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مقدمة
بسم هللا الرحمن الرحيم.
وصلّىّهللاّعلىّسيدناّمحمدّوآلهّوصحبهّوسلمّتسليماّّ.
قالّالشيخّاإلمامّالعالمّالعاملّالعالمةّشيخّاإلسالمّومفتيّاألنامّأوحدّدهرهّوفريدّعصرهّتقيّالدينّأبوّالعباسّأحمدّ
بنّالشيخّاإلمامّالعالمّالعالمةّمجدّالدينّأبيّالبركاتّعبدّالسالمّبنّعبدّهللاّبنّأبيّالقاسمّبنّعبدّهللاّبنّتيميةّ
الحرانيّقدسّهللاّروحهّونورّضريحهّّ:
ّ
الحمدّهللّالهاديّالنصيرّفنعمّالنصيرّونعمّالهادّالذيّيهديّمنّيشاءّإلىّصراطّمستقيمّويبينّلهّسبلّالرشادّكماّ
هدىّالذينّآمنواّلماّاختلفّفيهّمنّالحقّوجمعّلهمّالهدىّوالسدادّوالذيّينصرّرسلهّوالذينّآمنواّفيّالحياةّالدنياّ
ويومّيقومّاألشهادّكماّوعدهّفيّكتابهّوهوّالصادقّالذيّالّيخلفّالميعادّّ.
وأشهدّأنّالّإلهّإالّهللاّوحدهّالّشريكّلهّشهادةّتقيمّوجهّصاحبهاّللدينّحنيفاّوتبرئهّمنّاإللحادّوأشهدّأنّمحمداّ
عبدهّورسولهّأفضلّالمرسلينّوأكرمّالعبادّأرسلهّبالهدىّودينّالحقّليظهرهّعلىّالدينّكلهّولوّكرهّأهلّالشركّ
والعنادّورفعّلهّذكرهّوالّيذكرهّإالّذكرّمعهّكماّفيّاألذانّوالتشهدّوالخطبّوالمجامعّواألعيادّوكبتّمحادهّواهلكّ
مشاقهّوكفاهّالمستهزئينّبهّذويّاألحقادّوبترّشانئهّولعنّمؤذيهّفيّالدنياّواآلخرةّوجعلّهوانهّبالمرصادّواختصهّ
منّبينّإخوانهّالمرسلينّبخصائصّتفوقّالتعدادّفلهّالوسيلةّوالفضيلةّوالمقامّالمحمودّولواءّالحمدّالذيّتحتهّكلّ
حمادّوعلىّآلهّأفضلّالصلواتّوأعالهاّوأكملهاّوأنماهاّكماّيحبّسبحانهّأنّيصلىّعليهّوكماّينبغيّأنّيصلىّعلىّ
سيدّالبشرّوالسالمّعلىّالنبيّورحمةّهللاّوبركاتهّأفضلّتحيةّوأحسنهاّوأوالهاّوأبركهاّوأطيبهاّوأزكاهاّصالةّ
وسالماّدائمينّإلىّيومّالتنادّباقيينّبعدّذلكّأبداّرزقاّمنّهللاّماّلهّمنّنفادّّ.
أماّبعدّفانّهللاّتعالىّهداناّبنبيهّمحمدّصلىّهللاّعليهّوسلمّوأخرجناّبهّمنّالظلماتّإلىّالنورّوآتاناّببركةّرسالتهّ
ويمنّسفارتهّخيرّالدنياّواآلخرةّوكانّمنّربهّبالمنزلةّالعلياّالتيّتقاصرتّالعقولّواأللسنةّعنّمعرفتهاّونعتهاّ
وصارتّغايتهاّمنّذلكّبعدّالتناهيّفيّالعلمّوالبيانّالرجوعّإلىّعيهاّوصمتهاّفاقتضانيّلحادثّحدثّأدنىّمالهّ
منّالحقّعليناّبلّهوّماّأوجبّهللاّمنّتعزيزهّونصرهّبكلّطريقّوإيثارهّبالنفسّوالمالّفيّكلّموطنّوحفظهّ
وحمايتهّمنّكلّموذّوإنّكانّهللاّقدّأغنىّرسولهّعنّنصرّالخلقّولكنّليبلواّبعضكمّببعضّوليعلمّهللاّمنّينصرهّ
ورسلهّبالغيبّليحقّالجزاءّعلىّاألعمالّكماّسبقّفيّأمّالكتابّأنّأذكرّماّشرعّمنّالعقوبةّلمنّسبّالنبيّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّمنّمسلمّوكافرّوتوابعّذلكّذكراّيتضمنّالحكمّوالدليلّوأنقلّماّحضرنيّفيّذلكّمنّاألقاويلّوأردفّ
القولّبحظهّمنّالتعليلّوبيانّماّيجبّأنّيكونّعليهّالتعويلّوأماّماّيقدرهّهللاّعليهّمنّالعقوباتّفالّيكادّيأتيّعليهّ
التفصيلّوإنماّالمقصدّهاهناّبيانّالحكمّالشرعيّالذيّيفتىّبهّالمفتيّويقضيّبهّالقاضيّويجبّعلىّكلّواحدّمنّ
األئمةّواألمةّالقيامّبماّأمكنّمنهّوهللاّهوّالهاديّإلىّسواءّالسبيلّّ.
وقدّرتبتهّعلىّأربعّمسائلّّ:
المسألةّاألولىّ:فيّأنّالسابّيقتلّسواءّكانّمسلماّأوّكافراّّ.
المسألةّالثانيةّ:فيّأنهّيتعينّقتلهّوإنّكانّذمياّفالّيجوزّالمنّعليهّوالّمفاداتهّّ.
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المسألةّالثالثةّ:فيّحكمهّإذاّتابّّ.
المسألةّالرابعةّ:فيّبيانّالسبّوماّليسّبسبّوالفرقّبينهّوبينّالكفرّّ.
ّ
المسألة األولى :أن من سب النبي صلى هللا عليه وسلم من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله.
هذاّمذهبّعليهّعامةّأهلّالعلمّقالّابنّالمنذر"ّ:أجمعّعوامّأهلّالعلمّعلىّأنّحدّمنّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
القتل"ّوممنّقالهّمالكّوالليثّوأحمدّوإسحاقّوهوّمذهبّالشافعيّقال"ّ:وحكيّعنّالنعمانّالّيقتل"ّيعنيّالذيّهمّ
عليهّمنّالشركّأعظمّوقدّحكىّأبوّبكرّالفارسيّمنّأصحابّالشافعيّإجماعّالمسلمينّعلىّأنّحدّمنّيسبّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّالقتلّكماّأنّحدّمنّسبّغيرهّالجلدّوهذاّاإلجماعّالذيّحكاهّهذاّمحمولّعلىّإجماعّالصدرّ
األولّمنّالصحابةّوالتابعينّأوّأنهّأرادّبهّإجماعهمّعلىّأنّسابّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيجبّقتلهّإذاّكانّمسلماّ
وكذلكّقيدهّالقاضيّعياضّفقال"ّ:أجمعتّاألمةّعلىّقتلّمتنقصهّمنّالمسلمينّوسابه"ّوكذلكّحكيّعنّغيرّواحدّ
اإلجماعّعلىّقتلهّوتكفيرهّوقالّاإلمامّإسحاقّبنّراهويهّأحدّاألئمةّاألعالم"ّ:أجمعّالمسلمونّعلىّأنّمنّسبّهللاّ
أوّسبّرسولهّصلىّهللاّعليهّوسلمّأوّدفعّشيئاّمماّأنزلّهللاّعزّوجلّأوّقتلّنبياّمنّأنبياءّهللاّعزّوجل"ّ:أنهّكافرّ
بذلكّوانّكانّمقراّبكلّماّأنزلّهللا"ّقالّالخطابي"ّ:الّأعلمّأحداّمنّالمسلمينّاختلفّفيّوجوبّقتله"ّوقالّمحمدّ
بنّسحنون"ّ:أجمعّالعلماءّعلىّأنّشاتمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّالمتنقصّلهّكافرّوالوعيدّجارّعليهّبعذابّهللاّلهّ
ّوحكمهّعندّاألمةّالقتلّومنّشكّفيّكفرهّوعذابهّكفر"ّّ.
وتحريرّالقولّفيهّ:أنّالسابّإنّكانّمسلماّفإنهّيكفرّويقتلّبغيرّخالفّوهوّمذهبّاألئمةّاألربعةّوغيرهمّوقدّتقدمّ
ممنّحكىّاإلجماعّعلىّذلكّإسحاقّبنّراهويةّوغيرهّوانّكانّذمياّفإنهّيقتلّأيضاّفيّمذهبّمالكّوأهلّالمدينةّ
وسيأتيّحكايةّألفاظهمّوهوّمذهبّأحمدّوفقهاءّالحديثّّ.
وقدّنصّأحمدّعلىّذلكّفيّمواضعّمتعددةّقالّحنبل"ّ:سمعتّأباّعبدّهللاّيقول"ّ:كلّمنّشتمّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّأوّتنقصهّمسلماّكانّأوّكافراّفعليهّالقتلّوأرىّأنّيقتلّوالّيستتاب"ّقالّ:وسمعتّأباّعبدّهللاّيقول"ّ:كلّمنّ
نقضّالعهدّوأحدثّفيّاإلسالمّحدثاّمثلّهذاّرأيتّعليهّالقتلّليسّعلىّهذاّأعطواّالعهدّوالذمة"ّوكذلكّقالّأبوّ
"ّ:سألتّأباّعبدّهللاّعنّرجلّمنّأهلّالذمةّشتمّالنبيّماذاّعليه؟ّقالّ:إذاّقامتّعليهّالبينةّيقتلّمنّشتمّ
الصفراء ّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمسلماّكانّأوّكافرا"ّرواهماّالخاللّّ.
وقالّفيّروايةّعبدّهللاّوأبيّطالبّوقدّسئلّعنّشتمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقالّ:يقتلّقيلّلهّ:فيهّأحاديث؟ّقالّ:
نعمّأحاديثّمنهاّ:حديثّاألعمىّالذيّقتلّالمرأةّقالّ:سمعتهاّتشتمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوحديثّحصينّأنّابنّ
عمرّقال"ّ:منّشتمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقتل"ّوعمرّابنّعبدّالعزيزّيقول"ّ:يقتل"ّوذلكّأنهّمنّشتمّالنبيّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّفهوّمرتدّعنّاإلسالمّوالّيشتمّمسلمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّزادّعبدّهللا"ّ:سألتّأبيّعمنّشتمّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيستتابّقال"ّ:قدّوجبّعليهّالقتلّوالّيستتابّألنّخالدّبنّالوليدّقتلّرجالّشتمّالنبيّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّولمّيستتبه"ّرواهماّأبوّبكرّفيّالشافيّوفيّروايةّأبيّطالبّ:سئلّأحمدّعمنّشتمّالنبيّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّقال"ّ:يقتلّقدّنقضّالعهد"ّوقالّحربّ:سألتّأحمدّعنّرجلّمنّأهلّالذمةّشتمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
قال"ّ:يقتلّإذاّشتمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّرواهماّالخاللّوقدّنصّعلىّهذاّفيّغيرّهذهّالجواباتّّ.
فأقوالهّكلهاّنصّفيّوجوبّقتلهّوفيّأنهّقدّنقضّالعهدّوليسّعنهّفيّهذاّاختالفّّ.
وكذلكّذكرّعامةّأصحابهّمتقدمهمّومتأخرهمّلمّيختلفواّفيّذلكّإالّأنّالقاضيّفيّالمجردّذكرّاألشياءّالتيّيجبّ
علىّأهلّالذمةّتركهاّوفيهاّضررّعلىّالمسلمينّوآحادهمّفيّنفسّأوّمالّوهيّ:اإلعانةّعلىّقتالّالمسلمينّوقتلّ
المسلمّأوّالمسلمةّوقطعّالطريقّعليهمّوأنّيؤويّللمشركينّجاسوساّوأنّيعينّعليهمّبداللةّمثلّأنّيكاتبّالمشركينّ
بأخبارّالمسلمينّوأنّيزنىّبمسلمةّأوّيصيبهاّباسمّنكاحّوأنّيفتنّمسلماّعنّدينهّقال"ّ:فعليهّالكفّعنّهذاّشرطّأوّ
لمّيشرطّفإنّخالفّانتقضّعهده"ّوذكرّنصوصّأحمدّفيّبعضهاّمثلّنصهّفيّالزناّبالمسلمةّوفيّالتجسسّ
للمشركينّوقتلّالمسلمّوإنّكانّعبداّكماّذكرهّالخرقيّثمّذكرّنصهّفيّقذفّالمسلمّعلىّأنهّالينتقضّعهدهّبلّيحدّ
حدّالقذفّقالّ:فتخرجّالمسألةّعلىّروايتينّثمّقال"ّ:وفيّمعنىّهذهّاألشياءّذكرّهللاّوكتابهّودينهّورسولهّبماّالّ
ينبغيّفهذهّأربعةّأشياءّالحكمّفيهاّكالحكمّفيّالثمانيةّالتيّقبلهاّليسّذكرهاّشرطاّفيّصحةّالعقدّفإنّأتواّواحدةّ
منهاّنقضواّاألمانّسواءّكانّمشروطاّفيّالعهدّأوّلمّيكن"ّوكذلكّقالّفيّالخالفّبعدّذكرّأنّالمنصوصّانتقاضّ
العهدّبهذهّاألفعالّواألقوالّّ.
قالّ:وفيهّروايةّأخرىّالّينتقضّعهدهّإالّباالمتناعّمنّبذلّالجزيةّوجرىّأحكامناّعليهمّّ.
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ثمّذكرّنصهّعلىّأنّالذميّإذاّقذفّالمسلمّيضربّقالّ:فلمّيجعلهّناقضاّللعهدّبقذفّالمسلمّمعّماّفيهّمنّالضررّ
عليهّبهتكّعرضهّّ.
وتبعّالقاضيّجماعةّمنّأصحابهّومنّبعدهمّمثلّالشريفّأبيّجعفرّوابنّعقيلّوأبيّالخطابّوالحلوانيّفذكرواّأنهّ
الّخالفّأنهمّإذاّامتنعواّمنّأداءّالجزيةّأوّالتزامّأحكامّالملةّانتقضّعهدهمّوذكرواّفيّجميعّهذهّاألفعالّواألقوالّ
التيّفيهاّضررّعلىّالمسلمينّوآحادهمّفيّنفسّأوّمالّأوّفيهاّغضاضةّعلىّالمسلمينّفيّدينهمّمثلّسبّالرسولّ
وماّمثلهّروايتينّإحداهماّ:ينتقضّالعهدّبذلكّواألخرىّ:الّينتقضّعهدهّوتقامّفيهّحدودّذلكّمعّأنهمّكلهمّمتفقونّ
علىّأنّالمذهبّانتقاضّالعهدّبذلكّّ.
ثمّإنّالقاضيّواألكثرينّلمّيعدواّقذفّالمسلمّمنّاألمورّالمضرةّالناقضةّمعّأنّالروايةّالمخرجةّإنماّخرجتّمنّ
نصهّفيّالقذفّّ.
وأماّأبوّالخطابّومنّتبعهّفنقلواّحكمّتلكّالخصالّإلىّالقذفّكماّنقلواّحكمّالقذفّإليهاّحتىّحكواّفيّانتقاضّالعهدّ
بالقذفّروايتينّّ.
ثمّإنّهؤالءّكلهمّوسائرّاألصحابّذكرواّمسألةّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّموضعّآخرّوذكرواّأنّسابهّ
يقتلّوأنّكانّذمياّوأنّعهدهّينتقضّوذكرواّنصوصّأحمدّمنّغيرّخالفّفيّالمذهبّإالّأنّالحلوانيّقالّ:
"ّ.
"ويحتملّأنّالّيقتلّمنّسبّهللاّورسولهّإذاّكانّذميا ّ
وسلكّالقاضيّأبوّالحسينّفيّنواقضّالعهدّطريقةّثانيةّتوافقّقولهمّهذاّفقال"ّ:أماّالثمانيةّالتيّفيهاّضررّعلىّ
المسلمينّوآحادهمّفيّمالّأوّفيّنفسّفإنهاّتنقضّالعهدّفيّأصحّالروايتين"ّوأماّماّفيهّإدخالّغضاضةّونقصّعلىّ
اإلسالمّوهيّذكرّهللاّوكتابهّودينهّورسولهّبماّالّينبغيّفإنهّينقضّالعهدّنصّعليهّولمّيخرجّفيّهذاّروايةّأخرىّ
كماّذكرهاّأولئكّفيّأحدّالموضعينّوهذاّأقربّمنّتلكّالطريقةّوعلىّالروايةّالتيّتقول"ّ:الّينتقضّالعهدّبذلك"ّ
فإنماّذلكّإذاّلمّيكنّمشروطاّعليهمّفيّالعقدّفأماّإنّكانّمشروطاّففيهّوجهانّأحدهماّ:ينتقضّقالهّالخرقيّقالّأبوّ
الحسنّاآلمدي"ّ:وهوّالصحيحّفيّكلّماّشرطّعليهمّتركه"ّصححّقولّالخرقيّبانتقاضّالعهدّإذاّخالفواّشيئاّمماّ
شرطّعليهمّوالثانيّ:الّينتقضّقالهّالقاضيّوغيرهّصرحّأبوّالحسينّبذلكّهناّكماّذكرهّالجماعةّفيماّإذاّأظهرواّ
دينهمّوخالفواّهيئتهمّمنّغيرّإضرارّكإظهارّاألصواتّبكتابهمّوالتشبهّبالمسلمينّمعّأنّهذهّاألشياءّكلهاّيجبّ
عليهمّتركهاّبخصوصهاّّ.
وهاتانّالطريقتانّضعيفتانّوالذيّعليهّعامةّالمتقدمينّمنّأصحابناّومنّتبعهمّمنّالمتأخرينّإقرارّنصوصّأحمدّ
علىّحالهاّوقدّنصّفيّمسائلّسبّهللاّورسولهّعلىّانتقاضّالعهدّفيّغيرّموضعّوعلىّأنهّيقتلّوكذلكّفيمنّ
جسسّعلىّالمسلمينّأوّزنىّبمسلمةّعلىّانتقاضّعهدهّوقتلهّفيّغيرّموضعّوكذلكّنقلهّالخرقيّفيمنّقتلّمسلماّ
وقطعّالطريقّأولىّوقدّنصّأحمدّعلىّأنّقذفّالمسلمّوسحرهّالّيكونّنقضاّللعهدّفيّغيرّموضعّهذاّهوّالواجبّ
ّألنّتخريجّحكمّالمسألتينّإلىّاألخرىّوجعلّالمسألتينّعلىّروايتينّمعّوجودّالفرقّبينهماّنصاّواستدالالّأوّمعّ
وجودّمعنىّيجوزّأنّيكونّمستنداّللفرقّغيرّجائزّوهذاّكذلكّوكذلكّقدّوافقناّعلىّانتقاضّالعهدّبسبّالنبيّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّجماعةّلمّيوافقواّعلىّاالنتقاضّببعضّهذهّاألمورّّ.
وأماّالشافعيّفالمنصوصّعنهّنفسهّأنّعهدهّينتقضّبسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوأنهّيقتلّهكذاّحكاهّابنّالمنذرّ
والخطابيّوغيرهماّوالمنصوصّعنهّفيّاألمّأنهّقال"ّ:إذاّأرادّاإلمامّأنّيكتبّكتابّصلحّعلىّالجزيةّكتب"ّوذكرّ
الشروطّإلىّأنّقال"ّ:وعلىّأنّأحداّمنكمّإنّذكرّمحمداّصلىّهللاّعليهّوسلمّأوّكتابّهللاّأوّدينهّبماّالّينبغيّأنّ
يذكرهّفقدّبرئتّمنهّذمةّهللاّثمّذمةّأميرّالمؤمنينّوجميعّالمسلمينّونقضّماّأعطىّمنّاألمانّوحلّألميرّالمؤمنينّ
مالهّودمهّكماّتحلّأموالّأهلّالحربّودماؤهمّوعلىّأنّأحداّمنّرجالهمّإنّأصابّمسلمةّبزناّأوّاسمّنكاحّأوّقطعّ
الطريقّعلىّمسلمّأوّفتنّمسلماّعنّدينهّأوّأعانّالمحاربينّعلىّالمسلمينّبقتالّأوّداللةّعلىّعوراتّالمسلمينّأوّ
إيواءّلعيونهمّفقدّنقضّعهدهّوحلّدمهّومالهّوإنّنالّمسلماّبماّدونّهذاّفيّمالهّأوّعرضهّلزمهّفيهّالحكم"ّّ.
ثمّقالّ:فهذهّالشروطّالالزمةّإنّرضيهاّفبهاّوإنّلمّيرضهاّفالّعقدّلهّوالّجزيةّّ.
ثمّقالّ:ولوّفعلّشيئاّمماّوصفتهّنقضاّللعهدّوأسلمّلمّيقتلّإذاّكانّذلكّقوالّوكذلكّإذاّكانّفعالّلمّيقتلّإالّأنّيكونّ
فيّدينّالمسلمينّأنّمنّفعلهّقتلّحداّأوّقصاصاّفيقتلّبحدّأوّقصاصّالّنقضّعهدّّ.
وإنّفعلّمماّوصفناّوشرطّأنهّنقضّلعهدّالذمةّفلمّيسلمّولكنهّقال"ّ:أتوبّوأعطيّالجزيةّكماّكنتّأعطيهاّأوّعلىّ
صلحّأجّدّده"ّعوقبّولمّيقتلّإالّأنّيكونّفعلّفعالّيوجبّالقصاصّأوّالحدّفأماّماّدونّهذاّمنّالفعلّأوّالقولّفكلّ
قولّيعاقبّعليهّوالّيقتلّّ.
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قالّ:فإنّفعلّأوّقالّماّوصفناّوشرطّأنهّيحلّدمهّفظفرّبهّفامتنعّمنّأنّيقول"ّ:أسلمّأوّأعطىّجزية"ّقتلّوأخذّ
مالهّفيئاّّ.
ونصّفيّاألمّأيضاّأنّالعهدّالّينتقضّبقطعّالطريقّوالّبقتلّالمسلمّوالّبالزناّبالمسلمةّوالّبالتجسسّبلّيحدّفيماّ
فيهّالحدّويعاقبّعقوبةّمكملةّفيماّفيهّالعقوبةّوالّيقتلّإالّأنّيجبّعليهّالقتلّّ.
قالّ:والّيكونّالنقضّللعهدّإالّبمنعّالجزيةّأوّالحكمّبعدّاإلقرارّواالمتناعّبذلكّّ.
قالّ:ولوّقالّ"أؤّديّالجزيةّوالّأقرّبالحكم"ّنبذّإليهّولمّيقتلّعلىّذلكّمكانهّوقيلّ:قدّتقدمّلكّأمانّفأمانكّكانّ
للجزيةّوإقراركّبهاّوقدّأجلناكّفيّأنّتخرجّمنّبالدّاإلسالمّثمّإذاّخرجّفبلغّمأمنهّقتلّإنّقدرّعليهّّ.
ّ:يقتلّالذميّبسبهّوإنّلمّ
فعلىّكالمهّالمأثورّعنهّيفرقّبينّماّفيهّغضاضةّعلىّاإلسالمّوبينّالضررّبالفعلّأوّيقال ّ
ينقضّعهدهّكماّسيأتيّإنّشاءّهللاّتعالىّّ.
وأماّأصحابهّفذكرواّفيماّإذاّذكرّهللاّأوّكتابهّأوّرسولهّبسوءّوجهينّّ:
أحدهماّ:ينتقضّعهدهّبذلكّسواءّشرطّعليهّتركهّأوّلمّيشرطّبمنزلةّماّإذاّقاتلواّالمسلمينّوامتنعواّمنّالتزامّالحكمّ
كطريقةّأبيّالحسينّمنّأصحابناّوهذهّطريقةّأبيّإسحاقّالمرزويّّ.
ومنهمّمنّخصّسبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوحدهّبأنهّيوجبّالقتلّّ.
والثانيّ:أنّالسبّكاألفعالّالتيّعلىّالمسلمينّفيهاّضررّمنّقتلّالمسلمّوالزناّبالمسلمةّوالجسّوماّذكرّمعهّ
وذكرواّفيّتلكّاألمورّوجهينّأحدهماّ:أنهّإنّلمّيشرطّعليهمّتركهاّبأعيانهاّففيّانتقاضّالعهدّبفعلهاّوجهانّ
والثانيّ:لمّينتقضّالعهدّبفعلهاّمطلقاّّ.
ومنهمّمنّحكىّهذهّالوجوهّأقواالّوهيّأقوالّمشارّإليهاّفيجوزّأنّتسمىّأقواالّووجوهاّهذهّطريقةّالعراقيينّوقدّ
صرحواّبأنّالمرادّشرطّتركهاّالّشرطّانتقاضّالعهدّبفعلهاّكماّذكرهّأصحابناّّ.
"ّقالوا"ّ:ألنّالتركّموجبّ
وأماّالخراسانيونّفقالوا"ّ:المرادّباالشتراطّهناّشرطّانتقاضّالعهدّبفعلهاّالّشرطّتركها ّ
لنفسّالعقد"ّولذلكّذكرواّفيّتلكّالخصالّالمضرةّثالثةّأوجهّأحدهاّ:ينتقضّبفعلهاّوالثانيّ:الّينتقضّوالثالثّ:إنّ
شرطّفيّالعقدّانتقاضّالعهدّبفعلهاّانتقضّوإالّفالّّ.
ومنهمّمنّقالّ:إنّشرطّنقضّوجهاّواحداّوإنّلمّيشرطّفوجهانّوحسبواّأنّمرادّالعراقيينّباالشتراطّهذاّفقالواّ
حكايةّعنهمّ:إنّلمّيجرّشرطّلمّينتقضّالعهدّوإنّجرىّفوجهانّويلزمّمنّهذاّأنّيكونّالعراقيونّقائلينّبأنهّإنّلمّ
يجرّشرطّاالنتقاضّبهذهّاألشياءّلمّينتقضّبهاّوجهاّواحداّوإنّصرحّبشرطّتركهاّوهذاّغلطّعليهمّوالذيّنصروهّ
فيّكتبّالخالفّأنّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّينقضّالعهدّويوجبّالقتلّكماّذكرناّعنّالشافعيّنفسهّّ.
وأماّأبوّحنيفةّوأصحابهّفقالواّ:الّينتقضّالعهدّبالسبّوالّيقتلّالذميّبذلكّلكنّيعزرّعلىّإظهارّذلكّكماّيعزرّ
علىّإظهارّالمنكراتّالتيّليسّلهمّفعلهاّمنّإظهارّأصواتهمّبكتابهمّونحوّذلكّوحكاهّالطحاويّعنّالثوريّومنّ
أصولهمّأنّماّالّقتلّفيهّعندهمّمثلّالقتلّبالمثقلّوالجماعّفيّغيرّالقبلّإذاّتكررّفلإلمامّأنّيقتلّفاعلهّوكذلكّلهّأنّ
يزيدّعلىّالحدّالمقدرّإذاّرأىّالمصلحةّفيّذلكّويحملونّماّجاءّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوأصحابهّمنّالقتلّ
فيّمثلّهذهّالجرائمّعلىّأنهّرأىّالمصلحةّفيّذلكّويسمونهّالقتلّسياسةّوكانّحاصلهّأنّلهّأنّيعزرّبالقتلّفيّ
الجرائمّالتيّتغلظتّبالتكرارّوشرعّالقتلّفيّجنسهاّولهذاّأفتىّأكثرهمّبقتلّمنّأكثرّمنّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّمنّأهلّالذمةّوإنّأسلمّبعدّأخذهّوقالواّ:يقتلّسياسةّوهذاّمتوجهّعلىّأصولهمّّ.
والدالئلّعلىّانتقاضّعهدّالذميّبسبّهللاّأوّكتابهّأوّدينهّأوّرسولهّووجوبّقتلهّوقتلّالمسلمّإذاّأتىّذلكّ:الكتابّ
والسنةّوإجماعّالصحابةّوالتابعينّواالعتبارّّ.
أماّالكتابّفيستنبطّذلكّمنهّمنّمواضعّّ:
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ابّ ّحتىّيّ
ّعطواّ
ّينّأوتواّال ّكت ّّ
ّنّالذ ّّ
اهللّّوالّّبالّيّوّّمّاآلخّر}ّإلىّقولهّتعالى{ّ:م ّّ
ونّبّ ّ
ّينّالّيّّؤّمّن ّّ
أحدهاّ:قولهّتعالىّ{ّ:قاّتلّواّالّذ ّّ
ّون}ّفأمرناّبقتالهمّإلىّأنّيعطواّالجزيةّوهمّصاغرونّوالّيجوزّاإلمساكّعنّقتالهمّإالّ
اغر ّّ
صّ
ّال ّج ّزّيّةّ ّعنّّّّي ّدّّو ّه ّمّ ّ
إذاّكانواّصاغرينّحالّإعطائهمّالجزيةّومعلومّأنّإعطاءّالجزيةّمنّحينّبذلهاّوالتزامهاّإلىّحينّتسليمهاّوإقباضهاّ
فإنهمّإذاّبذلواّالجزيةّشرعواّفيّاإلعطاءّووجبّالكفّعنهمّإلىّأنّيقبضوناهاّفيتمّاإلعطاءّفمتىّلمّيلتزموهاّأوّ
التزموهاّأوالّوامتنعواّمنّتسليمهاّثانياّلمّيكونواّمعطينّللجزيةّألنّحقيقةّاإلعطاءّلمّتوجدّوإذاّكانّالصغارّحاالّ
لهمّفيّجميعّالمدةّفمنّالمعلومّأنّمنّأظهرّسبّنبيناّفيّوجوهناّوشتمّربناّعلىّرؤوسّالمإلّمناّوطعنّفيّدينناّ
فيّمجامعناّفليسّبصاغرّألنّالصاغرّالذليلّالحقيرّوهذاّفعلّمتعززّمراغمّبلّهذاّغايةّماّيكونّمنّاإلذاللّلناّ
واإلهانةّقالّأهلّاللغةّ:الصغارّالذلّوالضيمّيقالّ:صغرّالرجلّبالكسرّيصغرّبالفتحّصغراّوصغراّوالصاغرّ:
5
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الراضيّبالضيمّوالّيخفىّعلىّالمتأملّأنّإظهارّالسبّوالشتمّلدينّاألمةّالتيّاكتسبّشرفّالدنياّواآلخرةّليسّفعلّ
راضّبالذلّوالهوانّوهذاّظاهرّالّخفاءّبهّّ.
وإذاّكانّقتالهمّواجباّعليناّإالّأنّيكونواّصاغرينّوليسواّبصاغرينّكانّالقتالّمأموراّبهّوكلّمنّأمرناّبقتالهّمنّ
الكفارّفإنهّيقتلّإذاّقدرناّعليهّّ.
وأيضاّفإناّإذاّكناّمأمورينّأنّنقاتلهمّإلىّهذهّالغايةّلمّيجزّأنّنعقدّلهمّعهدّالذمةّبدونهاّولوّعقدّلهمّكانّعقداّ
فاسداّفيبقونّعلىّاإلباحةّّ.
والّيقالّفيهمّ:فهمّيحسبونّأنهمّمعاهدونّفتصيرّلهمّشبهةّأمانّوشبهةّاألمانّكحقيقةّفإنّمنّتكلمّبكالمّيحسبهّ
الكافرّأماناّكانّفيّحقهّأماناّوإنّلمّيقصدهّالمسلمّّ.
ألناّنقولّ:الّيخفىّعليهمّأناّلمّنرضّبأنّيكونواّتحتّأيديناّمعّإظهارّشتمّدينناّوسبّنبيناّوهمّيدرونّأناّالّنعاهدّ
ذمياّعلىّمثلّهذهّالحالّفدعواهمّأنهمّاعتقدواّأناّعاهدناهمّعلىّمثلّهذاّمعّاشتراطناّعليهمّأنّيكونواّصاغرينّ
تجريّعليهمّأحكامّالملةّدعوىّكاذبةّفالّيلتفتّإليهاّّ.
وأيضاّفإنّالذينّعاهدوهمّأولّمرةّهمّأصحابّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّمثلّعمرّوقدّعلمناّأنهّيمتنعّأنّ
يعاهدهمّعهداّخالفّماّأمرّهللاّبهّفيّكتابهّّ.
وأيضاّفإناّسنذكرّشروطّعمرّرضيّهللاّعنهّوأنهاّتضمنتّأنّمنّأظهرّالطعنّفيّدينناّحلّدمهّومالهّّ.
ّ
ّينّ ّعا ّهّدّت ّمّ ّعّندّّّ ّال ّم ّس ّج ّدّال ّح ّرام}ّ
هللاّّو ّعّندّّّ ّرسّولّ ّهّإّالّّالّذ ّّ
ّينّ ّع ّه ّدّ ّعّندّّّ ّّ
ّفّّي ّكونّّّلّّل ّم ّش ّرك ّّ
الموضعّالثانيّ:قولهّتعالىّ {ّ:كي ّّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّون}ّنفىّ
انّلّ ّه ّمّلّّعل ّه ّمّّيّنّته ّّ
إلىّقولهّ{ّ:وإّنّّّّن ّكّثواّأّّي ّماّن ّه ّمّمّنّّّّبّع ّدّ ّع ّهّد ّه ّمّّوطّعّنواّفّيّدّيّن ّك ّمّّفّقاّتلواّأّئ ّم ّةّال ّكّف ّّرّإّّن ّه ّمّالّأّي ّم ّّ
سبحانهّأنّيكونّلمشركّعهدّممنّكانّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقدّعاهدهمّإالّقوماّذكرهمّفإنهّجعلّلهمّعهداّماّ
ّدامواّمستقيمينّلناّفعلمّأنّالعهدّالّيبقىّللمشركّإالّماّدامّمستقيماّومعلومّأنّمجاهرتناّبالشتيمةّوالوقيعةّفيّربناّ
ونبيناّوكتابناّودينناّيقدحّفيّاالستقامةّكماّتقدحّمجاهرتناّبالمحاربةّفيّالعهدّبلّذلكّأشدّعليناّإنّكناّمؤمنينّفإنهّ
يجبّعليناّأنّنبذلّدماءناّوأموالناّحتىّتكونّكلمةّهللاّهيّالعلياّوالّيجهرّفيّديارناّبشيءّمنّأذىّهللاّورسولهّفإذاّ
لمّيكونواّمستقيمينّلناّبالقدحّفيّأهونّاألمرينّكيفّيكونونّمستقيمينّمعّالقدحّفيّأعظمهما؟ّّ.
ّة}ّأيّكيفّيكونّلهمّعهدّولوّظهرواّ
الّّّوالّّذمّّ
ّفّّوإّنّّّّي ّظ ّه ّرواّ ّعلّّي ّك ّمّالّّي ّرقّبّواّفّي ّك ّمّإّ ّ
يوضحّذلكّقولهّتعالىّ {ّ:كي ّّ
عليكمّلمّيرقبواّالرحمّالتيّبينكمّوالّالعهدّالذيّبينكمّوبينهم؟ّفعلمّأنّمنّكانتّحالهّأنهّإذاّظهرّلمّيرقبّماّبينناّ
وبينهّمنّالعهدّلمّيكنّلهّعهدّمنّجاهرناّبالطعنّفيّدينناّكانّذلكّدليالّعلىّأنهّلوّظهرّلمّيرقبّالعهدّالذيّبينناّ
وبينهّفإنهّإذاّكانّمعّوجودّالعهدّوالذلةّيفعلّهذاّفكيفّيكونّمعّالعزةّوالقدرة؟ّوهذاّبخالفّمنّلمّيظهرّلناّمثلّ
هذاّالكالمّفإنهّيجوزّأنّيفيّلناّبالعهدّلوّظهرّّ.
وهذهّاآليةّوإنّكانتّفيّأهلّالهدنةّالذينّيقيمونّفيّدارهمّفإنّمعناهاّثابتّفيّأهلّالذمةّالمقيمينّفيّدارناّبطريقّ
األولىّّ.
الموضعّالثالثّ:قولهّتعالىّ{ّ:وإّنّّّّن ّكّثواّأّّي ّماّن ّه ّمّ ّمنّّّّبّع ّدّ ّع ّهّد ّه ّمّّو ّطّعّنواّفّيّدّيّن ّك ّمّّفّقاّتلّواّأّّئ ّم ّةّ ّال ّكّف ّّر}ّوهذهّاآليةّتدلّ
منّوجوهّّ:
أحدهاّ:أنّمجردّنكثّاأليمانّمقتضّللمقاتلةّوإنماّذكرّالطعنّفيّالدينّوأفردهّبالذكرّتخصيصاّلهّبالذكرّوبياناّألنهّ
منّأقوىّاألسبابّالموجبةّللقتالّولهذاّيغلظّعلىّالطاعنّفيّالدينّمنّالعقوبةّماّالّيغلظّعلىّغيرهّمنّالناقضينّ
كماّسنذكرهّإنّشاءّهللاّتعالىّأوّيكونّذكرهّعلىّسبيلّالتوضيحّوبيانّسببّالقتالّفانّالطعنّفيّالدينّهوّالذيّ
يجبّأنّيكونّداعياّإلىّقتالهمّلتكونّكلمةّهللاّهيّالعلياّوأماّمجردّنكثّاليمينّفقدّيقاتلّألجلهّشجاعةّوحميةّورياءّ
ّ{ّ:فّقاّتلّواّأّّئ ّمّةّ ّال ّكّف ّّر}ّوبقولهّتعالى{ّ:أّالّ
أوّيكونّذكرّالطعنّفيّالدينّألنهّأوجبّالقتالّفيّهذهّاآليةّبقولهّتعالى ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
قّأنّّّتخشّوهّّإّنّّّكنت ّمّمّ
ّينّ
ّؤّمن ّّ
لّ ّم ّرّةّأّّت ّخشّون ّه ّمّفاهللّّأ ّح ّ
ّولّّو ّه ّمّّبّدأّو ّك ّمّأّّو ّ
الرس ّّ
ونّّقّوماّّّن ّكّثواّأّّي ّماّن ّه ّمّّو ّهمّواّّبإّ ّخ ّر ّّ
ّتّقاّتلّ ّّ
اجّ ّ
ّعّذّب ّه ّمّ ّ
هللاّّّبأّّيدّي ّك ّم}ّفيفيدّذلكّأنّمنّلمّيصدرّمنهّإالّمجردّنكثّاليمينّجازّأنّيؤمنّويعاهدّوأماّمنّطعنّ
ّقاّتلّو ّه ّمّيّ
فيّالدينّفإنهّيتعينّقتالهّوهذهّكانتّسنةّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفإنهّكانّيهدرّدماءّمنّآذىّهللاّورسولهّ
وطعنّفيّالدينّوإنّأمسكّعنّغيرهّوإذاّكانّنقضّالعهدّوحدهّموجباّللقتالّوإنّتجردّعنّالطعنّعلمّأنّالطعنّ
فيّالدينّإماّسببّآخرّأوّسببّمستلزمّلنقضّالعهدّفإنهّالبدّأنّيكونّلهّتأثيرّفيّوجوبّالمقاتلةّوإالّكانّذكرهّ
ضائعاّّ.
فانّقيلّ:هذاّيفيدّأنّمنّنكثّعهدهّوطعنّفيّالدينّيجبّقتالهّأماّمنّطعنّفيّالدينّفقطّفلمّتتعرضّاآليةّلهّبلّ
مفهومهاّأنهّوحدهّالّيوجبّهذاّالحكمّألنّالحكمّالمعلقّبصفتينّالّيجبّوجودهّعندّوجودّإحدهماّّ.
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قلناّ:الّريبّأنهّالبدّأنّيكونّلكلّصفةّتأثيرّفيّالحكمّوإالّفالوصفّالعديمّالتأثيرّالّيجوزّتعليقّالحكمّبهّكمنّ
قالّ:منّزنىّوأكلّجلدّثمّقدّيكونّكلّصفةّمستقلةّبالتأثيرّلوّانفردتّكماّيقالّ:يقتلّهذاّألنهّمرتدّزانّوقدّيكونّ
هللاّإّلّهاّّ ّ
آخ ّّر}ّاآليةّ
ّونّ ّم ّّعّ ّّ
ّينّالّّيّدع ّّ
مجموعّالجزاءّمرتباّعلىّالمجموعّولكلّوصفّتأثيرّفيّالبعضّكماّقالّ{ّ:والّذ ّّ
وقدّتكونّتلكّالصفاتّمتالزمةّكلّمنهاّلوّفرضّتجردهّلكانّمؤثراّعلىّسبيلّاالستقاللّأوّاالشتراكّفيذكرّ
إيضاحاّوبياناّللموجبّكماّيقالّ:كفرواّباهللّوبرسولهّوعصىّهللاّورسولهّوقدّيكونّبعضهاّمستلزماّللبعضّمنّغيرّ
ق}ّاآليةّوهذهّاآليةّمنّأيّاألقسامّفرضتّكانّ
ّرّ ّح ّّ
ّينّّبّغي ّّ
ونّالّنّبي ّّ
هللاّّوّيّقّتلّ ّّ
تّ ّّ
ّونّبآّيا ّ
ّينّّيّكفّر ّّ
عكسّكماّقال{ّ:إّنّّّالّذ ّّ
فيهاّداللةّألنّأقصىّماّيقالّأنّنقضّالعهدّهوّالمبيحّللقتالّوالطعنّفيّالدينّمؤكدّلهّوموجبّلهّفنقولّ:إذاّكانّ
ّالطعنّيغلظّقتالّمنّليسّبينناّوبينهّعهدّويوجبهّفأنّيوجبّقتالّمنّبينناّوبينهّذمةّوهوّملتزمّللصغارّأولىّ
وسيأتيّتقريرّذلكّعلىّأنّالمعاهدّلهّأنّيظهرّفيّدارهّماّشاءّمنّأمرّدينهّالذيّالّيؤذيناّوالذميّليسّلهّأنّيظهرّ
فيّدارّاإلسالمّشيئاّمنّدينهّالباطلّوإنّلمّيؤذناّفحالهّأشدّوأهلّمكةّالذينّنزلتّفيهمّهذهّاآليةّكانواّمعاهدينّالّ
أهلّذمةّفلوّفرضّأنّمجردّطعنهمّليسّنقضاّللعهدّلمّيكنّالذميّكذلكّّ.
ّّ
الوجهّالثانيّ:أنّالذميّإذاّسبّالرسولّأوّسبّهللاّأوّعابّاإلسالمّعالنيةّفقدّنكثّيمينهّوطعنّفيّدينناّألنهّالّ
خالفّبينّالمسلمينّأنهّيعاقبّعلىّذلكّويؤدبّعليهّفعلمّأنهّلمّيعاهدّعليهّألناّلوّعاهدناهّعليهّثمّفعلهّلمّتجزّ
عقوبتهّعليهّوإذاّكناّقدّعاهدناهّعلىّأنّالّيطعنّفيّدينناّثمّيطعنّفيّدينناّفقدّنكثّفيّدينهّمنّبعدّعهدهّوطعنّ
فيّدينناّفيجبّقتلهّبنصّاآليةّوهذهّداللةّقويةّحسنةّألنّالمنازعّيسلمّلناّأنهّممنوعّمنّذلكّبالعهدّالذيّبينناّوبينهّ
ّ:قدّوجدّمنهّشيئانّ:ماّمنعهّ
لكنّنقولّ:ليسّكلّماّمنعّمنهّنقضّعهدهّكإظهارّالخمرّوالخنزيرّونحوّذلكّفنقول ّ
منهّالعهدّوطعنّفيّالدينّبخالفّأولئكّفإنهّلمّيوجدّمنهمّإالّفعلّماّهمّممنوعونّمنهّبالعهدّفقطّوالقرآنّيوجبّ
قتلّمنّنكثّيمينهّمنّبعدّعهدهّوطعنّفيّالدينّوالّيمكنّأنّيقالّ"لمّينكث"ّألنّالنكثّهوّمخالفةّالعهدّفمتىّ
خالفواّشيئاّمماّصولحواّعليهّفهوّنكثّمأخوذّمنّنكثّالحبلّوهوّنقضّقواهّونكثّالحبلّيحصلّبنقضّقوةّواحدةّ
كماّيحصلّبنقضّجميعّالقوىّولكنّقدّبقىّمنّقواهّماّيستمسكّالحبلّبهّوقدّيهنّبالكليةّوهذهّالمخالفةّمنّالمعاهدّ
قدّتبطلّالعهدّبالكليةّحتىّتجعلهّحربياّوقدّشعثّالعهدّحتىّتبيحّعقوبتهمّكماّأنّنقضّبعضّالشروطّفيّالبيعّ
والنكاحّونحوهماّقدّيبطلّالبيعّبالكليةّكماّلوّوصفهّبأنهّفرسّفظهرّبعيراّوقدّيبيحّالفسخّكاإلخاللّبالرهنّ
والضمينّهذاّعندّمنّيفرقّفيّالمخالفةّوأماّمنّقال"ّ:ينتقضّالعهدّبجميعّالمخالفات"ّفاألمرّظاهرّعلىّقولهّوعلىّ
التقديرينّقدّاقتضىّالعقدّأنّالّيظهرواّشيئاّمنّعيبّدينناّوأنهمّمتىّأظهرواّفقدّنكثواّوطعنواّفيّالدينّفيدخلونّ
فيّعمومّاآليةّلفظاّومعنىّومثلّهذاّالعمومّيبلغّدرجةّالنصّّ.
ّ
الوجهّالثالثّ:أنهّسماهمّأئمةّالكفرّلطعنهمّفيّالدينّوأوقعّالظاهرّموقعّالمضمرّألنّقولهّ{أّئ ّم ّةّ ّال ّكّف ّّر}ّإماّأنّيعنىّ
بهّالذينّنكثواّأوّطعنواّأوّبعضهمّوالثانيّالّيجوزّألنّالفعلّالموجبّللقتالّصدرّمنّجميعهمّفالّيجوزّتخصيصّ
بعضهمّبالجزاءّإذاّالعلةّيجبّطردهاّإالّلمانعّوالّمانعّوألنهّعللّذلكّثانياّبأنهمّالّأيمانّلهمّوذلكّيشملّجميعّ
الناكثينّالطاعنينّوالنّالنكثّوالطعنّوصفّمشتقّمناسبّلوجوبّالقتالّوقدّرتبّعليهّبحرفّالفاءّترتيبّالجزاءّ
علىّشرطهّوذلكّنصّفيّأنّذلكّالفعلّهوّالموجبّللثانيّفثبتّأنهّعنىّالجميعّفيلزمّأنّالجميعّأئمةّكفرّوإمامّ
الكفرّهوّالداعيّإليهّالمتبعّفيهّوإنماّصارّإماماّفيّالكفرّألجلّالطعنّفإنّمجردّالنكثّالّيوجبّذلكّوهوّمناسبّ
ألنّالطعنّفيّالدينّيعيبهّويذمهّويدعوّإلىّخالفهّوهذاّشأنّاإلمامّفثبتّأنّكلّطاعنّفيّالدينّفهوّإمامّفيّالكفرّ
فإذاّطعنّالذميّفيّالدينّفهوّإمامّفيّالكفرّفيجبّقتلهّلقولهّتعالىّ{ّ:فّقاّتلّواّأّّئ ّمّةّ ّال ّكّف ّّر}ّوالّيمينّلهّألنهّعاهدناّعلىّ
أنّالّيظهرّعيبّالدينّوخالفّواليمينّهناّالمرادّبهاّالعهودّالّالقسمّباهللّفيماّذكرهّالمفسرونّوهوّكذلكّفالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّلمّيقاسمهمّباهللّعامّالحديبيةّوإنماّعاقدهمّعقداّونسخةّالكتابّمعروفةّليسّفيهاّقسمّوهذاّألنّ
اليمينّيقالّ:إنماّسميتّبذلكّألنّالمعاهدينّيمدّكلّمنهماّيمينهّإلىّاآلخرّثمّغلبتّحتىّصارّمجردّالكالمّبالعهدّ
ّين}ّفلماّكانّالحلفّ
يسمىّيميناّويقالّ:سميتّيميناّألنّاليمينّهيّالقوةّوالشدةّكماّقالّهللاّتعالى{ّ:ألّ ّخّذّناّّمّن ّهّّب ّالّيم ّّ
معقوداّمشدداّسميّيميناّفاسمّاليمينّجامعّللعقدّالذيّبينّالعبدّوبينّربهّوإنّكانّنذراّومنهّقولّالنبيّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّ"النذرّحلفة"ّوقوله"ّ:كفارةّالنذرّكفارةّاليمين"ّوقولّجماعةّمنّالصحابةّللذيّ ّنذرّ ّنذرّاللجاجّوالغضبّ:
انّّبّعدّّّّتّوكّيّد ّها}ّوالنهيّعنّنقضّالعهودّ
"كفرّيمينك"ّوللعهدّالذيّبينّالمخلوقينّومنهّقولهّتعالىّ{ّ:والّّتّنقّضّواّاألّّي ّم ّّ
هللا}ّوإنماّلفظّالعهدّ"بايعناكّعلىّأنّالّنفر"ّليسّفيهّ
وإنّلمّيكنّفيهاّقسمّوقالّتعالىّ{ّ:و ّمنّّّأّّوّفىّّب ّماّ ّعا ّه ّدّ ّعلّّي ّهّ ّّ
ونّّب ّهّّواألّ ّر ّحا ّم}ّقالواّ:معناهّيتعاهدونّويتعاقدونّألنّ
هللاّالّذّيّّت ّسا ّءلّ ّّ
قسمّوقدّسماهمّمعاهدينّهللّوقالّتعالىّ{ّ:واّتقّواّ ّّ
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كلّواحدّمنّالمعاهدينّإنماّعاهدهّبأمانةّهللاّوكفالتهّوشهادتهّفثبتّأنّكلّمنّطعنّفيّدينناّبعدّأنّعاهدناهّعهداّ
يقتضيّأنّالّيفعلّذلكّفهوّإمامّفيّالكفرّالّيمينّلهّفيجبّقتلهّبنصّاآليةّوبهذاّيظهرّالفرقّبينهّوبينّالناكثّالذيّ
ليسّبإمامّوهوّمنّخالفّبفعلّشيءّمماّصولحواّعليهّمنّغيرّالطعنّفيّالدينّّ.
ّ
ّ
ّ
لّ ّم ّرّة}ّفجعلّهمهمّ
ّولّّو ّه ّمّّبّدأوك ّمّأّو ّ
الرس ّّ
ونّّقّوماّّّن ّكّثواّأّّي ّماّن ّه ّمّّو ّهمّواّّبإّ ّخ ّر ّّ
الوجهّالرابعّ:أنهّقالّتعالى{ّ:أّالّّتّقاّتلّ ّّ
اجّ ّ
بإخراجّالرسولّمنّالمحضضاتّعلىّقتالهمّوماّذاكّإالّلماّفيهّمنّاألذىّوسبهّأغلظّمنّالهمّبإخراجهّبدليلّأنهّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّعفاّعامّالفتحّعنّالذينّهمواّبإخراجهّولمّيعفّعمنّسبهّفالذميّإذاّأظهرّسبهّفقدّنكثّعهدهّ
وفعلّماّهوّأعظمّمنّالهمّبإخراجّالرسولّوبدأّباألذىّفيجبّقتالهّّ.
ّ
ّعّذّب ّه ّمّ ّ
ّ
هللاّّّبأّّيدّي ّك ّمّّوي ّ
ّ
ّ
ّّّّمّمّ
ّخ ّز ّه ّمّّوّيّنص ّ
ّينّّويّذهّبّّّ
ّؤّمن ّّ
ورّّقو
صّد ّّ
ّه ّمّّوّيشفّّّ ّ
الوجهّالخامسّ:قولهّتعالىّ{ّ:قاّتلّو ّه ّمّيّ
ّرك ّمّ ّعلي ّ
وب ّه ّمّ
ّغّي ّظّقّلّ ّ
هللاّّ ّعلّىّ ّمنّّّّي ّشا ّءّّو ّ
ّوّيّتوبّّّ ّ
هللاّّ ّعلّي ّمّ ّحكّي ّم}ّأمرّسبحانهّبقتالّالناكثينّالطاعنينّفيّالدينّوضمنّلناّإنّفعلناّذلكّأنّ
يعذبهمّبأيديناّويخزيهمّوينصرناّعليهمّويشفيّصدورّالمؤمنينّالذينّتأذواّمنّنقضهمّوطعنهمّوأنّيذهبّغيظّ
قلوبهمّألنهّرتبّذلكّعلىّقتالهمّترتيبّالجزاءّعلىّالشرطّوالتقديرّ:إنّتقاتلوهمّيكنّهذاّكلهّفدلّعلىّأنّالناكثّ
الطاعنّمستحقّهذاّكلهّوإالّفالكفارّيدالونّعليناّالمرةّوندالّعليهمّاألخرىّوإنّكانتّالعاقبةّللمتقينّوهذاّتصديقّ
ماّجاءّفيّالحديث"ّ:ماّنقضّقومّالعهدّإالّأديلّعليهمّالعدو"ّوالتعذيبّبأيديناّهوّالقتلّفيكونّالناكثّالطاعنّ
مستحقاّللقتلّوالسابّلرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّناكثّطاعنّكماّتقدمّفيستحقّالقتلّوإنماّذكرّسبحانهّالنصرّ
عليهمّوأنهّيتوبّمنّبعدّذلكّعلىّمنّيشاءّألنّالكالمّفيّقتالّالطائفةّالممتنعةّفأماّالواحدّالمستحقّللقتلّفالّينقسمّ
حتىّيقالّفيهّ"يعذبهّهللاّويتوبّهللاّمنّبعدّذلكّعلىّمنّيشاء"ّعلىّأنّقولهّ{ ّمنّّّّي ّشا ّء}ّيجوزّأنّيكونّعائداّإلىّمنّ
لمّيطعنّبنفسهّوإنماّأقرّالطاعنّفسميتّالفئةّطاعنةّلذلكّوعندّالتمييزّفبعضهمّدونّبعضهمّمباشرّوالّيلزمّمنّ
التوبةّعلىّالردءّالتوبةّعلىّالمباشرّأالّترىّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأهدرّعامّالفتحّدمّالذينّباشرواّالهجاءّ
ولمّيهدرّدمّالذينّسمعوهّوأهدرّدمّبنيّبكرّولمّيهدرّدمّالذينّأعاروهمّالسالحّّ.
ّينّّويّ
وب ّه ّم}ّدليلّعلىّأنّشفاءّالصدورّمنّألمّ
ّذهّبّّّ ّغّي ّ
ورّّقّوّّمّ ّمّؤّمن ّّ
صّد ّّ
الوجهّالسادسّ:أنّقولهّتعالىّ{ّ:وّي ّشفّّّ ّ
ظّقّلّ ّ
النكثّوالطعنّوذهابّالغيظّالحاصلّفيّصدورّالمؤمنينّمنّذلكّأمرّمقصودّللشارعّمطلوبّالحصولّوأنّذلكّ
يحصلّإذاّجاهدواّكماّجاءّفيّالحديثّالمرفوعّّ"ّ:عليكمّبالجهادّفإنهّبابّمنّأبوابّهللاّيدفعّهللاّبهّعنّالنفوسّالهمّ
والغمّ"ّوالّريبّأنّمنّأظهرّسبّالرسولّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّأهلّالذمةّوشتمهّفإنهّيغيظّالمؤمنينّويؤلمهمّ
أكثرّمماّلوّسفكّدماءّبعضهمّوأخذّأموالهمّفإنّهذاّيثيرّالغضبّهللّوالحميةّلهّولرسولهّوهذاّالقدرّالّيهيجّفيّقلبّ
المؤمنّغيظاّأعظمّمنهّبلّالمؤمنّالمسددّالّيغضبّهذاّالغضبّإالّهللّوالشارعّيطلبّشفاءّصدورّالمؤمنينّ
وذهابّغيظّقلوبهمّوهذاّإنماّيحصلّبقتلّالسابّألوجهّّ:
أحدهاّ:أنّتعزيرهّوتأديبهّيذهبّغيظّقلوبهمّإذاّشتمّواحداّمنّالمسلمينّأوّفعلّنحوّذلكّفلوّأذهبّغيظّقلوبهمّإذاّ
شتمّالرسولّلكانّغيظهمّمنّشتمهّمثلّغيظهمّمنّشتمّواحدّمنهمّوهذاّباطلّّ.
الثانيّ:أنّشتمهّأعظمّعندهمّمنّأنّيؤخذّبعضّدمائهمّثمّلوّقتلّواحداّمنهمّلمّيشفّصدورهمّإالّقتلهّفأنّالّتشفىّ
صدورهمّإالّبقتلّالسابّأولىّوأحرىّّ.
الثالثّ:أنّهللاّتعالىّجعلّقتالهمّهوّالسببّفيّحصولّالشفاءّواألصلّعدمّسببّآخرّيحصلهّفيجبّأنّيكونّالقتلّ
والقتالّهوّالشافيّلصدورّالمؤمنينّمنّمثلّهذاّّ.
الرابعّ:أنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلماّفتحتّمكةّوأرادّأنّيشفيّصدورّخزاعةّوهمّالقومّالمؤمنينّمنّبنيّبكرّ
الذينّقاتلوهمّمكنهمّمنهمّنصفّالنهارّأوّأكثرّمعّأمانهّلسائرّالناسّفلوّكانّشفاءّصدورهمّوذهابّغيظّقلوبهمّ
يحصلّبدونّالقتلّللذينّنكثواّوطعنواّلماّفعلّذلكّمعّأمانهّللناسّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يّالّع ّظي ّم}ّ
ّكّالخّز ّ
ارّ ّج ّهن ّمّخالّداّفّي ّهاّذل ّّ
هللاّّو ّرسّولّهّّّفأنّّّل ّهّن ّّ
ّحاّد ّدّ ّّ
الموضعّالرابعّ:قولهّسبحانه{ّ:أّلّ ّمّّيّعلّمّواّأّّن ّهّ ّمنّّّي ّ
ّينّ
فإنهّيدلّعلىّأنّأذىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمحادةّهللّولرسولهّألنهّقالّهذهّاآليةّعقبّقولهّتعالىّ{ّ:وّمّن ّه ّمّالّذ ّّ
ّرضّو ّك ّمّّو ّ
ّرضّوهّّإّنّّّ ّكاّنواّمّ
قّأّنّّّي ّ
اهللّلّ ّك ّمّلّي ّ
يّ
ّينّأّلّ ّمّ
ّؤّمن ّّ
هللاّّّو ّرسّولّ ّهّّأّ ّح ّّ
ونّّب ّّ
ّوّأّّذنّّ}ّثمّقالّ{ّ:ي ّحلّفّ ّّ
ونّهّّ
ونّالّنّبيّّّّوّيقّولّ ّّ
ّؤّذ ّّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّحاّد ّدّهللاّّّو ّرسّول ّه}ّفلوّلمّيكونواّبهذاّاألذىّمحادينّلمّيحسنّأنّيوعدواّبأنّللمحادّنارّجهنمّألنهّ
ّيّعلمّواّأن ّهّ ّمنّّّي ّ
يمكنّحينئذّأنّيقالّ:قدّعلمواّأنّللمحادّنارّجهنمّلكنهمّلمّيحادواّوإنماّآذواّفالّيكونّفيّاآليةّوعيدّلهمّفعلمّأنّهذاّ
الفعلّالّبدّأنّيندرجّفيّعمومّالمحادةّليكونّوعيدّالمحادّوعيداّلهّويلتئمّالكالمّّ.
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ويدلّعلىّذلكّأيضاّماّروىّالحاكمّفيّصحيحهّبإسنادّصحيحّعنّابنّعباسّأنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّ
كانّفيّظلّحجرةّمنّحجرهّوعندهّنفرّمنّالمسلمينّفقالّ:إنهّسيأتيكمّإنسانّينظرّإليكمّبعينّشيطانّفإذاّأتاكمّفالّ
تكلموهّفجاءّرجلّأزرقّفدعاهّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقالّ:عالمّتشتمنيّأنتّوفالنّوفالنّفانطلقّالرجلّ
فدعاهمّفحلفواّباهللّواعتذرواّإليهّ"ّفأنزلّهللاّتعالىّ{ّ:يّو ّمّّيّبّعّث ّه ّمّ ّ
ّونّأّّن ّه ّمّ
ونّلّ ّك ّمّّوّي ّح ّسب ّّ
ونّلّ ّهّ ّك ّماّّي ّحلّفّ ّّ
هللاّّ ّجمّيعاّّّفّي ّحلّفّ ّّ
هللاّّو ّرسّولّ ّه}ّفعلمّأنّهذاّداخلّفيّالمحادةّّ.
ونّ ّّ
ّحاّد ّّ
ّون}ّثمّقالّبعدّذلك{ّ:إّنّّّالّذ ّّ
ّعلّىّ ّش ّي ّءّأّالّإّّن ّه ّمّ ّه ّمّ ّال ّكاّذب ّّ
ّينّي ّ
اهللّلّ ّك ّمّلّي ّ
ّرضّو ّك ّم}ّثمّقالّ
ونّّب ّّ
ضّواّ ّعّنهّم}ّوقدّقالّ{ّ:ي ّحلّفّ ّّ
وفيّروايةّأخرىّصحيحةّأنهّنزلّقولهّ{ّ:ي ّحلّفّ ّّ
ونّلّ ّك ّمّلّّت ّر ّ
عقبهّّ:
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
هللاّّو ّرسّوله}ّفثبتّانّهؤالءّالشاتمينّمحادونّوسيأتيّإنّشاءّهللاّزيادةّفيّذلكّّ.
ّحاّد ّدّ ّ
ّ{أّلّ ّمّّيّعلمّواّأن ّهّ ّمنّّّي ّ
بّ ّ
هللاّّألّ ّغلّّبنّّّ
ينّ ّكّت ّّ
ّكّفّيّاألّّذلّ ّّ
هللاّّو ّرسّولّ ّهّأّولّئ ّّ
ونّ ّّ
ّحاّد ّّ
وإذاّكانّاألذىّمحادةّهللّورسولهّفقدّقالّهللاّتعالى{ّ:إّنّّّالّذ ّّ
ّينّي ّ
يز}ّواألذلّأبلغّمنّالذليلّوالّيكونّأذلّحتىّيخافّعلىّنفسهّومالهّإنّأظهرّالمحادةّألنهّ
هللاّّق ّويّّّ ّع ّز ّّ
أّّناّّو ّر ّسلّيّإّنّّّ ّّ
ّه ّمّ ّ
ّنّ
ّلّم ّّ
ّنّ ّماّّثقّفّواّإّالّّّب ّحب ّّ
الذلّ ّةّأّي ّّ
ّرّب ّّ
تّ ّعلّي ّ
إنّكانّدمهّومالهّمعصوماّالّيستباحّفليسّبأذلّيدلّعليهّقولهّتعالى{ّ:ض ّ
اس}ّفبينّسبحانهّأنهمّأينماّثقفواّفعليهمّالذلةّإالّمعّالعهدّفعلمّأنّمنّلهّعهدّوحبلّالّذلةّعليهّوانّ
ّنّالّن ّّ
ّلّم ّّ
هللاّّو ّحب ّّ
ّّ
كانتّعليهّالمسكنةّفإنّالمسكنةّقدّتكونّمعّعدمّالذلةّوقدّجعلّالمحادينّفيّاألذلينّفالّيكونّلهمّعهدّإذّالعهدّ
ينافيّالذلةّكماّدلتّعليهّاآليةّوهذاّظاهرّفإنّاألذلّهوّالذيّليسّلهّقوةّيمتنعّبهاّممنّأرداهّبسوءّفإذاّكانّلهّمنّ
المسلمينّعهدّيجبّعليهمّبهّنصرهّومنعهّفليسّبأذلّفثبتّأنّالمحادّهللّولرسولهّالّيكونّلهّعهدّيعصمهّوالمؤذيّ
للنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمحادّفالمؤذيّللنبيّليسّلهّعهدّيعصمّدمهّوهوّالمقصودّّ.
}ّوالكبتّ:اإلذاللّوالخزيّ
ّه ّم ّ
تّالّذ ّّ
هللاّّو ّرسّولّ ّهّ ّكّبّتواّ ّك ّماّ ّكّب ّّ
ونّ ّّ
ّحاّد ّّ
وأيضاّفإنهّقالّتعالى{ّ:إّنّّّالّذ ّّ
ّينّي ّ
ّينّمّنّّّّقّبل ّ
والصرعّقالّالخليل"ّ:الكبتّهوّالصرعّعلىّالوجه"ّوقالّالنضرّبنّشميلّوابنّقتيبة"ّ:هوّالغيظّوالحزنّوهوّفيّ
االشتقاقّاألكبرّمنّكبدهّكأنّالغيظّوالحزنّأصابّكبده"ّكماّيقالّ:أحرقّالحزنّوالعداوةّكبدهّوقالّأهلّالتفسيرّ:
"كبتواّأهلكواّوأخزواّوحزنوا"ّفثبتّأنّالمحادّمكبوتّمخزيّممتلّغيظاّوحزناّهالكّوهذاّإنماّيتمّإذاّخافّإنّ
أظهرّالمحادةّأنّيقتلّوإالّفمنّأمكنهّإظهارّالمحادةّوهوّآمنّعلىّدمهّومالهّفليسّبمكبوتّبلّمسرورّجذالنّوألنهّ
ّه ّم}ّوالذينّمنّقبلهمّممنّحادّالرسلّوحادّرسولّهللاّإنماّكبتهّهللاّبأنّأهلكهّبعذابّ
تّالّذ ّّ
قالّ {ّ:كّبّتواّ ّك ّماّ ّكّب ّّ
ّينّمّنّّّّقّبل ّ
منّعندهّأوّبأيديّالمؤمنينّوالكبتّوإنّكانّيحصلّمنهّنصيبّلكلّمنّلمّينلّغرضهّكماّقالّسبحانه{ّ:لّّيّق ّط ّّعّ
ّه ّم}ّيعنيّمحادىّالرسلّدليلّعلىّالهالكّأوّ
تّالّذ ّّ
ّّّّيّكّبّت ّه ّم}ّلكنّقولهّتعالىّ {ّ:ك ّماّ ّكّب ّّ
ّينّ ّكّفرّواّأّو
ّنّالّذ ّّ
ّط ّرفاّّم ّّ
ّينّمّنّّّّقّبل ّ
كتمّاألذىّيبينّذلكّأنّالمنافقينّهمّمنّالمحادينّفهمّمكبوتونّبموتهمّبغيظهمّلخوفهمّأنهمّإنّأظهرواّماّفيّقلوبهمّ
قتلواّفيجبّأنّيكونّكلّمحادّكذلكّّ.
ّ
ّ
ين}ّدليلّ
كّفّيّاألّذلّ ّّ
هللاّّو ّرسّولّ ّهّأولّّئ ّ
ونّ ّّ
ّحاّد ّّ
هللاّألّ ّغلّّبنّّّأّّناّّو ّر ّسلّي}ّعقبّقوله{ّ:إّنّّّالّذ ّّ
بّ ّّ
وأيضاّفقولهّتعالىّ {ّ:كّت ّّ
ّينّي ّ
علىّأنّالمحادةّمغالبةّومعاداةّحتىّيكونّأحدّالمتحادينّغالباّواآلخرّمغلوباّوهذاّإنماّيكونّبينّأهلّالحربّالّأهلّ
السلمّفعلمّأنّالمحادّوليسّبمسالمّوالغلبةّللرسلّبالحجةّوالقهرّفمنّأمرّمنهمّبالحربّنصرّعلىّعدوهّومنّلمّيؤمرّ
ّبالحربّأهلكّعدوهّوهذاّأحسنّمنّقولّمنّقالّ:إنّالغلبةّللمحاربّبالنصرّولغيرّالمحاربّبالحجةّفعلمّأنّهؤالءّ
المحادينّمحاربونّمغلوبونّّ.
أيضاّفإنّالمحادةّمنّالمشاقةّألنّالمحادةّمنّالحدّوالفصلّوالبينونةّوكذلكّالمشاقةّمنّالشقّوهوّبهذاّالمعنىّفهماّ
جميعاّبمعنىّالمقاطعةّوالمفاصلةّولهذاّيقالّ:إنماّسميتّبذلكّألنّكلّواحدّمنّالمتحادينّوالمتشاقينّفيّحدّوشقّ
منّاآلخرّوذلكّيقتضيّانقطاعّالحبلّالذيّبينّأهلّالعهدّإذاّحادّبعضهمّبعضاّفالّحبلّلمحادّهللّورسولهّّ.
ّ
ّ
اقّّو ّ
وأيضاّفإنهاّإذاّكانتّبمعنىّالمشاقةّفإنّهللاّسبحانهّقالّ{ّ:ف ّ
ّكّّبأن ّه ّمّ
انّّذل ّّ
لّّبّن ّّ
اض ّربّواّّمّن ّه ّمّ ّك ّ
قّاألّ ّعّن ّّ
اض ّربّواّّفّو ّّ
هللاّّّو ّرسّولّ ّهّّفإّنّّّ ّ
ّقّ ّ
}ّفأمرّبقتلهمّألجلّمشاقتهمّومحادتهمّفكلّمنّحادّ
بّ
هللاّّ ّشدّيّدّ ّالّعّقا ّ
هللاّّو ّرسّولّ ّهّّو ّمنّّّّي ّشاق ّّ
ّشاّقواّ ّّ
وشاقّيجبّأنّيفعلّبهّذلكّلوجودّالعلةّّ.
ّ
ّ
بّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّكّّبأن ّه ّمّشاقواّ
ارّذل ّّ
ّرّةّ ّعذابّّّالن ّّ
وأيضاّفإنهّتعالىّقالّ{ّ:ولّّوالّأّنّّّ ّكّت ّّ
ّه ّمّال ّجال ّءّلّعذّب ّه ّمّفّيّالّدنّياّّول ّه ّمّفّيّاآلخ ّ
هللاّّ ّعلي ّ
هللاّّو ّرسّولّ ّه}ّوالتعذيبّهناّوهللاّأعلمّالقتلّألنهمّقدّعذبواّبماّدونّذلكّمنّاإلجالءّوأخذّاألموالّفيجبّتعذيبّمنّ
ّّ
شاقّهللاّتعالىّورسولهّومنّأظهرّالمحادةّفقدّشاقّهللاّورسولهّبخالفّمنّكتمهاّفإنهّليسّبمحادّوالّمشاقّّ.
وهذهّالطريقةّأقوىّفيّالداللةّيقالّ:هوّمحادّوإنّلمّيكنّمشاقاّولهذاّجعلّجزاءّالمحادّمطلقاّأنّيكونّمكبوتاّكماّ
كبتّمنّقبلهّوأنّيكونّفيّاألذلينّوجعلّجزاءّالمشاقّالقتلّوالتعذيبّفيّالدنياّولنّيكونّمكبوتاّكماّكبتّمنّقبلهّ
فيّاألذلينّإالّإذاّلمّيمكنهّإظهارّمحادتهّفعلىّهذاّتكونّالمحادةّأعمّولهذاّذكرّأهلّالتفسيرّفيّقولهّتعالى{ّ:الّّت ّج ّدّ
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ونّ ّمنّّّ ّحا ّدّ ّ
ّقّوماّّيّ
هللاّّّو ّرسّولّ ّه}ّاآليةّ:إنهاّنزلتّفيمنّقتلّمنّالمسلمينّأقاربهّفيّالجهادّ
ّواّد ّّ
اهللّّو ّالّيّوّّمّاآلخ ّّ
ونّّب ّّ
ّؤّمّن ّّ
ّرّيّ
وفيمنّأرادّأنّيقتلّلمنّتعرضّلرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّباألذىّمنّكافرّأوّمنافقّقريبّلهّفعلمّأنّالمحادّ
يعمّالمشاقّوغيرهّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّه ّمّ ّماّ ّه ّمّّمنك ّمّّوالّّمن ّه ّم}ّاآلياتّإلىّقولهّ:
ض ّّ
ويدلّعلىّذلكّأنهّقالّسبحانه{ّ:أل ّمّت ّّرّإّلىّالذ ّّ
ّينّتّولّواّقّوماّ ّغ ّ
بّهللاّّ ّعلي ّ
ّ
ّ
هللاّّو ّرسّول ّه}ّوإنماّنزلتّفيّالمنافقينّالذينّتولواّاليهودّ
ونّ ّمنّّّ ّحا ّدّ ّ
ّواّد ّّ
اهللّّو ّالّيّوّّمّاآلخ ّّ
ونّّب ّّ
ّّّمّن ّّ
{الّّت ّج ّدّّقّوماّّيّؤ
ّرّيّ
المغضوبّعليهمّوكانّأولئكّاليهودّأهلّعهدّمنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّثمّإنّهللاّسبحانهّبينّأنّالمؤمنينّالّ
يوادونّمنّحادّهللاّورسولهّفالّبدّأنّيدخلّفيّذلكّعدمّالمودةّلليهودّوإنّكانواّأهلّذمةّألنهّسببّالنزولّوذلكّ
يقتضيّأنّأهلّالكتابّمحادونّهللّورسولهّوانّكانواّمعاهدينّّ.
ويدلّعلىّذلكّأنّهللاّقطعّالمواالةّبينّالمسلمّوالكافرّوإنّكانّلهّعهدّوذمةّوعلىّهذاّالتقديرّيقالّ:عوهدواّعلىّأنّ
الّيظهرواّالمحادةّوالّيعلنواّبهاّباإلجماعّكماّتقدمّوكماّسيأتيّفإذاّأظهرواّصارواّمحادينّالّعهدّلهمّمظهرينّ
للمحادةّوهؤالءّمشاقونّفيستحقونّخزيّالدنياّمنّالقتلّونحوهّوعذابّاآلخرةّّ.
فإنّقيلّ:إذاّكانّكلّيهوديّمحاداّهللّورسولهّفمنّالمعلومّأنّالعهدّيثبتّلهمّمعّالتهودّوذلكّينقضّماّقدمتمّمنّأنّ
المحادّالّعهدّلهّّ.
قيلّ:منّسلكّهذهّالطريقةّقالّ:المحادّالّعهدّلهّعلىّإظهارّالمحادةّفأماّإذاّلمّيظهرّلناّالمحادةّفقدّأعطيناهّالعهدّ
ّه ّمّ ّ
اس}ّيقتضيّأنّالذلةّتلزمهّفالّتزولّإالّ
ّنّالّن ّّ
ّلّم ّّ
هللاّّو ّحب ّّ
ّنّ ّّ
ّلّم ّّ
ّنّ ّماّّثقّفّواّإّالّّّب ّحب ّّ
الذلّ ّةّأّي ّّ
ّرّب ّّ
تّ ّعلّي ّ
وقولهّتعالى{ّ:ض ّ
بحبلّمنّهللاّوحبلّمنّالناسّوحبلّالمسلمينّمعهّعلىّأنّالّيظهرّالمحادةّباالتفاقّفليسّمعهّحبلّمطلقّبلّحبلّ
مقيدّفهذاّالحبلّالّيمنعهّأنّيكونّأذلّإذاّفعلّماّلمّيعاهدّعليهّأوّيقولّصاحبّهذاّالمسلكّ:الذلةّالزمةّلهمّبكلّ
ّه ّمّ ّ
هللا}ّيجوزّأنّيكونّتفسيراّللذلةّ
ّنّ ّّ
ّلّم ّّ
ّنّ ّماّّثقّفّواّإّالّّّب ّحب ّّ
الذلّ ّةّأّي ّّ
ّرّب ّّ
تّ ّعلّي ّ
حالّكماّأطلقتّفيّسورةّالبقرةّوقولهّ:ض ّ
أيّضربتّعليهمّأنهمّأينماّثقفواّأخذواّوقتلواّإالّبحبلّمنّهللاّوحبلّمنّالناسّفالحبلّالّيرفعّالذلةّوإنماّيرفعّبعضّ
موجباتهاّوهوّالقتلّفإنّمنّكانّالّيعصمّدمهّإالّبعهدّفهوّذليلّوإنّعصمّدمهّبالعهدّلكنّعلىّهذاّالتقديرّتضعفّ
ّالداللةّاألولىّمنّالمحادةّوالطريقةّاألولىّأجودّكماّتقدمّوفيّزيادةّتقريرهاّطولّّ.
ّينّيّ
ّرّة}ّوهذهّاآليةّتوجبّقتلّمنّ
هللاّّو ّرسّولّ ّهّلّّعّن ّه ّمّ ّّ
ونّ ّّ
ّؤّذ ّّ
الموضعّالخامسّ:قولهّسبحانه{ّ:إّنّّّالّذ ّّ
هللاّفّيّالّدّنّياّّواآلخ ّ
آذىّهللاّورسولهّكماّسيأتيّإنّشاءّهللاّتعالىّتقريرهّوالعهدّالّيعصمّمنّذلكّألناّلمّنعاهدهمّعلىّأنّيؤذواّهللاّ
ورسولهّّ.
ويوضحّذلكّقولّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّمنّلكعبّبنّاألشرفّفإنهّقدّآذىّهللاّورسولهّ"ّفندبّالمسلمينّإلىّ
يهوديّكانّمعاهداّألجلّأنهّآذىّهللاّورسولهّفدلّذلكّعلىّأنهّالّيوصفّكلّذميّبأنهّيؤذيّهللاّورسولهّوإالّلمّ
يكنّفرقّبينهّوبينّغيرهّوالّيصحّأنّيقالّ:اليهودّملعونونّفيّالدنياّواآلخرةّمعّإقرارهمّعلىّماّيوجبّذلكّألناّلمّ
نقرهمّعلىّإظهارّأذىّهللاّورسولهّوإنماّأقررناهمّعلىّأنّيفعلواّبينهمّماّهوّمنّدينهمّّ.
فصل.
وأماّاآلياتّالداالتّعلىّكفرّالشاتمّوقتلهّأوّعلىّأحدهماّإذاّلمّيكنّمعاهداّوإنّكانّمظهراّلإلسالمّفكثيرةّمعّأنّ
هذاّمجمعّعليهّكماّتقدمّحكايةّاإلجماعّعنّغيرّواحدّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّينّيّ
هللاّ
لّ ّ
ونّ ّرسّو ّ
ّينّيّؤذ ّّ
ّ{ّ:والذ ّّ
ّرّلك ّم}ّإلىّقوله ّ
ّوّأذنّّّقلّأذنّّّخي ّّ
ونّهّّ
ونّالّنبّيّّّّوّيقّولّ ّّ
ّؤّذ ّّ
منهاّقولهّتعالىّ{ّ:وّمّن ّه ّمّالّذ ّّ
ّحاّد ّدّ ّ
هللاّّّّو ّرسّولّه}ّفعلمّأنّإيذاءّرسولّهللاّمحادةّهللّولرسولهّألنّذكرّ
لّ ّه ّمّ ّعّذابّّّأّلّي ّمّ}ّإلىّقولهّ{أّلّ ّمّّيّعلّمّواّأّّن ّهّ ّمنّّّي ّ
اإليذاءّهوّالذيّاقتضىّذكرّالمحادةّفيجبّأنّيكونّداخالّفيهّولوالّذلكّلمّيكنّالكالمّمؤتلفاّإذاّأمكنّأنّيقالّ:إنهّ
ليسّبمحادّودلّذلكّعلىّأنّاإليذاءّوالمحادةّكفرّألنهّأخبرّأنّلهّنارّجهنمّخالداّفيهاّولمّيقلّ"هيّجزاؤه"ّوبينّ
الكالمينّفرقّبلّالمحادةّهيّالمعاداةّوالمشاقةّوذلكّكفرّومحاربةّفهوّأغلظّمنّمجردّالكفرّفيكونّالمؤذيّلرسولّ
هللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّكافراّعدواّهللّورسولهّمحارباّهللّورسولهّألنّالمحادةّاشتقاقهاّمنّالمبيانةّبأنّيصيرّكلّ
واحدّمنهماّفيّحدّكماّقيلّ"المشاقةّ:أنّيصيرّكلّمنهماّفيّشقّوالمعاداةّ:أنّيصيرّكلّمنهماّفيّعدوة"ّّ.
"ّوهذاّظاهرّقدّتقدمّتقريرهّ
وفيّالحديثّأنّرجالّكانّيسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقالّ"ّ:منّيكفينيّعدويّ ّ
ّ
ّ
ين}ّولوّكانّمؤمناّمعصوماّ
ّكّفّيّاألّذل ّّ
هللاّّو ّرسّولّ ّهّأّولّئ ّّ
ونّ ّّ
ّحاّد ّّ
وحينئذّفيكونّكافراّحاللّالدمّلقولهّتعالى{ّ:إّنّّّالّذ ّّ
ّينّي ّ
هللّ ّالع ّ
ّرسّولّ ّهّّولّّلمّ
ّه ّم}ّوالمؤمنّالّيكبتّ
تّالّذ ّّ
ّين}ّوقولهّ {ّ:كّبّتواّ ّك ّماّ ّكّب ّّ
ّؤّمن ّّ
لمّيكنّأذلّلقولهّتعالىّ{ّ:وّّّ
ّزةّّّول ّ
ّينّمّنّّّّقّبل ّ
ونّ ّمنّّّ ّحا ّدّ ّ
هللاّّّو ّرسّولّ ّه}ّ
ّواّد ّّ
اهللّّو ّالّيّوّّمّاآلخ ّّ
ونّّب ّّ
كماّكبتّمكذبوّالرسلّقطّوألنهّقدّقالّتعالى{ّ:الّّت ّج ّدّّقّوماّّيّّؤّمّن ّّ
ّرّيّ
اآليةّفإذاّكانّمنّيوادّالمحادّليسّبمؤمنّفكيفّبالمحادّنفسه؟ّوقدّقيلّ:إنّمنّسببّنزولهاّأنّأباّقحافةّشتمّالنبيّ
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صلىّهللاّعليهّوسلمّفأرادّالصديقّقتلهّأوّأنّابنّأبيّتنقصّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفاستأذنّابنهّالنبيّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّفيّقتلهّلذلكّفثبتّأنّالمحادّكافرّحاللّالدمّّ.
ّ
ّ
ّ
وأيضاّفقدّقطعّهللاّالمواالةّبينّالمؤمنينّوبينّالمحادينّهللّورسولهّوالمعادينّهللّورسولهّفقالّتعالىّ{الّت ّج ّدّقّوماّ
ونّ ّمنّّّ ّحا ّدّ ّ
ّينّآ ّمّنواّالّ
ّّّ ّكاّنواّآّبا ّءهّم}ّاآليةّوقالّتعالىّ{ّ:ياّأّّي ّهاّالّذ ّّ
هللاّّّو ّرسّولّ ّهّّولّو
ّواّد ّّ
اهللّّو ّالّيّوّّمّاآلخ ّّ
ونّّب ّّ
ّّّمّن ّّ
يّؤ
ّرّيّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّه ّمّّبال ّمّوّدّة}ّفعلمّأنهمّليسواّمنّالمؤمنينّّ.
ّتّتخّذواّ ّعّدّويّّو ّعّدّوك ّمّأّولّّيا ّءّتلق ّّ
ونّإّلي ّ
بّ ّ
ّكّّبأّّن ّه ّمّ
ارّّذل ّّ
ّرّةّ ّعّذابّّّالّن ّّ
وأيضاّفإنهّقالّسبحانهّ{ّ:ولّّوالّأّنّّّ ّكّت ّّ
ّه ّمّ ّال ّجال ّءّلّّعّذّب ّه ّمّفّيّالّدّنّياّّولّ ّه ّمّفّيّاآلخ ّ
هللاّّ ّعلّي ّ
ب}ّفجعلّسببّاستحقاقهمّالعذابّفيّالدنياّولعذابّالنارّفيّ
شدّي ّدّ ّالّعّقا ّ
هللاّ ّ
هللاّّفإّنّّّ ّّ
اقّ ّّ
هللاّّو ّرسّولّ ّهّّو ّمنّّّّي ّش ّّ
ّشاّقواّ ّّ
اآلخرةّهوّمشاقةّهللاّورسولهّوالمؤذيّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمشاقّهللّورسولهّكماّتقدمّوالعذابّهناّهوّاإلهالكّ
بعذابّمنّعندهّأوّبأيديناّوإالّفقدّأصابهمّماّدونّذلكّمنّذهابّاألموالّوفراقّاألوطانّّ.
بّّف ّ
قّ
اض ّربّواّّفّو ّّ
الر ّع ّّ
بّالّذ ّّ
ّكّإّلّىّ ّال ّمالّئ ّك ّةّأّّنيّ ّمّع ّكم}ّإلىّقولهّ {ّ:سأّّلقّيّفّيّقّلّو ّ
وقالّسبحانه{ّ:إّّّذّيّوحّيّ ّرب ّّ
ّينّ ّكّف ّرواّ ّ
اقّّو ّ
}ّفجعلّإلقاءّالرعبّفيّقلوبهمّواألمرّبقتلهمّألجلّ
هللاّّو ّرسّولّ ّه ّ
ّكّّبأّّن ّه ّمّ ّشاّقواّ ّّ
انّّذل ّّ
لّّبّن ّّ
اض ّربّواّّمّن ّه ّمّ ّك ّ
األّ ّعّن ّّ
مشاقتهمّهللّورسولهّفكلّمنّشاقّهللاّورسولهّيستوجبّذلكّّ.
ّوّأّّذنّّ}ّقالّمجاهد"ّ:هوّأذن"ّيقولونّ:سنقولّماّشئناّثمّنحلفّلهّفيصدقنا"ّّ.
وقولهم{ّ:هّّ
"ّ.
وقالّالوالبيّعنّابنّعباس"ّ:يعنيّأنهّيسمعّمنّكلّأحد ّ
قالّبعضّأهلّالتفسيرّ:كانّرجالّمنّالمنافقينّيؤذونّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّويقولونّماّالّينبغيّفقالّ
بعضهمّ:الّتفعلواّفإناّنخافّأنّيبلغهّماّتقولونّفيقعّبناّفقالّالجالس"ّ:بلّنقولّماّشئناّثمّنأتيهّفيصدقناّفإنماّمحمدّ
أذنّسامعةّفأنزلّهللاّهذهّاآلية"ّّ.
وقالّابنّإسحاقّ:كانّنبتلّبنّالحارثّالذيّقالّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيهّ"ّ:منّأرادّأنّينظرّإلىّالشيطانّ
ّ:الّتفعلّفقالّ:إنماّمحمدّأذنّمنّحدثهّشيئاّ
فلينظرّإلىّنبتلّبنّالحارثّ"ّينمّحديثّالنبيّإلىّالمنافقينّفقيلّله ّ
صدقهّنقولّماّشئناّثمّنأتيهّفنحلفّلهّفيصدقناّعليهّفأنزلّهللاّهذهّاآليةّّ.
وقولهم"ّ:أذن"ّقالواّ:ليتبينواّأنّكالمهمّمقبولّعندهّفأخبرّهللاّأنهّالّيصدقّإالّالمؤمنينّوإنماّيسمعّالخبرّفإذاّحلفواّ
لهّفعفاّعنهمّكانّذلكّألنهّأذنّخيرّالّألنهّصدقهمّقالّسفيانّبنّعيينة"ّ:أذنّخيرّيقبلّمنكمّماّأظهرتمّمنّالخيرّ
ومنّالقولّوالّيؤاخذكمّبماّفيّقلوبكمّويدعّسرائركمّإلىّهللاّتعالىّوربماّتضمنتّهذهّالكلمةّنوعّاستهزاءّ
واستخفاف"ّّ.
فإنّقيلّ:فقدّروىّنعيمّبنّحمادّثناّمحمدّبنّثورّعنّيونسّعنّالحسنّقالّ:قالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّ
ّرّ
اهللّّو ّالّيّوّّمّاآلخ ّّ
ونّّب ّّ
اللهمّالّتجعلّلفاجرّولفاسقّعنديّيداّوالّنعمةّفإنيّوجدتّفيماّأوحيتهّ{الّّت ّج ّدّّقّوماّّيّّؤّمّن ّّ
هللاّّو ّرسّولّ ّه}ّ"ّقالّسفيان"ّ:يرونّأنهاّأنزلتّفيمنّيخالطّالسلطان"ّرواهّأبوّأحمدّالعسكريّوظاهرّ
ونّ ّمنّّّ ّحا ّدّ ّّ
ّواّد ّّ
يّ
هذاّأنّكلّفاسقّالّيبغيّمودتهّفهوّمحادّهللّورسولهّمعّأنّهؤالءّليسواّمنافقينّالنفاقّالمبيحّللدمّّ.
قيلّ:المؤمنّالذيّيحبّهللاّورسولهّليسّعلىّاإلطالقّبمحادّهللّورسولهّكماّأنهّليسّعلىّاإلطالقّبكافرّوالّمنافقّ
وإنّكانتّلهّذنوبّكثيرةّإالّترىّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقالّلنعيمانّوقدّجلدّفيّالخمرّغيرّمرةّ"إنهّيحبّ
هللاّورسوله"ّألنّمطلقّالمحادةّيقتضيّمطلقّالمقاطعةّوالمصارمةّوالمعاداةّوالمؤمنّليسّكذلكّلكنّقدّيقعّاسمّ
النفاقّعلىّمنّأتىّبشعبةّمنّشعبهّولهذاّقالوا"ّ:كفرّدونّكفر"ّو"ظلمّدونّظلم"ّو"فسقّدونّفسق"ّوقالّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:كفرّباهللّتبرأّمنّنسبّوإنّدقّ"ّو"ّمنّحلفّبغيرّهللاّفقدّأشركّ"ّو"آيةّالمنافقّثالثّ:إذاّ
حدثّكذبّوإذاّوعدّأخلفّوإذاّائتمنّخانّ"ّّ.
وقالّابنّأبيّمليكةّ:أدركتّثالثينّمنّأصحابّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّكلهمّيخافّالنفاقّعلىّنفسهّّ.
فوجهّهذاّالحديثّأنّيكونّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعنىّبالفاجرّالمنافقّفالّينقضّاالستداللّأوّيكونّعنىّكلّ
فاجرّألنّالفجورّمظنةّالنفاقّفماّمنّفاجرّإالّيخافّأنّيكونّفجورهّصادراّعنّمرضّفيّالقلبّأوّموجباّلهّفإنّ
المعاصيّبريدّالكفرّفإذاّأحبّالفاسقّفقدّيكونّمحباّللمنافقّفحقيقةّاإليمانّباهللّواليومّاآلخرّأنّالّيوادّمنّأظهرّ
منّاألفعالّماّيخافّمعهاّأنّيكونّمحاداّهللّورسولهّفالّينقضّاالستداللّأيضاّأوّأنّتكونّالكبائرّمنّشعبّالمحادةّ
هللّورسولهّفيكونّمرتكبهاّمحاداّمنّوجهّوإنّكانّموالياّهللّورسولهّمنّوجهّآخرّوينالهّمنّالذلةّوالكبتّبقدرّ
لّالمعصيةّلفيّرقابهمّأبىّهللاّ
قسطهّمنّالمحادةّكماّقالّالحسن"ّ:وإنّطقطقتّبهمّالبغالّوهملجتّبهمّالبراذينّإنّّّذ ّ
إالّأنّيذلّمنّعصاهّفالعاصيّينالهّمنّالذلةّوالكبتّبحسبّمعصيتهّوإنّكانّلهّمنّعزةّاإليمانّبحسبّإيمانهّكماّ
ينالهّمنّالذمّوالعقوبةّوحقيقةّاإليمانّأنّالّيوادّالمؤمنّمنّحادّهللاّبوجهّمنّوجوهّالمودةّالمطلقةّوقدّجبلتّالقلوبّ
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علىّحبّمنّأحسنّإليهاّوبغضّمنّأساءّإليهاّفإذاّاصطنعّالفاجرّإليهّيداّأحبهّالمحبةّالتيّجبلتّالقلوبّعليهاّ
فيصيرّمواداّلهّمعّأنّحقيقةّاإليمانّتوجبّعدمّمودتهّمنّذلكّالوجهّوإنّكانّمعهّمنّأصلّاإليمانّماّيستوجبّبهّ
أصلّالمودةّالتيّتستوجبّأنّيخصّبهاّدونّالكافرّوالمنافقّوعلىّهذاّفالّينقضّاالستداللّأيضاّألنّمنّآذىّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّفإنهّأظهرّحقيقةّالمحادةّورأسهاّالذيّيوجبّجميعّأنواعّالمحادةّفاستوجبّالجزاءّالمطلقّوهوّ
جزاءّالكافرينّكماّأنّمنّأظهرّحقيقةّالنفاقّورأسهّاستوجبّذلكّوإنّلمّيستوجبهّمنّأظهرّشعبةّمنّشعبهّوهللاّ
ّسبحانهّأعلمّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
لّ ّ
جّ ّماّ
هللاّمّخ ّر ّ
ّزئواّإّنّّّ ّ
وب ّه ّمّق ّّ
ونّأنّّّتّنز ّ
الدليلّالثانيّ:قولهّسبحانهّ{ّ:ي ّحذرّّّال ّمّنافّق ّّ
ّه ّمّس ّ
لّ ّعلي ّ
ّورةّتّنّبئ ّه ّمّّب ّماّفّيّقل ّ
اسّته ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّرواّّقّّدّ ّكّف ّرت ّمّّبّعدّّّ
ونّالّّتّعّتذ ّ
ّزئ ّّ
لّأّب ّ
ّت ّحّذرّونّّولّئّنّّّ ّسأّّلّت ّه ّمّلّّيقّولّنّّّإّّن ّماّ ّكّناّّن ّخوضّّّّوّنلّعبّّّق ّ
اهللّّوآّياّت ّهّّو ّرسّولّ ّهّكنت ّمّّت ّسّته ّ
إّي ّماّن ّك ّمّإّنّّّّنّعفّّّ ّعنّّّ ّطائّّف ّةّّمّن ّك ّمّّنّعّذبّّّ ّطاّئّفّةّّبأّّن ّه ّمّ ّكاّنواّم ّ
ّين}ّوهذاّنصّفيّأنّاالستهزاءّباهللّوبآياتهّوبرسولهّ
ّج ّرم ّّ
كفرّفالسبّالمقصودّبطريقّاألولىّوقدّدلتّهذهّاآليةّعلىّأنّكلّمنّتنقصّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّجاداّأوّ
هازالّفقدّكفرّّ.
وقدّروىّعنّرجالّمنّأهلّالعلمّمنهمّابنّعمرّومحمدّبنّكعبّوزيدّبنّأسلمّوقتادةّدخلّحديثّبعضهمّفيّبعضّ
أنهّقالّرجلّمنّالمنافقينّفيّغزوةّتبوك"ّ:ماّرأيتّمثلّقرائناّهؤالءّأرغبّبطوناّوالّاكذبّألسناّوالّأجبنّعندّ
اللقاء"ّيعنيّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوأصحابهّالقراءّفقالّلهّعوفّبنّمالك"ّ:كذبتّولكنكّمنافقّألخبرنّ
رسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفذهبّعوفّإلىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّليخبرهّفوجدّالقرآنّقدّسبقهّفجاءّ
ذلكّالرجلّإلىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوقدّارتحلّوركبّناقتهّفقالّ:ياّرسولّهللاّإنماّكناّنلعبّونتحدثّ
حديثّالركبّنقطعّبهّعناءّالطريق"ّّ.
قالّابنّعمر"ّ:كأنيّأنظرّإليهّمتعلقاّبنسعةّناقةّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوإنّالحجارةّلتنكبّرجليهّوهوّ
ون}ّماّيلتفتّ
ّزّئ ّّ
يقولّ:إنماّكناّنخوضّونلعبّفيقولّلهّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ{أّّب ّّ
اهللّّوآّياتّ ّهّّو ّرسّولّ ّهّ ّكّنّت ّمّّت ّسّته ّ
إليهّوالّيزيدهّعليهّ"ّّ.
وقالّمجاهد"ّ:قالّرجلّمنّالمنافقينّ:يحدثناّمحمدّأنّناقةّفالنّبواديّكذاّوكذاّوماّيدريهّماّالغيبّفأنزلّهللاّعزّ
وجلّهذهّاآلية"ّّ.
وقالّمعمرّعنّقتادة"ّ:بيناّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّغزوةّتبوكّوركبّمنّالمنافقينّيسيرونّبينّيديهّفقالواّ:
أيظنّهذاّأنّيفتحّقصورّالرومّوحصونها؟ّفأطلعّهللاّنبيهّصلىّهللاّعليهّوسلمّعلىّماّقالواّفقالّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّ"ّعليّبهؤالءّالنفر"ّفدعاّبهمّفقالّ:أقلتمّكذاّوكذا؟ّفحلفواّماّكناّإالّنخوضّونلعبّ"ّّ.
قالّمعمرّ:قالّالكلبي"ّ:كانّرجلّمنهمّلمّيماثلهمّفيّالحديثّيسيرّعائباّلهمّفنزلتّ{إّنّّّّنّعفّّّ ّعنّّّ ّطائّّف ّةّّمّن ّك ّمّّنّعّذبّّّ
ّطاّئّفة}ّفسميّطائفةّوهوّواحد"ّّ.
فهؤالءّلماّتنقصواّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّحيثّعابوهّوالعلماءّمنّأصحابهّواستهانواّبخبرهّأخبرّهللاّأنهمّكفرواّ
بذلكّوإنّقالوهّاستهزاءّفكيفّبماّهوّأغلظّمنّذلك؟ّوإنماّلمّيقمّالحدّعليهمّلكونّجهادّالمنافقينّلمّيكنّقدّأمرّبهّإذّ
ذاكّبلّكانّمأموراّبأنّيدعّأذاهمّوألنهّكانّلهّأنّيعفوّعمنّتنقصهّوآذاهّّ.
الدليلّالثالثّ:قولهّسبحانهّ{ّ:وّمّن ّه ّمّ ّمنّّّّيّلم ّ
صّدّقات}ّواللمزّ:العيبّوالطعنّقالّمجاهد"ّ:يتهمكّويزريك"ّ
ّز ّّ
كّفّيّال ّ
}ّاآليةّوذلكّيدلّعلىّأنّكلّمنّلمزهّأوّآذاهّكانّمنهمّ
ونّالّنّبيّّ ّ
ّينّيّّؤّذ ّّ
وقالّعطاء"ّ:يغتابك"ّوقالّتعالىّ{ّ:وّمّن ّه ّمّالّذ ّّ
ّين}ّوّ{ ّمنّّ}ّاسمانّموصوالنّوهماّمنّصيغّالعمومّواآليةّوإنّكانتّنزلتّبسببّلمزّقومّوإيذاءّآخرينّ
ألنّ{الّذ ّّ
ّفحكمهاّعامّكسائرّاآلياتّاللواتيّنزلنّعلىّأسبابّوليسّبينّالناسّخالفّنعلمهّأنهاّتعمّالشخصّالذيّنزلتّبسببهّ
ومنّكانّحالهّكحالهّولكنّإذاّكانّاللفظّأعمّمنّذلكّالسببّفقدّقيلّ:أنهّيقتصرّعلىّسببهّوالذيّعليهّجماهيرّالناسّ
أنهّيجبّاألخذّبعمومّالقولّماّلمّيقمّدليلّيوجبّالقصرّعلىّالسببّكماّهوّمقررّفيّموضعهّّ.
وأيضاّفإنّكونهّمنهمّحكمّمعلقّبلفظّمشتقّمنّاللمزّواألذىّوهوّمناسبّلكونهّمنهمّفيكونّماّمنهّاالشتقاقّهوّعلةّ
لذلكّالحكمّفيجبّاطرادهّّ.
وأيضاّفإنّهللاّسبحانهّوإنّكانّقدّعلمّمنهمّالنفاقّقبلّهذاّالقولّلكنّلمّيعلمّنبيهّبكلّمنّلمّيظهرّنفاقهّبلّقالّ:
اقّالّّتّعلّ ّم ّه ّمّّن ّحنّّّّنّعلّ ّم ّه ّم}ّثمّأنهّسبحانهّابتلىّ
لّ ّال ّمدّيّن ّةّ ّم ّرّدواّ ّعلّىّالّنّف ّّ
ونّّومّنّّّأّ ّه ّّ
بّ ّمّناّفقّ ّّ
ّنّاألّ ّع ّرا ّ
{ّوّممّنّّّ ّحّولّ ّك ّمّم ّّ
الناسّبأمورّتميزّبينّالمؤمنينّوالمنافقينّكماّقالّسبحانهّ{ّ:ولّّيّعلّ ّمنّّّ ّ
ّين}ّوقالّتعالىّ:
ّينّآ ّمّنواّّولّّيّعلّ ّمنّّّ ّال ّمّناّفق ّّ
هللاّّالّذ ّّ
ّنّ ّ
انّ ّ
هللاّّلّّيّذ ّّرّ ّالمّ
ب}ّوذلكّألنّاإليمانّوالنفاقّأصلهّفيّالقلبّ
الطّي ّ
يثّم ّّ
ّيزّ ّال ّخّب ّّ
ّينّ ّعلّىّ ّماّأّّنّت ّمّ ّعلّّي ّهّ ّحّتىّّيم ّّ
ّؤّمن ّّ
{ ّماّ ّك ّّ
وإنماّالذيّيظهرّمنّالقولّوالفعلّفرعّلهّودليلّعليهّفإذاّظهرّمنّالرجلّشيءّمنّذلكّترتبّالحكمّعليهّفلماّأخبرّ
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سبحانهّأنّالذينّيلمزونّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوالذينّيؤذونهّمنّالمنافقينّثبتّأنّذلكّدليلّعلىّالنفاقّوفرعّلهّ
ومعلومّأنهّإذاّحصلّفرعّالشيءّودليلهّحصلّأصلهّالمدلولّعليهّفثبتّأنهّحيثماّوجدّذلكّكانّصاحبهّمنافقاّسواءّ
كانّمنافقاّقبلّهذاّالقولّأوّحدثّلهّالنفاقّبهذاّالقولّّ.
فإنّقيلّ:لمّالّيجوزّأنّيكونّهذاّالقولّدليالّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعلىّنفاقّأولئكّاألشخاصّالذينّقالوهّفيّ
حياتهّبأعينهمّوإنّلمّيكنّدليالّمنّغيرهم؟ّّ.
قلناّ:إذاّكانّدليالّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّالذيّيمكنّأنّيغنيهّهللاّبوحيهّعنّاالستداللّفأنّيكونّدليالّلمنّالّ
يمكنهّمعرفةّالبواطنّأولىّوأحرىّّ.
وأيضاّفلوّلمّتكنّالداللةّمطردةّفيّحقّكلّمنّصدرّمنهّذلكّالقولّلمّيكنّفيّاآليةّزجرّلغيرهمّأنّيقولّمثلّهذاّ
القولّوالّكانّفيّاآليةّتعظيمّلذلكّالقولّبعينهّفإنّالداللةّعلىّعينّالمنافقّقدّتكونّمخصوصةّبعينهّوإنّكانتّ
أمراّمباحاّكماّلوّقيلّ:منّالمنافقينّصاحبّالجملّاألحمرّوصاحبّالثوبّاألسودّونحوّذلكّفلماّدلّالقرآنّعلىّذمّ
عينّهذاّالقولّوالوعيدّلصاحبهّعلمّأنهّلمّيقصدّبهّالداللةّعلىّالمنافقينّبأعيانهمّفقطّبلّهوّدليلّعلىّنوعّمنّ
المنافقينّّ.
وأيضاّفإنّهذاّالقولّمناسبّللنفاقّفإنّلمزّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوأذاهّالّيفعلهّمنّيعتقدّأنهّرسولّهللاّحقاّوأنهّ
أولىّبهّمنّنفسهّوأنهّالّيقولّإالّالحقّوالّيحكمّإالّبالعدلّوأنّطاعتهّهللّوأنهّيجبّعلىّجميعّالخلقّتعزيرهّ
وتوقيرهّوإذاّكانّدليالّعلىّالنفاقّنفسهّفحيثماّحصلّحصلّالنفاقّّ.
وأيضاّفإنّهذاّالقولّالّريبّأنهّمحرمّفإماّأنّيكونّخطيئةّدونّالكفرّأوّيكونّكفراّواألولّباطلّألنّهللاّسبحانهّقدّ
ذكرّفيّالقرآنّأنواعّالعصاةّمنّالزانيّوالقاذفّوالسارقّوالمطففّوالخائنّولمّيجعلّذلكّدليالّعلىّنفاقّمعينّوالّ
مطلقّفلماّجعلّأصحابّهذهّاألقوالّمنّالمنافقينّعلمّأنّذلكّلكونهاّكفراّالّلمجردّكونهاّمعصيةّألنّتخصيصّ
بعضّالمعاصيّيجعلهاّدليالّعلىّالنفاقّدونّبعضّالّيكونّحتىّيختصّدليلّالنفاقّبماّيوجبّذلكّوإالّكانّ
ترجيحاّبالّمرجحّفثبتّأنهّالّبدّأنّيختصّهذهّاألقوالّبوصفّيوجبّكونهاّدليالّعلىّالنفاقّوكلماّكانّكذلكّفهوّ
كفرّّ.
{ّ:اّئّذنّّّلّيّّوالّّتّفّتّني}ّقالّ
وأيضاّفإنّهللاّسبحانهّكماّذكرّبعضّاألقوالّالتيّجعلهمّبهاّمنّالمنافقينّوهوّقولهّتعالى ّ
ّينّيّ
اهللّّو ّالّيّوّّمّ
ونّّب ّّ
ّينّالّيّّؤّمّن ّّ
كّالّذ ّّ
}ّإلىّقوله{ّ:إّّن ّماّّي ّسّتأّّذّن ّّ
اهللّّو ّالّيّوّّمّاآلخّر ّ
ونّّب ّّ
ّؤّمّن ّّ
كّالّذ ّّ
فيّعقبّذلك{ّ:الّّي ّسّتأّّذّن ّ
ّرّّو ّ
ونّ}ّفجعلّذلكّعالمةّمطردةّعلىّعدمّاإليمانّوعلىّالريبّمعّأنهّرغبةّ
ّب ّه ّمّّيّت ّرّدّد ّّ
ارّتاّب ّّ
اآلخ ّّ
تّقّلّوّب ّه ّمّّف ّه ّمّفّيّ ّريّ
عنّالجهادّمعّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّبعدّاستنفارهّوإظهارّمنّالقاعدّأنهّمعذورّبالقعودّوحاصلهّعدمّإرادةّ
الجهادّفلمزهّوأذاهّأولىّأنّيكونّدليالّمطرداّألنّاألولّخذالنّلهّوهذاّمحاربةّلهّوهذاّظاهرّّ.
وإذاّثبتّأنّكلّمنّلمزّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأوّآذاهّمنهمّفالضميرّعائدّعلىّالمنافقينّوالكافرينّألنهّسبحانهّ
انّ
ّّّ ّك ّّ
ّون}ّقال{ّ:لّو
هللاّّذّل ّك ّمّ ّخيّرّّّلّ ّك ّمّإّنّّّ ّكّنّت ّمّّتّعلّم ّّ
يلّ ّّ
ّواّل ّك ّمّّوأّّنفّ ّس ّك ّمّفّيّ ّسّب ّّ
لماّقال{ّ:اّنف ّ
ّرواّ ّخّفافاّّّوّثّقاالّّّو ّجا ّهّدواّّبأّمّ
هلل}ّوهذاّالضميرّعائدّإلىّمعلومّغيرّ
ونّّبا ّّ
ّه ّمّال ّشّق ّةّّو ّسّي ّحلّفّ ّّ
كّّولّكّنّّّّبعّد ّّ
اصداّّالّتّبعّو ّ
ّع ّرضاّّّق ّريباّّّو ّسّفراّّّق ّ
ّتّ ّعلّي ّ
ّمذكورّوهمّالذينّحلفواّ{لّ ّّوّ ّ
اسّت ّطّعّناّلّ ّخ ّر ّجّناّ ّمّع ّك ّم}ّوهؤالءّهمّالمنافقونّبالّريبّوالّخالفّثمّأعادّالضميرّإليهمّ
الّأّّن ّه ّمّ
لّّمّن ّه ّمّّنّفّقاّت ّه ّمّإّّّ
ّينّّو ّماّ ّمّنّع ّه ّمّأّنّّّّتّقّب ّ
اسق ّّ
ّّّ ّك ّرهاّّلّنّّّّيّتّقّب ّ
إلىّقوله{ّ:قّ ّلّأّّنفّقّواّ ّطّوعاّّأّو
لّّمّن ّك ّمّإّّن ّك ّمّ ّكّنّت ّمّّقّوماّّّف ّ
اهللّّوّب ّرسّولّ ّه}ّفثبتّأنّهؤالءّالذينّأضمرواّكفرواّباهللّورسولهّوقدّجعلّمنهمّمنّيلمزّومنهمّمنّيؤذيّ
ّكّف ّرواّّب ّّ
وكذلكّقولهّ{ّ:و ّماّ ّه ّمّ ّمّن ّك ّم}ّإخراجّلهمّعنّاإليمانّّ.
وقدّنطقّالقرآنّبكفرّالمنافقينّفيّغيرّموضعّوجعلهمّأسوأّحاالّمنّالكافرينّوأنهمّفيّالدركّاألسفلّمنّالنارّ
ّ
ّنّ
}ّاآليةّإلىّقولهّ{ّ:ف ّالّيّو ّمّالّيّّؤ ّخّّذّّمّن ّك ّمّفّّدّي ّّةّّوالّم ّّ
ور ّكم ّ
وأنهمّيومّالقيامةّيقولونّللذينّآمنوا{ّ:اّنظرّوّناّّنّقّتّبسّّّمّنّّّّن ّ
ّينّ ّكّفرّوا}ّوأمرّنبيهّفيّآخرّاألمرّبأنّالّيصليّعليّأحدّمنهمّوأخبرّأنهّلنّيغفرّلهمّوأمرهّبجهادهمّواإلغالظّ
الّذ ّّ
عليهمّوأخبرّأنهمّإنّلمّينتهواّليغرينّهللاّنبيهّبهمّحتىّيقتلواّفيّكلّموضعّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
جّدواّ
ّحكم ّّ
كّالّيّّؤّمّن ّّ
الدليلّالرابعّعلىّذلكّأيضاّ:قولهّسبحانهّوتعالىّ{ّ:فالّّو ّرّب ّ
ونّ ّحّتىّي ّ
ّوكّفّي ّماّش ّج ّّرّّبّين ّه ّمّث ّمّالّّي ّ
ّسلّمّواّّت ّسلّيماّ}ّأقسمّسبحانهّبنفسهّأنهمّالّيؤمنونّحتىّيحكموهّفيّالخصوماتّالتيّ
ضي ّّ
ّتّّوي ّ
فّيّأّّنفّ ّس ّه ّمّ ّح ّرجاّّّممّاّّق ّ
ّينّ
بينهمّثمّالّيجدواّفيّأنفسهمّضيقاّمنّحكمهّبلّيسلمواّلحكمهّظاهراّوباطناّوقالّقبلّذلك{ّ:أّلّ ّمّّت ّّرّإّلّىّالّذ ّّ
ونّأّنّّّّيّت ّحا ّكمّواّإّلّىّ ّ
ّرواّأّنّّّّيّكفّرّواّّب ّهّ
تّّوّقّّدّأّم ّ
الطا ّغو ّ
ّريّد ّّ
لّمّنّّّّقّبل ّّ
ّكّّو ّماّأّّن ّز ّ
لّإّلّي ّّ
ّونّأّّن ّه ّمّآ ّمّنواّّب ّماّأّّن ّز ّ
ّي ّز ّعم ّّ
ّكّي ّ
لّ ّ
ّري ّدّال ّشي ّ
كّ
ونّ ّعّن ّّ
صّد ّّ
ّينّّي ّ
ّتّ ّال ّمّناّفق ّّ
ّولّ ّرأّي ّّ
الرس ّّ
لّلّ ّه ّمّّتّعالّّواّإّلّىّ ّماّأّّن ّز ّ
ضالالّّّبعّيداّّّوإّّذاّقّي ّ
هللاّّّوإّلّىّ ّ
ّطانّّّأّنّّّي ّ
ّضلّ ّه ّمّ ّ
ّوي ّ
ّ
صّدودا}ّفبينّسبحانهّأنّمنّدعيّإلىّالتحاكمّإلىّكتابّهللاّوإلىّرسولهّفصدّعنّرسولهّكانّمنافقاّوقالّسبحانهّ:
ّ
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كّّب ّالمّ
هللاّّو ّرسّولّ ّهّ
ّينّّوإّّذاّّدعّواّإّلّىّ ّّ
ّؤّمن ّّ
ّكّّو ّماّأّولّّئ ّ
يقّ ّمّن ّه ّمّمّنّّّّبّع ّدّّذل ّّ
ّولّّوأّ ّطّعّناّّث ّمّّيّتّولّىّّف ّر ّّ
الرس ّّ
ونّآ ّمّناّّب ّّ
{ّوّيقّولّ ّّ
اهللّّوّب ّ
قّّيأّّتواّإّلّّي ّهّمّ
وب ّه ّمّ ّم ّرضّّّأّّّمّ ّ
يقّّمّن ّه ّمّمّ
ونّأّنّّّ
ارّتابّواّأّ ّمّّي ّخافّ ّّ
ّذ ّعن ّّ
ّونّّوّإّنّّّّي ّكنّّّلّ ّه ّمّ ّال ّح ّّ
ّع ّرض ّّ
لّّي ّح ّك ّمّّبّيّن ّه ّمّإّّذاّّف ّر ّّ
ّينّأّفّيّقّلّ ّ
كّ ّه ّمّ ّ
ّيفّ ّ
لّ ّالمّ
هللاّّو ّرسّولّ ّهّلّّي ّح ّك ّمّّبّيّن ّه ّمّأّنّّّ
ّينّإّّذاّّدعّواّإّلّىّ ّّ
ّؤّمن ّّ
انّّقّو ّ
ّونّإّّن ّماّ ّك ّّ
لّأّولّّئ ّ
ّه ّمّّو ّرسّولّ ّهّّب ّ
ّيح ّّ
الظالّم ّ
هللاّّ ّعلّي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّيقّولّواّ ّسمّ
ّعناّّوأطّعنا}ّفبينّسبحانهّأنّمنّتولىّعنّطاعةّالرسولّوأعرضّعنّحكمهّفهوّمنّالمنافقينّوليسّ
بمؤمنّوأنّالمؤمنّهوّالذيّيقولّ:سمعناّوأطعناّفإذاّكانّالنفاقّيثبتّويزولّاإليمانّبمجردّاإلعراضّعنّحكمّ
الرسولّوإرادةّالتحاكمّإلىّغيرهّمعّأنّهذاّتركّمحضّوقدّيكونّسببهّقوةّالشهوةّفكيفّبالتنقصّوالسبّونحوه؟ّّ.
ّ:حدثناّشعيبّبنّشعيبّحدثناّ
ويؤيدّذلكّماّرواهّأبوّإسحاقّإبراهيمّبنّعبدّالرحمنّبنّإبراهيمّبنّدحيمّفيّتفسيره ّ
أبوّالمغيرةّحدثناّعتبةّبنّضمرةّحدثنيّأبي"ّ:أنّرجلينّاختصماّإلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقضىّللمحقّعلىّ
المبطلّفقالّالمقضيّعليهّ:الّأرضىّفقالّصاحبهّ:فماّتريد؟ّقالّ:أنّنذهبّإلىّأبيّبكرّالصديقّفذهباّإليهّفقالّ
الذيّقضيّلهّ:قدّاختصمناّإلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقضىّليّعليهّفقالّأبوّبكرّ:فأنتماّعلىّماّقضىّبهّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّفأبىّصاحبهّأنّيرضىّوقالّ:نأتيّعمرّبنّالخطابّفأتياهّفقالّالمقضيّلهّ:قدّاختصمناّإلىّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقضىّليّعليهّفأبىّأنّيرضىّثمّأتيناّأباّبكرّالصديقّفقالّ:أنتماّعلىّماّقضىّبهّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّفأبىّأنّيرضىّفسألهّعمرّفقالّكذلكّفدخلّعمرّمنزلهّفخرجّوالسيفّفيّيدهّقدّسلهّفضربّ
ّوكّفّي ّماّ ّش ّج ّّرّّبّيّنهّم}ّ
ّح ّكم ّّ
ّكّالّيّّؤّمّن ّّ
بهّرأسّالذيّأبىّأنّيرضىّفقتله"ّفأنزلّهللاّتباركّوتعالىّ{ّ:فالّّو ّرب ّّ
ونّ ّحّتىّي ّ
اآليةّّ.
وهذاّالمرسلّلهّشاهدّمنّوجهّآخرّيصلحّلالعتبارّّ.
قالّابنّدحيمّ:حدثناّالجوزجانيّحدثناّأبوّاألسودّحدثناّابنّلهيعةّعنّأبيّاألسودّعنّعروةّبنّالزبيرّقال"ّ:اختصمّ
إلىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّرجالنّفقضىّألحداهماّفقالّالذيّقضىّعليهّ:ردناّإلىّعمرّفقالّرسولّهللاّ
ّ"ّ:نعمّانطلقواّإلىّعمر"ّفانطلقاّفلماّأتياّعمرّقالّالذيّقضيّلهّ:ياّابنّالخطابّإنّرسولّهللاّ
صلىّهللاّعليهّوسلم ّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّقضىّليّوإنّهذاّقالّ:ردناّإلىّعمرّفردناّإليكّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقالّعمرّ:
أكذلك؟ّللذيّقضيّعليهّقالّ:نعمّفقالّعمرّ:مكانكّحتىّأخرجّفأقضيّبينكماّفخرجّمشتمالّعلىّسيفهّفضربّالذيّ
قالّ"ردناّإلىّعمر"ّفقتلهّوأدبرّاآلخرّإلىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقالّياّرسولّهللاّقتلّعمرّصاحبيّولوالّ
ماّأعجزتهّلقتلنيّفقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:ماّكنتّأظنّأنّعمرّيجتريّعلىّقتلّمؤمن"ّفأنزلّهللاّ
ّكّالّيّ
كّفّي ّماّ ّش ّج ّّرّّبّيّنهّم}ّفبرأّهللاّعمرّمنّقتله"ّّ.
ّح ّكمّو ّ
ّؤّمّن ّّ
تعالىّ{ّ:فالّّو ّرب ّّ
ونّ ّحّتىّي ّ
وقدّرويتّهذهّالقصةّمنّغيرّهذينّالوجهينّقالّأبوّعبدّهللاّأحمدّبنّحنبل"ّ:ماّأكتبّحديثّابنّلهيعةّإالّلالعتبارّ
واالستداللّوقدّأكتبّحديثّهذاّالرجلّعلىّهذاّالمعنىّكأنيّأستدلّبهّمعّغيرهّيشدهّالّأنهّحجةّإذاّانفرد"ّّ.
هللاّفّيّالّدّنّياّ
هللاّّو ّرسّولّ ّهّلّّعّن ّه ّمّ ّّ
ونّ ّّ
ّينّيّّؤّذ ّّ
الدليلّالخامسّمماّاستدلّبهّالعلماءّعلىّذلكّ:قولهّسبحانهّتعالىّ{ّ:إّنّّّالّذ ّّ
ّرّ ّماّ ّاكّت ّسبّواّّفّق ّدّ ّ
ّينّّو ّالمّ
ونّ ّالمّ
ّينّيّ
ّبيناّ}ّ
تّّبّغي ّّ
ّؤّمّنا ّ
ّؤّمن ّّ
ّؤّذ ّّ
ّهيناّّّوالّذ ّّ
ّواآلخ ّ
ّرّةّّوأّ ّع ّدّلّ ّه ّمّ ّعّذاباّّم ّ
احّت ّملّواّّب ّهّتاناّّّوإّّثماّّمّ
وداللتهاّمنّوجوهّّ:
أحدهاّ:أنهّقرنّأذاهّبأذاهّكماّقرنّطاعتهّبطاعتهّفمنّآذاهّفقدّآذىّهللاّتعالىّوقدّجاءّذلكّمنصوصاّعنهّومنّآذىّ
هللاّفهوّكافرّحاللّالدمّيبينّذلكّأنّهللاّتعالىّجعلّمحبةّهللاّورسولهّوإرضاءّهللاّورسولهّوطاعةّهللاّورسولهّشيئاّ
نّ
ارةّّّت ّخ ّشّو ّّ
انّآّب ّاؤ ّك ّمّّوأّّبّن ّاؤ ّك ّمّّوإّ ّخّواّن ّك ّمّّوأّ ّزّو ّ
واحداّفقالّتعالى{ّ:قّ ّلّإّنّّّ ّك ّّ
ّج ّ
يرّت ّك ّمّّوأّّمّوا ّلّاّقّت ّرّفّتمّو ّهاّّوت ّ
اج ّك ّمّّو ّع ّش ّ
الرسّول}ّفيّمواضعّمتعددةّ
هللاّّو ّرسّولّ ّه}ّاآليةّوقالّتعالىّ{ّ:وأّ ّطيعّواّ ّّ
ّنّ ّّ
ضّوّن ّهاّأّ ّحبّّّإّلّّي ّك ّمّم ّّ
ّك ّس ّاد ّهاّّو ّم ّّ
هللاّّو ّ
ساكّنّّّّت ّر ّ
وقالّتعالىّ{ّ:و ّ
قّأّنّّّي ّ
هللا}ّوقالّ
ّونّ ّّ
كّإّّن ّماّّيّب ّايع ّّ
ّينّّيّب ّايعّوّن ّ
ّرضّوهّ}ّفوحدّالضميرّوقالّأيضا{ّ:إّنّّّالّذ ّّ
هللاّّّو ّرسّولّ ّهّأّ ّح ّّ
الرسّول}ّّّ.
لّّّّ
لّ ّاألّّنّفا ّ
الّقّ ّّ
نّ ّاألّّنّف ّّ
كّ ّع ّّ
أيضاّ{ّ:ي ّسأّلوّن ّّ
هللّّو ّ
ّكّّبأّّن ّه ّمّ
وجعلّشقاقّهللاّورسولهّومحادةّهللاّورسولهّوأذىّهللاّورسولهّومعصيةّهللاّورسولهّشيئاّواحداّفقالّ{ّ:ذل ّّ
ونّ ّ
ّقّ ّ
هللاّّّو ّرسّولّ ّه}ّوقالّتعالىّ{ّ:أّلّ ّمّّيّعلّمّواّأّّن ّهّ ّمنّّّ
ّحاّد ّّ
هللاّّّو ّرسّولّه}ّوقال{ّ:إّنّّّالّذ ّّ
هللاّّو ّرسّولّ ّهّّّو ّمنّّّّي ّشاق ّّ
ّشاّقواّ ّّ
ّينّي ّ
صّ ّ
ّحاّد ّدّ ّ
هللاّّّو ّرسّولّ ّه}ّاآليةّّ.
هللاّّّو ّرسّولّه}ّوقالّ{ّ:و ّمنّّّّيّع ّ ّ
يّ
وفيّهذاّوغيرهّبيانّلتالزمّالحقينّوأنّجهةّحرمهّهللاّتعالىّورسولهّجهةّواحدةّفمنّآذىّالرسولّفقدّآذىّهللاّومنّ
أطاعهّفقدّأطاعّهللاّألنّاألمةّالّيصلونّماّبينهمّوبينّربهمّإالّبواسطةّالرسولّليسّألحدّمنهمّطريقّغيرهّوالّ
سببّسواهّوقدّأقامهّهللاّمقامّنفسهّفيّأمرهّونهيهّوإخبارهّوبيانهّفالّيجوزّأنّيفرقّبينّهللاّورسولهّفيّشيءّمنّ
هذهّاألمورّّ.
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وثانيهاّ:أنهّفرقّبينّأذىّهللاّورسولهّوبينّأذىّالمؤمنينّوالمؤمناتّفجعلّعلىّهذاّأنهّ{ّفّق ّدّ ّ
ّبيناّ}ّ
احّت ّم ّ
لّّب ّهّتاناّّّوإّّثماّّمّ
وجعلّعلىّذلكّاللعنةّفيّالدنياّواآلخرةّوأعدّلهّالعذابّالمهينّومعلومّأنّأذىّالمؤمنينّقدّيكونّمنّكبائرّاإلثمّ
وفيهّالجلدّوليسّفوقّذلكّإالّالكفرّوالقتلّّ.
الثالثّ:أنهّذكرّأنهّلعنهمّفيّالدنياّواآلخرةّوأعدّلهمّعذاباّمهيناّواللعنّ:اإلبعادّعنّالرحمةّومنّطردهّعنّرحمتهّ
فيّالدنياّواآلخرةّالّيكونّإالّكافراّفإنّالمؤمنّيقربّإليهاّبعضّاألوقاتّوالّيكونّمباحّالدمّألنّحقنّالدمّرحمةّ
عظيمةّمنّهللاّفالّيثبتّفيّحقهّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وب ّه ّمّ ّم ّرضّّّّوالم ّ
كّ
اورّوّن ّ
ونّفّيّال ّمدّيّن ّةّلنّغ ّرّين ّ
ّر ّجف ّّ
ونّّوالذ ّّ
ويؤيدّذلكّقوله{ّ:لّئّنّّّلّ ّمّّيّنّت ّهّ ّال ّمّناّفق ّّ
كّّب ّه ّمّث ّمّالّي ّ
ّج ّ
ّينّفّيّقل ّ
ّينّأّّيّن ّماّّثّقفّواّأّخّ
ّذواّّوقّّتلّواّّتّقتّيالّ}ّفإنّأخذهمّوتقتيلهمّوهللاّأعلمّبيانّصفةّلعنهمّوذكرّلحكمةّفالّ
فّي ّهاّإّالّّّقلّيالّّ ّمّّلعّون ّّ
موضعّلهّمنّاإلعرابّوليسّبحالّثانيةّألنهمّإذاّجاوروهّملعونينّولمّيظهرّأثرّلعنهمّفيّالدنياّلمّيكنّفيّذلكّ
وعيدّلهمّبلّتلكّاللعنةّثابتةّقبلّهذاّالوعيدّوبعدهّفالّبدّأنّيكونّهذاّاألخذّوالتقتيلّمنّآثارّاللعنةّالتيّوعدوهاّ
فثبتّفيّحقّمنّلعنهّهللاّفيّالدنياّواآلخرةّّ.
ويؤيدهّقولّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:لعنّالمؤمنّكقتله"ّمتفقّعليهّفإذاّكانّهللاّقدّلعنّهذاّفيّالدنياّواآلخرةّفهوّ
كقتلهّفعلمّأنّقتلهّمباحّّ.
قيلّ:واللعنّإنماّيستوجبهّمنّهوّكافرّلكنّليسّهذاّجيداّعلىّاإلطالقّّ.
ّ
ّ
ّ
بّيّ
ّينّ ّكّفرّواّ ّهّؤال ّءّ
ونّلّلذ ّّ
تّّوّيقّول ّّ
تّّوالطا ّغو ّ
جّب ّ
ّؤّمّن ّّ
ّنّ ّال ّكّتا ّ
صيباّّم ّّ
ويؤيدهّقولهّتعالى{ّ:أّلّ ّمّّت ّّرّإّلّىّالّذ ّّ
ّينّأّوّتواّّن ّ
ونّّب ّال ّ
صيراّ}ّولوّكانّمعصومّالدمّيجبّعلىّ
نّ ّّ
هللاّّو ّمنّّّّيّلّع ّّ
ّينّلّّعّن ّه ّمّ ّّ
ّكّالّذ ّّ
ّينّآ ّمّنواّ ّسّبيالّّأّولّئ ّّ
ّنّالّذ ّّ
أّ ّهّدىّم ّّ
هللاّّفلّنّّّّت ّجدّّّلّ ّهّّن ّ
المسلمينّنصرهّلكانّلهّنصيرّّ.
ويوضحّذلكّأنهّقدّنزلّفيّشأنّابنّاألشرفّوكانّمنّلعنتهّأنّقتلّألنهّكانّيؤذيّهللاّورسولهّّ.
وأعلمّأنهّالّيردّعلىّهذاّأنهّقدّلعنّمنّالّيجوزّقتلهّلوجوهّّ:
أحدهاّأنّهذاّقيلّفيهّ"لعنهّهللاّفيّالدنياّواآلخرة"ّفبينّأنهّسبحانهّأقصاهّعنّرحمتهّفيّالدارينّوسائرّالملعونينّ
إنماّقيلّفيهمّ"لعنهّهللا"ّأوّ"عليهّلعنةّهللا"ّوذلكّيحصلّبإقصائهّعنّالرحمةّفيّوقتّمنّاألوقاتّوفرقّبينّمنّ
لعنهّهللاّأوّعليهّلعنةّمؤبدةّعامةّومنّلعنهّلعناّمطلقاّّ.
الثانيّ:أنّسائرّالذينّلعنهمّهللاّفيّكتابهّمثلّالذينّيكتمونّماّأنزلّهللاّمنّالكتابّومثلّالظالمينّالذينّيصدونّعنّ
سبيلّهللاّويبغونهاّعوجاّومثلّمنّيقتلّمؤمناّمتعمداّإماّكافرّأوّمباحّالدمّبخالفّبعضّمنّلعنّفيّالسنةّّ.
ّهيناّ}ّوعامةّالملعونينّالذينّالّيقتلونّ
الثالثّ:أنّهذهّالصيغةّخبرّعنّلعنةّهللاّلهّولهذاّعطفّعليهّ{ّوأّ ّع ّدّلّ ّه ّمّ ّعّذاباّّم ّ
أوّالّيكفرونّإنماّلعنواّبصيغةّالدعاءّمثلّقولهّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّ:لعنّهللاّمنّغيرّمنارّاألرضّ"ّو"ّلعنّهللاّ
"ّونحوّذلكّّ.
السارقّ"ّو"ّلعنّهللاّآكلّالرباّومؤكلهّ ّ
تّ ّالمّ
ّونّ ّالم ّ
ّرّةّّولّ ّه ّمّ
ّؤّمّنا ّ
تّ ّالّغافّال ّ
صّنا ّ
ّينّّي ّرم ّّ
لكنّالذيّيردّعلىّهذاّقولهّتعالى{ّ:إّنّّّالّذ ّّ
تّلّّعّنواّفّيّالّدّنّياّّواآلخ ّ
ّح ّ
ّعّذابّّّ ّع ّظي ّم}ّفإنّفيّهذهّاآليةّذكرّلعنتهمّفيّالدنياّواآلخرةّمعّأنّمجردّالقذفّليسّبكفرّوالّيبيحّالدمّّ.
والجوابّعنّهذهّاآليةّمنّطريقينّمجملّومفصلّّ.
أماّالمجملّفهوّأنّقذفّالمؤمنّالمجردّهوّنوعّمنّأذاهّوإذاّكانّكاذباّفهوّبهتانّعظيمّكماّقالّسبحانهّ{ّ:ولّّوالّإّّّذّ
ّسمّ
كّ ّهّذاّّب ّهّتانّّّ ّع ّظي ّم}ّوالقرآنّقدّنصّعلىّالفرقّبينّأذىّهللاّورسولهّ
ّحاّن ّّ
ّعّتمّوهّّقّّلّت ّمّ ّماّّي ّكونّّّلّّناّأّنّّّّنّت ّكلّ ّمّّب ّهّذاّ ّسب ّ
هللاّّو ّرسّولّ ّهّلّّعّن ّه ّمّ ّ
ّينّ
ّهيناّّّوالّذ ّّ
ونّ ّّ
ّينّيّّؤّذ ّّ
وبينّأذىّالمؤمنينّفقالّتعالى{ّ:إّنّّّالّذ ّّ
ّرّةّّوأّ ّعّدّلّ ّهّم ّ
هللاّّفّيّالّدّنّياّّواآلخ ّ
ّعّذاباّّم ّ
ّرّ ّماّاّكّت ّسبّواّّفّق ّدّ ّ
ّينّّو ّالمّ
ونّ ّالمّ
يّ
ّبيناّ}ّفالّيجوزّأنّيكونّمجردّأذىّالمؤمنينّ
تّّبّغي ّّ
ّؤّمّنا ّ
ّؤّمن ّّ
ّؤّذ ّّ
احّت ّملّواّّب ّهّتاناّّّوإّّثماّّمّ
بغيرّحقّموجباّللعنةّهللاّفيّالدنياّواآلخرةّوللعذابّالمهينّإذّلوّكانّكذلكّلمّيفرقّبينّأذىّهللاّورسولهّوبينّأذىّ
المؤمنينّولمّيخصصّمؤذيّهللاّورسولهّباللعنةّالمذكورةّويجعلّجزاءّمؤذيّالمؤمنينّأنهّاحتملّبهتاناّوإثماّمبيناّ
ّّّإّّثماّّّث ّمّّي ّرّّمّّب ّهّّب ّريئاّّّفّق ّدّ ّ
ّبيناّ}ّكيفّوالعليمّالحكيمّ
احّت ّم ّ
كماّقالّفيّموضعّآخرّ{ّ:و ّمنّّّّيّك ّسبّّّ ّخ ّطيّئّّةّأّو
لّّب ّهّتاناّّّوإّّثماّّمّ
إذاّتوعدّعلىّالخطيئةّزاجراّعنهاّفالّبدّأنّيذكرّأقصىّماّيخافّعلىّصاحبهاّفإذاّذكرّخطيئتينّإحداهماّأكبرّمنّ
األخرىّمتوعداّعليهماّزاجراّعنهماّثمّذكرّفيّإحداهماّجزاءّعنهاّوذكرّفيّاألخرىّماّهوّدونّذلكّثمّذكرّهذهّ
ّالخطيئةّفيّموضعّآخرّمتوعداّعليهاّبالعذابّاألدنىّبعينهّعلمّأنّجزاءّالكبرىّالّيستوجبّبتلكّالتيّهيّأدنىّ
منهاّّ.
فهذاّدليلّيبينّلكّأنّلعنةّهللاّفيّالدنياّواآلخرةّوإعدادهّالعذابّالمهينّالّيستوجبّبمجردّالقذفّالذيّليسّفيهّأذىّ
هللّورسولهّوهذاّكافّفيّاطرادّالداللةّوسالمتهاّعنّالنقضّّ.
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وأماّالجوابّالمفصلّفمنّثالثةّأوجهّّ:
أحدهاّ:أنّهذهّاآليةّفيّأزواجّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّخاصةّفيّقولّكثيرّمنّأهلّالعلمّّ.
فروىّهشيمّعنّالعوامّبنّحوشبّثناّشيخّمنّبنيّكاهلّقالّ:فسرّابنّعباسّسورةّالنورّفلماّأتىّعلىّهذهّاآليةّ
تّ ّالمّ
ّونّ ّالم ّ
ت}ّإلىّآخرّاآليةّقال"ّ:هذهّفيّشأنّعائشةّوأزواجّالنبيّصلىّهللاّ
ّؤّمّنا ّ
تّ ّالّغافّال ّ
صّنا ّ
ّينّّي ّرم ّّ
{إّنّّّالّذ ّّ
ّح ّ
ّونّ
ّينّّي ّرم ّّ
عليهّوسلمّخاصةّوهيّمبهمةّليسّفيهاّتوبةّومنّقذفّامرأةّمؤمنةّفقدّجعلّهللاّلهّتوبةّثمّقرأّ{ّوالّذ ّّ
تّّث ّمّلّ ّمّّيأّّتواّّبأّّرّبّع ّةّ ّ
ّكّّوأّ ّ
ّالم ّ
صلّحّوا}ّفجعلّلهؤالءّتوبةّولمّيجعلّ
ّينّّتابّواّمّنّّّّبّع ّدّّذل ّّ
ش ّهّداء}ّإلىّقوله{ّ:إّالّّالّذ ّّ
صّنا ّ
ّح ّ
ألولئكّتوبة"ّقالّ:فهمّرجلّأنّيقومّفيقبلّرأسهّمنّحسنّماّفسرّّ.
وقالّأبوّسعيدّاألشجّ:ثناّعبدّهللاّبنّخراشّعنّالعوامّعنّسعيدّبنّجبيرّعنّابنّعباسّرضيّهللاّعنهما{ّ"ّ:إّنّّّ
تّ ّالمّ
ّونّ ّالم ّ
ت}ّنزلتّفيّعائشةّرضيّهللاّعنهاّخاصةّواللعنةّفيّالمنافقينّعامة"ّّ.
ّؤّمّنا ّ
تّ ّالّغافّال ّ
صّنا ّ
ّينّّي ّرم ّّ
الّذ ّّ
ّح ّ
فقدّبينّابنّعباسّأنّهذهّاآليةّإنماّنزلتّفيمنّيقذفّعائشةّوأمهاتّالمؤمنينّلماّفيّقذفهنّمنّالطعنّعلىّرسولّ
هللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوعيبهّفإنّقذفّالمرأةّأذىّلزوجهاّكماّهوّأذىّالبنهاّألنهّنسبةّلهّإلىّالدياثةّوإظهارّلفسادّ
فراشهّفإنّزناءّامرأتهّيؤذيهّأذىّعظيماّولهذاّجوزّلهّالشارعّأنّيقذفهاّإذاّزنتّودرأّالحدّعنهّباللعانّولمّيبحّ
لغيرهّأنّيقذفّامرأةّبحالّّ.
ولعلّماّيلحقّبعضّالناسّمنّالعارّوالخزيّبقذفّأهلهّأعظمّمماّيلحقهّلوّكانّهوّالمقذوفّولهذاّذهبّاإلمامّأحمدّ
فيّإحدىّالروايتينّالمنصوصتينّعنهّإلىّأنّمنّقذفّامرأةّغيرّمحصنةّكاألمةّوالذميةّولهاّزوجّأوّولدّمحصنّ
حدّلقذفهاّلماّألحقهّمنّالعارّبولدهاّوزوجهاّالمحصنينّّ.
والروايةّاألخرىّعنهّوهيّقولّاألكثرينّأنهّالّحدّعليهّألنهّأذىّلهماّالّقذفّلهماّوالحدّالتامّإنماّيجبّبالقذفّ
وفيّجانبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأذاهّكقذفهّومنّيقصدّعيبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبعيبّأزواجهّفهوّمنافقّ
وهذاّمعنىّقولّابنّعباس"ّ:اللعنةّفيّالمنافقينّعامة"ّّ.
وقدّوافقّابنّعباسّعلىّهذاّجماعةّفروىّاإلمامّأحمدّواألشجّعنّخصيفّقالّ:سالتّسعيدّبنّجبيرّفقلتّ:الزناّ
ّونّ ّالم ّ
تّ
تّ ّالّغافّال ّ
صّنا ّ
ّينّّي ّرم ّّ
أشدّأوّقذفّالمحصنة؟ّقالّ:الّبلّالزناّقالّ:قلتّ:وإنّهللاّتعالىّيقول{ّ:إّنّّّالّذ ّّ
ّح ّ
}ّفقالّ:إنماّكانّهذاّفيّعائشةّخاصةّّ.
ّرّة ّ
ّال ّمّؤّمّنا ّ
تّلّّعّنواّفّيّالّدّنّياّّواآلخ ّ
تّ ّالمّ
ّونّ ّالم ّ
تّلّّعّنواّفّيّالّدّنّياّ
ّؤّمّنا ّ
تّ ّالّغافّال ّ
صّنا ّ
ّينّّي ّرم ّّ
وروىّأحمدّبإسنادهّعنّأبيّالجوزاءّفيّهذهّاآليةّ{إّنّّّالّذ ّّ
ّح ّ
ّرّة}ّقال"ّ:هذهّألمهاتّالمؤمنينّخاصة"ّّ.
ّو ّاآلخ ّ
وروىّاألشجّبإسنادهّعنّالضحاكّفيّهذهّاآليةّقال"ّ:هنّنساءّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّّ.
وقالّمعمرّعنّالكلبيّ:إنماّعنىّبهذهّاآليةّأزواجّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفأماّمنّرمىّامرأةّمنّالمسلمينّفهوّ
فاسقّكماّقالّتعالىّأوّيتوبّّ.
ووجهّهذاّماّتقدمّمنّأنّلعنةّهللاّفيّالدنياّواآلخرةّالّتستوجبّبمجردّالقذفّفتكونّالالمّفيّقولهّ {ّ:الم ّ
تّ
صّنا ّ
ّح ّ
تّ ّالمّ
ت}ّلتعريفّالمعهودّوالمعهودّهناّأزواجّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّألنّالكالمّفيّقصةّاإلفكّ
ّؤّمّنا ّ
ّالّغافّال ّ
ووقوعّمنّوقعّفيّأمّالمؤمنينّعائشةّأوّتقصيرّاللفظّالعامّعلىّسببهّللدليلّالذيّيوجبّذلكّّ.
ّينّ
ويؤيدّهذاّالقولّأنّهللاّسبحانهّرتبّهذاّالوعيدّعلىّقذفّمحصناتّغافالتّمؤمناتّوقالّفيّأولّالسورةّ{ّوالّذ ّّ
تّّث ّمّلّ ّمّّيأّّتواّّبأّّرّبّع ّةّ ّ
ش ّهّدا ّءّّف ّ
ّونّ ّالم ّ
ّينّ ّجّلّدّة}ّاآليةّفرتبّالجلدّوردّالشهادةّوالفسقّعلىّمجردّ
اجلّّدو ّه ّمّّث ّمان ّّ
صّنا ّ
ّي ّرم ّّ
ّح ّ
قذفّالمحصناتّفالّبدّأنّتكونّالمحصناتّالغافالتّالمؤمناتّلهنّمزيةّعلىّمجردّالمحصناتّوذلكّوهللاّأعلمّألنّ
أزواجّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمشهودّلهنّباإليمانّألنهنّأمهاتّالمؤمنينّوهنّأزواجّنبيهّفيّالدنياّواآلخرةّ
ّرهّّ
وعوامّالمسلماتّإنماّيعلمّمنهنّفيّالغالبّظاهرّاإليمانّوألنّهللاّسبحانهّقالّفيّقصةّعائشةّ{ّ:والّذّيّّتّولّىّ ّكب ّ
ّ{ّ:ولّّوالّّف ّ
هللاّ
لّ ّّ
ضّ
ّمّن ّه ّمّلّ ّهّ ّعّذابّّّ ّع ّظي ّم}ّفتخصيصهّبتوليّكبرهّدونّغيرهّدليلّعلىّاختصاصهّبالعذابّالعظيمّوقال ّ
ّرّةّلّ ّم ّس ّك ّمّفّيّ ّماّأّّف ّ
}ّفعلمّأنّالعذابّالعظيمّالّيمسّكلّمنّقذفّ
ضّت ّمّفّي ّهّ ّعّذابّّّ ّع ّظي ّم ّ
ّعلّّي ّك ّمّّو ّر ّح ّمّت ّهّفّيّالّدّنّياّّواآلخ ّ
وإنماّيمسّمتوليّكبرهّفقطّوقالّهناّ{ّولّ ّه ّمّ ّعّذابّّّ ّع ّظي ّم}ّفعلمّأنهّالذيّرمىّأمهاتّالمؤمنينّويعيبّبذلكّرسولّهللاّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّوتولىّكبرّاإلفكّوهذهّصفةّالمنافقّابنّأبيّّ.
وأعلمّأنهّعلىّهذاّالقولّتكونّهذهّاآليةّحجةّأيضاّموافقةّلتلكّاآليةّألنهّلماّكانّرميّأمهاتّالمؤمنينّأذىّللنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّلعنّصاحبهّفيّالدنياّواآلخرةّولهذاّقالّابنّعباس"ّ:ليسّفيهاّتوبة"ّألنّمؤذيّالنبيّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّالّتقبلّتوبتهّإذاّتابّمنّالقذفّحتىّيسلمّإسالماّجديداّوعلىّهذاّفرميهنّنفاقّمبيحّللدمّإذاّقصدّبهّأذىّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأوّأذاهنّبعدّالعلمّبأنهنّأزواجهّفيّاآلخرةّفإنهّماّبغتّامرأةّنبيّقطّّ.
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ومماّيدلّعلىّأنّقذفهنّأذىّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّماّخرجاهّفيّالصحيحينّفيّحديثّاإلفكّعنّعائشةّقالتّ:
فقامّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفاستعذرّمنّعبدّهللاّبنّأبيّبنّسلولّقالتّ:فقالّرسولّصلىّهللاّعليهّوسلمّوهوّ
علىّالمنبرّ"ياّمعشرّالمسلمينّمنّيعذرنيّمنّرجلّقدّبلغنيّأذاهّفيّأهلّبيتيّفوهللاّماّعلمتّعلىّأهليّإالّخيراّ
ولقدّذكرواّرجالّماّعلمتّعليهّإالّخيراّوماّكانّيدخلّعلىّأهليّإالّمعي"ّفقامّسعدّبنّمعاذّاألنصاريّفقالّ:أناّ
أعذركّمنهّياّرسولّهللاّإنّكانّمنّاألوسّضربناّعنقهّوإنّكانّمنّإخوانناّمنّالخزرجّأمرتناّففعلناّأمركّفقامّ
سعدّبنّعبادةّوهوّسيدّالخزرجّوكانّرجالّصالحاّولكنّاحتملتهّالحميةّفقالّلسعدّبنّمعاذّ:لعمرّهللاّالّتقتلهّوالّ
تقدرّعلىّقتلهّفقامّأسيدّبنّحضيرّوهوّابنّعمّسعدّبنّمعاذّفقالّلسعدّبنّعبادةّ:كذبتّلعمرّهللاّلنقتلنهّفإنكّمنافقّ
تجادلّعنّالمنافقينّقالتّ:فثارّالحيانّاألوسّوالخزرجّحتىّهمواّأنّيقتتلواّورسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّقائمّ
علىّالمنبرّفلمّيزلّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّيخفضهمّحتىّسكتواّوسكتّّ.
وفيّروايةّأخرىّصحيحةّقالت"ّ:لماّذكرّمنّشأنيّالذيّذكرّوماّعلمتّبهّقامّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّ
خطيباّوماّعلمتّبهّفتشهدّوحمدّهللاّوأثنىّعليهّبماّهوّأهلهّثمّقال"ّ:أماّبعدّأشيرواّعليّفيّأناسّأبنواّأهليّوايمّ
هللاّماّعلمتّعلىّأهليّسوءاّقطّوأبنوهمّبمنّوهللاّماّعلمتّعليهّمنّسوءّقطّوالّدخلّبيتيّقطّإالّوأناّحاضرّوالّ
كنتّفيّسفرّإالّغابّمعيّفقامّسعدّبنّمعاذّفقالّ:ياّرسولّهللاّمرنيّأنّأضربّأعناقهمّ"ّّ.
فقولهّ"منّيعذرني"ّأيّ:منّينصفنيّويقيمّعذريّإذاّانتصفتّمنهّلماّبلغنيّمنّأذاهّفيّأهلّبيتيّوهللاّلهمّفثبتّأنهّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّقدّتأذىّبذلكّتأذياّاستعذرّمنهّوقالّالمؤمنونّالذينّلمّتأخذهمّحميةّ"ّ:مرنّنضربّأعناقهمّفإناّ
نعذركّإذاّأمرتناّبضربّأعناقهمّ"ّولمّينكرّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعلىّسعدّاستئمارهّفيّضربّأعناقهمّوقولهّ:
"ّإنكّمعذورّإذاّفعلتّذلكّّ
بقىّأنّيقالّ:فقدّكانّمنّأهلّاإلفكّمسطحّوحسانّوحمنةّولمّيرمواّبنفاقّولمّيقتلّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأحداّ
بذلكّالسببّبلّقدّاختلفّفيّجلدهمّّ.
وجوابهّ:أنّهؤالءّلمّيقصدواّأذىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّولمّيظهرّمنهمّدليلّعلىّأذاهّبخالفّابنّأبيّالذيّإنماّ
كانّقصدهّأذاهّولمّيكنّإذّذاكّقدّثبتّعندهمّأنّأزواجهّفيّالدنياّهنّأزواجّلهّفيّاآلخرةّوكانّوقوعّذلكّمنّ
أزواجهّممكناّفيّالعقلّولذلكّتوقفّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّالقصةّحتىّاستشارّعلياّوزيداّوحتىّسألّبريرةّ
فلمّيحكمّبنفاقّمنّلمّيقصدّأذىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّإلمكانّأنّيطلقّالمرأةّالمقذوفةّفأماّبعدّأنّثبتّأنهنّ
أزواجهّفيّاآلخرةّوأنهنّأمهاتّالمؤمنينّفقذفهنّأذىّلهّبكلّحالّوالّيجوزّمعّذلكّأنّتقعّمنهنّفاحشةّألنّفيّ
ذلكّجوازّأنّيقيمّالرسولّمعّامرأةّبغيّوأنّتكونّأمّالمؤمنينّموسومةّبذلكّوهذاّباطلّولهذاّقالّسبحانهّ{ّ:يع ّ
ّظ ّك ّمّ
هللاّأّنّّّّتعّوّدواّلّمّ
ّثلّ ّهّأّّبداّّإّنّّّ ّكّنّت ّمّمّ
ّين}ّوسنذكرّإنّشاءّهللاّتعالىّفيّآخرّالكتابّكالمّالفقهاءّفيمنّقذفّنساءهّوأنهّ
ّؤّمن ّّ
ّّ
ّمعدودّمنّأذاهّّ.
تّ ّالمّ
ّونّ ّالم ّ
ت}ّيعنيّبهّ
ّؤّمّنا ّ
تّ ّالّغافّال ّ
صّنا ّ
ّينّّي ّرم ّّ
الوجهّالثانيّ:أنّاآليةّعامةّقالّالضحاكّ":قولهّتعالى{ّ:إّنّّّالّذ ّّ
ّح ّ
أزواجّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّخاصة"ّويقولّآخرونّ:يعنيّأزواجّالمؤمنينّعامةّوقالّأبوّسلمةّبنّعبدّالرحمنّ:
ّونّ ّالم ّ
ت}ّاآليةّوعنّعمروّبنّقيسّقال"ّ:قذفّالمحصنةّ
صّنا ّ
ّينّّي ّرم ّّ
قذفّالمحصناتّمنّالموجباتّثمّقرأ{ّ:إّنّّّالّذ ّّ
ّح ّ
"ّرواهماّاألشجّوهذاّقولّكثيرّمنّالناسّووجهّظاهرّالخطابّفإنهّعامّفيجبّإجراءهّعلىّ
يحبطّعملّتسعينّسنة ّ
ّعمومهّإذّالّموجبّلخصوصهّوليسّهوّمختصاّبنفسّالسببّباالتفاقّألنّحكمّغيرّعائشةّمنّأزواجّالنبيّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّداخلّفيّالعمومّوليسّهوّمنّالسببّوألنهّلفظّجمعّوالسببّفيّواحدةّوألنّقصرّعموماتّالقرآنّ
علىّأسبابّنزولهاّباطلّفإنّعامةّاآلياتّنزلتّبأسبابّاقتضتّذلكّوقدّعلمّأنّشيئاّمنهاّلمّيقصرّعلىّسببهّ
والفرقّبينّاآليتينّأنهّفيّأولّالسورةّذكرّالعقوباتّالمشروعةّعلىّأيديّالمكلفينّمنّالجلدّوردّالشهادةّوالتفسيقّ
وهناّذكرّالعقوبةّالواقعةّمنّهللاّسبحانهّوهيّاللعنةّفيّالدارينّوالعذابّالعظيمّّ.
وقدّرويّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّغيرّوجههّوعنّأصحابهّأنّقذفّالمحصناتّمنّالكبائرّوفيّلفظّفيّ
ّونّ ّالم ّ
تّ
صّنا ّ
ّينّّي ّرم ّّ
الصحيحّ"قذفّالمحصناتّالغافالتّالمؤمنات"ّوكانّبعضهمّيتأولّعلىّذلكّقوله{ّ:إّنّّّالّذ ّّ
ّح ّ
تّ ّالمّ
ت}ّثمّاختلفّهؤالءّّ:
ّؤّمّنا ّ
ّالّغافّال ّ
فقالّأبوّحمزةّالثماليّ:بلغناّأنهاّنزلتّفيّمشركيّأهلّمكةّإذّكانّبينهمّوبينّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّعهدّ
فكانتّالمرأةّإذاّخرجتّإلىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّإلىّالمدينةّمهاجرةّقذفهاّالمشركونّمنّأهلّمكةّوقالواّ:
"إنماّخرجتّتفجر"ّفعلىّهذاّيكونّفيمنّقذفّالمؤمناتّقذفاّيصدهنّبهّعنّاإليمانّويقصدّبذلكّذمّالمؤمنينّلينفرّ
الناسّعنّاإلسالمّكماّفعلّكعبّابنّاألشرفّوعلىّهذاّفمنّفعلّذلكّفهوّكافرّوهوّبمنزلةّمنّسبّالنبيّصلىّهللاّ
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عليهّوسلمّوقوله"ّ:إنهاّنزلتّزمنّالعهد"ّيعنيّوهللاّأعلمّأنهّعنىّبهاّمثلّأولئكّالمشركينّالمعاهدينّوإالّفهذهّاآليةّ
نزلتّلياليّاإلفكّوكانّاإلفكّفيّغزوةّبنيّالمصطلقّقبلّالخندقّوالهدنةّكانتّبعدّذلكّبسنتينّّ.
ومنهمّمنّأجراهاّعلىّظاهرهاّوعمومهاّألنّسببّنزولهاّقدفّعائشةّوكانّفيمنّقذفهاّمؤمنّومنافقّوسببّالنزولّ
الّبدّأنّيندرجّفيّالعمومّوألنهّالّموجبّلتخصيصهاّّ.
ّ
ّرّة}ّعلىّبناءّالفعلّللمفعولّولمّيسمّالالعنّ
والجوابّعلىّهذاّالتقديرّأنهّسبحانهّقالّهنا{ّ:لّّعّنواّفّيّال ّدنّياّّواآلخ ّ
وقالّهناك{ّ:لّّعّن ّه ّمّ ّ
ّرّة}ّوإذاّلمّيسمّالفاعلّجازّأنّيلعنهمّغيرّهللاّمنّالمالئكةّوالناسّوجازّأنّ
هللاّّفّيّالّدّنّياّّواآلخ ّ
يلعنهمّهللاّفيّوقتّويلعنهمّبعضّخلقهّفيّوقتّوجازّأنّيتولىّهللاّلعنةّبعضهمّوهوّمنّكانّقذفهّطعناّفيّالدينّ
ويتولىّخلقهّلعنةّاآلخرينّوإذاّكانّالالعنّمخلوقاّفلعنتهّقدّتكونّبمعنىّالدعاءّعليهمّوقدّتكونّبمعنىّأنهمّ
ّيبعدونهمّعنّرحمةّهللاّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ين}ّفهوّيدعوّ
ّب ّّ
انّم ّّ
هللاّ ّعلّي ّهّإّنّّّ ّك ّّ
تّ ّ
ويؤيدّهذاّأنّالرجلّقذفّامرأتهّتالعناّوقالّالزوجّفيّالخامسة{ّ:أنّّّلّعّن ّّ
ّنّال ّكاذّ
علىّنفسهّإنّكانّكاذباّفيّالقذفّأنّيلعنهّهللاّكماّأمرّهللاّرسولهّأنّيباهلّمنّحاجهّفيّالمسيحّبعدّماّجاءهّمنّ
العلمّبأنّيبتهلواّفيجعلّلعنةّهللاّعلىّالكاذبينّفهذاّمماّيلعنّبهّالقاذفّومماّيلعنّبهّأنّيجلدّوإنّتردّشهادتهّويفسقّ
فإنهّعقوبةّلهّوإقصاءّلهّعنّمواطنّاألمنّوالقبولّوهيّمنّرحمةّهللاّوهذاّبخالفّمنّأخبرّهللاّأنهّلعنهّفيّالدنياّ
واآلخرةّفإنّلعنةّهللاّلهّتوجبّزوالّالنصرّعنهّمنّكلّوجهّوبعدهّعنّأسبابّالرحمةّفيّالدارينّّ.
ّهيناّ}ّولمّيجيءّإعدادّالعذابّالمهينّفيّالقرآنّإالّفيّحقّالكفارّ
ومماّيؤيدّالفرقّأنهّقالّهناّ{ّ:وأّ ّع ّدّلّ ّه ّمّ ّّ
عّذاباّّم ّ
هللاّمّنّّّّف ّ ّ
اسّّب ّالب ّ
ّينّّيب ّ
ّهيناّ}ّ
ّر ّّ
ّونّ ّماّآّتا ّه ّمّ ّّ
لّّوّيّكّتم ّّ
ّخ ّّ
ّونّالّن ّّ
ونّّوّيأّ ّمر ّّ
ّخلّ ّّ
كقولهّتعالى{ّ:الّذ ّّ
ينّ ّعّذاباّّم ّ
ضلّ ّهّّوأ ّعّتّدّناّلّّل ّكاف ّ
ّذ ّر ّك ّمّإّنّّّ ّّ ّ
وقولهّ{ّ:و ّخّّذواّحّ
ّهينّّ}ّ
ّر ّّ
ض ّ
ض ّ
ّر ّّ
بّ ّعلّىّ ّغ ّ
ّهيناّ}ّوقولهّ{ّفّباءّواّّبّغ ّ
ينّ ّعّذابّّّم ّ
ينّ ّعّذاباّّم ّ
بّّولّّل ّكاف ّ
هللاّأ ّع ّدّلّّل ّكاف ّ
ّهينّّ}ّ
ّينّ ّكّف ّرواّّو ّكّذبّواّّبآياّتّناّّفأّولّئ ّّ
ّهينّّ}ّوقولهّ{ّ:والّذ ّّ
وقوله ّ
ّكّلّ ّه ّمّ ّعّذابّّّم ّ
{ّ:إّّن ّماّّنّملّيّلّ ّه ّمّلّّي ّزّداّدواّإّّثماّّّولّ ّه ّمّ ّعّذابّّّم ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وقولهّ{ّ:وإّّذاّ ّعلّ ّمّمّنّّّآّياّتّناّ ّشيّئاّّاّت ّخّذ ّهاّه ّ
ينّ ّعّذابّّّ
ّر ّّ
تّّبّيّنا ّ
}ّوقولهّ{ّ:وّقّّدّأّن ّزلّناّآّيا ّ
ّهينّّ ّ
ّزواّّأولّئ ّّ
ّكّلّ ّه ّمّ ّعّذابّّّم ّ
تّّولّل ّكاف ّ
ّ
ّ
هللاّّو ّرسّولّ ّهّ
صّ ّ
ّهينّّ}ّوأماّقولهّتعالىّ{ّ:و ّمنّّّّيّع ّ ّ
يلّ ّ
صّدواّ ّعنّّّ ّسّب ّّ
ّهينّّ}ّوقوله{ّ:اّت ّخّّذواّأّّي ّماّن ّه ّمّ ّجّنّّةّّف ّ
هللاّّفلّ ّه ّمّ ّعّذابّّّم ّ
مّ
ودهّّيّ
ّهينّّ}ّفهيّوهللاّأعلمّفيمنّجحدّالفرائضّواستخفّبهاّعلىّأنهّلمّيذكرّ
ّوّيّتّع ّدّ ّحّد ّ
ّدخّّل ّهّّناراّّ ّخالّداّّفّي ّهاّّولّ ّهّ ّعّذابّّّم ّ
أنّالعذابّأعدّلهّّ.
ّ
ّ
قّلّ ّم ّس ّك ّمّفّي ّماّأ ّخذّت ّمّ ّعّذابّّّ ّع ّظي ّم}ّوقولهّ:
هللاّ ّسّب ّّ
ّنّ ّّ
وأماّالعذابّالعظيمّفقدّجاءّوعيداّللمؤمنينّفيّقوله{ّ:لّّوالّ ّكّتابّّّم ّّ
ّرّةّلّ ّم ّس ّك ّمّفّيّ ّماّأّّف ّ
{ّولّّوالّّف ّ
ّكّلّ ّه ّمّ
ضّت ّمّفّي ّهّ ّعّذابّّّ ّع ّظي ّم}ّوفيّالمحاربّ{ّ:ذل ّّ
لّ ّّ
ضّ
هللاّ ّعلّّي ّك ّمّّو ّر ّح ّمّت ّهّفّيّالّدّنّياّّواآلخ ّ
ّ
خّ
هللاّ ّعلّّي ّهّّولّّعّن ّهّّوأ ّع ّدّلّ ّهّ ّعّذاباّّ ّع ّظيماّ}ّوقولهّ:
بّ ّّ
ض ّّ
ّرّةّ ّعّذابّّّ ّع ّظي ّمّ}ّوفيّالقاتلّ{ّ:و ّغ ّ
ّزيّّّفّيّالّدّنّياّّولّ ّه ّمّفّيّاآلخ ّ
ّ
{ّوالّّتّتخّ
صدّ
هللاّّولّ ّك ّمّ ّعّذابّّّ ّع ّظي ّم}ّوقدّ
يلّ ّّ
ّدّت ّمّ ّعنّّّ ّسّب ّّ
ّذواّأّي ّماّن ّك ّمّّد ّخالّّبّيّن ّك ّمّّفّت ّز ّ
لّّقّد ّمّّبّعدّّّّثبّوّت ّهاّّوّتّذوقّواّالسّو ّءّّب ّماّ ّ
هللاّّف ّماّلّ ّهّمّنّّّمّ
ّك ّرّّم}ّوذلكّألنّاإلهانةّإذاللّوتحقيرّوخزيّوذلكّقدرّزائدّعلىّألمّالعذابّ
نّ ّّ
ّه ّّ
قالّسبحانهّ{ّ:و ّمنّّّي ّ
فقدّيعذبّالرجلّالكريمّوالّيهانّّ.
ّهيناّ}ّعلمّأنهّمنّجنسّالعذابّالذيّتوعدّبهّالكفارّوالمنافقينّولماّقالّ
فلماّقالّفيّهذهّاآليةّ{ّ:وأّ ّع ّدّلّ ّه ّمّ ّعّذاباّّم ّ
هناكّ{ّ:ولّ ّه ّمّ ّعّذابّّّ ّع ّظي ّم}ّجازّأنّيكونّمنّجنسّالعذابّفيّقوله{ّ:لّ ّم ّس ّك ّمّفّي ّماّأّ ّخّذّت ّمّ ّعّذابّّّ ّع ّظي ّم}ّّّ.
ّهيناّ}ّوالعذابّإنماّأعدّللكافرينّفإنّجهنمّلهمّ
ومماّيبينّالفرقّأيضاّأنهّسبحانهّوتعالىّقالّهناّ{ّ:وأّ ّعّدّلّ ّه ّمّ ّعّذاباّّم ّ
خلقتّألنهمّالّبدّأنّيدخلوهاّوماّهمّمنهاّبمخرجينّوأهلّالكبائرّمنّالمؤمنينّيجوزّأنّالّيدخلوهاّإذاّغفرّهللاّلهمّ
وإذاّدخلوهاّفإنهمّيخرجونّمنهاّولوّبعدّحينّّ.
ين}ّفأمرّسبحانهّالمؤمنينّأنّالّيأكلواّالرباّوأنّيتقواّهللاّوأنّيتقواّالنارّ
ّر ّّ
ارّالّتّيّأّ ّعّد ّّ
قالّسبحانهّ{ّ:واّتقّواّالّن ّّ
تّلّّل ّكاف ّ
التيّأعدتّللكافرينّفعلمّأنهمّيخافّعليهمّمنّدخولّالنارّإذاّأكلواّالرباّوفعلواّالمعاصيّمعّأنهاّمعدةّللكافرينّالّ
لهمّوكذلكّجاءّفيّالحديثّ"أماّأهلّالنارّالذينّهمّأهلهاّفإنهمّالّيموتونّفيهاّوالّيحيونّوأماّأقوامّلهمّذنوبّ
يصيبهمّسفعّمنّنارّثمّيخرجهمّهللاّمنها"ّوهذاّكماّأنّالجنةّأعدتّللمتقينّالذينّينفقونّفيّالسراءّوالضراءّوإنّ
كانّيدخلهاّاألبناءّبعملّآبائهمّويدخلهاّقومّبالشفاعةّوقومّبالرحمةّوينشئّهللاّلماّفضلّمنهاّخلقاّآخرّفيّالدارّ
اآلخرةّفيدخلهمّإياهاّوذلكّألنّالشيءّإنماّيعدّلمنّيستوجبهّويستحقهّولمنّهوّأولىّالناسّبهّثمّقدّيدخلّمعهّغيرهّ
بطريقّالتبعّأوّلسببّآخرّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الدليلّالسادسّ:قولهّسبحانه{ّ:الّت ّرفعّواّأ ّ
ضّأنّّّ
ضك ّمّلّّبّع ّ ّ
لّك ّجه ّّ
تّالنّبيّّّّوالّت ّج ّهرّواّل ّهّّبالقّو ّّ
صّو ّ
صّواتك ّمّفّو ّّ
ّرّّبّع ّ
قّ ّ
ّون}ّأيّحذرّأنّتحبطّأعمالكمّأوّخشيةّأنّتحبطّأعمالكمّأوّكراهةّأنّتحبطّأوّمنعّأنّ
ّت ّحّب ّطّأّ ّع ّمالّ ّك ّمّّوأّّنّت ّمّالّّت ّش ّعر ّّ
تحبطّهذاّتقديرّالبصريينّوتقديرّالكوفيينّلئالّتحبطّّ.
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فوجهّالداللةّأنّهللاّسبحانهّنهاهمّعنّرفعّأصواتهمّفوقّصوتهّوعنّالجهرّلهّكجهرّبعضهمّلبعضّألنّهذاّالرفعّ
والجهرّقدّيفضيّإلىّحبوطّالعملّوصاحبهّالّيشعرّفإنهّعللّنهيهمّعنّالجهرّوتركهمّلهّبطلبّسالمةّالعملّعنّ
الحبوطّوبينّأنّفيهّمنّالمفسدةّجوازّحبوطّالعملّوانعقادّسببّذلكّوماّقدّيفضيّإلىّحبوطّالعملّيجبّتركهّغايةّ
تّأّ ّع ّمالّ ّه ّم}ّوقالّ
كّ ّحّب ّط ّّ
ّوّ ّكافّرّّّّفأّولّّئ ّ
ّتّّوهّّ
ّدّّمّن ّك ّمّ ّعنّّّدّينّ ّهّّفّيم ّّ
الوجوبّوالعملّيحبطّبالكفرّقالهّسبحانهّ{ّ:و ّمنّّّّي ّرّتدّّ
تّ
ون}ّوقال{ّ:لّئّنّّّأّ ّش ّرّك ّّ
طّ ّعّن ّه ّمّ ّماّ ّكاّنواّّيّع ّملّ ّّ
ّّّأّ ّش ّر ّكواّلّ ّحّب ّّ
انّّفّقّّدّ ّحّب ّطّ ّع ّملّ ّه}ّوقالّ{ّ:ولّو
اإلي ّم ّ
تعالىّ{ّ:و ّمنّّّّيّكفّرّّّّب ّ
لّ ّ
هللاّّو ّك ّرهّواّ
ّكّّبأّّن ّه ّمّاّتّبعّواّ ّماّأّ ّس ّخ ّطّ ّّ
طّأّ ّع ّمالّ ّه ّم}ّوقالّ{ّ:ذل ّّ
هللاّّّفأّ ّحّب ّّ
ّكّّبأّّن ّه ّمّ ّك ّرهّواّ ّماّأّّن ّز ّ
ك}ّوقالّ{ّ:ذل ّّ
ّلّّي ّحّب ّطنّّّ ّع ّملّ ّّ
لّ ّ
ّر ّ
ّينّ
ّين}ّوقوله{ّ:الّذ ّّ
ّنّ ّال ّمّتق ّّ
هللاّّم ّّ
طّأّ ّع ّمالّ ّه ّم}ّكماّأنّالكفرّإذاّقارنهّعملّلمّيقبلّلقولهّتعالى{ّ:إّّن ّماّّيّتّقّب ّ
ضّواّن ّهّّفأّ ّحّب ّّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اهللّّوّب ّرسّولّه}ّ
الّأن ّه ّمّ ّكّف ّرواّّب ّ
لّّمن ّه ّمّّنّفّقات ّه ّمّإّ ّ
لّأ ّع ّمال ّه ّم}ّوقولهّ{ّ:و ّماّ ّمّنّع ّه ّمّأنّّّتقّب ّ
ضّ
يلّ ّ
صّدواّ ّعنّّّ ّسّب ّّ
هللاّأ ّ
ّكّف ّرواّّو ّ
وهذاّظاهرّوالّيحبطّاألعمالّغيرّالكفرّألنّمنّماتّعلىّاإليمانّفإنهّالبدّمنّأنّيدخلّالجنةّويخرجّمنّالنارّإنّ
دخلهاّولوّحبطّعملهّكلهّلمّيدخلّالجنةّقطّوألنّاألعمالّإنماّيحبطهاّماّينافيهاّوالّينافيّاألعمالّمطلقاّإالّالكفرّ
صّدّقاّت ّك ّمّ
وهذاّمعروفّمنّأصولّأهلّالسنةّنعمّقدّيبطلّبعضّاألعمالّبوجودّماّيفسدهّكماّقالّتعالى{ّ:الّّتب ّ
ّطلّواّ ّ
ّب ّال ّمنّّّّواألّّذى}ّولهذاّلمّيحبطّهللاّاألعمالّفيّكتابهّإالّبالكفرّّ.
فإذاّثبتّأنّرفعّالصوتّفوقّصوتّالنبيّوالجهرّلهّبالقولّيخافّمنهّأنّيكفرّصاحبهّوهوّالّيشعرّويحبطّعملهّ
بذلكّوأنهّمظنةّلذلكّوسببّفيهّفمنّالمعلومّأنّذلكّلماّينبغيّلهّمنّالتعزيرّوالتوقيرّوالتشريفّوالتعظيمّواإلكرامّ
واإلجاللّولماّأنّرفعّالصوتّقدّيشتملّعلىّأذىّلهّأوّاستخفافّبهّوإنّلمّيقصدّالرافعّذلكّفإذاّكانّاألذىّ
ّواالستخفافّالذيّيحصلّفيّسوءّاألدبّمنّغيرّقصدّصاحبهّيكونّكفراّفاألذىّواالستخفافّالمقصودّالمتعمدّ
كفراّبطريقّاألولىّّ.
ّ
ّ
ّ
ونّ
ّينّّيّت ّسلّل ّّ
هللاّالّذ ّّ
ض ّك ّمّّبّعضاّّّقّّدّّيّعلّ ّمّ ّ
الرس ّّ
الدليلّالسابعّعلىّذلكّ:قولهّسبحانه{ّ:الّّت ّجّعلواّّد ّعا ّءّ ّ
ّولّّبّيّن ّك ّمّ ّكّد ّعا ّءّّبّع ّ
ّ
ّ
ّ
ّينّي ّ
ّصيّب ّه ّمّ ّعّذابّّّّألّي ّم}ّأمرّمنّخالفّأمرهّأنّيحذرّالفتنةّ
صيّب ّه ّمّّفّتّن ّةّأو
ّخالّفّ ّّ
ّواذاّّّفّلّي ّحّذ ّّرّالّذ ّّ
ّّّي ّ
ونّ ّعنّّّأّّم ّرّهّأّنّّّّت ّ
ّمّن ّك ّمّلّ
ّ
ّ
تّ
ّّّّد ّخلّ ّّ
ّنّ ّالّقّتل}ّوقالّ{ّ:ولّو
ونّفّّتّن ّة}ّوقالّ{ّ:و ّالفّّتّن ّةّأّكّب ّرّم ّّ
والفتنةّ:الردةّوالكفرّقالّسبحانهّ{ّ:وّقاّتلّو ّه ّمّ ّحّتىّالّّت ّك ّّ
ّ
}ّّّ.
اج ّرواّمّنّّّّبّع ّدّ ّماّفّتّّنوا ّ
ّكّلّلّذ ّّ
ار ّهاّّث ّمّ ّسّئلّواّ ّالّفّتّن ّةّآلّتّو ّها}ّوقالّ{ّ:ث ّمّإّنّّّ ّرب ّّ
ّينّ ّه ّ
ّ ّعلّي ّ
ّه ّمّمّنّّّأّق ّط ّ
قالّاإلمامّأحمدّفيّروايةّالفضلّبنّزياد"ّ:نظرتّفيّالمصحفّفوجدتّطاعةّالرسولّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّ
ّينّي ّ
صيّب ّه ّمّفّّتّن ّّة}ّاآليةّوجعلّيكررهاّويقولّ:
ّخالّفّ ّّ
ثالثةّوثالثينّموضعاّثمّجعلّيتلواّ{ّ:فّلّي ّحّذ ّّرّالّذ ّّ
ونّ ّعنّّّأّمّّ ّرّهّأّنّّّّت ّ
وماّالفتنة؟ّالشركّلعلهّإذاّردّبعضّقولهّأنّيقعّفيّقلبهّشيءّمنّالزيغّفيزيغّقلبهّفيهلكهّوجعلّيتلواّهذهّاآليةّ{ّ:فالّ
كّالّيّ
ّوكّفّي ّماّ ّش ّج ّّرّّبّيّنهّم}ّ"ّّ.
ّح ّكم ّّ
ّؤّمّن ّّ
ّو ّرّب ّ
ونّ ّحّتىّي ّ
وقالّأبوّطالبّالمشكانيّوقيلّلهّ:إنّقوماّيدعونّالحديثّويذهبونّإلىّرأيّسفيانّوغيرهّفقالّ:أعجبّلقومّسمعواّ
ّينّي ّ
ونّ ّعنّّّأّّم ّرّهّأّنّّّ
ّخالّفّ ّّ
الحديثّوعرفواّاإلسنادّوصحتهّيدعونهّويذهبونّإلىّرأيّسفيانّوغيرهّقالّهللاّ{ّ:فّلّي ّحّذ ّّرّالّذ ّّ
ّنّ ّالّقّتل}ّفيدعونّالحديثّ
ّصيّب ّه ّمّ ّعّذابّّّأّلّي ّم}ّوتدريّماّالفتنة؟ّالكفرّقالّهللاّتعالىّ{ّ:و ّالّفّتّن ّةّأّّكّبرّّّم ّّ
صيّب ّه ّمّّفّتّن ّّةّأّو
ّّّي ّ
ّّت ّ
عنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوتغلبهمّأهواؤهمّإلىّالرأيّفإذاّكانّالمخالفّعنّأمرهّقدّحذرّمنّالكفرّوالشركّ
أوّمنّالعذابّاألليمّدلّعلىّأنهّقدّيكونّمفضياّإلىّالكفرّأوّإلىّالعذابّاألليمّومعلومّأنّإفضاءهّإلىّالعذابّهوّ
مجردّفعلّالمعصيةّفإفضاؤهّإلىّالكفرّإنماّهوّلماّقدّيقترنّبهّمنّاستخفافّبحقّاآلمرّكماّفعلّإبليسّفكيفّلماّهوّ
أغلظّمنّذلكّكالسبّواإلنتقاصّونحوه؟ّّ.
وهذاّبابّواسعّمعّأنهّبحمدّهللاّمجمعّعليهّلكنّإذاّتعددتّالدالالتّتعاضدتّعلىّغلظّكفرّالسابّوعظمّعقوبتهّ
وظهرّأنّتركّاالحترامّللرسولّوسوءّاألدبّمعهّمماّيخافّمعهّالكفرّالمحبطّكانّذلكّأبلغّفيماّقصدناّلهّّ.
ومماّينبغيّأنّيتفطنّلهّأنّلفظّاألذىّفيّاللغةّهوّلماّخفّأمرهّوضعفّأثرهّمنّالشرّوالمكروهّذكرهّالخطابيّ
نّ
كّ ّع ّّ
ّرو ّك ّمّإّالّّأّذىّّ}ّوقولهّ{ّ:وّي ّسأّلوّن ّ
وغيرهّوهوّكماّقالّواستقراءّمواردهّيدلّعلىّذلكّمثلّقولهّتعالى ّ
{ّ:لّنّّّّيض ّ
ّوّأّذىّّّّف ّ
ّيض}ّّّ.
اعّت ّزلّواّالّن ّسا ّءّفّيّ ّال ّمح ّ ّ
لّهّّ
ّيضّقّ ّ
ّال ّمح ّ ّ
وفيماّيؤثرّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنهّقالّ"ّ:القرّبؤسّوالحرّأذىّّ"ّوقيلّلبعضّالنسوةّالعربياتّ:القرّأشدّ
أمّالحر؟ّفقالتّ:منّيجعلّالبؤسّكاألذى؟ّوالبؤسّخالفّالنعمّوهوّماّيشقيّالبدنّويضرهّبخالفّاألذىّفإنهّالّيبلغّ
ونّ ّ
هللاّّّو ّرسّولّ ّه}ّوقالّسبحانهّفيماّيرويّعنهّرسوله"ّ:يؤذينيّابنّآدمّيسبّالدهر"ّ
ّينّيّّؤّذ ّّ
ذلكّولهذاّقال{ّ:إّنّّّالّذ ّّ
"ّوقالّ"ّ:ماّأحدّأصبرّعلىّأذىّ
وقالّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّ:منّلكعبّبنّاألشرفّفإنهّقدّآذىّهللاّورسوله؟ّ ّ
يسمعهّمنّهللاّيجعلونّلهّولداّوشريكاّوهوّيعافيهمّويرزقهمّ"ّوقدّقالّسبحانهّفيماّيرويّعنهّرسوله"ّ:ياّعباديّ
ّونّفّيّ
ارع ّّ
كّالّذ ّّ
إنكمّلنّتبلغواّضريّفتضرونيّولنّتبلغواّنفعيّفتنفعوني"ّوقالّسبحانهّفيّكتابهّ{ّ:والّّي ّح ّزّن ّّ
ّينّي ّ
ّس ّ
19

مختزل الصارم المسلول على شاتم الرسول(ص)

اختزال وتوضيب :عبدالرؤوف أبومجد البيضاوي

ّرواّ ّ
هللاّّ ّشيّئاّ}ّفبينّأنّالخلقّالّيضرونهّسبحانهّبكفرهمّلكنّيؤذونهّتباركّوتعالىّإذاّسبواّمقلبّ
ّال ّكّف ّّرّإّّن ّه ّمّلّنّّّّيض ّ
األمورّوجعلواّلهّسبحانهّولداّأوّشريكاّوآذواّرسلهّوعبادهّالمؤمنينّثمّإنّاألذىّالّيضرّالمؤذىّإذاّتعلقّبحقّ
الرسولّفقدّرأيتّعظمّموقعهّوبيانهّأنّصاحبهّمنّأعظمّالناسّكفراّوأشدهمّعقوبةّفتبينّبذلكّأنّقليلّماّيؤذيهّ
يكفرّبهّصاحبهّويحلّدمهّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
انّيّّؤذّيّالنّبيّّّّفّي ّسّت ّحّييّّمنك ّم}ّفإنّالمؤذيّ
ّوتّالنّبي}ّإلىّقوله{ّ:إّنّّّذلّك ّمّ ّك ّّ
خلواّّبي ّّ
والّيردّعلىّهذاّقولهّتعالى{ّ:الّّتّد ّ
لهّهناّإطالتهمّالجلوسّفيّالمنزلّواستئناسهمّللحديثّالّأنهمّهمّآذواّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوالفعلّإذاّآذىّالنبيّ
منّغيرّأنّيعلمّصاحبهّأنهّيؤذيهّ
ولمّيقصدّصاحبهّأذاهّفإنهّينهىّعنهّويكونّمعصيةّكرفعّالصوتّفوقّصوتهّفأماّإذاّقصدّأذاهّوكانّمماّيؤذيهّ
وصاحبهّيعلمّأنهّيؤذيهّوأقدمّعليهّمعّاستحضارهّهذاّالعلمّفهذاّالذيّيوجبّالكفرّوحبوطّالعملّوهللاّسبحانهّأعلمّّ.
اج ّهّمّنّّّّبّعّدّهّأّّبداّّإّنّّّ
لّ ّّ
انّلّ ّك ّمّأّنّّّّتّؤّذواّ ّرسّو ّ
الدليلّالثامنّعلىّذلكّ:أنّهللاّسبحانهّقالّ{ّ:و ّماّ ّك ّّ
هللاّّوالّأّنّّّّتّن ّكحّواّأّ ّزّو ّ
هللاّ ّع ّظيماّ}ّفحرمّعلىّاألمةّأنّتنكحّأزواجهّمنّبعدهّألنّذلكّيؤذيهّوجعلهّعظيماّعندّهللاّتعظيماّ
انّ ّعّن ّدّ ّّ
ّذلّ ّك ّمّ ّك ّّ
لحرمتهّوقدّذكرّأنّهذهّاآليةّنزلتّلماّقالّبعضّالناسّ:لوّقدّتوفيّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّتزوجتّعائشةّ
ثمّإنّمنّنكحّأزواجهّأوّسراريهّفإنّعقوبتهّالقتلّجزاءّلهّبماّانتهكّمنّحرمتهّفالشاتمّلهّأولىّّ.
والدليلّعلىّذلكّماّروىّمسلمّفيّصحيحهّعنّزهيرّعنّعفانّعنّحمادّعنّثابتّعنّأنسّأنّرجالّكانّيتهمّبأمّ
ولدّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّلعليّ"ّ:اذهبّفاضربّعنقهّ"ّفأتاهّعليّفإذاّهوّ
ركنّيتبردّفقالّلهّعليّ:اخرجّفناولهّيدهّفأخرجهّفإذاّهوّمجبوبّليسّلهّذكرّفكفّعليّثمّأتىّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّفقالّياّرسولّهللاّإنهّلمجبوبّمالهّذكرّفهذاّالرجلّأمرّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبضربّعنقهّلماّقدّاستحلّ
منّحرمتهّولمّيأمرّبإقامةّحدّالزناّألنّإقامةّحدّالزناّليسّهوّضربّالرقبةّبلّإنّكانّمحصناّرجمّوإنّكانّغيرّ
محصنّجلدّوالّيقامّعليهّالحدّإالّبأربعةّشهداءّأوّباإلقرارّالمعتبرّفلماّأمرّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبضربّعنقهّ
منّغيرّتفصيلّبينّأنّيكونّمحصناّأوّغيرّمحصنّعلمّأنّقتلهّلماّانتهكهّمنّحرمتهّولعلهّقدّشهدّعندهّشاهدانّ
أنهماّرأياهّيباشرّهذهّالمرأةّأوّشهداّبنحوّذلكّفأمرّبقتلهّفلماّتبينّأنهّكانّمجبوباّعلمّأنّالمفسدةّمأمونةّمنهّأوّأنهّ
بعثّعلياّليرىّالقصةّفإنّكانّماّبلغهّعنهّحقاّقتلهّولهذاّقالّفيّهذهّالقصةّأوّغيرهاّ:أكونّكالسكةّالمحماةّأمّ
الشاهدّيرىّماّالّيرىّالغائبّّ.
ويدلّعلىّذلكّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّتزوجّقيلةّبنتّقيسّبنّمعديّكربّأختّاألشعثّوماتّقبلّأنّيدخلّ
بهاّوقبلّأنّتقدمّعليهّوقيلّ:إنهّخيرهاّبينّأنّيضربّعليهاّالحجابّوتحرمّعلىّالمؤمنينّوبينّأنّيطلقهاّفتنكحّمنّ
شاءتّفاختارتّالنكاحّقالواّ:فلماّماتّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّتزوجهاّعكرمةّبنّأبيّجهلّبحضرموتّفبلغّأباّ
ّ:لقدّهممتّأنّأحرقّعليهماّبيتهماّفقالّعمرّ:ماّهيّمنّأمهاتّالمؤمنينّوالّدخلّبهاّوالّضربّعليهاّ
بكرّفقال ّ
الحجابّوقيلّ:إنهاّارتدتّفاحتجّعمرّعلىّأبيّبكرّأنهاّليستّمنّأزواجّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبارتدادهاّّ.
فوجهّالداللةّأنّالصديقّرضيّهللاّعنهّعزمّعلىّتحريقهاّوتحريقّمنّتزوجهاّلماّرأىّأنهاّمنّأزواجّالنبيّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّحتىّناظرهّعمرّأنهاّليستّمنّأزواجهّفكفّعنهماّلذلكّفعلمّأنهمّكانواّيرونّقتلّمنّاستحلّحرمةّ
رسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّّ.
والّيقالّ:إنّذلكّحدّالزناّألنهاّكانتّتكونّمحرمةّعليهّومنّتزوجّذاتّمحرمةّحدّحدّالزناّأوّقتلّلوجهينّّ:
أحدهماّ:أنّحدّالزناّالرجمّ
الثانيّ:أنّذلكّالحدّيفتقرّإلىّثبوتّالوطءّببينةّأوّإقرارّفلماّأرادّتحريقّالبيتّمعّجوازّأالّيكونّغشيهاّعلمّأنّ
ذلكّعقوبةّلماّانتهكهّمنّحرمةّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّّ.
فصل.
وأماّالسنةّفأحاديثّّ:
الحديثّاألولّ:ماّرواهّالشعبيّعنّعليّأنّيهوديةّكانتّتشتمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوتقعّفيهّفخنقهاّرجلّحتىّ
ماتتّفأطلّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّدمهاّهكذاّرواهّأبوّداودّفيّسننهّوابنّبطةّفيّسننهّوهوّمنّجملةّماّ
استدلّبهّاإلمامّأحمدّفيّروايةّابنهّعبدّهللاّوقالّ:ثناّجريرّعنّمغيرةّعنّالشعبيّقالّ:كانّرجلّمنّالمسلمينّأعنيّ
أعمىّيأويّإلىّامرأةّيهوديةّفكانتّتطعمهّوتحسنّإليهّفكانتّالّتزالّتشتمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوتؤذيهّفلماّ
كانّليلةّمنّاللياليّخنقهاّفماتتّفلماّأصبحّذكرّذلكّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفنشدّالناسّفيّأمرهاّفقامّاألعمىّ
فذكرّأمرهاّفأطلّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّدمهاّّ.
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وهذاّالحديثّجيدّفإنّالشعبيّرأىّعلياّوروىّعنهّحديثّشراحةّالهمدانيّوكانّعلىّعهدّعليّقدّناهزّالعشرينّ
سنةّوهوّكوفيّفقدّثبتّلقاؤهّفيكونّالحديثّمتصالّثمّإنّكانّفيهّإرسالّألنّالشعبيّيبعدّسماعهّمنّعليّفهوّحجةّ
وفاقاّألنّالشعبيّعندهمّصحيحّالمراسيلّالّيعرفونّلهّمرسالّإالّصحيحاّثمّهوّمنّأعلمّالناسّبحديثّعليّ
وأعلمهمّبثقاتّأصحابهّولهّشاهدّحديثّابنّعباسّالذيّيأتيّفإنّالقصةّإماّأنّتكونّواحدةّأوّيكونّالمعنىّواحداّ
وقدّعملّبهّعوامّأهلّالعلمّوجاءّماّيوافقهّعنّأصحابّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّومثلّهذاّالمرسلّلمّيترددّالفقهاءّ
فيّاالحتجاجّبهّّ.
وهذاّالحديثّنصّفيّجوازّقتلهاّألجلّشتمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّودليلّعلىّقتلّالرجلّالذميّوقتلّالمسلمّ
والمسلمةّإذاّسباّبطريقّاألولىّألنّهذهّالمرأةّكانتّموادعةّمهادنةّألنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلماّقدمّالمدينةّ
وادعّجميعّاليهودّالذينّكانواّبهاّموادعةّمطلقةّولمّيضربّعليهمّجزيةّوهذاّمشورعّعندّأهلّالعلمّبمنزلةّالمتواترّ
بينهمّحتىّقالّالشافعيّ:لمّأعلمّمخالفاّمنّأهلّالعلمّبالسيرّأنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّلماّنزلّالمدينةّوادعّ
يهودّكافةّعلىّغيرّجزيةّوهوّكماّقالّالشافعيّّ.
وذلكّأنّالمدينةّكانّفيماّحولهاّثالثةّأصنافّمنّاليهودّوهمّ:بنوّقينقاعّوبنوّالنضيرّوبنوّقريظةّوكانّبنوّقينقاعّ
والنضيرّحلفاءّالخزرجّوكانتّقريظةّحلفاءّاألوسّفلماّقدمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّهادنهمّووادعهمّمعّإقرارهّ
لهمّولمنّكانّحولّالمدينةّمنّالمشركينّمنّحلفاءّاألنصارّعلىّحلفهمّوعهدهمّالذيّكانواّعليهّحتىّأنهّعاهدّ
اليهودّعلىّأنّيعينوهّإذاّحاربّثمّنقضّالعهدّبنوقينقاعّثمّالنضيرّثمّقريظةّّ.
قالّمحمدّبنّإسحاقّيعنيّفيّأولّماّقدمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّالمدينةّ:وكتبّرسولّهللاّكتاباّبينّالمهاجرينّ
واألنصارّوادعّفيهّيهودّوعاهدهمّوأقرهمّعلىّدينهمّوأموالهمّواشترطّعليهمّوشرطّلهمّّ.
قالّابنّإسحاقّ:حدثنيّعثمانّبنّمحمدّبنّعثمانّبنّاألخنسّبنّشريقّقالّ:أخذتّمنّآلّعمرّبنّالخطابّهذاّ
ّ:بسمّهللاّالرحمنّالرحيمّهذاّكتابّمنّمحمدّالنبيّبينّ
الكتابّكانّمقروناّبكتابّالصدقةّالذيّكتبّعمرّللعمالّكتب ّ
المسلمينّوالمؤمنينّمنّقريشّويثربّومنّتبعهمّفلحقّبهمّوجاهدّمعهمّأنهمّأمةّواحدةّدونّالناسّالمهاجرونّمنّ
قريشّعلىّربعتهمّيتعاقلونّبينهمّمعاقلهمّاألولىّيفدونّعانيهمّبالمعروفّوالقسطّبينّالمؤمنينّوبنوّعوفّعلىّ
ربعتهمّيتعاقلونّمعاقلهمّاألولىّوكلّطائفةّتفديّعانيهاّبالمعروفّوالقسطّبينّالمؤمنينّثمّذكرّلبطونّاألنصارّبنيّ
الحارثّوبنيّساعدةّوبنيّجشمّوبنيّالنجارّوبنيّعمروّابنّعوفّوبنيّاألوسّوبنيّالنبيتّمثلّهذاّالشرطّّ.
ثمّقالّ:وإنّالمؤمنينّالّيتركونّمفرحاّمنهمّأنّيعطوهّبالمعروفّفيّفداءّأوّعقلّوالّيحالفّمؤمنّمولىّمؤمنّ
دونهّإلىّأنّقالّ:وإنّذمةّهللاّواحدةّيجيرّعليهمّأدناهمّفإنّالمؤمنينّبعضهمّمولىّبعضّدونّالناسّوإنهّمنّتبعناّ
منّيهودّفإنّلهّالنصرّواألسوةّغيرّمظلومينّوالّمتناصرّعليهمّوإنّسلمّالمؤمنينّواحدةّإلىّأنّقالّ:وإنّاليهودّ
يتفقونّمعّالمؤمنينّمادامواّمحاربينّوإنّليهودّبنيّعوفّذمةّمنّالمؤمنينّلليهودّدينهمّوللمسلمينّدينهمّمواليهمّ
وأنفسهمّإالّمنّظلمّوأثمّفإنهّالّيوتغّإالّنفسهّوأهلّبيتهّوإنّاليهودّبنيّالنجارّمثلّماّليهودّبنيّعوفّوإنّليهودّ
بنيّالحارثّمثلّماّليهودّبنيّعوفّوإنّليهودّبنيّساعدةّمثلّماّليهودّبنيّعوفّوإنّليهودّبنيّجشمّمثلّماّليهودّ
بنيّعوفّوإنّليهودّبنيّاألوسّمثلّماّليهودّبنيّعوفّوإنّليهودّثعلبةّمثلّماّليهودّبنيّعوفّإالّمنّظلمّوأثمّ
فإنهّالّيوتغّإالّنفسهّوأهلّبيتهّوإنّلحقهّبطنّمنّثعلبةّمثلهّوإنّلبنيّالشطبةّمثلّماّليهودّبنيّعوفّوإنّمواليّ
ثعلبهّكأنفسهمّوإنّبطانةّيهودّكأنفسهمّثمّيقولّفيهاّ:وإنّالجارّكالنفسّغيرّمضارّوالّآثمّوإنهّماّكانّبينّأهلّهذهّ
الصحيفةّمنّحرثّأوّأشجارّيخشىّفسادهّفإنّمردهّإلىّهللاّوإلىّمحمدّصلىّهللاّعليهّوسلمّوإنّيهودّاألوسّ
ومواليهمّوأنفسهمّعلىّمثلّماّفيّهذهّالصحيفةّمعّالبارّالمحسنّمنّأهلّهذهّالصحيفةّوفيهاّأشياءّآخرّّ.
وهذهّالصحيفةّمعروفةّعندّأهلّالعلمّروىّمسلمّفيّصحيحهّعنّجابرّقالّ:كتبّرسولّهللاّعلىّكلّبطنّعقولهّثمّ
كتبّأنهّالّيحلّأنّيتوالىّرجلّمسلمّبغيرّإذنهّوقدّبينّفيهاّأنّكلّمنّتبعّالمسلمينّمنّاليهودّفإنّلهّالنصرّومعنىّ
اإلتباعّمسالمتهّوتركّمحاربتهّالّاإلتباعّفيّالدينّكماّبينهّفيّأثناءّالصحيفةّفكلّمنّأقامّبالمدينةّومخالفيهاّغيرّ
محاربّمنّيهودّدخلّفيّهذاّّ.
ثمّبينّأنّليهودّكلّبطنّمنّاألنصارّذمةّمنّالمؤمنينّولمّيكنّبالمدينةّأحدّمنّاليهودّإالّولهّحلفّإماّمعّاألوسّ
أوّمعّبعضّبطونّالخزرجّوكانّبنوّقينقاعّوهمّالمجاورونّبالمدينةّوهمّرهطّعبدّهللاّبنّسالمّحلفاءّبنيّعوفّبنّ
الخزرجّرهطّابنّأبيّرهمّالبطنّالذينّبدئّبهمّفيّهذهّالصحيفةّّ.
قالّابنّإسحاقّ:حدثنيّعاصمّبنّعمرّبنّقتادةّأنّبنيّقينقاعّكانواّأولّيهودّنقضواّماّبينهمّوبينّرسولّهللاّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّوحاربواّفيماّبينّبدرّوأحدّفحاصرهمّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّحتىّنزلواّعلىّحكمهّفقامّعبدّ
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هللاّبنّأبيّسلولّإلىّرسولّهللاّحينّأمكنهّهللاّمنهمّفقالّ:ياّمحمدّأحسنّفيّمواليّفأعرضّعنهّفأدخلّيدهّفيّجيبّ
درعّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ:أرسلنيّوغضبّحتىّإنّلوجهّرسولّهللاّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّظالالّوقالّ"ّ:ويحكّأرسلنيّ"ّفقالّ:وهللاّالّأرسلكّحتىّتحسنّفيّمواليّأربعمائةّحاسرّ
وثالثمائةّدارعّقدّمنعونيّمنّاألحمرّواألسودّتحصدهمّفيّغداةّواحدة؟ّإنيّوهللاّالمرؤّأخشىّالدوائرّفقالّرسولّ
هللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّ:همّلك"ّّ.
وأماّالنضيرّوقريظةّفكانواّخارجاّمنّالمدينةّوعهدهمّمعّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّأشهرّمنّأنّيخفىّعلىّ
عالمّّ.
وهذهّالمقتولةّوهللاّأعلمّكانتّمنّقينقاعّألنّظاهرّالقصةّأنهاّكانتّبالمدينةّوسواءّكانتّمنهمّأوّمنّغيرهمّفإنهاّ
كانتّذميةّألنهّلمّيكنّبالمدينةّمنّاليهودّإالّذميّفإنّاليهودّكانواّثالثةّأصنافّوكلهمّمعاهدّّ.
وقالّالواقديّ:حدثنيّعبدّهللاّبنّجعفرّعنّالحارثّبنّالفضيلّعنّمحمدّبنّكعبّالقرظيّقالّ:لماّقدمّرسولّهللاّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّالمدينةّوادعتهّيهودّكلهاّفكتبّبينهّوبينهاّكتاباّوألحقّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّكلّقومّ
بحلفائهمّوجعلّبينهّوبينهمّأماناّوشرطّعليهمّشروطاّفكانّفيماّشرطّأنّالّيظاهرواّعليهّعدواّّ.
فلماّأصابّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّأصحابّبدرّوقدمّالمدينةّبغتّيهودّوقطعتّماّكانّبينهاّوبينّرسولّهللاّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّمنّالعهدّفأرسلّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّإليهمّفجمعهمّثمّقال"ّ:ياّمعشرّيهودّأسلمواّ
فوهللاّإنكمّلتعلمونّأنيّرسولّهللاّقبلّأنّيوقعّهللاّبكمّمثلّوقعةّقريش"ّفقالواّ:ياّمحمدّالّيغرنكّمنّلقيتّإنكّلقيتّ
أقواماّأغماراّوإناّوهللاّأصحابّالحربّولئنّقاتلتناّلتعلمنّأنكّلمّتقاتلّمثلناّّ.
ثمّذكرّحصارهمّوإجالءهمّإلىّأذرعاتّوهمّبنوّقينقاعّالذيّكانواّبالمدينةّفقدّذكرّابنّكعبّمثلّماّفيّالصحيفةّ
وبينّأنهّعاهدّجميعّاليهودّوهذاّمماّالّنعلمّفيهّترددّبينّأهلّالعلمّبسيرةّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّومنّتأملّ
األحاديثّالمأثورةّوالسيرةّكيفّكانتّمعهمّعلمّذلكّضرورةّّ.
وإنماّذكرناّهذاّألنّبعضّالمصنفينّفيّالخالفّقالّ:يحتملّأنّهذهّالمرأةّماّكانتّذميةّوقائلّهذاّممنّليسّلهّ
بالسنةّكثيرّعلمّوإنماّيعلمّمنهاّفيّالغالبّماّيعلمهّالعامةّثمّإنهّأبطلّهذاّاالحتمالّفقالّ:لوّلمّتكنّذميةّلمّيكنّ
لإلهدارّمعنىّفإذاّنقلّالسبّواإلهدارّتعلقّبهّكتعلقّالرجمّبالزناّوالقطعّبالسرقةّوهذاّصحيحّوذلكّأنّفيّنفسّ
الحديثّماّيبينّأنهاّكانتّذميةّمنّوجهينّّ.
أحدهماّ:أنهّقالّ:إنّيهوديةّكانتّتشتمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفخنقهاّرجلّفأبطلّدمهاّفرتبّعليّرضيّهللاّعنهّ
إبطالّالدمّعلىّالشتمّبحرفّالفاءّفعلمّأنهّهوّالموجبّإلبطالّدمهاّألنّتعليقّالحكمّبالوصفّالمناسبّبحرفّالفاءّ
يدلّعلىّالعليةّوإنّكانّذلكّفيّلفظّالصحابيّكماّلوّقالّ:زناّماعزّفرجمّونحوّذلكّإذّالّفرقّفيماّيرويهّ
الصحابيّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّأمرّونهيّوحكمّوتعليلّفيّاالحتجاجّبهّبينّأنّيحكيّلفظّالنبيّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّأوّيحكيّبلفظّمعنىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفإذاّقالّ:أمرناّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّبكذاّأوّ
نهاناّعنّكذاّأوّحكمّبكذاّأوّفعلّألجلّكذاّكانّحجةّألنهّالّيقدمّعلىّذلكّإالّبعدّأنّيعلمهّالذيّيجوزّلهّمعهّأنّ
ينقلهّوتطرقّالخطأّإلىّمثلّذلكّالّيلتفتّإليهّكتطرقّالنسيانّوالسهوّفيّالروايةّوهذاّمقررّفيّموضعهّّ.
ومماّيوضحّذلكّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلماّذكرّلهّأنهاّقتلتّنشدّالناسّفيّأمرهاّفلماّذكرّلهّذنبهاّأبطلّدمهاّ
وهوّصلىّهللاّعليهّوسلمّإذاّحكمّبأمرّعقبّحكايةّحكيتّلهّدلّذلكّعلىّأنّذلكّالمحكيّهوّالموجبّلذلكّالحكمّ
ألنهّحكمّحادثّفالّبدّلهّمنّسببّحادثّوالّسببّإالّماّحكيّلهّوهوّمناسبّفتجبّاإلضافةّإليهّّ.
الوجهّالثانيّ:أنّنشدّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّالناسّفيّأمرهاّثمّإبطالّدمهاّدليلّعلىّأنهاّكانتّمعصومةّوأنّ
دمهاّكانّقدّانعقدّسببّضمانةّوكانّمضموناّلوّلمّيبطلهّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّألنهاّلوّكانتّحربيةّلمّينشدّ
الناسّفيهاّولمّيحتجّأنّيبطلّدمهاّويهدرهّألنّاإلبطالّواإلهدارّالّيكونّإالّلدمّقدّانعقدّلهّسببّالضمانّأالّترىّ
أنهّلماّرأىّامرأةّمقتولةّفيّبعضّمغازيهّأنكرّقتلهاّونهىّعنّقتلّالنساءّولمّيبطلهّولمّيهدرهّفإنهّكانّفيّنفسهّ
باطالّهدراّوالمسلمونّيعلمونّأنّدمّالحربيةّغيرّمضمونّبلّهوّهدرّلمّيكنّإلبطالهّوإهدارهّوجهّوهذاّوهللّالحمدّ
ظاهرّّ.
فإذاّكانّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقدّعاهدّالمعاهدينّاليهودّعهداّبغيرّضربّجزيةّعليهمّثمّإنهّأهدرّدمّيهوديةّ
منهمّألجلّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفأنّيهدرّدمّيهوديةّمنّاليهودّالذينّضربتّعليهمّالجزيةّوألزمواّأحكامّ
الملةّألجلّذلكّأولىّوأحرىّولوّلمّيكنّقتلهاّجائزاّلبينّللرجلّقبحّماّفعلّفإنهّقدّقالّصلىّهللاّعليهّوسلمّ":منّ
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قتلّنفساّمعاهدةّبغيرّحقهاّلمّيرحّرائحةّالجنة"ّوألوجبّضمانهاّأوّالكفارةّكفارةّقتلّالمعصومّفلماّأهدرّدمهاّعلمّ
أنهّكانّمباحاّّ.
الحديثّالثانيّ:ماّروىّإسماعيلّبنّجعفرّعنّإسرائيلّعنّعثمانّالشحامّعنّعكرمةّعنّابنّعباسّرضيّهللاّ
عنهماّأنّأعمىّكانتّلهّأمّولدّتشتمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوتقعّفيهّفينهاهاّفالّتنتهيّويزجرهاّفالّتنزجرّفلماّ
كانّذاتّليلةّجعلتّتقعّفيّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوتشتمهّفأخذّالمغولّفوضعهّفيّبطنهاّواتكأّعليهاّفقتلهاّفلماّ
أصبحّذكرّذلكّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفجمعّالناسّفقالّ"ّ:أنشدّهللاّرجالّفعلّماّفعلّليّعليهّحقّإالّقام"ّقالّ:
فقامّاألعمىّيتخطىّالناسّوهوّيتدلدلّحتىّقعدّبينّيديّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقالّ:ياّرسولّهللاّأناّصاحبهاّ
كانتّتشتمكّوتقعّفيكّفأنهاهاّفالّتنتهيّوأزجرهاّفالّتنزجرّوليّمنهاّابنانّمثلّاللؤلؤتينّوكانتّبيّرفيقةّفلماّكانّ
ّالبارحةّجعلتّتشتمكّوتقعّفيكّفأخذتّالمغولّفوضعتهّفيّبطنهاّواتكأتّعليهّحتىّقتلتهاّفقالّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلم"ّ:أالّاشهدواّأنّدمهاّهدرّ"ّرواهّأبوّداودّوالنسائيّّ.
ّ:هوّسيفّرقيقّلهّقفاّيكونّ
والمغولّبالغينّالمعجمةّقالّالخطابيّ:شبيهّالمشملّونصلهّدقيقّماضّوكذلكّقالّغيره ّ
غمدهّكالسوطّوالمشملّ:السيفّالقصيرّسميّبذلكّألنهّيشتملّعليهّالرجلّأيّيغطيهّبثوبهّواشتقاقّالمغولّمنّغالهّ
الشيءّواغتالهّإذاّأخذهّمنّحيثّلمّيدرّّ.
وهذاّالحديثّمماّاستدلّبهّاإلمامّأحمدّفيّروايةّعبدّهللاّقالّ:حدثناّروحّثناّعثمانّالشحامّثناّعكرمةّمولىّابنّ
عباسّأنّرجالّأعمىّكانتّلهّأمّولدّتشتمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقتلهاّفسألهّعنهاّفقالّ:ياّرسولّهللاّإنهاّكانتّ
تشتمكّفقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّ:أالّإنّدمّفالنةّهدرّ"ّّ.
فهذهّالقصةّيمكنّأنّتكونّهيّاألولىّويدلّكالمّاإلمامّأحمدّألنهّقيلّلهّفيّروايةّعبدّهللاّ:فيّقتلّالذميّإذاّسبّ
أحاديث؟ّقالّ:نعمّمنهاّحديثّاألعمىّالذيّقتلّالمرأةّقالّسمعهاّتشتمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّثمّروىّعنهّعبدّ
هللاّكالّالحديثينّويكونّقدّخنقهاّوبعجّبطنهاّبالمغولّأوّيكونّكيفيةّالقتلّغيرّمحفوظةّفيّإحدىّالروايتينّّ.
ويؤيدّذلكّأنّوقوعّقصتينّمثلّهذهّألعميينّكلّمنهماّكانتّالمرأةّتحسنّإليهّوتكررّالشتمّوكالهماّقتلهاّوحدهّ
وكالهماّنشدّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيهاّالناسّبعيدّفيّالعادةّوعلىّهذاّالتقديرّفالمقتولةّيهوديةّكماّجاءّ
مفسراّفيّتلكّالروايةّوهذاّقولّالقاضيّأبيّيعليّوغيرهّاستدلواّبهذاّالحديثّعلىّقتلّالذميّونقضهّالعهدّوجعلواّ
الحديثينّحكايةّواقعةّواحدةّّ.
ويمكنّأنّتكونّهذهّالقصةّغيرّتلكّقالّالخطابيّ:فيهّبيانّأنّسابّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيقتلّوذلكّأنّالسبّ
منهاّلرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّارتدادّعنّالدينّوهذاّدليلّعلىّأنهّاعتقدّأنهاّكانتّمسلمةّوليسّفيّالحديثّ
دليلّعلىّذلكّبلّالظاهرّأنهاّكانتّكافرةّوكانّالعهدّلهاّبملكّالمسلمّإياهاّفإنّرقيقّالمسلمينّممنّيجوزّاسترقاقهّ
لهمّحكمّأهلّالذمةّوهمّأشدّفيّذلكّمنّالمعاهدينّأوّبتزوجّالمسلمّبهاّفإنّأزواجّالمسلمينّمنّأهلّالكتابّلهمّحكمّ
أهلّالذمةّفيّالعصمةّألنّمثلّهذاّالسبّالدائمّالّيفعلهّمسلمّإالّعنّردةّواختيارّدينّغيرّاإلسالمّولوّكانتّمرتدةّ
منتقلةّإلىّغيرّاإلسالمّلمّيقرهاّسيدهاّعلىّذلكّأياماّطويلةّولمّيكتفّبمجردّنهيهاّعنّالسبّبلّيطلبّمنهاّتجديدّ
اإلسالمّالّسيماّإنّكانّيطؤهاّفإنّوطءّالمرتدةّالّيجوزّواألصلّعدمّتغيرّحالهاّوأنهاّكانتّباقيةّعلىّدينهاّيوضحّ
ذلكّإنّالرجلّلمّيقلّكفرتّوالّارتدتّوإنماّذكرّمجردّالسبّوالشتمّفعلمّأنهّلمّيصدرّمنهاّقدرّزائدّعلىّالسبّ
والشتمّمنّانتقالّمنّدينّإلىّدينّأوّنحوّذلكّوهذهّالمرأةّإماّأنّتكونّزوجةّلهذاّالرجلّأوّمملوكهّلهّوعلىّ
التقديرينّفلوّلمّيكنّقتلهاّجائزاّلبينّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلهّأنّقتلهاّكانّمحرماّوأنّدمهاّكانّمعصوماّ
"ّوالهدرّالذيّالّ
وألوجبّعليهّالكفارةّبقتلّالمعصومّوالديةّإنّلمّتكنّمملوكهّلهّفلماّقالّ"ّ:اشهدواّأنّدمهاّهدرّ ّ
يضمنّبقودّوالّديةّوالّكفارةّعلمّأنهّكانّمباحاّمعّكونهاّكانتّذميةّفعلمّأنّالسبّأباحّدمهاّالّسيماّوالنبيّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّإنماّأهدرّدمهاّعقبّإخبارهّبأنهاّقتلتّألجلّالسبّفعلمّأنهّالموجبّلذلكّوالقصةّظاهرةّالداللةّفيّ
ذلكّّ.
الحديثّالثالثّ:ماّاحتجّبهّالشافعيّعلىّأنّالذميّإذاّسبّقتلّوبرئتّمنهّالذمةّوهوّقصةّكعبّبنّاألشرفّ
اليهوديّّ.
قالّالخطابيّ:قالّالشافعيّ:يقتلّالذميّإذاّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوتبرأّمنهّالذمةّواحتجّفيّذلكّبخبرّابنّ
األشرفّوقالّالشافعيّفيّاألمّ:لمّيكنّبحضرةّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوالّقربهّمشركّمنّأهلّالكتابّإالّيهودّ
أهلّالمدينةّوكانواّحلفاءّاألنصارّولمّتكنّاألنصارّأجمعتّأولّماّقدمّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّإسالماّ
فوادعتّيهودّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّولمّيخرجّإلىّشيءّمنّعداوتهّبقولّيظهرّوالّفعلّحتىّكانتّوقعةّ
23
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بدرّفتكلمّبعضهاّبعداوتهّوالتحريضّعليهّفقتلّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيهمّومعلومّأنهّإنماّأرادّبهذاّالكالمّ
كعبّبنّاألشرفّّ.
والقصةّمشهورةّمستفيضةّوقدّرواهاّعمرّبنّدينارّعنّجابرّبنّعبدّهللاّقال"ّ:قالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ:
"ّمنّلكعبّبنّاألشرفّفإنهّقدّآذىّهللاّورسوله؟ّ"ّفقامّمحمدّبنّمسلمةّفقالّ:أناّياّرسولّهللاّأتحبّأنّأقتله؟ّقالّ:
نعمّقالّ:فأذنّليّأنّأقولّ:شيئاّقالّقلّقالّ:فأتاهّوذكرهّماّبينهمّقالّ:إنّهذاّالرجلّقدّأرادّالصدقةّوعناناّفلماّ
سمعهّقالّ:وأيضاّوهللاّلتملنهّقالّ:إناّقدّتبعناهّاآلنّونكرهّأنّندعهّحتىّننظرّإلىّأيّشيءّيصيرّأمرهّقالّ:وقدّ
ّ:ترهنونيّأوالدكمّقالّ:
أردتّأنّتسلفنيّسلفاّقالّ:فماّترهنوني؟ّنساءكمّقالّ:أنتّأجملّالعربّأنرهنكّنساءنا؟ّقال ّ
يسبّابنّأحدناّفيقالّ:رهنتّفيّوسقينّمنّتمرّولكنّنرهنكّاألمةّيعنيّالسالحّقالّ:نعمّوواعدهّأنّيأتيهّبالحربّ
وأتىّعبسّبنّحبرّوعبادّبنّبشرّفجاءواّفدعوهّليالّفنزلّإليهمّقالّسفيانّ:قالّغيرّعمروّ:قالتّلهّامرأتهّ:إنيّ
ألسمعّصوتاّكأنهّصوتّدمّقالّ:إنماّهذاّمحمدّورضيعهّأبوّنائلةّإنّالكريمّلوّدعيّإلىّطعنةّليالّألجابّقالّ
محمدّ:إنيّإذاّجاءّفسوفّأمدّيديّإلىّرأسهّفإذاّاستمكنتّمنهّفدونكمّقالّ:فلماّنزلّنزلّوهوّمتوشحّقالواّ:نجدّ
منكّريحّالطيبّقالّ:نعمّتحتيّفالنةّأعطرّنساءّالعربّقالّ:أفتأذنّليّأنّأشمّمنه؟ّقالّ:نعمّفشمّثمّقالّ:أتأذنّليّ
أنّأعود؟ّقالّ:فاستمكنّمنهّثمّقالّ:دونكمّفقتلوهّ"ّمتفقّعليهّّ.
وروىّابنّأبيّأويسّعنّإبراهيمّبنّجعفرّبنّمحمدّبنّمسلمهّعنّأبيهّعنّجابرّبنّعبدّهللاّأنّكعبّبنّاألشرفّ
عاهدّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنّالّيعينّعليهّوالّيقاتلهّولحقّبمكةّثمّقدمّالمدينةّمعلناّلمعاداةّالنبيّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّفكانّأولّماّخزعّخزعّعنهّقولهّّ:
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأذاهبّأنتّلمّتحللّبمرفثةّّ...وتاركّأنتّأمرّالفضلّبالحرمّّ
فيّأبياتّيهجوهّبهاّفعندّذلكّندبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّإلىّقتلهّوهذاّمحفوظّعنّابنّأبيّأويسّرواهّ
الخطابيّوغيرهّوقالّ:قولهّ"خزع"ّمعناهّقطعّعهدهّوفيّروايةّغيرّالخطابيّفخزعّمنهّهجاؤهّلهّفأمرّبقتلهّ
ّ:القطعّيقالّ:خزعّفالنّعنّأصحابهّيخزعّخزعاّأيّانقطعّوتخلفّومنهّسميتّخزاعةّألنهمّانخزعواّعنّ
والخزع ّ
أصحابهمّوأقامواّبمكةّفعلىّاللفظّاألولّيكونّالتقديرّأنّقولهّهذاّهوّأولّخزعهّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأيّ
أولّغضاضةّعنهّبنقضّالعهدّوعلىّالثانيّقيلّ:معناهّقطعّهجاهّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنهّبعنيّأنهّنقضّعهدهّ
وذمتهّوقيلّ:معناهّخزعّمنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمعناهّهجاهّ:أيّنالّمنهّوشعثّمنهّووضعّمنهّّ.
وذكرّأهلّالمغازيّوالتفسيرّمثلّمحمدّبنّإسحاقّأنّكعبّبنّاألشرفّكانّموادعاّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّ
جملةّمنّوادعهّمنّيهودّالمدينةّوكانّعربياّمنّبنيّطيّوكانتّأمهّمنّبنيّالنضيرّقالواّ:فلماّقتلّأهلّبدرّشقّ
ّينّ
ذلكّعليهّوذهبّإلىّمكةّورثاهمّلقريشّوفضلّدينّالجاهليةّعلىّدينّاإلسالمّحتىّأنزلّهللاّفيه{ّ:أّلّ ّمّّت ّّرّإّلّىّالّذ ّّ
تّّو ّ
بّيّ
ّينّآ ّمّنواّ ّسّبيالّ}ّّّ.
ّنّالّذ ّّ
ّينّ ّكّفرّواّ ّهّؤال ّءّأّ ّهدّىّم ّّ
ونّلّلّذ ّّ
تّّوّيقّولّ ّّ
الطا ّغو ّ
ونّّب ّال ّجّب ّ
ّؤّمّن ّّ
ّنّ ّال ّكّتا ّ
صيباّّم ّّ
أّوّتواّّن ّ
ثمّلماّرجعّإلىّالمدينةّأخذّينشدّاألشعارّيهجوّبهاّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوشببّبنساءّالمسلمينّحتىّآذاهمّ
حتىّقالّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّ:منّلكعبّبنّاألشرفّفإنهّقدّآذىّهللاّورسوله؟ّ"ّوذكرّقصةّقتلهّمبسوطةّّ.
وقالّالواقديّ:حدثنيّعبدّالحميدّبنّجعفرّعنّيزيدّبنّرمانّومعمرّعنّالزهريّعنّابنّكعبّبنّمالكّوإبراهيمّ
بنّجعفرّعنّأبيهّعنّجابرّوذكرّالقصةّإلىّقتلهّقالّ:ففزعتّيهودّومنّمعهاّمنّالمشركينّفجاءواّإلىّالنبيّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّحينّأصبحواّفقالواّ:قدّطرقّصاحبناّالليلةّوهوّسيدّمنّساداتناّقتلّغيلةّبالّجرمّوالّحدثّعلمناهّ
فقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّ:إنهّلوّقرّكماّقرّغيرهّممنّهوّعلىّمثلّرأيهّماّاغتيلّولكنهّنالّمناّاألذىّ
وهجاناّبالشعرّولمّيفعلّهذاّأحدّمنكمّإالّكانّللسيفّ"ّودعاهمّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّإلىّأنّيكتبّبينهمّ
كتاباّينتهونّإلىّماّفيهّفكتبواّبينهمّوبينهّكتاباّتحتّالعذقّفيّدارّرملةّبنتّالحارثّفحذرتّيهودّوخافتّوذلتّمنّ
يومّقتلّابنّاألشرفّّ.
واالستداللّبقتلّكعبّبنّاألشرفّمنّوجهينّّ:
أحدهماّ:أنهّكانّمعاهداّمهادناّوهذاّالّخالفّفيهّبينّأهلّالعلمّبالمغازيّوالسيرّوهوّعندهمّمنّالعلمّالعامّالذيّ
يستغنىّفيهّعنّنقلّالخاصةّّ.
ومماّالّريبّفيهّعندّأهلّالعلمّماّقدمناهّمنّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعاهدّلماّقدمّالمدينةّجميعّأصنافّاليهودّ
بنيّقينقاعّوالنضيرّوقريظةّثمّنقضتّبنوّقينقاعّعهدهّفحاربهمّثمّنقضّعهدهّكعبّبنّاألشرفّثمّنقضّعهدهّبنوّ
النضيرّثمّبنوّقريظةّوكانّابنّاألشرفّمنّبنيّالنضيرّوأمرهمّظاهرّفيّأنهمّكانواّمصالحينّللنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّوإنماّنقضواّالعهدّلماّخرجّإليهمّيستعينهمّفيّديةّالرجلينّاللذينّقتلهماّعمرّبنّأميةّالضمريّوكانّذلكّبعدّ
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مقتلّكعبّبنّاألشرفّوقدّذكرناّالروايةّالخاصةّأنّكعبّبنّاألشرفّكانّمعاهدّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّثمّإنّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّجعلهّناقضاّللعهدّبهجائهّوأذاهّبلسانهّخاصةّوالدليلّعلىّأنهّإنماّنقضّالعهدّبذلكّأنّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقالّ"ّ:منّلكعبّبنّاألشرفّفإنهّقدّآذىّهللاّورسوله؟ّ"ّفعللّندبّالناسّلهّبأذاهّواألذىّ
}ّوقالّ
ّينّأّ ّش ّر ّكواّأّذىّّّ ّكثّيراّ ّ
ّنّالّذ ّّ
ابّمّنّّّّقّبلّ ّك ّمّّوم ّّ
ّينّأّوّتواّ ّال ّكّت ّّ
ّنّالّذ ّّ
المطلقّهوّباللسانّكماّقالّتعالىّ{ّ:ولّّت ّس ّمعّنّّّم ّّ
ّينّيّ
ّوسىّ
}ّوقال{ّ:الّّت ّكوّنواّ ّكالّذ ّّ
ّوّأّّذن ّ
ونّهّّ
ونّالّنّبيّّّّوّيقّولّ ّّ
ّؤّذ ّّ
ّرو ّك ّمّإّالّّأّذىّّ}ّوقالّ{ّ:وّمّن ّه ّمّالّذ ّّ
تعالى{ّ:لّنّّّّيض ّ
ّينّ ّآذّواّم ّ
ّفّب ّرأّهّّ ّ
انّيّ
هللاّّّممّاّّقالّوا}ّاآليةّوقالّ{ّ:والّم ّ
انّلّ ّك ّمّأّنّّّّتّؤّذواّ
ّؤذّيّالّنّبيّّ}ّإلىّقولهّ{ّ:و ّماّ ّك ّّ
ثّإّنّّّّذلّ ّك ّمّ ّك ّّ
ّحدّي ّ
ّس ّّ
ّسّتأّن ّ
ينّل ّ
اج ّهّمّنّّّّبّعّدّهّأّّبداّ}ّاآليةّثمّذكرّالصالةّعليهّوالتسليمّخبراّوأمراّوذلكّمنّأعمالّاللسانّ
لّ ّّ
ّرسّو ّ
هللاّّوالّأّنّّّّتّن ّكحّواّأّ ّزّو ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّينّّوالمّ
ونّالمّ
ّؤّمّنات}ّوقالّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
ّؤّمن ّّ
ينّيّّؤذ ّّ
هللاّّو ّرسّول ّه}ّإلىّقولهّ{ّ:وال ّذ ّّ
ونّ ّ
ّينّيّّؤذ ّّ
ثمّقال{ّ:إّنّّّالذ ّّ
فيماّيرويّعنّربهّتباركّوتعالىّ"ّ:يؤذينيّابنّآدمّيسبّالدهرّوأناّالدهرّ"ّوهذاّكثيرّّ.
وقدّتقدمّأنّاألذىّاسمّلقليلّالشرّوخفيفّالمكروهّبخالفّالضررّفلذلكّأطلقّعلىّالقولّألنهّالّيضرّالمؤذيّفيّ
الحقيقةّّ.
وأيضاّفإنهّجعلّمطلقّأذىّهللاّورسولهّموجباّلقتلّرجلّمعاهدّومعلومّأنّسبّهللاّوسبّورسولهّأذىّهللّولرسولهّ
وإذاّرتبّالوصفّعلىّالحكمّبحرفّالفاءّدلّعلىّأنّذلكّالوصفّعلةّلذلكّالحكمّالّسيماّإذاّكانّمناسباّوذلكّيدلّ
علىّأنّأذىّهللاّورسولهّعلةّلندبّالمسلمينّإلىّقتلّمنّيفعلّذلكّمنّالمعاهدينّوهذاّدليلّظاهرّعلىّانتقاضّعهدهّ
بأذىّهللاّورسولهّوالسبّمنّأذىّهللاّورسولهّباتفاقّالمسلمينّبلّهوّأخصّأنواعّاألذىّّ.
وأيضاّفقدّقدمناّفيّحديثّجابرّأنّأولّماّنقضّبهّالعهدّقصيدتهّالتيّأنشأهاّبعدّرجوعهّإلىّالمدينةّيهجوّبهاّ
رسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوأنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّعندماّهجاهّبهذهّالقصيدةّندبّإلىّقتلهّوهذاّوحدهّ
دليلّعلىّأنهّإنماّنقضّالعهدّبالهجاءّالّبذهابهّإلىّمكةّّ.
وماّذكرهّالواقديّعنّأشياخهّيوضحّذلكّويؤيدهّوإنّكانّالواقديّالّيحتجّبهّإذاّانفردّلكنّالّريبّفيّعلمهّ
بالمغازيّواستعالمّكثيرّمنّتفاصيلهاّمنّجهتهّولمّنذكرّعنهّإالّماّأسندناهّعنّغيرهّّ.
فقولهّ"ّ:لوّقرّكماّقرّغيرهّممنّهوّعلىّمثلّرأيهّماّاغتيلّولكنهّنالّمناّاألذىّوهجاناّبالشعرّولمّيفعلّهذاّأحدّ
منكمّإالّكانّللسيفّ"ّنصّفيّأنهّإنماّانتقضّعهدّابنّاألشرفّبالهجاءّونحوهّوأنّمنّفعلّهذاّمنّالمعاهدينّفقدّ
استحقّالسيفّوحديثّجابرّالمسندّمنّالطريقينّيوافقّهذاّوعليهّالعمدةّفيّاالحتجاجّّ.
وأيضاّفإنهّلماّذهبّإلىّمكةّورجعّإلىّالمدينةّلمّيندبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّالمسلمينّإلىّقتلهّفلماّبلغهّعنهّ
الهجاءّندبهمّإلىّقتلهّوالحكمّالحادثّيضافّإلىّالسببّالحادثّفعلمّأنّذلكّالهجاءّواألذىّالذيّكانّبعدّقفولهّمنّ
مكةّموجبّلنقضّعهدهّولقتالهّوإذاّكانّهذاّفيّالمهادنّالذيّالّيؤديّجزيةّفماّالظنّبالذميّالذيّيعطيّالجزيةّ
ويلزمّأحكامّالملة؟ّّ.
فإنّقيلّ:إنّابنّاألشرفّكانّقدّأتىّبغيرّالسبّوالهجاءّّ.
فروىّاإلمامّأحمدّقالّ:ثناّمحمدّبنّأبيّعديّعنّداودّعنّعكرمةّعنّابنّعباسّقالّ:لماّقدمّكعبّبنّاألشرفّ
مكةّقالتّقريشّ:أالّترىّإلىّهذاّالصنبرّالمنتبرّمنّقومهّيزعمّأنهّخيرّمناّونحنّأهلّالحجيجّوأهلّالسدانةّوأهلّ
ّنّ
صيباّّم ّّ
ّوّاألّّبّترّّ}ّقالّ:وأنزلتّفيه{ّ:أّلّ ّمّّت ّّرّإّلّىّالّذ ّّ
كّهّّ
السقايةّقالّ:أنتمّخيرّقالّ:فنزلتّفيهمّ{إّنّّّ ّشانّّئ ّّ
ّينّأّوّتواّّن ّ
تّّو ّ
ّ{ّ:نصّّيراّ}ّّّ.
ّينّآ ّمّنواّ ّسبّيالّ}ّإلىّقوله ّ
ّنّالّذ ّّ
ّينّ ّكّف ّرواّ ّهّؤال ّءّأّ ّهدّىّم ّّ
ونّلّلّذ ّّ
تّّوّيقّولّ ّّ
الطا ّغو ّ
جّب ّ
بّيّّؤّمّن ّّ
ّال ّكّتا ّ
ونّّب ّال ّ
وقالّ:ثناّعبدّالرازقّقالّ:قالّمعمرّ:أخبرنيّأيوبّعنّعكرمةّأنّكعبّبنّاألشرفّانطلقّإلىّالمشركينّمنّكفارّ
قريشّفاستجاشهمّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوأمرهمّأنّيغزوهّوقالّلهمّ:إناّمعكمّفقالواّ:إنكمّأهلّكتابّوهوّ
صاحبّكتابّوالّنأمنّأنّيكونّمكراّمنكمّفإنّأردتّأنّنخرجّمعكّفاسجدّلهذينّالصنمينّوآمنّبهماّففعلّثمّقالواّ
لهّ:أنحنّأهدىّأمّمحمد؟ّنحنّنصلّالرحمّونقريّالضيفّونطوفّبالبيتّوننحرّالكوماءّونسقيّاللبنّعلىّالماءّ
بّ
ّنّ ّال ّكّتا ّ
صيباّّم ّّ
ومحمدّقطعّرحمهّوخرجّمنّبلدهّقالّ:بلّأنتمّخيرّوأهدىّقالّ:فنزلتّفيهّ{أّلّ ّمّّت ّّرّإّلّىّالّذ ّّ
ّينّأّوّتواّّن ّ
تّّو ّ
يّ
ّينّآ ّمّنواّ ّسّبيالّ}ّّّ.
ّنّالّذ ّّ
ّينّ ّكّفرّواّ ّهّؤال ّءّأّ ّهدّىّم ّّ
ونّلّلّذ ّّ
تّّوّيقّولّ ّّ
الطا ّغو ّ
جّب ّ
ّؤّمّن ّّ
ونّّب ّال ّ
وقالّ:ثناّعبدّالرزاقّثناّإسرائيلّعنّالسديّعنّأبيّمالكّقال"ّ:إنّأهلّمكةّقالواّلكعبّبنّاألشرفّلماّقدمّعليهمّ:
دينناّخيرّأمّدينّمحمد؟ّقالّ:أعرضواّعليّدينكمّقالواّ:نعمرّبيتّربناّوننحرّالكوماءّونسقيّالحاجّالماءّونصلّ
الرحمّونقريّالضيفّقالّ:دينكمّخيرّمنّدينّمحمدّفأنزلّهللاّتعالىّهذهّاآلية"ّّ.
قالّموسىّبنّعقبةّعنّالزهريّ:كانّكعبّبنّاألشرفّاليهوديّوهوّأحدّبنيّالنضيرّأوّهوّفيهمّقدّآذىّرسولّهللاّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّبالهجاءّوركبّإلىّقريشّفقدمّعليهمّفاستعانّبهمّعلىّرسولّهللاّفقالّأبوّسفيانّ:أناشدكّأدينناّ
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أحبّإلىّهللاّأمّدينّمحمدّوأصحابه؟ّوأيناّأهدىّفيّرأيكّوأقربّإلىّالحقّفإناّنطعمّالجزورّالكوماءّونسقيّاللبنّ
علىّالماءّونطعمّماّهبتّالشمالّقالّابنّاألشرفّ:أنتمّأهدىّمنهمّسبيالّثمّخرجّمقبالّحتىّأجمعّرأيّالمشركينّ
علىّقتالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّمعلناّبعداوةّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوبهجائهّفقالّرسولّهللاّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّ"ّ:منّلناّمنّابنّاألشرف؟ّفقدّاستعلنّبعداوتناّوهجائناّوقدّخرجّإلىّقريشّفأجمعهمّعلىّقتالناّوقدّ
أخبرنيّهللاّبذلكّثمّقدمّعلىّأخبثّماّكانّينتظرّقريشاّأنّتقدمّفيقاتلناّمعهمّ"ّثمّقرأّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
ب}ّإلىّ
ّنّ ّال ّكّتا ّ
صيباّّم ّّ
علىّالمسلمينّماّأنزلّفيهّإنّكانّكذلكّوهللاّأعلمّقالّهللاّعزّوجل{ّ:أّلّ ّمّّت ّّرّإّلّىّالّذ ّّ
ّينّأّوّتواّّن ّ
قولهّ {ّ:سّبيالّ}ّوآياتّمعهاّفيهّوفيّقريشّّ.
وذكرّلناّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّقال"ّ:اللهمّاكفنيّابنّاألشرفّبماّشئتّ"ّفقالّلهّمحمدّبنّمسلمةّ:أناّياّ
رسولّهللاّأاقتلهّوذكرّالقصةّفيّقتلهّإلىّآخرهاّثمّقالّ:فقتلّهللاّابنّاألشرفّبعداوتهّهللّورسولهّوهجائهّإياهّوتأليبهّ
عليهّقريشاّوإعالنهّبذلكّّ.
وقالّمحمدّبنّإسحاقّ:كانّمنّحديثّكعبّبنّاألشرفّأنهّلماّأصيبّأصحابّبدرّوقدمّزيدّبنّحارثهّإلىّأهلّ
السافلةّوعبدّهللاّبنّرواحةّإلىّأهلّالعاليةّبشيرينّبعثهماّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّإلىّمنّبالمدينةّمنّ
المسلمينّبفتحّهللاّتعالىّعليهّوقتلّمنّقتلّمنّالمشركينّكماّحدثنيّعبدّهللاّابنّالمغيثّبنّأبيّبردةّالظفريّوعبدّ
هللاّبنّأبيّبكرّوعاصمّبنّعمرّبنّقتادةّوصالحّبنّأبيّأمامهّبنّسهلّكلّواحدّقدّحدثنيّبعضّحديثهّقالواّ:كانّ
ّكعبّبنّاألشرفّمنّطيءّثمّأحدّبنيّنبهانّوكانتّأمهّمنّبنيّالنضيرّفقالّحينّبلغهّالخبرّ:أحقّهذاّالذيّيروونّ
أنّمحمداّقتلّهؤالءّالذينّسمىّهذانّالرجالن؟ّيعنيّزيداّوعبدّهللاّبنّرواحةّفهؤالءّأشرافّالعربّوملوكّالناسّ
وهللاّلئنّكانّمحمداّأصابّهؤالءّالقومّلبطنّاألرضّخيرّمنّظهرهاّفلماّتيقنّعدوّهللاّالخبرّخرجّحتىّقدمّمكةّ
ونزلّعلىّالمطلبّبنّأبيّوداعةّالسهميّوعندهّعاتكةّبنتّأبيّالعيصّبنّأميةّفأنزلتهّوأكرمتهّوجعلّيحرضّعلىّ
رسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوينشدّاألشعارّويبكيّأصحابّالقليبّمنّقريشّالذينّأصيبواّببدرّوذكرّشعراّوماّ
ردّعليهّحسانّوغيرهّثمّرجعّكعبّبنّاألشرفّإلىّالمدينةّيشببّبنساءّالمسلمينّحتىّآذاهمّفقالّرسولّهللاّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّكماّحدثنيّعبدّهللاّبنّأبيّالمغيث"ّ:منّليّبابنّاألشرف؟ّ"ّفقالّمحمدّبنّمسلمةّ:أناّلكّبهّياّرسولّ
ّهللاّأناّأقتلهّوذكرّالقصةّّ.
وقالّالواقديّ:حدثنيّعبدّالحميدّبنّجعفرّعنّيزيدّبنّرومانّومعمرعنّالزهريّعنّابنّكعبّبنّمالكّوإبراهيمّ
بنّجعفرّعنّأبيهّعنّجابرّبنّعبدّهللاّفكلّقدّحدثنيّمنهّبطائفةّفكانّالذيّاجتمعواّعليهّقالواّ:ابنّاألشرفّكانّ
شاعراّوكانّيهجوّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوأصحابهّويحرضّعليهمّكفارّقريشّفيّشعرهّوكانّرسولّهللاّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّقدمّالمدينةّوأهلهاّأخالطّمنهمّالمسلمونّالذينّتجمعهمّدعوةّاإلسالمّفيهمّأهلّالحلقةّوالحصونّومنهمّ
حلفاءّللحيينّجميعاّاألوسّوالخزرجّفأرادّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّحينّقدمّالمدينةّاستصالحهمّكلهمّ
وموادعتهمّوكانّالرجلّيكونّمسلماّوأبوهّمشركاّفكانّالمشركونّواليهودّمنّأهلّالمدينةّيؤذونّرسولّهللاّصلىّ
ّنّ
ّ{ّ:ولّّت ّس ّمعّنّّّم ّّ
هللاّعليهّوسلمّوأصحابهّأذىّشديداّفأمرّهللاّنبيهّوالمسلمينّبالصبرّعلىّذلكّوالعفوّعنهمّوفيهمّأنزل ّ
ّينّأّ ّش ّر ّكواّأّذىّّّ ّكثّيراّّّوإّنّّّّت ّ
ّور}ّوفيهمّأنزلّ
ّكّمّنّّّ ّع ّزّّمّاألّم ّّ
صّبرّواّّوّتّتقّواّّفإّنّّّّذل ّّ
ّنّالّذ ّّ
ابّمّنّّّّقّبّل ّك ّمّّوم ّّ
ّينّأّوّتواّ ّال ّكّت ّّ
الّذ ّّ
ّّّّي ّرّدوّن ّك ّم}ّاآليةّّ.
بّلّو
لّ ّال ّكّتا ّ
هللاّ{ّ:وّدّ ّكثّيرّّّمّنّّّأّ ّه ّّ
فلماّأبىّابنّاألشرفّأنّيمسكّعنّإيذاءّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوإيذاءّالمسلمينّوقدّبلغّمنهمّفلماّقدمّزيدّ
بنّحارثةّبالبشارةّمنّبدرّبقتلّالمشركينّوأسرّمنّأسرّمنهمّورأىّاألسرىّمقرنينّكبتّوذلّثمّقالّلقومهّ:ويلكمّ
وهللاّلبطنّاألرضّخيرّلكمّمنّظهرهاّاليومّهؤالءّسراةّالناسّقدّقتلواّوأسرواّفماّعندكم؟ّقالواّ:عداوتهّماّحييناّ
قالّ:وماّأنتمّوقدّوطئّقومهّوأصابهم؟ّولكنيّأخرجّإلىّقريشّفأحضهاّوأبكيّقتالهاّلعلهمّينتدبونّفأخرجّمعهمّ
فخرجّحتىّقدمّمكةّووضعّرحلةّعندّأبيّوداعةّبنّأبيّصبرةّالسهميّوتحتهّعاتكةّبنتّأسدّبنّأبيّالعيصّفجعلّ
يرثيّقريشاّوذكرّماّرثاهمّبهّمنّالشعرّوماّأجابهّبهّحسانّفأخبرهّبنزولّكعبّعلىّمنّنزلّفقالّحسانّفذكرّ
شعراّهجاّبهّأهلّالبيتّالذينّنزلّفيهمّقالّ:فلماّبلغهاّهجاؤهّنبذتّرحلهّوقالتّ:ماّلناّولهذاّاليهودي؟ّأالّترىّماّ
يصنعّبناّحسان؟ّفتحولّفكلماّتحولّعندّقومّدعاّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّحساناّفقالّ:ابنّاألشرفّنزلّعلىّ
فالنّفالّيزالّيهجوهمّحتىّنبذّرحلةّفلماّلمّيجدّمأوىّقدمّالمدينةّفلماّبلغّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقدومّابنّ
ّاألشرفّقال"ّ:اللهمّاكفنيّابنّاألشرفّبماّشئتّفيّإعالنهّالشرّوقولهّاألشعار"ّوقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّ"ّ:منّليّمنّابنّاألشرفّفقدّآذاني؟ّ"ّفقالّمحمدّبنّمسلمةّ:أناّياّرسولّهللاّوأناّأقتلهّقالّ:فافعلّوذكرّ
الحديثّّ.
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فقدّاجتمعّالبنّاألشرفّذنوبّ:أنهّرثىّقتلىّقريشّوحضهمّعلىّمحاربةّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوواطأهمّعلىّ
ذلكّوأعانهمّعلىّمحاربتهّبإخبارهّأنّدينهمّخيرّمنّدينهّوهجاّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوالمؤمنينّّ.
قلناّ:الجوابّمنّوجوهّّ:
أحدهاّ:أنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلمّيندبّإلىّقتلهّلكونهّذهبّإلىّمكةّوقالّماّقالّهناكّوإنماّندبّإلىّقتلهّلماّ
قدمّوهجاهّكماّجاءّذلكّمفسراّفيّحديثّجابرّالمتقدمّبقوله"ّ:ثمّقدمّالمدينةّمعلناّلعداوةّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ
ثمّبينّأنّأولّماّقطعّبهّالعهدّتلكّاألبياتّالتيّقالهاّبعدّالرجوعّوأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّحينئذّندبّإلىّقتلهّ
وكذلكّفيّحديثّموسىّبنّعقبةّ"ّ:منّلناّمنّابنّاألشرفّفإنهّقدّاستعلنّبعداوتناّوهجائنا؟ّ"ّّ.
ويؤيدّذلكّشيئانّّ:
أحدهماّ:أنّسفيانّبنّعيينةّروىّعنّعمروّبنّدينارّعنّعكرمةّقالّ:جاءّحييّبنّأخطبّوكعبّبنّاألشرفّإلىّ
أهلّمكةّفقالواّ:أنتمّأهلّالكتابّوأهلّالعلمّفأخبروناّعناّوعنّمحمدّفقالواّ:ماّأنتمّوماّمحمد؟ّفقالواّ:نحنّنصلّ
األرحامّوننحرّالكوماءّونسقيّالماءّعلىّاللبنّونفكّالعناةّونسقيّالحجيجّومحمدّصنبورّقطعّأرحامناّواتبعهّسراقّ
صيباّّ
الحجيجّبنوّغفارّفنحنّخيرّأمّهو؟ّفقالواّ:بلّأنتمّخيرّوأهدىّسبيالّفأنزلّهللاّتعالى{ّ:أّلّ ّمّّت ّّرّإّلّىّالّذ ّّ
ّينّأّوّتواّّن ّ
صيراّ}ّّّ.
نّ ّّ
هللاّّو ّمنّّّّيّلّع ّّ
ّينّلّّعّن ّه ّمّ ّّ
ّكّالّذ ّّ
ب}ّإلىّقوله{ّ:أّولّئ ّّ
ّنّ ّال ّكّتا ّ
م ّّ
هللاّّفلّنّّّّت ّجدّّّلّ ّهّّن ّ
وكذلكّقالّقتادةّ:ذكرّلناّأنّهذهّاآليةّنزلتّفيّكعبّبنّاألشرفّوحييّبنّأخطبّرجلينّمنّاليهودّمنّبنيّالنضيرّ
لقياّقريشاّفيّالموسمّفقالّلهماّالمشركونّ:نحنّأهدىّأمّمحمدّوأصحابه؟ّفإناّأهلّالسدانةّوأهلّالسقايةّوأهلّالحرمّ
فقاالّ:أنتمّأهدىّمنّمحمدّوأصحابهّوهماّيعلمانّأنهماّكاذبانّإنماّمحلهماّعلىّذلكّحسدّمحمدّوأصحابهّفأنزلّهللاّ
صيراّ}ّفلماّرجعاّإلىّقومهماّقالّلهماّقومهماّ:إنّ
نّ ّّ
هللاّّو ّمنّّّّيّلّع ّّ
ّينّلّّعّن ّه ّمّ ّّ
كّالّذ ّّ
تعالىّفيهم{ّ:أّولّّئ ّ
جدّّّلّ ّهّّن ّ
هللاّّفلّنّّّّت ّ
محمداّيزعمّأنهّقدّنزلّفيكماّكذاّوكذاّقاالّ:صدقّوهللاّماّحملناّعلىّذلكّإالّحسدهّوبغضهّّ.
وهذانّمرسالنّمنّوجهينّمختلفينّفيهماّأنّكالّالرجلينّذهباّإلىّمكةّوقاالّماّقاالّثمّإنهماّقدماّفندبّالنبيّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّإلىّقتلّابنّاألشرفّوأمسكّعنّابنّأخطبّحتىّنقضّبنوّالنضيرّالعهدّفأجالهمّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّفلحقّبخيبرّثمّجمعّعليهّاألحزابّفلماّانهزمواّدخلّمعّبنيّقريظةّحصنهمّحتىّقتلهّهللاّمعهمّفعلمّأنّاألمرّ
الذيّأتياهّبمكةّلمّيكنّهوّالموجبّللندبّإلىّقتلّابنّاألشرفّوإنماّهوّماّاختصّبهّابنّاألشرفّمنّالهجاءّونحوهّ
وإنّكانّماّفعلهّبمكةّمؤيداّعاضدّلكنّمجردّاألذىّهللّورسولهّموجبّللندبّإلىّقتلهّكماّنصّعليهّالنبيّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّبقوله"ّ:منّلكعبّبنّاألشرفّفإنهّقدّآذىّهللاّورسوله؟ّ"ّوكماّبينهّجابرّفيّحديثهّّ.
ّ:لماّكانّمنّأمرّالنبيّ
الوجهّالثانيّ:أنّابنّأبيّأويسّقالّحدثنيّإبراهيمّبنّجعفرّالحارثيّعنّأبيهّعنّجابرّقال ّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّوبنيّقريظةّكذاّفيهّ:وأحسبهّبنيّقينقاعّاعتزلّكعبّبنّاألشرفّولحقّبمكةّوكانّمنهاّ:وقالّ:
الّأعينّعليهّوالّأقاتلهّفقيلّلهّبمكةّ:أدينناّخيرّأمّدينّمحمدّوأصحابه؟ّقالّ:دينكمّخيرّوأقدمّمنّدينّمحمدّودينّ
محمدّحديثّفهذاّدليلّعلىّأنهّلمّيظهرّمحاربتهّّ.
الجوابّالثانيّ:أنّجميعّماّأتاهّابنّاألشرفّإنماّهوّأذىّباللسانّفإنّمرثيتهّلقتلىّالمشركينّوتحضيضهّوسبهّ
وهجاءهّوطعنهّفيّدينّاإلسالمّوتفضيلّدينّالكفارّعليهّكلهّقولّباللسانّولمّيعملّعمالّفيهّمحاربةّومنّنازعناّفيّ
سبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّونحوهّفهوّفيّتفضيلّدينّالكفارّوحضهمّباللسانّعلىّقتلّالمسلمينّأشدّمنازعةّألنّ
ّالذميّإذاّتجسسّألهلّالحربّوأخبرهمّبعوراتّالمسلمينّودعاّالكفارّإلىّقتالهمّانتقضّعهدهّأيضاّعندناّكماّ
ينتقضّعهدّالسابّومنّقالّإنّالسابّالّينتقضّعهدهّفإنهّيقولّالّينتقضّالعهدّبالتجسسّللكفارّومطالعتهمّبأخبارّ
المسلمينّبطريقّاألولىّعندهمّوهوّمذهبّأبيّحنيفةّوالثوريّوالشافعيّعلىّخالفّبينّأصحابهّوابنّاألشرفّلمّ
يوجدّمنهّإالّاألذىّباللسانّفقطّفهوّحجةّعلىّمنّنازعّفيّهذهّالمسائلّونحنّنقولّ:إنّذلكّكلهّنقضّللعهدّّ.
والجوابّالثالثّ:أنّتفضيلّدينّالكفارّعلىّدينّالمسلمينّهوّدونّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبالّريبّفإنّكونّ
الشيءّمفضوالّأحسنّحاالّمنّكونهّمسبوباّمشتوماّفإنّكانّذلكّناقضاّللعهدّفالسبّبطريقّاألولىّوأماّمرثيتهّ
للقتلىّوحضهمّعلىّأخذّثأرهمّفأكثرّماّفيهّتهييجّقريشّعلىّالمحاربةّوقريشّكانواّقدّأجمعواّعلىّمحاربةّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّعقبّبدرّوأرصدواّالعيرّالتيّكانّفيهاّأبوّسفيانّللنفقةّعلىّحربهّفلمّيحتاجواّفيّذلكّإلىّ
كالمّابنّاألشرفّنعمّمرثيتهّوتفضيلهّربماّزادهمّغيظاّومحاربةّلكنّسبهّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوهجاءهّلهّ
ولدينهّأيضاّمماّيهيجهمّعلىّالمحاربةّويغريهمّبهّفعلمّأنّالهجاءّفيهّمنّالفسادّماّفيّغيرهّمنّالكالمّوأبلغّفإذاّكانّ
غيرهّمنّالكالمّنقضاّفهوّأنّيكونّنقضاّأولىّولهذاّقتلّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّجماعةّمنّالنسوةّاللواتيّكنّ
يشتمنهّويهجونهّمعّعفوهّعماّكانتّتعينّعليهّوتحضّعلىّقتالهّّ.
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الجوابّالرابعّ:أنّماّذكرهّحجةّلناّمنّوجوهّأخرّوذلكّأنهّقدّاشتهرّعندّأهلّالعلمّمنّوجوهّكثيرةّأنّقولهّتعالىّ:
ّنّ ّال ّكّتاب}ّنزلتّفيّكعبّبنّاألشرفّبماّقالهّلقريشّوقدّأخبرّهللاّسبحانهّأنهّلعنهّ
صيباّّم ّّ
{أّلّ ّمّّت ّّرّإّلّىّالّذ ّّ
ّينّأّوّتواّّن ّ
وأنّمنّلعنهّفلنّتجدّلهّنصيراّوذلكّدليلّعلىّأنهّالّعهدّلهّألنهّلوّكانّلهّعهدّلكانّيجبّنصرهّعلىّالمسلمينّ
فعلمّأنّمثلّهذاّالكالمّيوجبّانتقاضّعهدهّوعدمّناصرهّفكيفّبماّهوّأغلظّمنهّمنّشتمّوسب؟ّوإنماّلمّيجعلهّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوهللاّأعلمّبمجردّذلكّناقضاّللعهدّألنهّلمّيعلنّبهذاّالكالمّولمّيجهرّبهّوإنماّأعلمّهللاّبهّ
رسولهّوحياّكماّتقدمّباألحاديثّولمّيكنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّليأخذّأحداّمنّالمسلمينّوالمعاهدينّإالّبذنبّ
ظاهرّفلماّرجعّإلىّالمدينةّوأعلنّالهجاءّوالعداوةّاستحقّأنّيقتلّلظهورّأذاهّوثبوتهّعندّالناسّنعمّمنّخيفّمنهّ
ّالخيانةّفإنهّينبذّإليهّالعهدّأماّإجراءّحكمّالمحاربةّعليهّفالّيكونّحتىّتظهرّالمحاربةّوتثبتّعليهّّ.
فإنّقيلّ:كعبّبنّاألشرفّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبالهجاءّوالشعرّكالمّموزونّيحفظّويروىّوينشدّ
باألصواتّواأللحانّويشتهرّبينّالناسّوذلكّلهّمنّالتأثيرّفيّاألذىّوالصدّعنّسبيلّهللاّماّليسّللكالمّالمنثورّ
ولذلكّكانّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيأمرّحسانّأنّيهجوهمّويقول"ّ:لهوّأنكىّفيهمّمنّالنبل"ّفيؤثرّهجاءهّفيهمّأثراّ
عظيماّيمتنعونّبهّمنّأشياءّالّيمتنعونّعنهاّلوّسبواّبكالمّمنثورّأضعافّالشعرّّ.
وأيضاّفإنّكعبّبنّاألشرفّوأمّالولدّالمتقدمةّتكررّمنهماّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوأذاهّوكثرّوالشيءّإذاّ
كثرّواستمرّصارّلهّحالّأخرىّليستّلهّإذاّانفردّوقدّحكيتمّأنّالحنفيةّيجيزونّقتلّمنّكثرّمنهّمثلّهذهّالجريمةّ
وإنّلمّيجيزواّقتلّمنّلمّيتكررّمنهّفإذاّماّدلّعليهّالحديثّيمكنّالمخالفّأنّيقولّبهّّ.
قلناّأوالّ:إنّهذاّيفيدناّأنّالسبّفيّالجملةّمنّالذميّمهدرّلدمهّناقضّلعهدهّويبقىّالكالمّفيّالناقضّللعهدّ:هلّهوّ
نوعّخاصّمنّالسبّوهوّماّكثرّأوّغلظّأوّمطلقّالسب؟ّهذاّنظرّآخرّفماّكانّمثلّهذاّالسبّوجبّأنّيقالّإنهّ
مهدرّلدمّالذميّحتىّالّيسوغّألحدّأنّيخالفّنصّالسنةّفلوّزعمّزاعمّأنّشيئاّمنّكالمّالذميّوأذاهّيبيحّدمهّكانّ
مخالفاّللسنةّالصحيحةّالصريحةّخالفاّالّعذرّفيهّألحدّّ.
وقلناّثانياّ:الّريبّأنّالجنسّالموجبّللعقوبةّقدّيتغلظّبعضّأنواعهّصفةّأوّقدراّأوّصفةّوقدراّفإنهّليسّقتلّواحدّ
منّالناسّمثلّقتلّوالدّأوّولدّعالمّصالحّوالّظلمّبعضّالناسّمثلّظلمّيتيمّفقيرّبينّأبوينّصالحينّوليستّالجنايةّ
فيّاألوقاتّواألماكنّاألحوالّالمشرفةّكالحرمّواإلحرامّوالشهرّالحرامّكالجنايةّفيّغيرّذلكّوكذلكّمضتّسنةّ
الخلفاءّالراشدينّبتغليظّالدياتّإذاّتغلظّالقتلّبأحدّهذهّاألسبابّوقالّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوقدّقيلّلهّ:أيّالذنبّ
أعظم؟ّقال"ّ:أنّتجعلّهللّنداّوهوّخلقك"ّقيلّلهّ:ثمّأي؟ّقال"ّ:أنّتقتلّولدكّخشيةّأنّيطعمّمعك"ّقيلّلهّ:ثمّأي؟ّ
ّقال"ّ:ثمّأنّتزانيّحليلةّجاركّ"ّوالّشكّأنّمنّقطعّالطريقّمراتّمتعددةّوسفكّدماءّخلقّمنّالمسلمينّوكثرّمنهّ
أخذّاألموالّكانّجرمهّأعظمّمنّجرمّمنّلمّيقطعهّإالّمرةّواحدةّوالّريبّأنّمنّأكثرّمنّسبّالنبيّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّأوّنظمّالقصائدّفيّسبهّفإنّجرمهّأغلظّمنّجرمّمنّسبهّبالكلمةّالواحدةّالمنثورةّبحيثّيجبّأنّتكونّ
إقامةّالحدّعليهّأوكدّواالنتصارّلرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّأوجبّوإنّالمقلّلوّكانّأهالّأنّيعفىّعنهّلمّيكنّ
هذاّأهالّلذلكّّ.
ولكنّهذاّالحديثّكغيرهّمنّاألحاديثّيدلّعلىّأنّجنسّاألذىّهللّورسولهّومطلقّالسبّالظاهرّمهدرّلدمّالذميّ
ناقضّلعهدهّوإنّكانّبعضّاألشخاصّأغلظّجرماّمنّبعضّلتغلظّسبهّنوعاّأوّقدراّوذلكّمنّوجوهّّ:
أحدهاّ:أنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقالّ"ّ:منّلكعبّبنّاألشرفّفإنهّقدّآذىّهللاّورسوله؟ّ"ّفجعلّعلةّالندبّإلىّ
قتلهّأنهّآذىّهللاّورسولهّوأذىّهللاّورسولهّاسمّمطلقّليسّمقيداّبنوعّوالّبقدرّفيجبّأنّيكونّمطلقّأذىّهللاّ
ورسولهّعلةّلالنتدابّإلىّقتلّمنّفعلّذلكّمنّذميّوغيرهّوقليلّالسبّوكثيرهّومنظومهّومنثورهّأذىّبالّريبّ
فيتعلقّبهّالحكمّوهوّأمرّهللاّورسولهّبقتلهّولوّلمّيردّهذاّالمعنىّلقالّ:منّلكعبّفإنهّقدّبالغّفيّأذىّهللاّتعالىّ
ورسولهّأوّقدّأكثرّمنّأذىّهللاّورسولهّأوّقدّداومّعلىّأذىّهللاّورسولهّوهوّصلىّهللاّعليهّوسلمّالذيّأوتيّجوامعّ
الكلمّوهوّالذيّالّينطقّعنّالهوىّولمّيخرجّمنّبينّشفتيهّصلىّهللاّعليهّوسلمّإالّحقّفيّغضبهّورضاهّّ.
وكذلكّقولهّفيّالحديثّاآلخر"ّ:إنهّنالّمناّاألذىّوهجاناّبالشعرّوالّيفعلّهذاّأحدّمنكمّإالّكانّللسيفّ"ّولمّيقيدهّ
بالكثرهّّ.
الثانيّ:أنهّآذاهّبهجائهّالمنظومّواليهوديةّبكالمّمنثورّوكالهماّأهدرّدمهّفعلمّأنّالنظمّليسّلهّتأثيرّفيّأصلّالحكمّ
إذّلمّيخصّذلكّالناظمّوالوصفّإذاّثبتّالحكمّبدونهّكانّعديمّالتأثيرّفالّيجعلّجزاءّمنّالعلةّوالّيجوزّأنّيكونّ
هذاّمنّبابّتعليلّالحكمّبعلتينّألنّذلكّإنماّيكونّإذاّلمّتكنّإحداهماّمندرجةّفيّاألخرىّكالقتلّوالزناّأماّإذاّ
اندرجتّإحداهماّفيّاألخرىّفالوصفّاألعمّهوّالعلةّواألخصّعديمّالتأثيرّّ.
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الوجهّالثالثّ:أنّالجنسّالمبيحّللدمّالّفرقّبينّقليلهّوكثيرهّوغليظهّوخفيفهّفيّكونهّمبيحاّللدمّسواءّكانّقوالّأوّ
فعالّكالردةّوالزناّوالمحاربةّونحوّذلكّوهذاّهوّقياسّاألصولّفمنّزعمّأنّمنّاألقوالّأوّاألفعالّماّيبيحّالدمّإذاّ
كثرّوالّيبيحهّمعّالقلةّفقدّخرجّعنّقياسّاألصولّوليسّلهّذلكّإالّبنصّيكونّأصالّبنفسهّوالّنصّيدلّعلىّ
إباحةّالقتلّفيّالكثيرّدونّالقليلّوماّذهبّإليهّالمنازعّمنّجوازّقتلّمنّكثرّمنهّالقتلّبالمثقلّوالفاحشةّفيّالدبرّ
ّدونّالقبلّإنماّهوّحكايةّمذهبّوالكالمّفيّالجميعّواحدّثمّإنهّقدّصحّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنهّرضخّ
رأسّيهوديّبينّحجرينّألنهّفعلّذلكّبجاريةّمنّاألنصارّفقدّقتلّمنّقتلّبالمثقلّقوداّمعّأنهّلمّيتكررّمنهّوقالّ
فيّالذيّيعملّعملّقومّلوطّ"ّ:اقتلواّالفاعلّوالمفعولّبهّ"ّولمّيعتبرّالتكررّوكذلكّأصحابهّمنّبعدهّقتلواّفاعلّ
ذلكّإماّرجماّأوّحرقاّأوّغيرّذلكّمعّعدمّالتكررّّ.
وإذاّكانتّاألصولّالمنصوصةّأوّالمجمعّعليهاّمستويةّفيّإباحةّالدمّبينّالمرةّالواحدةّوالمراتّالمتعددةّكانّ
الفرقّبينهماّفيّإباحةّالدمّإثباتّحكمّبالّأصلّوالّنضيرّلهّبلّعلىّخالفّاألصولّالكليةّوذلكّغيرّجائزّّ.
يوضحّذلكّ:أنّماّينقضّاإليمانّمنّاألقوالّيستويّفيهّواحدهّوكثيرهّوإنّلمّيصرحّبالكفرّكماّلوّكفرّبآيةّواحدةّ
أوّبفريضةّظاهرةّأوّبسبّالرسولّمرةّواحدةّفإنهّكماّلوّصرحّبتكذيبّالرسولّوكذلكّماّينقضّاإليمانّمنّ
األقوالّلوّصرحّبهّوقال"ّ:قدّنقضتّالعهدّوبرئتّمنّذمتك"ّانتقضّعهدهّبذلكّوإنّلمّيكررهّفكذلكّماّيستلزمّذلكّ
منّالسبّوالطعنّفيّالدينّونحوّذلكّالّيحتاجّإلىّتكريرّّ.
الوجهّالرابعّ:أنهّإذاّأكثرّمنّهذهّاألقوالّواألفعالّفإماّأنّيقتلّألنّجنسهاّمبيحّللدمّأوّألنّالمبيحّقدرّمخصوصّ
فإنّكانّاألولّفهوّالمطلوبّوإنّكانّالثانيّفماّحدّذلكّالمقدارّالمبيحّللدم؟ّوليسّألحدّأنّيحدّفيّذلكّحداّإالّ
بنصّأوّإجماعّأوّقياسّعندّمنّيرىّالقياسّفيّالمقدراتّوالثالثةّمنفيةّفيّمثلّهذاّفإنهّليسّفيّاألصولّقولّأوّ
فعلّيبيحّالدمّمنهّعددّمخصوصّفالّيبيحهّأقلّمنهّوالّينتقضّهذاّباإلقرارّفيّالزناّفإنهّالّيثبتّإالّبأربعّمراتّ
عندّمنّيقولّبهّأوّالقتلّبالقسامةّفإنهّالّيثبتّإالّبعدّخمسينّيميناّعندّمنّيرىّالقودّبهاّأوّرجمّالمالعنةّفإنهّالّ
يثبتّإالّبعدّأنّيشهدّالزوجّأربعّمراتّعندّمنّيرىّأنهاّترجمّبشهادةّالزوجّإذاّنكلتّألنّالمبيحّللدمّليسّهوّ
اإلقرارّوالّاأليمانّوإنماّالمبيحّفعلّالزناّأوّفعلّالقتلّوإنماّاإلقرارّواأليمانّحجةّودليلّعلىّثبوتّذلكّونحنّلمّ
ننازعّفيّأنّالحججّالشرعيةّلهاّنصبّمحدودةّوإنماّقلنا"ّ:إنّنفسّالقولّأوّالعملّالمبيحّللدمّالّنصابّلهّفيّ
الشرعّوإنماّالحكمّمعلقّبجنسه"ّّ.
الوجهّالخامسّ:أنّالقتلّعندّكثرةّهذهّاألشياءّإماّأنّيكونّحداّيجبّفعلهّأوّتعزيزاّيرجعّإلىّرأيّاإلمامّفإنّكانّ
األولّفالّبدّمنّتحديدّموجبهّوالّحدّلهّإالّتعليقهّبالجنسّإذّالقولّبماّسوىّذلكّتحكمّوإنّكانّالثانيّفليسّفيّ
األصولّتعزيرّبالقتلّفالّيجوزّإثباتهّإالّبدليلّيخصهّوالعموماتّالواردةّفيّذلكّمثلّقولهّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّ:
الّيحلّدمّامرئّمسلمّإالّبإحدىّثالثّ"ّتدلّعلىّذلكّأيضاّّ.
الوجهّالثانيّمنّاالستداللّبهّ:أنّالنفرّالخمسةّالذينّقتلوهّمنّالمسلمينّ:محمدّبنّمسلمةّوأباّنائلةّوعبادّبنّبشرّ
والحارثّبنّأوسّوأباّعبسّبنّجبرّقدّأذنّلهمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنّيغتالوهّويخدعوهّبكالمّيظهرونّبهّ
أنهمّقدّآمنوهّووافقوهّثمّيقتلوهّومنّالمعلومّأنّمنّأظهرّلكافرّأماناّلمّيجزّقتلهّبعدّذلكّألجلّالكفرّبلّلوّاعتقدّ
الكافرّالحربيّأنّالمسلمّآمنهّوكلمهّعلىّذلكّصارّمستأمناّقالّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيماّرواهّعنهّعمروّبنّ
الحمق"ّ:منّآمنّرجلّعلىّدمهّومالهّثمّقتلهّفأناّمنهّبريءّوإنّكانّالمقتولّكافراّ"ّرواهّاإلمامّأحمدّوابنّماجهّّ.
وعنّسليمانّبنّصردّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقال"ّ:إذاّآمنكّالرجلّعلىّدمهّفالّتقتلهّ"ّرواهّابنّماجهّّ.
وعنّأبيّهريرةّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقالّ"ّ:األمانّقيدّالفتكّالّيفتكّمؤمنّ"ّرواهّأبوّداودّوغيرهّّ.
وقدّزعمّالخطابيّأنهمّإنماّفتكواّبهّألنهّكانّقدّخلعّاألمانّونقضّالعهدّقبلّهذاّوزعمّأنّمثلّهذاّجائزّفيّالكافرّ
الذيّالّعهدّلهّكماّجازّالبياتّواإلغارةّعليهمّفيّأوقاتّالغرةّلكنّيقالّ:هذاّالكالمّالذيّكلموهّبهّصارّمستأمناّ
وأدنىّأحوالهّأنّيكونّلهّشبهةّأمانّومثلّذلكّالّيجوزّقتلهّبمجردّالكفرّفإنّاألمانّيعصمّدمّالحربيّويصيرّ
مستأمناّبأقلّمنّهذاّكماّهوّمعروفّفيّمواضعهّوإنماّقتلوهّألجلّهجائهّوأذاهّهللّورسولهّومنّحلّقتلهّبهذاّالوجهّ
لمّيعصمّدمهّبأمانّوالّعهدّكماّلوّآمنّالمسلمّمنّوجبّقتلهّألجلّقطعّالطريقّومحاربةّهللاّورسولهّوالسعيّفيّ
األرضّبالفسادّالموجبّللقتلّأوّآمنّمنّوجبّقتلهّألجلّزناهّأوّآمنّمنّوجبّقتلهّألجلّالردةّأوّألجلّتركّأركانّ
اإلسالمّونحوّذلكّوالّيجوزّأنّيعقدّلهّعقدّعهدّسواءّكانّعقدّأمانّأوّعقدّهدنةّأوّعقدّذمةّألنّقتلهّحدّمنّ
الحدودّوليسّقتلهّلمجردّكونهّكافراّحربياّكماّسيأتيّوأماّاإلغارةّوالبياتّفليسّهناكّقولّأوّفعلّصارواّبهّآمنينّ
والّاعتقدواّأنهمّقدّأومنواّبخالفّقصةّكعبّبنّاألشرفّفثبتّأنّأذىّهللاّورسولهّبالهجاءّونحوهّالّيحقنّمعهّالدمّ
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باألمانّفأنّالّيحقنّمعهّبالذمةّالمؤبدةّوالهدنةّالمؤقتةّبطريقّاألولىّفإنّاألمانّيجوزّعقدهّلكلّكافرّويعقدهّكلّ
مسلمّوالّيشرطّعلىّالمستأمنّشيءّمنّالشروطّوالذمةّالّيعقدهاّإالّاإلمامّأوّنائبهّوالّيعقدّإالّبشروطّكثيرةّ
ّتشترطّعلىّأهلّالذمةّ:منّالتزامّالصغارّونحوهّوقدّكانّعرضتّلبعضّالسفهاءّشبهةّفيّقتلّابنّاألشرفّفظنّ
أنّدمّمثلّهذاّيعصمّبذمةّمتقدمةّأوّبظاهرّأمانّوذلكّنظيرّالشبهةّالتيّعرضتّلبعضّالفقهاءّحتىّظنّأنّالعهدّ
الّينتقضّبذلكّفروىّابنّوهبّ:أخبرنيّسفيانّبنّعيينةّعنّعمرّبنّسعيدّأخيّسفيانّبنىّسعيدّالثوريّعنّأبيهّ
عنّعبايةّقالّ:ذكرّقتلّابنّاألشرفّعندّمعاويةّفقالّابنّيامينّ:كانّقتلهّغدراّفقالّمحمدّبنّمسلمةّ:ياّمعاويةّ
أيغدرّعندكّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّثمّالّتنكر؟ّوهللاّالّيظلنيّوإياكّسقفّبيتّأبداّوالّيخلواّليّدمّهذاّإالّ
قتلتهّّ.
وقالّالواقديّ:حدثنيّإبراهيمّبنّجعفرّعنّأبيهّقالّ:قالّمروانّبنّالحكمّوهوّعلىّالمدينةّوعندهّابنّيامينّ
النظريّ:كيفّكانّقتلّابنّاألشرف؟ّقالّابنّيامينّ:كانّغدراّومحمدّبنّمسلمةّجالسّشيخّكبيرّفقالّ:ياّمروانّ
أيغدرّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّعندك؟ّوهللاّماّقتلناهّإالّبأمرّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوهللاّالّيؤوينيّ
وإياكّسقفّبيتّإالّالمسجدّوأماّأنتّياّابنّيامينّفاهللّعليّإنّأفلتّوقدرتّعليكّوفيّيديّسيفّإالّضربتّبهّ
رأسكّفكانّابنّيامينّالّينزلّمنّبنيّقريظةّحتىّيبعثّلهّرسوالّينظرّمحمدّبنّمسلمةّفإنّكانّفيّبعضّضياعهّ
نزلّفقضىّحاجتهّثمّصدرّوإالّلمّينزلّفبيناّمحمدّفيّجنازةّوابنّيامينّفيّالبقيعّفرأىّمحمدّيغشىّعليهّجرائدّ
يظنهّالّيراهّفعاجلهّفقامّإليهّالناسّفقالواّ:ياّأباّعبدّالرحمنّماّتصنع؟ّنحنّنكفيكّفقامّإليهّفلمّيزلّبضربهّبهّجريدةّ
جريدةّحتىّكسرّذلكّالجريدّعلىّوجههّورأسهّحتىّلمّيتركّبهّمصحاّثمّأرسلهّوالّطباخّبهّثمّقالّ:وهللاّلوّقدرتّ
علىّالسيفّلضربتكّبهّّ.
فإنّقيلّ:فإذاّكانّهوّوبنوّالنضيرّقبيلتهّموادعينّفماّمعنىّماّذكرهّابنّإسحاقّقالّ:حدثنيّمولىّلزيدّبنّثابتّ
حدثتنيّابنةّمحيصةّعنّأبيهاّمحيصةّأنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّقالّ"ّ:منّظفرتمّبهّمنّرجالّيهودّ
فاقتلوه"ّفوثبّمحيصةّبنّمسعودّعلىّابنّسنينةّرجلّمنّتجارّيهودّكانّيالبسهمّويبايعهمّفقتلهّوكانّحويصةّبنّ
مسعودّإذاّذاكّلمّيسلمّوكانّأسنّمنّمحيصةّفلماّقتلهّجعلّحويصةّيضربهّويقولّ:أيّعدوّهللاّقتلته؟ّأماّوهللاّلربّ
شحمّفيّبطنكّمنّمالهّفوهللاّإنّكانّألولّإسالمّحويصةّفقالّمحيصةّ:فقلتّلهّ:وهللاّلقدّأمرنيّبقتلهّمنّلوّأمرنيّ
ّبقتلكّلضربتّعنقكّفقالّحويصةّ:وهللاّإنّديناّبلغّمنكّهذاّلعجبّّ.
وقالّالواقديّباألسانيدّالمتقدمةّ:قالواّ:فلماّأصبحّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّالليلةّالتيّقتلّفيهاّابنّاألشرفّ
قالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّ:منّظفرتمّبهّمنّرجالّيهودّفاقتلوهّ"ّفخافتّيهودّفلمّيطلعّعظيمّمنّ
عظمائهمّولمّينطلقواّوخافواّأنّيبيتواّكماّبيتّابنّاألشرفّوذكرّقتلّابنّسنينةّإلىّأنّقالّ:وفزعتّيهودّومنّ
معهاّمنّالمشركينّوساقّالقصةّكماّتقدمّعنهّّ.
فإنّهذاّيدلّعلىّأنهمّلمّيكونواّموادعينّوإالّلماّأمرّبقتلّمنّصودفّمنهمّويدلّهذاّعلىّأنّالعهدّالذيّكتبهّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّبينهّوبينّاليهودّكانّبعدّقتلّبنّاألشرفّوحينئذّفالّيكونّابنّاألشرفّمعاهداّّ.
قلناّ:إنماّأمرّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبقتلّمنّظفرّبهّمنهمّألنّكعبّبنّاألشرفّكانّمنّساداتهمّوقدّتقدمّأنهّ
قالّ:ماّعندكم؟ّيعنيّفيّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقالواّ:عداوتهّماّحييناّوكانواّمقيمينّخارجّالمدينةّفعظمّعليهمّ
قتلهّوكانّمماّيهيجهمّعلىّالمحاربةّوإظهارّنقضّالعهدّنقضّالعهدّانتصارهمّللمقتولّوذبهمّعنهّواماّمنّقرّفهوّ
مقيمّعلىّعهدهّالمتقدمّألنهّلمّيظهرّالعداوةّولهذاّلمّيحاصرهمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّولمّيحاربهمّحتىّأظهرواّ
عداوتهّبعدّذلكّوأماّهذاّالكتابّفهوّشيءّذكرهّالواقديّوحدهّّ.
وقدّذكرّهوّأيضاّأنّقتلّابنّاألشرفّفيّشهرّربيعّاآلخرّسنةّثالثّوأنّغزوةّبنيّقنيقاعّكانتّقبلّذلكّفيّشوالّ
سنةّاثنتينّبعدّبدرّبنحوّشهرّّ.
وذكرّأنّالكتابّالذيّوادعّفيهّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّاليهودّكلهاّكانّلماّقدمّالمدينةّقبلّبدرّوعلىّهذاّفيكونّ
هذاّكتاباّثانياّخاصاّلبنيّالنضيرّتجددّفيهّالعهدّالذيّبينهّوبينهمّغيرّالكتابّاألولّالذيّكتبهّبينهّوبينّجميعّاليهودّ
ألجلّماّكانواّقدّأرادواّمنّإظهارّالعداوةّّ.
وقدّتقدمّأنّابنّاألشرفّكانّمعاهداّوتقدمّأيضاّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّكتبّالكتابّلماّقدمّالمدينةّفيّأوائلّ
األمرّوالقصةّتدلّعلىّذلكّوإالّلماّجاءّاليهودّإلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوشكواّإليهّقتلّصاحبهمّولوّكانواّ
محاربينّلمّيستنكرواّقتلهّوكلهمّذكرّأنّقتلّابنّاألشرفّكانّبعدّبدرّوأنّمعاهدةّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّكانتّ
قبلّبدرّكماّذكرهّالواقديّّ.
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قالّابنّإسحاق"ّ:وكانّفيماّبينّذلكّمنّغزوّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأمرّبنيّقينقاعّيعنيّفيماّبينّبدرّوغزوةّ
الفرعّمنّالعامّالمقبلّفيّجمادىّاألولىّوقدّذكرّأنّبنيّقينقاعّهمّأولّمنّحاربّونقضّالعهد"ّّ.
الحديثّالرابعّ:ماّروىّعنّعليّبنّأبيّطالبّرضيّهللاّعنهّقالّ:قالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:منّسبّ
نبياّقتلّومنّسبّأصحابهّجلدّ"ّرواهّأبوّمحمدّالخاللّوأبوّالقاسمّاألرجيّورواهّأبوّذرّالهرويّولفظهّ"ّ:منّسبّ
نبياّفاقتلوهّومنّسبّأصحابيّفاجلدوهّ"ّّ.
وهذاّالحديثّقدّرواهّعبدّالعزيزّبنّالحسنّبنّزبالةّقالّ:ثناّعبدّهللاّبنّموسىّبنّجعفرّعنّعليّبنّموسىّعنّ
أبيهّعنّجدهّعنّمحمدّبنّعليّبنّالحسينّعنّأبيهّعنّالحسينّبنّعليّعنّأبيهّوفيّالقلبّمنهّحزازةّفإنّهذاّ
اإلسنادّالشريفّقدّركبّعليهّمتونّنكرةّوالمحدثّبهّعنّأهلّالبيتّضعيفّفإنّكانّمحفوظاّفهوّدليلّعلىّوجوبّ
قتلّمنّسبّنبياّمنّاألنبياءّوظاهرهّيدلّعلىّأنهّيقتلّمنّغيرّاستتابةّوأنّالقتلّحدّلهّّ.
الحديثّالخامسّ:ماّروىّعبدّهللاّبنّقدامىّعنّأبيّبرزةّقالّ:أغلظّرجلّألبيّبكرّالصديقّرضيّهللاّعنهّفقلتّ:
أقتله؟ّفانتهرنيّوقالّ:ليسّهذاّألحدّبعدّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّرواهّالنسائيّمنّحديثّشعبةّعنّتوبةّ
العنبريّعنهّّ.
ّ:ياّخليفةّرسولّهللاّأالّ
وفيّروايةّألبيّبكرّعبدّالعزيزّبنّجعفرّالفقيهّعنّأبيّبرزة"ّ:أنّرجالّشتمّأباّبكرّفقلت ّ
أضربّعنقه؟ّفقالّ:ويحكّأوّويلكّماّكانتّألحدّبعدّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّّ.
ورواهّأبوّداودّفيّسننهّبإسنادّصحيحّعنّعبدّهللاّبنّمطرفّعنّأبيّبرزةّقال"ّ:كنتّعندّأبيّبكرّرضيّهللاّعنهّ
فتغيظّعلىّرجلّفاشتدّعليهّفقلتّ:تأذنّليّياّخليفةّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّأضربّعنقهّقالّ:فأذهبتّكلمتيّ
غضبهّفقامّفدخلّفأرسلّإليّفقالّ:ماّالذيّقلتّآنفا؟ّقلتّ:ائذنّليّأضربّعنقهّقالّ:أكنتّفاعالّلوّأمرتك؟ّقلتّ:
"ّ.
نعمّقالّ:الّوهللاّماّكانتّلبشرّبعدّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم ّ
قالّأبوّداودّفيّمسائلهّ:سمعتّأباّعبدّهللاّيسالّعنّحديثّأبيّبكر"ّ:ماّكانتّألحدّبعدّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّ
وسلم"ّفقالّ:لمّيكنّألبيّبكرّأنّيقتلّرجالّإالّبإحدىّثالثّوفيّروايةّ:بإحدىّالثالثّالتيّقالهاّرسولّهللاّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّكفرّبعدّإيمانّوزناّبعدّإحصانّوقتلّنفسّبغيرّنفسّوالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّكانّلهّأنّيقتل"ّّ.
وقدّاستدلّبهّعلىّجوازّقتلّسابّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّجماعةّمنّالعلماءّمنهمّأبوّداودّوإسماعيلّبنّإسحاقّ
القاضيّوأبوّبكرّعبدّالعزيزّوالقاضيّأبوّيعلىّوغيرهمّمنّالعلماءّوذلكّألنّأباّبرزةّلماّرأىّالرجلّقدّشتمّأباّ
بكرّوأغلظّلهّحتىّتغيظّأبوّبكرّاستأذنهّفيّأنّيقتلهّبذلكّوأخبرهّأنهّلوّأمرهّلقتلهّفقالّأبوّبكرّ:ليسّهذاّألحدّبعدّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّّ.
فعلمّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّكانّلهّأنّيقتلّمنّسبهّومنّأغلظّلهّوأنّلهّأنّيأمرّبقتلّمنّالّيعلمّالناسّمنهّ
سبباّيبيحّدمهّوعلىّالناسّأنّيطيعوهّفيّذلكّألنهّالّيأمرّإالّبماّأمرّهللاّبهّوالّيأمرّبمعصيةّهللاّقطّبلّمنّأطاعهّ
فقدّأطاعّهللاّّ.
فقدّتضمنّالحديثّخصيصتينّلرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّّ:
إحداهماّ:أنهّيطاعّفيّكلّمنّأمرّبقتلهّّ.
والثانيةّ:أنّلهّأنّيقتلّمنّشتمهّوأغلظّعليهّّ.
وهذاّالمعنىّالثانيّالذيّكانّهللّباقيّفيّحقهّبعدّموتهّفكلّمنّشتمهّأوّأغلظّفيّحقهّكانّقتلهّجائزاّبلّذلكّبعدّ
موتهّأوكدّوأوكدّألنّحرمتهّبعدّموتهّأكملّوالتساهلّفيّعرضهّبعدّموتهّغيرّممكنّّ.
وهذاّالحديثّيفيدّأنّسبهّفيّالجملةّيبيحّالقتلّويستدلّبعمومهّعلىّقتلّالكافرّوالمسلمّّ.
الحديثّالسادسّ:قصةّالعصماءّبنتّمروانّماّروىّعنّابنّعباسّقالّ:هجتّامرأةّمنّخطمةّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّفقال"ّ:منّليّبها؟ّ"ّفقالّرجلّمنّقومهاّ:أناّياّرسولّهللاّفنهضّفقتلهاّفأخبرّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقالّ:
"الّينتطحّفيهاّعنزانّ"ّّ.
وقدّذكرّبعضّأصحابّالمغازيّوغيرهمّقصتهاّمبسوطةّّ.
قالّالواقديّ:حدثنيّعبدّهللاّبنّالحارثّبنّالفضيلّعنّأبيهّأنّعصماءّبنتّمروانّمنّبنيّأميةّبنتّزيدّكانتّ
تحتّيزيدّبنّزيدّابنّحصنّالخطميّوكانتّتؤذيّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوتعيبّاإلسالمّوتحرضّعلىّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّوقالتّّ:
فباستّبنيّمالكّوالنبيتّّ...وعوفّوباستّبنيّالخزرجّ
أطعتمّأتاويّمنّغيركمّّ...فالّمنّمرادّوالّمذحجّ
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ترجونهّبعدّقتلّالرؤوسّّ...كماّيرتجىّمرقّالمنضجّ
وقالّعميرّبنّعديّالخطميّحينّبلغهّقولهاّوتحريضهاّ"ّ:اللهمّإنّلكّعليّّّنذراّلئنّرددتّرسولّهللاّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّإلىّالمدينةّألقتلنها"ّورسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّببدرّفلماّرجعّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّبدرّ
جاءّعميرّبنّعديّفيّجوفّالليلّحتىّدخلّعليهاّفيّبيتهاّوحولهاّنفرّمنّولدهاّنيامّمنهمّمنّترضعهّفيّصدرهاّ
فحسهاّبيدهّفوجدّالصبيّترضعهّفنحاهّعنهاّثمّوضعّسيفهّعلىّصدرهاّحتىّأنفذهّمنّظهرهاّثمّخرجّحتىّصلىّ
الصبحّمعّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفلماّانصرفّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّنظرّإلىّعميرّفقالّ:أقتلتّبنتّمروان؟ّ
ّ:هلّ
قالّ:نعمّبأبيّأنتّياّرسولّهللاّوخشيّعميرّأنّيكونّأفتاتّعلىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّبقتلهاّفقال ّ
عليّّّفيّذلكّشيءّياّرسولّهللا؟ّقالّ:الّينتطحّفيهاّعنزانّفإنّأولّماّسمعتّهذهّالكلمةّمنّرسولّهللاّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّقالّعميرّ:فالتفتّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّإلىّمنّحولهّفقال"ّ:إذاّأحببتمّأنّتنظرواّإلىّرجلّنصرّهللاّ
ورسولهّبالغيبّفانظرواّإلىّعميرّبنّعدي"ّفقالّعمرّبنّالخطاب"ّ:انظرواّإلىّهذاّاألعمىّالذيّتسرىّفيّطاعةّ
هللا"ّفقال"ّ:الّتقلّاألعمىّولكنهّالبصيرّ"ّّ.
فلماّرجعّعميرّمنّعندّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوجدّبنيهاّفيّجماعةّيدفنونهاّفأقبلواّإليهّحينّرأوهّمقبالّمنّ
المدينةّفقالواّ:ياّعميرّأنتّقتلتها؟ّفقالّ:نعمّفيكدونيّجميعاّثمّالّتنظرونّوالذيّنفسيّبيدهّلوّقلتمّبأجمعكمّماّقالتّ
لضربتكمّبسيفيّهذاّحتىّأموتّأوّأقتلكمّفيومئذّظهرّاإلسالمّفيّبنيّخطمةّوكانّمنهمّرجالّيستخفونّباإلسالمّ
خوفاّمنّقومهمّفقالّحسانّبنّثابتّيمدحّعميرّبنّعديّّ.
قالّالواقديّ:أنشدناّعبدّهللاّبنّالحارثّ:
بنيّوائلّوبنيّواقفّّ...وخطمةّدونّبنيّالخزرجّ
متىّماّادعتّأختكمّويحهاّّ...بعولتهاّوالمناياّتجيّ
فهزتّفتىّماجداّعرقهّّ...كريمّالمداخلّوالمخرجّ
فضرجهاّمنّنجيعّالدماّّ...قبيلّالصباحّولمّتخرجّ
فأوردهّهللاّبردّالجناّّ...نّجذالنّفيّنعمةّالمولجّ
قالّعبدّهللاّبنّالحارثّعنّأبيهّ:وكانّقتلهاّلخمسّليالّبقينّمنّرمضانّمرجعّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّبدرّّ.
وروىّهذهّالقصةّأخصرّمنّهذاّأبوّأحمدّالعسكريّثمّقالّ:كانتّهذهّالمرأةّتهجوّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
وتؤذيهّّ.
وإنماّخصّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّالعنزّألنّالعنزّتشامّالعنزّثمّتفارقهاّوليسّكنطاحّالكباشّوغيرهاّّ.
وذكرّهذهّالقصةّمختصرةّمحمدّبنّسعدّفيّالطبقاتّّ.
وقالّأبوّعبيدّفيّاألموالّ:وكذلكّكانتّقصةّعصماءّاليهوديةّإنماّقتلتّلشتمهاّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوهذهّ
المرأةّليستّهيّالتيّقتلهاّسيدهاّاألعمىّوالّاليهوديةّالتيّقتلتّألنّهذهّالمرأةّمنّبنيّأميةّبنّزيدّأحدّبطونّ
األنصارّولهاّزوجّمنّبنيّخطمةّولهذاّوهللاّأعلمّنسبتّفيّحديثّابنّعباسّإلىّبنيّخطمةّوالقاتلّلهاّغيرّزوجهاّ
وكانّلهاّبنونّكبارّوصغارّنعمّكانّالقاتلّمنّقبيلةّزوجهاّكماّفيّالحديثّّ.
وقالّمحمدّبنّإسحاقّ:أقامّمصعبّبنّعميرّعندّأسعدّبنّزرارةّيدعوّالناسّإلىّاإلسالمّحتىّلمّيبقّدارّمنّدورّ
األنصارّإالّوفيهاّرجالّونساءّمسلمونّإالّماّكانّمنّدارّبنيّأميةّبنّزيدّوخطمةّووائلّوواقفّوتلكّأوسّهللاّ
وهمّمنّاألوسّبنّحارثةّوذلكّأنهّكانّفيهمّأبوّقيسّبنّاألسلتّكانّشاعرهمّيسمعونّمنهّويعظمونهّّ.
فهذاّالذيّذكرهّابنّإسحاقّيصدقّماّرواهّالواقديّمنّتأخرّظهورّاإلسالمّببنيّخطمةّوالشعرّالمأثورّعنّحسانّ
يوافقّذلكّّ.
وإنماّسقناّالقصةّمنّراويةّأهلّالمغازيّمعّماّفيّالواقديّمنّالضعفّللشهرةّهذهّالقصةّعندهمّمعّأنهّالّيختلفّ
اثنانّأنّالواقديّمنّأعلمّالناسّبتفاصيلّأمورّالمغازيّوأخبرهمّبأحوالهاّوقدّكانّالشافعيّوأحمدّوغيرهماّ
يستفيدونّعلمّذلكّمنّكتبهّنعمّهذاّالبابّيدخلهّخلطّالرواياتّبعضهاّببعضّحتىّيطهرّأنهّسمعّمجموعّالقصةّمنّ
شيوخهّوإنماّسمعّمنّكلّواحدّبعضهاّولمّيميزهّويدخلهّأخذّذلكّمنّالحديثّالمرسلّوالمقطوعّوربماّحدسّ
الراويّبعضّاألمورّلقرائنّاستفادهاّمنّعدةّجهاتّويكثرّمنّذلكّإكثاراّينسبّألجلهّإلىّالمجازفةّفيّالروايةّ
ّوعدمّالضبطّفلمّيمكنّاالحتجاجّبماّينفردّبهّفأماّاالستشهادّبحديثهّواالعتضادّبهّفمماّالّيمكنّالمنازعةّفيهّالّسيماّ
فيّقصةّتامةّيخبرّفيهاّباسمّالقاتلّوالمقتولّوصورةّالحالّفإنّالرجلّوأمثالهّأفضلّممنّارتفعواّفيّمثلّهذاّفيّ
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كذبّووضعّعلىّأناّلمّيثبتّقتلّالسابّبمجردّهذاّالحديثّوإنماّذكرناهّللتقويةّوالتوكيدّوهذاّمماّيحصلّممنّهوّ
دونّالواقديّّ.
ووجهّالداللةّأنّهذهّالمرأةّلمّتقتلّإالّلمجردّأذىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوهجوهّوهذاّبينّفيّقولّابنّعباسّ:
"هجتّامرأةّمنّخطمةّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقالّ:منّليّبهاّ"ّفعلمّأنهّأنماّندبّإليهاّألجلّهجوهاّوكذلكّفيّ
الحديثّاآلخرّ"فقالّعميرّحينّبلغهّقولهاّوتحريضهاّ:اللهمّإنّلكّعليّنذراّلئنّرددتّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّإلىّالمدينةّألقتلنها"ّوفيّالحديثّلماّقالّلهّقومه"ّ:أنتّقتلتها؟ّ"ّفقال"ّ:نعمّفكيدونيّجميعاّثمّالّتنظرونّ
فوالذيّنفسيّبيدهّلوّقلتمّجميعاّماّقالتّلضربتكمّبسيفيّحتىّأموتّأوّأقتلكم"ّفهذهّمقدمةّومقدمةّأخرىّوهوّأنّ
شعرهاّليسّفيهّتحريضّعلىّقتالّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّحتىّيقالّ:التحريضّعلىّالقتالّقتالّوإنماّفيهّ
تحريضّعلىّتركّدينهّوذمّلهّولمنّاتبعهّوأقصىّغايةّذلكّأنّالّيدخلّفيّاإلسالمّمنّلمّيكنّدخلّأوّأنّيخرجّ
عنهّمنّدخلّفيهّوهذاّشأنّكلّسابّّ.
يبينّذلكّأنهاّهجتهّبالمدينةّوقدّأسلمّأكثرّقبائلهاّوصارّالمسلمّبهاّأعزّمنّالكافرّومعلومّأنّالسابّفيّمثلّهذهّ
الحالّالّيقصدّأنّيقاتلّالرسولّوأصحابهّوإنماّيقصدّإغاظتهمّوأنّالّيتابعواّّ.
وأيضاّفانهاّلمّتكنّتطمعّفيّالتحريضّعلىّالقتالّفإنهّالّخالفّبينّأهلّالعلمّبالسيرّأنّجميعّقبائلّاألوسّ
والخزرجّلمّيكنّفيهمّمنّيقاتلّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبيدّوالّلسانّوالّكانّأحدّبالمدينةّيتمكنّمنّإظهارّذلكّ
وإنماّغايةّالكافرّأوّالمنافقّمنهمّأنّيثبطّالناسّعنّإتباعهّأوّأنّيعينّعلىّرجوعهّمنّالمدينةّإلىّمكةّونحوّذلكّ
مماّفيهّتخذيلّعنهّوحضّعلىّالكفرّبهّالّعلىّقتالهّعلىّأنّالهجاءّإنّكانّمنّنوعّالقتالّفيجبّانتقاضّالعهدّبهّ
ويقتلّبهّالذميّفإنهّإذاّقاتلّانتقضّعهدهّألنّالعهدّاقتضىّالكفّعنّالقتالّفإذاّقاتلّبيدّأوّلسانّفقدّفعلّماّيناقضّ
العهدّوليسّبعدّالقتالّغايةّفيّنكثّالعهدّّ.
إذاّتبينّذلكّفمنّالمعلومّمنّسيرةّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّالظاهرّعلمهّعندّكلّمنّلهّعلمّبالسيرةّأنهّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّلماّقدمّبالمدينةّلمّيحاربّأحداّمنّأهلّالمدينةّبلّوادعهمّحتىّاليهودّخصوصاّبطونّاألوسّوالخزرجّ
فإنهّكانّيسالمهمّويتألفهمّبكلّوجهّوكانّالناسّإذّقدمهاّعلىّطبقاتّ:منهمّالمؤمنّوهمّاألكثرونّومنهمّالباقيّعلىّ
دينهّوهوّمتروكّالّيحاربّوالّيحاربّوهوّوالمؤمنونّمنّقبيلتهّوحلفائهمّأهلّسلمّالّأهلّحربّحتىّحلفاءّ
األنصارّأقرهمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعلىّحلفهمّّ.
قالّموسىّبنّعقبةّعنّابنّشهابّ:قدمّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّالمدينةّوليسّفيهاّدارّمنّدورّاألنصارّإالّ
فيهاّرهطّمنّالمسلمينّإالّبنيّخطمةّوبنيّواقفّوبنيّوائلّكانواّآخرّاألنصارّإسالماّوحولّالمدينةّحلفاءّ
األنصارّكانواّيستظهرونّبهمّفيّحربهمّفأمرهمّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنّيخلواّحلفّحلفائهمّللحربّالتيّ
كانتّبينّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوبينّمنّعادىّاإلسالمّّ.
وكذلكّقالّالواقديّفيماّرواهّعنّيزيدّبنّرومانّوابنّكعبّبنّمالكّعنّجابرّبنّعبدّهللاّفيّقصةّابنّاألشرفّ
قالّ:فكانّالذيّاجتمعواّعليهّقالواّوكانّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّقدمّالمدينةّوأهلهاّأخالطّمنهمّالمسلمونّ
الذينّتجمعهمّدعوةّاإلسالمّفيهمّأهلّالحلقةّوالحصونّومنهمّحلفاءّللحيينّجميعاّاألوسّوالخزرجّفأرادّرسولّهللاّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّحينّقدمّالمدينةّاستصالحهمّكلهمّوموادعتهمّوكانّالرجلّيكونّمسلماّوأبوهّمشركاّومنّ
المعلومّأنّقبائلّاألوسّكانواّحلفاءّبعضهمّلبعضّّ.
فإذاّكانّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقدّأقرهمّكانتّهذهّالمرأةّمنّالمعاهدينّوكانّفيهمّالمظهرّلإلسالمّالمبطنّ
لخالفهّيقولّبلسانهّماّليسّفيّقلبهّوكانّاإلسالمّواإليمانّيفشواّفيّبطونّاألنصارّبطناّبعدّبطنّحتىّلمّيبقّفيهمّ
مظهرّللكفرّبلّصارواّإماّمؤمناّأوّمنافقاّوكانّمنّلمّيسلمّمنهمّبمنزلةّاليهودّموادعّمهادنّأوّهوّأحسنّحاالّمنّ
اليهودّلماّيرجىّفيهّمنّالعصبيةّلقومهّوأنّيهوىّهواهمّوالّيرىّأنّيخرجّعنّجماعتهمّوكانّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّيعاملهمّمنّالكفّعنهمّواحتمالّأذاهمّبأكثرّمماّيعاملّبهّاليهودّلماّكانّيرجوهّمنهمّويخافّمنّتغييرّقلوبّ
ّنّ
منّأظهرّاإلسالمّمنّقبائلهمّلوّأوقعّبهمّوهوّفيّذلكّمتبعّقولهّتعالى{ّ:لّّتّبلّّونّّّفّيّأّّمّوالّ ّك ّمّّوأّّنفّ ّس ّك ّمّّولّّت ّس ّمعّنّّّم ّّ
ّينّأّ ّش ّر ّكواّأّذىّّّ ّكثّيراّّّوإّنّّّّت ّ
ّور}ّّّ.
ّكّمّنّّّ ّع ّزّّمّاألّم ّّ
صّبرّواّّوّتّتقّواّّفإّنّّّّذل ّّ
ّنّالّذ ّّ
ابّمّنّّّّقّبلّ ّك ّمّّوم ّّ
ّينّأّوّتواّ ّال ّكّت ّّ
الّذ ّّ
ثمّإنهّمعّندبّالناسّإلىّقتلّالمرأةّالتيّهجتهّوقالّفيمنّقتلها"ّ:إذاّأحببتمّأنّتنظرواّإلىّرجلّنصرّهللاّورسولهّ
بالغيبّفانظرواّإلىّهذا"ّفثبتّبذلكّأنّهجاءهّوذمهّموجبّللقتلّغيرّالكفرّوثبتّأنّالسابّيجبّقتلهّوإنّكانّمنّ
الحلفاءّوالمعاهدينّويقتلّفيّالحالّالتيّيحقنّفيهاّدمّمنّساواهّفيّغيرّالسبّالّسيماّولوّلمّتكنّمعاهدةّفقتلّالمرأةّ
الّيجوزّإالّأنّتقاتلّألنهّصلىّهللاّعليهّوسلمّرأىّامرأةّفيّبعضّمغازيهّمقتولةّفقال"ّ:ماّكانتّهذهّلتقاتل"ّونهىّ
33

مختزل الصارم المسلول على شاتم الرسول(ص)

اختزال وتوضيب :عبدالرؤوف أبومجد البيضاوي

عنّقتلّالنساءّوالصبيانّثمّإنهّأمرّبقتلّهذهّالمرأةّولمّتقاتلّبيدهاّفلوّلمّيكنّالسبّموجباّللقتلّلمّيجزّقتلهاّألنّ
قتلّالمرأةّلمجردّالكفرّالّيجوزّوالّنعلمّقتلّالمرأةّالكافرةّالممسكةّعنّالقتالّأبيحّفيّوقتّمنّاألوقاتّبلّالقرآنّ
ونّّبأّّن ّه ّمّ ّ
هللاّ ّعلّىّ
ظلّمّواّّوإّنّّّ ّّ
ّينّّيّقاّتلّ ّّ
ّنّلّلّذ ّّ
وترتيبّنزولهّدليلّعلىّأنهّلمّيبحّقطّألنّأولّآيةّنزلتّفيّالقتال{ّ:أّذ ّّ
صر ّه ّمّلّّقدّيرّّّالّذ ّّ ّ
ارهّم}ّاآليةّفأباحّللمؤمنينّالقتالّدفعاّعنّنفوسهمّوعقوبةّلمنّأخرجهمّمنّ
ّينّأ ّخ ّر ّجواّمّنّّّّدّي ّ
ّن ّ ّ
ديارهمّومنعهمّمنّتوحيدّهللاّوعبادتهّوليسّللنساءّفيّذلكّحظّّ.
ّ
ّ
ّ
ّينّّيّقاّتلوّنكم}ّاآليةّفمنّليسّمنّأهلّالقتالّلمّ
هللاّالذ ّّ
يلّ ّّ
ثمّإنهّكتبّعليهمّالقتالّمطلقاّوفسرهّبقولهّ{ّ:وّقاّتلّواّفّيّ ّسّب ّّ
يؤذنّفيّقتالهّوالنساءّلسنّمنّأهلّالقتالّفإذاّكانّقدّأمرّبقتلّهذهّالمرأةّفإماّأنّيقال"ّ:هجاؤهاّقتال"ّفهذاّيفيدناّأنّ
هجاءّالذميّقتالّفينقضّالعهدّويبيحّالدمّأوّيقال"ّ:ليسّبقتال"ّوهوّاألظهرّلماّقدمناهّمنّأنهّلمّيكنّفيهّتحريضّ
علىّالقتالّوالّكانّلهاّرأيّفيّالحربّفيكونّالسبّجنايةّمضرةّبالمسلمينّغيرّالقتالّموجبةّللقتلّبمنزلةّقطعّ
الطريقّعليهمّونحوّذلكّيفيدّأنّالسبّموجبّللقتلّبوجوهّّ.
أحدهاّ:أنهّلوّلمّيكنّموجباّللقتلّلماّجازّقتلّالمرأةّوإنّكانتّحربيةّألنّالحربيةّإذاّلمّتقاتلّبيدّوالّلسانّلمّيجزّ
قتلهاّإالّبجنايةّموجبةّللقتلّوهذاّماّأحسبّفيهّمخالفاّالّسيماّعندّمنّيرىّقتالهاّبمنزلةّقتالّالصائلّّ.
الثانيّ:أنّهذهّالسابةّكانتّمنّالمعاهدينّممنّهوّأحسنّحاالّمنّالمعاهدينّفيّذلكّالوقتّفلوّلمّيكنّالسبّموجباّ
لدمهاّلماّقتلتّولماّجازّقتلهاّولهذاّخافّالذيّقتلهاّأنّتتولدّفتنةّحتىّقالّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"الّينتطحّفيهاّ
عنزان"ّمعّأنّانتطاحهماّإنماّهوّكالتشامّفبينّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنهّالّيتحركّلذلكّقليلّمنّالفتنّوالّكثيرّرحمةّ
منّهللاّبالمؤمنينّونصراّلرسولهّودينهّفلوّلمّيكنّهناكّماّيحذرّمعهّقتلّهذهّلوالّالهجاءّلماّخيفّهذاّّ.
الثالثّ:أنّالحديثّمصرحّبأنهاّإنماّقتلتّألجلّماّذكرتهّمنّالهجاءّوأنّسائرّقومهاّتركواّإذّلمّيهجواّوأنهمّلوّ
هجواّلفعلّبهمّكماّفعلّبهاّفظهرّبذلكّأنّالهجاءّموجبّبنفسهّللقتلّسواءّكانّالهاجيّحربياّأوّمسلماّأوّمعاهداّ
حتىّيجوزّأنّيقتلّألجلهّمنّالّيقتلهّبدونهّوإنّكانّالحربيّالمقاتلّيجوزّقتلهّمنّوجهّآخرّوذلكّفيّالمسلمّظاهرّ
وأماّفيّالمعاهدّفألنّالهجاءّإذاّأباحّدمّالمرأةّفهوّكالقتالّأوّأسوأّحاالّمنّالقتالّّ.
الرابعّ:أنّالمسلمينّكانواّممنوعينّقبلّالهجرةّوفيّأوائلّالهجرةّمنّاالبتداءّبالقتالّوكانّقتلّالكفارّحينئذّمحرماّ
ّه ّمّ ّالقّّتال}ّ
لّلّ ّه ّمّ ّكّفواّأّّيّدّي ّك ّم}ّإلىّقولهّ{ّ:فلّمّاّ ّكت ّّ
ّينّقّي ّ
وهوّمنّقتلّالنفسّبغيرّحقّكماّقالّتعالى{ّ:أّلّ ّمّّت ّّرّإّلّىّالّذ ّّ
ّبّ ّعلّي ّ
ّينّّيّقاّتلّون}ّوهذاّمنّالعلمّالعامّبينّأهلّالمعرفةّبسيرةّ
ّنّلّلّذ ّّ
ولهذاّأولّماّأنزلّمنّالقرآنّفيهّنزلّباإلباحةّبقوله{ّ:أّذ ّّ
رسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّالّيخفىّعلىّأحدّمنهمّأنهّصلىّهللاّعليهّوسلمّكانّقبلّالهجرةّوبعيدهاّممنوعاّعنّ
االبتداءّبالقتلّوالقتالّولهذاّقالّلألنصارّالذينّبايعوهّليلةّالعقبةّلماّاستأذنوهّفيّأنّيميلواّعلىّأهلّمنىّ"إنهّلمّيؤذنّ
ّليّفيّالقتال"ّوذلكّحينئذّبمنزلةّاألنبياءّالذينّلمّيؤمرواّبالقتالّكنوحّوهودّوصالحّوإبراهيمّوعيسىّبلّكأكثرّ
األنبياءّغيرّأنبياءّبنيّإسرائيلّّ.
ثمّإنهّلمّيقاتلّأحداّمنّأهلّالمدينةّولمّيأمرّبقتلّأحدّمنّرؤوسهمّالذينّكانواّيجمعونهمّعلىّالكفرّوالّمنّغيرهمّ
واآلياتّالتيّنزلتّإذّذاكّإنماّتأمرّبقتالّالذينّأخرجوهمّوقاتلوهمّونحوّذلكّوظاهرّهذاّأنهّلمّيؤذنّلهمّإذّذاكّفيّ
ابتداءّقتلّالكافرينّمنّأهلّالمدينةّفإنّدوامّإمساكهّعنهمّيدلّعلىّاستحبابهّأوّوجوبهّوهوّفيّالوجوبّأظهرّلماّ
ّذكرناّألنّاإلمساكّكانّواجباّوالمغيرّلحالهّلمّيشملّأهلّالمدينةّفيبقىّعلىّالوجوبّالمتقدمّمعّفعلهّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّّ.
قالّموسىّبنّعقبةّعنّالزهريّ:كانتّسيرةّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّعدوهّقبلّأنّتنزلّبراءةّيقاتلّمنّ
لّ ّ
نّ ّ
هللاّّلّ ّك ّمّ
اعّت ّزلّو ّك ّمّّفلّ ّمّّيّقاّتلّو ّك ّمّّوأّّلّقّواّإّلّّي ّك ّمّال ّسلّ ّمّّف ّماّ ّجّع ّ
قاتلهّومنّكفّيدهّوعاهدهّكفّعنهّقالّهللاّتعالىّ{ّ:فإّ ّّ
ّه ّمّ ّسّبيالّ}ّوكانّالقرآنّينسخّبعضهّبعضاّفإذاّنزلتّآيةّنسختّالتيّقبلهاّوعملّبالتيّأنزلتّوبلغتّاألولىّ
ّعلّي ّ
منتهىّالعملّبهاّوكانّماّقدّعملّبهاّقبلّذلكّطاعةّهللّحتىّنزلتّبراءةّوإذاّأمرّبقتلّهذهّالمرأةّالتيّهجتهّولمّ
ّيؤذنّلهّفيّقتلّقبيلتهاّالكافرينّعلمّأنّالسبّموجبّللقتلّوإنّكانّهناكّماّيمنعّالقتالّلوالّالسببّكالعهدّواألنوثةّ
ومنعّقتلّالكافرّالممسكّأوّعدمّإباحتهّّ.
وهذاّوجهّحسنّدقيقّفإنّاألصلّأنّدمّاآلدميّمعصومّالّيقتلّإالّبالحقّوليسّالقتلّللكفرّمنّاألمرّالذيّاتفقتّ
عليهّالشرائعّوالّأوقاتّالشريعةّالواحدةّكالقتلّقوداّفإنهّمماّالّتختلفّفيهّالشرائعّوالّالعقولّوكانّدمّالكافرّفيّ
أولّاإلسالمّمعصوماّبالعصمةّاألصليةّوبمنعّهللاّالمؤمنينّمنّقتالهّودماءّهؤالءّالقومّكدمّالقبطيّالذيّقتلهّموسىّ
وكدمّالكافرّالذيّلمّتبلغهّالدعوةّفيّزمانناّأوّأحسنّحاالّمنّذلكّوقدّعدّموسىّذلكّذنباّفيّالدنياّواآلخرةّمعّأنّ
قتلهّكانّخطأّشبهّعمدّأوّخطأّمحضاّولمّيكنّعمداّمحضاّّ.
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فظاهرّسيرةّنبياّوظاهرّماّأذنّلهّفيهّأنّحالّأهلّالمدينةّإذّذاكّممنّلمّيسلمّكانتّكهذهّالحالّفإذاّقتلّالمرأةّالتيّ
هجتهّمنّهؤالءّوليسواّعندهّمحاربينّبحيثّيجوزّقتالهمّمطلقاّكانّقتلّالمرأةّالتيّتهجوهّمنّأهلّالذمةّبهذهّالمثابةّ
وأولىّألنّهذهّقدّعاهدناهاّعلىّأنّالّتسبّوعلىّأنّتكونّصاغرةّوتلكّلمّنعاهدهاّعلىّشيءّّ.
الحديثّالسابعّ:قصةّأبيّعفكّاليهوديّذكرهاّأهلّالمغازيّوالسيرّّ.
قالّالواقديّ:ثناّشعبةّبنّمحمدّعنّعمارةّبنّغزيةّوحدثناهّأبوّمصعبّإسماعيلّبنّمصعبّبنّإسماعيلّبنّزيدّ
بنّثابتّعنّأشياخهّقاالّ:إنّشيخاّمنّبنيّعمروّبنّعوفّيقالّلهّأبوّعفكّوكانّشيخاّكبيراّقدّبلغّعشرينّومائةّ
سنةّحينّقدمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّالمدينةّكانّيحرضّعلىّعداوةّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّولمّيدخلّفيّ
اإلسالمّفلماّخرجّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّإلىّبدرّظفرهّهللاّبماّظفرهّفحسدهّوبغىّفقالّوذكرّقصيدةّتتضمنّ
ّهجوّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوذمّمنّاتبعهّأعظمّماّفيهاّقولهّّ:
فيسلبهمّأمرهمّراكبّّ...حراماّحالالّلشتىّمعاّ
قالّسالمّبنّعميرّ:عليّنذرّأنّأقتلّأباّعفكّأوّأموتّدونهّفأمهلّفطلبّلهّغرةّحتىّكانتّليلةّصائفةّفنامّأبوّعفكّ
بالفناءّفيّالصيفّفيّبنيّعمروّبنّعوفّفأقبلّسالمّبنّعميرّفوضعّالسيفّعلىّكبدهّحتىّخشّفيّالفراشّ
وصاحّعدوّهللاّفثابّإليهّأناسّممنّهمّعلىّقولهّفأدخلوهّمنزلهّوقبروهّوقالواّ:منّقتله؟ّوهللاّلوّنعلمّمنّقتلهّلقتلناهّّ.
وبهّذكرّمحمدّبنّسعدّأنهّكانّيهودياّوقدّذكرناّأنّيهودّالمدينةّكلهمّكانواّقدّعاهدواّثمّإنهّلماّهجاّوأظهرّالذمّ
قتلّّ.
قالّالواقديّعنّابنّرقشّ:قتلّأبوّعفكّفيّشوالّعلىّرأسّعشرينّشهراّوهذاّقديمّقبلّقتلّابنّاألشرفّوهذاّفيهّ
داللةّواضحةّعلىّأنّالمعاهدّإذاّأظهرّالسبّينتقضّعهدهّويقتلّغيلةّلكنّهوّمنّروايةّأهلّالمغازيّوهوّيصلحّ
أنّيكونّمؤيداّمؤكداّبالّترددّّ.
الحديثّالثامنّ:حديثّأنسّبنّزنيمّالديليّوهوّمشهورّعندّأهلّالسيرةّذكرهّابنّإسحاقّوالواقديّوغيرهماّّ.
قالّالواقديّ:حدثنيّعبدّهللاّبنّعمروّبنّزهيرّعنّمحجنّبنّوهبّقالّ:كانّآخرّماّكانّبينّخزاعةّوبينّكنانةّأنّ
أنسّبنّزنيمّالديليّهجاّرسولّهللاّعليهّالصالةّوالسالمّفسمعهّغالمّمنّخزاعةّفوقعّبهّفشجهّفخرجّإلىّقومهّ
فأراهمّشجتهّفثارّالشرّمعّماّكانّبينهمّوماّتطلبّبنوّبكرّمنّخزاعةّمنّدمائهاّّ.
قالّالواقديّ:حدثنيّحرامّبنّهشامّبنّخالدّالكعبيّعنّأبيهّقالّ:وخرجّعمروّبنّسالمّالخزاعيّفيّأربعينّراكباّ
منّخزاعةّيستنصرونّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّويخبرونهّبالذيّأصابهمّوذكرّقصةّفيهاّإنشادّالقصيدةّالتىّ
أولهاّّ:
الّهمّإنيّناشدّمحمداّّّ...ّ...ّ...ّ...
قالّ:فلماّفرغّالركبّقالواّ:ياّرسولّهللاّإنّأنسّبنّزنيمّالديليّقدّهجاكّفندرّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّدمهّ
فبلغّذلكّأنسّبنّزنيمّفقدمّمعتذراّإلىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّمماّبلغهّعنهّفقالّوذكرّقصيدةّفيهاّمدحّ
لرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّأولهاّّ:
أنتّالذيّتهدىّمعدّبأمرهّّ...بلّهللاّيهديهاّوقالّلكّ:اشهدّ
فماّحملتّمنّناقةّفوقّرحلهاّّ...أبرّوأوفىّذمةّمنّمحمدّ
تعلمّرسولّهللاّأنكّمدركيّّ...وأنّوعيداّمنكّكاألخذّباليدّ
تعلمّرسولّهللاّأنكّقادرّّ...علىّكلّسكنّمنّتهامّومنجدّ
ونبيّرسولّهللاّأنيّهجوتهّّ...فالّرفعتّسوطيّإليّإذاّيديّ
سوىّأننيّقدّقلتّ:ياّويحّفتيةّّ...أصيبواّبنحسّيومّطلقّوأسعدّ
ويقولّفيهاّّ:
فإنيّالّعرضاّخرقتّوالّدماّّ...هرقتّففكرّعالمّالحقّواقصدّ
قالّالواقديّ:أنشدنيهاّحرامّوبلغتّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّقصيدتهّهذهّواعتذارهّوكلمهّنوفلّبنّمعاويةّ
الديليّفقالّ:ياّرسولّهللاّأنتّأولىّالناسّبالعفوّومنّمناّمنّلمّيعادكّويؤذك؟ّونحنّفيّجاهليةّالّندريّماّنأخذّ
وماّندعّحتىّهداناّهللاّبكّوأنقذناّبكّمنّالهلكّوقدّكذبّعليهّالركبّوأكثرواّعندكّفقالّدعّالركبّعنكّفإناّلمّنجدّ
بتهامةّأحداّمنّذيّرحمّقريبّوالّبعيدّكانّأبرّمنّخزاعةّفأسكتّنوفلّبنّمعاويةّفلماّسكتّقالّرسولّهللاّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّقدّعفوتّعنهّقالّنوفلّ:فداكّأبيّوأميّّ.
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وقالّابنّإسحاقّ:وقالّأنسّبنّزنيمّيعتذرّإلىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّمماّكانّقالّفيهمّعمروّبنّسالمّحينّ
قدمّعلىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّيستنصرهّويذكرّأنهمّقدّنالواّمنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوأنشدّتلكّ
القصيدةّوفيهاّّ:
وتعلمّأنّالركبّركبّعويمرّّ...همّالكاذبونّالمخلفوّكلّموعدّّ
فوجهّالداللةّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّكانّقدّصالحّقريشاّوهادنهمّعامّالحديبيةّعشرّسنينّودخلتّخزاعةّفيّ
عقدهّوكانّأكثرهمّمسلمينّوكانواّعيبةّنصحّلرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّمسلمهمّوكافرهمّودخلتّبنوّبكرّفيّ
عهدّقريشّفصارّهؤالءّكلهمّمعاهدينّوهذاّمماّتواترّبهّالنقلّولمّيختلفّفيهّأهلّالعلمّّ.
ثمّإنّهذاّالرجلّالمعاهدّهجاّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعلىّماّقيلّعنهّفشجهّبعضّخزاعةّثمّأخبرواّالنبيّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّأنهّهجاهّيقصدونّبذلكّإغراءهّببنيّبكرّفندرّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّدمهّأيّأهدرهّولمّيندرّ
دمّغيرهّفلوالّأنهمّعلمواّأنّهجاءّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّالمعاهدةّمماّيوجبّاالنتقامّمنهّلمّيفعلواّذلكّّ.
ثمّإنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّندرّدمهّلذلكّمعّأنّهجاءهّكانّحالّالعهدّوهذاّالنصّفيّأنّالمعاهدّالهاجيّيباحّ
دمهّّ.
"ّ:تعلمّرسولّهللا"ّ"تعلمّرسولّ
ثمّإنهّلماّقدمّأسلمّفيّشعرهّولهذاّعدوهّمنّأصحابّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوقوله ّ
هللا"ّ"ونبيّرسولّهللا"ّدليلّعلىّأنهّأسلمّقبلّذلكّأوّهذاّوحدهّإسالمّمنهّفإنّالوثنيّإذاّقال"ّ:محمدّرسولّهللا"ّحكمّ
بإسالمهّومعّهذاّفقدّأنكرّأنّيكونّهجاّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوردّشهادةّأولئكّبأنهمّأعداءّلهّلماّبينّالقبيلتينّ
ّمنّالدماءّوالحربّفلوّلمّيكنّماّفعلهّمبيحاّلدمهّلماّاحتاجّإلىّشيءّمنّذلكّّ.
ثمّإنهّبعدّإسالمهّواعتذارهّوتكذيبّالمخبرينّومدحهّلرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّإنماّطلبّالعفوّمنّالنبيّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّعنّإهدارّدمهّوالعفوّإنماّيكونّمعّجوازّالعقوبةّعلىّالذنبّفعلمّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّكانّلهّ
أنّيعاقبهّبعدّمجيئهّمسلماّمعتذراّوإنماّعفاّعنهّحلماّوكرماّّ.
ثمّإنّفيّالحديثّأنّنوفلّبنّمعاويةّهوّالذيّشفعّلهّإلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوقدّذكرّعامةّأهلّالسيرّأنّ
نوفالّهذاّهوّرأسّالمتكبرينّالذينّعدواّعلىّخزاعةّوقتلوهمّوأعانتهمّقريشّعلىّذلكّوبسببّذلكّانتقضّعهدّ
قريشّوبنيّبكرّثمّإنهّأسلمّقبلّالفتحّحتىّصارّيشفعّفيّالذيّهجاّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفعلمّأنّالهجاءّأغلظّ
منّنقضّالعهدّبالقتالّبحيثّإذاّنقضّقومّالعهدّبالقتالّوآخرّهجاّثمّأسلماّعصمّدمّالذيّقاتلّوجازّاالنتقامّمنّ
الهاجيّولهذاّقرنّهذاّالرجلّخرقّالعرضّبسفكّالدمّفعلمّأنّكليهماّموجبّللقتلّوأنّخرقّعرضهّكانّأعظمّ
عندهمّمنّسفكّدماءّالمسلمينّوالمعاهدينّّ.
ومماّيوضحّهذاّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلمّيهدرّدمّأحدّمنّبنيّبكرّالناقضينّالعهدّبعينهّوإنماّمكنّمنهمّبنيّ
خزاعةّيومّالفتحّأكثرّالنهارّوأهدرّدمّهذاّبعينهّحتىّأسلمّواعتذرّهذاّمعّأنّالعهدّكانّعهدّهدنةّوموادعةّلمّيكنّ
عهدّجزيةّوذمةّوالمهادنّالمقيمّببلدهّيظهرّببلدهّماّشاءّمنّمنكراتّاألقوالّواألفعالّالمتعلقةّبدينهّودنياهّوالّ
ينتقضّبذلكّعهدهّحتىّيحاربّفعلمّأنّالهجاءّمنّجنسّالحربّوأغلظّمنهّوأنّالهاجيّالّذمةّلهّّ.
الحديثّالتاسعّ:قصةّابنّأبيّسرحّوهيّمماّاتفقّعليهاّأهلّالعلمّواستفاضتّعندهمّاستفاضةّتستغنىّعنّروايةّ
اآلحادّوذلكّأثبتّوأقوىّمماّرواهّالواحدّالعدلّفنذكرهاّمشروحةّليتبينّوجهّالداللةّمنهاّّ:
عنّمصعبّبنّسعدّعنّسعدّبنّأبيّوقاصّقالّ"ّ:لماّكانّيومّفتحّمكةّاختبأّعبدّهللاّبنّسعدّبنّأبيّسرحّعندّ
عثمانّبنّعفانّفجاءّبهّحتىّأوقفهّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقالّ:ياّرسولّهللاّبايعّعبدّهللاّفرفعّرأسهّفنظرّ
إليهّثالثاّكلّذلكّيأبىّفبايعهّبعدّثالثّثمّأقبلّعلىّأصحابهّفقال"ّ:أماّكانّفيكمّرجلّرشيدّيقومّإلىّهذاّحيثّرآنيّ
كففتّيديّعنّبيعتهّفيقتله"ّفقالواّ:ماّندريّياّرسولّهللاّماّفيّنفسكّإالّأومأتّإليناّبعينكّقال"ّ:إنهّالّينبغيّلنبيّ
أنّتكونّلهّخائنةّاألعينّ"ّرواهّأبوّداودّبإسنادّصحيحّّ.
وراوهّالنسائيّكذلكّبأبسطّمنّهذاّعنّسعدّقالّ:لماّكانّيومّفتحّمكةّآمنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّإالّأربعةّ
ّ:عكرمةّبنّأبيّجهلّوعبدّهللاّبنّخطلّومقيسّبنّحبابةّ
نفرّوقالّ:اقتلوهمّوإنّوجدتموهمّمتعلقينّبأستارّالكعبة ّ
وعبدّهللاّبنّسعدّبنّأبيّسرحّّ.
فأماّعبدّهللاّبنّخطلّفأدركّوهوّمتعلقّبأستارّالكعبةّفاستبقّإليهّسعيدّبنّحارثّوعمارّبنّياسرّفسبقّسعيدّ
عماراّوكانّأشبّالرجلينّفقتلهّّ.
وأماّمقيسّبنّحبابةّفأدركهّالناسّفيّالسوقّفقتلوهّّ.
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وأماّعكرمةّفركبّالبحرّفأصابتهمّعاصفّفقالّأصحابّالسفينةّ:أخلصواّفإنّآلهتكمّالّتغنيّعنكمّشيئاّهاهناّفقالّ
عكرمةّ:وهللاّلئنّلمّينجنيّفيّالبحرّإالّاإلخالصّالّينجنيّفيّالبرّغيرهّاللهمّلكّعليّعهداّإنّأنتّعافيتنيّمماّأناّ
فيهّأنّآتيّمحمدّحتىّأضعّيديّفيّيدهّوألجدنهّعفواّكريماّفجاءّوأسلمّّ.
وأماّعبدّهللاّبنّسعدّبنّأبيّسرحّفإنهّاختبأّعندّعثمانّبنّعفانّفلماّدعاّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّالناسّإلىّ
البيعةّجاءّبهّحتىّأوقفهّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّثمّذكرّالباقيّكماّرواهّأبوّداودّّ.
وعنّعبدّهللاّبنّعباسّقالّ:كانّعبدّهللاّبنّسعدّبنّأبيّسرحّيكتبّلرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفأزلهّالشيطانّ
فلحقّبالكفارّفأمرّبهّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنّيقتلّيومّالفتحّفاستجارّلهّعثمانّفأجارهّرسولّهللاّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّرواهّأبوّداودّّ.
وروىّمحمدّبنّسعدّفيّالطبقاتّعنّعليّبنّزيدّعنّسعيدّبنّالمسيبّأنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّأمرّبقتلّ
ابنّأبيّسرحّيومّالفتحّوفرتنيّوابنّالزبعريّوابنّخطلّفأتاهّأبوّبردةّوهوّمتعلقّبأستارّالكعبةّفبقرّبطنهّوكانّ
رجلّمنّاألنصارّقدّنذرّإنّرأىّابنّأبيّسرحّأنّيقتلهّفجاءّعثمانّوكانّأخاهّمنّالرضاعةّفشفعّلهّإلىّرسولّهللاّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّوقدّأخذّاألنصاريّبقائمّالسيفّينظرّإلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمتىّيومئّإليهّأنّيقتلهّ
فشفعّلهّعثمانّحتىّتركهّثمّقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّلألنصاري"ّ:هالّوفيتّبنذرك"ّفقالّ:ياّرسولّهللاّ
وضعتّيديّعلىّقائمّالسيفّأنتظرّمتىّتومئّفأقتلهّفقالّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:ليسّلنبيّأنّيومئ"ّّ.
وقالّمحمدّبنّإسحاقّفيّروايةّابنّبكيرّعنهّ:قالّأبوّعبيدةّبنّمحمدّبنّعمارّبنّياسرّوعبدّهللاّبنّأبيّبكرّبنّ
حزمّ:إنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّحينّدخلّمكةّوفرقّجيوشهّأمرهمّأنّالّيقتلواّأحداّإالّمنّقاتلهمّإالّنفراّ
قدّسماهمّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوقال"ّ:اقتلوهمّوإنّوجدتموهمّتحتّأستارّالكعبةّ"ّعبدّهللاّبنّخطلّوعبدّ
هللاّبابنّأبيّسرحّوإنماّأمرّبابنّأبيّسرحّألنهّكانّقدّأسلمّفكانّيكتبّلرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّالوحيّفرجعّ
مشركاّولحقّبمكةّفكانّيقولّ:لهمّإنيّألصرفهّكيفّشئتّأنهّليأمرنيّأنّأكتبّلهّالشيءّفأقولّلهّ:أوّكذاّأوّكذاّ
فيقولّ:نعمّوذلكّأنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّكانّيقول"ّ:عليمّحليم"ّفيقولّلهّ:أوّأكتبّ"عزيزّحكيم"ّفيقولّلهّ
رسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ:كالهماّسواءّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّيّإّلّيّّّّولّ ّمّ
لّأوح ّّ
ّّّّقا ّ
هللاّ ّكذّباّّأو
ّنّاّفّت ّرىّ ّعلّىّ ّ
قالّابنّإسحاقّ:حدثنيّشرحبيلّبنّسعدّأنّفيهّنزلتّ{ّ:و ّمنّّّأظلّ ّمّّمم ّّ
لّمّ
هللا}ّفلماّدخلّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّمكةّفرّإلىّعثمانّبنّ
لّ ّّ
لّ ّماّأّّن ّز ّ
ّث ّ
لّ ّسأّّن ّز ّ
حّإّلّّي ّهّ ّش ّي ّءّّو ّمنّّّّقا ّ
يّو ّ
عفانّوكانّأخاهّمنّالرضاعةّفغيبهّعندهّحتىّاطمأنّأهلّمكةّفأتىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفاستأمنّلهّ
فصمتّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّطويالّوهوّواقفّعليهّثمّقالّ"ّ:نعم"ّفانصرفّبهّفلماّولىّقالّرسولّهللاّ
صلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:ماّصمتّإالّرجاءّأنّيقومّإليهّبعضكمّفيقتله"ّفقالّرجلّمنّاألنصارّ:ياّرسولّهللاّأالّ
أومأتّإليّفأقتلهّفقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:إنّالنبيّالّيقتلّباإلشارةّ"ّّ.
وقالّابنّإسحاقّفيّروايةّإبراهيمّبنّسعدّعنهّ:حدثنيّبعضّعلمائناّأنّابنّأبيّسرحّرجعّإلىّقريشّفقالّ:وهللاّلوّ
أشاءّلقلتّكماّيقولّمحمدّوجئتّبمثلّماّيأتيّبهّإنهّليقولّالشيءّوأصرفهّإلىّشيءّفيقولّ:أصبتّففيهّأنزلّهللاّ
ّوحّإّلّّي ّهّ ّش ّي ّء}ّفلذلكّأمرّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّ
ّيّإّلّيّّّّولّ ّمّي ّّ
لّأّوح ّّ
ّّّّقا ّ
هللاّ ّكذّباّّأّو
ّنّاّفّت ّرىّ ّعلّىّ ّّ
تعالىّ{ّ:و ّمنّّّأّ ّظلّ ّمّّمم ّّ
وسلمّبقتلهّّ.
قالّابنّإسحاقّعنّابنّأبيّنجيحّقالّ:كانّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّعهدّإلىّأمرائهّمنّالمسلمينّحينّأمرهمّ
أنّيدخلواّمكةّأالّيقاتلواّإالّأحداّقاتلهمّإالّأنهّقدّعهدّفيّنفرّسماهمّأمرّبقتلهمّوإنّوجدواّتحتّأستارّالكعبةّمنهمّ
عبدّهللاّبنّسعدّبنّأبيّسرحّوإنماّأمرّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّبقتلهّألنهّكانّأسلمّوكانّيكتبّلرسولّهللاّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّالوحيّفارتدّمشركاّراجعاّإلىّقريشّفقالّ:وهللاّإنيّألصرفهّحيثّأريدّإنهّليمليّعليّفأقولّأوّ
كذاّأوّكذاّفيقولّ:نعمّوذلكّأنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّكانّيمليّعليهّفيقول"ّ:عزيزّحكيم"ّأوّ"حكيمّحليم"ّ
فكانّيكتبهاّعلىّأحدّالحرفينّفيقول"ّ:كلّصواب"ّّ.
ورويناّفيّمغازيّمعمرّعنّالزهريّفيّقصةّالفتحّقالّ:فدخلّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفأمرّأصحابهّبالكفّ
وقال"ّ:كفواّالسالح"ّإالّخزاعةّمنّبكرّساعةّثمّأمرهمّفكفواّفآمنّالناسّكلهمّإالّأربعةّ:ابنّأبيّسرحّوابنّخطلّ
ومقيسّالكنانيّوامرأةّأخرىّثمّقالّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:إنيّلمّأحرمّمكةّولكنّهللاّحرمهاّوإنهاّلمّتحلّألحدّ
منّقبليّوالّتحلّألحدّبعديّإلىّيومّالقيامةّوإنماّأحلهاّهللاّليّساعةّمنّنهار"ّقالّثمّجاءّعثمانّبنّعفانّبابنّأبيّ
سرحّفقالّ:بايعهّياّرسولّهللاّفأعرضّعنهّثمّجاءهّمنّناحيةّأخرىّفقالّ:بايعهّياّرسولّهللاّفأعرضّعنهّثمّجاءهّ
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أيضاّفقالّ:بايعهّياّرسولّهللاّفمدّيدهّفبايعهّفقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:لقدّأعرضتّعنهّوانيّألظنّ
ّبعضكمّسيقتله"ّفقالّرجلّمنّاألنصارّ:فهالّأومضتّإليّياّرسولّهللاّفقال"ّ:إنّالنبيّالّيومض"ّفكأنهّرآهّغدراّّ.
وفيّمغازيّموسىّبنّعقبةّعنّابنّشهابّقالّ:وأمرهمّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنّيكفواّأيديهمّفالّيقاتلواّ
أحداّإالّمنّقاتلهمّوأمرهمّبقتلّأربعةّمنهمّعبدّهللاّبنّسعدّبنّأبيّسرحّوالحويرثّبنّنقيدّوابنّخطلّومقيسّبنّ
حبابةّأحدّبنيّليثّوأمرّبقتلّقينتينّالبنّخطلّتغنيانّبهجاءّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّثمّقالّ:ويقالّأمرّ
رسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّقتلّالنفرّوأنّيقتلّعبدّهللاّبنّأبيّسرحّوكانّارتدّبعدّالهجرةّكافراّفاختبأّحتىّ
اطمأنّالناسّثمّأقبلّيريدّأنّيبايعّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفأعرضّعنهّليقومّرجلّمنّأصحابهّفيقتلهّفلمّيقمّ
إليهّأحدّولمّيشعرواّبالذيّفيّنفسّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقالّأحدهمّ:لوّأشرتّإليّياّرسولّهللاّضربتّ
عنقهّفقالّ"إنّالنبيّالّيفعلّذلك"ّويقالّ:أجارهّعثمانّبنّعفانّوكانّأخاهّمنّالرضاعةّوقتلتّإحدىّالقينتينّ
وكمنتّاألخرىّحتىّاستؤمنّلهاّّ.
وذكرّمحمدّبنّعائدّفيّمغازيهّهذهّالقصةّمثلّذلكّّ.
وذكرّالواقديّعنّأشياخهّقالواّ:وكانّعبدّهللاّبنّسعدّبنّأبيّسرحّيكتبّلرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفربماّأملىّ
عليهّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"سميعّعليم"ّفيكتبّ"عليمّحكيم"ّفيقرأهّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيقولّ:
كذاكّقالّهللاّويقرأهّفافتتنّوقالّ:ماّيدريّمحمدّماّيقولهّإنيّألكتبّلهّماّشئتّهذاّالذيّكتبتّيوحىّإليّكماّيوحىّ
إلىّمحمدّوخرجّهارباّمنّالمدينةّإلىّمكةّمرتداّفأهدرّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّدمهّيومّالفتحّفلماّكانّيومئذّ
جاءّابنّأبيّسرحّإلىّعثمانّبنّعفانّوكانّأخاهّمنّالرضاعةّفقالّ:ياّأخيّإنيّوهللاّأستجيرّبكّفاحبسنيّهاّهناّ
واذهبّإلىّمحمدّفكلمهّفيّفإنّمحمداّإنّرآنيّضربّالذيّفيهّعينايّإنّجرميّأعظمّالجرمّوقدّجئتّتائباّفقالّ
عثمانّ:بلّاذهبّمعيّقالّعبدّهللاّ:وهللاّلئنّرآنيّليضربنّعنقيّوالّينظرنيّقدّأهدرّدميّوأصحابهّيطلبوننيّفيّ
كلّموضعّفقالّعثمانّ:انطلقّمعيّفالّيقتلكّإنّشاءّهللاّفلمّيرعّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّإالّعثمانّآخذاّبيدّ
عبدّهللاّبنّسعدّابنّأبيّسرحّواقفينّبينّيديهّفأقبلّعثمانّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقالّ:ياّرسولّهللاّأمهّ
كانتّتحملنيّوتمشيهّوترضعنيّوتفطمهّوكانتّتلطفنيّوتتركهّفهبهّليّفأعرضّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
وجعلّعثمانّكلماّأعرضّعنهّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّبوجههّاستقبلهّفيعيدّعليهّهذاّالكالمّوإنماّأعرضّ
ّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّإرادةّأنّيقومّرجلّفيضربّعنقهّألنهّلمّيؤمنهّفلماّرأىّأنّالّيقومّأحدّوعثمانّقدّأكبّ
علىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّيقبلّرأسهّوهوّيقولّّ:ياّرسولّهللاّبايعهّفداكّأبيّوأميّفقالّالنبيّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّ:نعمّثمّالتفتّإلىّأصحابهّفقالّ:ماّمنعكمّأنّيقومّرجلّمنكمّإلىّهذاّالكلبّفيقتلهّأوّقالّالفاسقّفقالّعبادّ
ّبنّبشرّ:أالّأومأتّإليّياّرسولّهللاّفوالذيّبعثكّبالحقّإنيّألتبعّطرفكّمنّكلّناحيةّرجاءّأنّتشيرّإليّفأضربّ
عنقهّويقالّ:قالّهذاّأبوّاليسرّويقالّ:عمرّبنّالخطابّفقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّإنيّالّأقتلّباإلشارةّ"ّّ.
وقائلّيقولّ:إنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقالّيومئذّ"ّ:إنّالنبيّالّتكونّلهّخائنةّاألعينّ"ّّ.
فبايعهّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفجعلّيفرّمنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّكلماّرآهّفقالّعثمانّلرسولّهللاّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّ:بأبيّوأميّلوّترىّابنّأمّعبدّهللاّيفرّمنكّكلماّرآكّفتبسمّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقالّ:
"ألمّأبايعهّوأومنه؟ّ"ّقالّ:بلىّياّرسولّهللاّولكنهّيتذكرّعظيمّجرمهّفيّاإلسالمّفقالّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ:
"اإلسالمّيجبّماّكانّقبله"ّفرجعّعثمانّإلىّابنّأبيّسرحّفأخبرهّفكانّيأتيّفيسلمّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
معّالناسّّ.
فوجهّالداللةّأنّعبدّهللاّبنّسعدّبنّأبيّسرحّافترىّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنهّكانّيتممّلهّالوحيّويكتبّلهّ
ماّيريدّفيوافقهّعليهّوأنهّيصرفهّحيثّشاءّويغيرّماّأمرهّبهّمنّالوحيّفيقرهّعلىّذلكّوزعمّأنهّسينزلّمثلّماّ
أنزلّهللاّإذّكانّقدّأوحيّإليهّفيّزعمهّكماّأوحيّإلىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوهذاّالطعنّعلىّرسولّهللاّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّوعلىّكتابهّواالفتراءّعليهّبماّيوجبّالريبّفيّنبوتهّقدرّزائدّعلىّمجردّالكفرّبهّوالردةّفيّ
ّالدينّوهوّمنّأنواعّالسبّّ.
وكذلكّماّافترىّعليهّكاتبّآخرّمثلّهذهّالفريةّقصمهّهللاّوعاقبهّعقوبةّخارجةّعنّالعادةّليتبينّلكلّأحدّافتراؤهّإذّ
ّ:كاتبهّأعلمّالناسّبباطنهّوبحقيقةّأمرهّوقدّأخبرّعنهّ
كانّمثلّهذاّيوجبّفيّالقلوبّالمريضةّريباّبأنّيقولّالقائل ّ
بماّأخبرّفمنّنصرّهللاّلرسولهّأنّأظهرّفيهّآيةّيبينّبهاّأنهّمفترّّ.
روىّالبخاريّفيّصحيحهّعنّعبدّالعزيزّبنّصهيبّعنّأنسّقال"ّ:كانّرجالّنصرانيّفأسلمّوقرأّالبقرةّوآلّ
عمرانّوكانّيكتبّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفعادّنصرانياّفكانّيقولّ:الّيدريّمحمدّإالّماّكتبتّلهّفأماتهّهللاّ
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فدفنوهّفأصبحّوقدّلفظتهّاألرضّفقالواّ:هذاّفعلّمحمدّوأصحابهّنبشواّعنّصاحبناّفألقوهّفحفرواّلهّواعمقواّفيّ
األرضّماّاستطاعواّفأصبحّوقدّلفظتهّاألرضّفعلمواّأنهّليسّمنّالناسّفألقوه"ّّ.
ورواهّمسلمّمنّحديثّسليمانّبنّالمغيرةّعنّثابتّعنّأنسّقال"ّ:كانّمناّرجلّمنّبنيّالنجارّقدّقرأّالبقرةّوآلّ
عمرانّوكانّيكتبّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفانطلقّهارباّحتىّلحقّبأهلّالكتابّقالّ:فرفعوهّقالواّ:هذاّقدّكانّ
يكتبّلمحمدّفأعجبواّبهّفماّلبثّأنّقصمّهللاّعنقهّفحفرواّلهّفواروهّفأصبحتّاألرضّقدّنبذتهّعلىّوجههاّثمّعادواّ
فحفرواّلهّفواروهّفأصبحتّاألرضّقدّنبذتهّعلىّوجههاّفتركوهّمنبوذا"ّّ.
فهذاّالملعونّالذيّافترىّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنهّماّكانّيدريّإالّماّكتبّلهّقصمهّهللاّوفضحهّبأنّ
أخرجهّمنّالقبرّبعدّأنّدفنّمراراّوهذاّأمرّخارجّعنّالعادةّيدلّكلّأحدّعلىّأنّهذاّعقوبةّلماّقالهّوأنهّكانّ
كاذباّإذّكانّعامةّالموتىّالّيصيبهمّمثلّهذاّوأنّهذاّالجرمّأعظمّمنّمجردّاالرتدادّإذّكانّعامةّالمرتدينّيموتونّ
والّيصيبهمّمثلّهذاّوأنّهللاّمنتقمّلرسولهّممنّطعنّعليهّوسبهّومظهرّلدينهّولكذبّالكاذبّإذاّلمّيمكنّالناسّأنّ
يقيمواّعليهّالحدّّ.
ونظيرّهذاّماّحدثناهّأعدادّمنّالمسلمينّالعدولّأهلّالفقهّوالخبرةّعماّجربوهّمراتّمتعددةّفيّحصرّالحصونّ
والمدائنّالتيّبالسواحلّالشاميةّلماّحصرّالمسلمونّفيهاّبنيّاألصفرّفيّزمانناّقالواّ:كناّنحنّنحصرّالحصنّأوّ
المدينةّالشهرّأوّأكثرّمنّالشهرّوهوّممتنعّعليناّحتىّنكادّنيأسّمنهّحتىّإذّتعرضّأهلهّلسبّرسولّهللاّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّوالوقيعةّفيّعرضهّفعجلناّفتحةّوتيسرّولمّيكدّيتأخرّإالّيوماّأوّيومينّأوّنحوّذلكّثمّيفتحّالمكانّعنوةّ
ويكونّفيهمّملحمةّعظيمةّقالواّ:حتىّإنّكناّلنتباشرّبتعجيلّالفتحّإذاّسمعناهمّيقعونّفيهّمعّامتالءّالقلوبّغيظاّ
عليهمّبماّقالواّفيهّّ.
وهكذاّحدثنيّبعضّأصحابناّالثقاتّأنّالمسلمينّمنّأهلّالمغربّحالهمّمعّالنصارىّكذلكّومنّسنةّهللاّأنّيعذبّ
أعداءهّتارةّبعذابّمنّعندهّوتارةّبأيديّعبادهّالمؤمنينّّ.
وكذلكّلماّتمكنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّابنّأبيّسرحّأهدرّدمهّلماّطعنّفيّالنبوةّوافترىّعليهّالكذبّمعّأنهّ
قدّآمنّجميعّأهلّمكةّالذينّقاتلوهّوحاربوهّأشدّالمحاربةّومعّأنّالسنةّفيّالمرتدّأنهّالّيقتلّحتىّيستتابّإماّ
وجوباّأوّاستحباباّّ.
وسنذكرّإنّشاءّهللاّأنّجماعةّارتدواّعلىّعهدّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّثمّدعواّإلىّالتوبةّوعرضتّعليهمّحتىّ
تابواّوقبلتّتوبتهمّّ.
وفيّذلكّدليلّعلىّأنّجرمّالطاعنّعلىّالرسولّصلىّهللاّعليهّوسلمّالسابّلهّأعظمّمنّجرمّالمرتدّثمّإنّإباحةّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّدمهّبعدّمجيئهّتائباّمسلماّوقوله"ّ:هالّقتلتموه"ّثمّعفوهّعنهّبعدّذلكّدليلّعلىّأنّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّكانّلهّأنّيقتلهّوأنّيعفوّعنهّويعصمّدمهّوهوّدليلّعلىّأنّلهّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنّيقتلّمنّ
سبهّوإنّتابّوعادّإلىّاإلسالمّّ.
يوضحّذلكّأشياءّّ:
منهاّ:أنهّقدّرويّعنّعكرمةّأنّابنّأبيّسرحّرجعّإلىّاإلسالمّقبلّفتحّمكةّوكذلكّذكرّآخرونّأنّابنّأبيّسرحّ
رجعّإلىّاإلسالمّقبلّفتحّمكةّإذّنزلّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبهاّوقدّتقدمّعنهّأنهّقالّلعثمانّقبلّأنّيقدمّبهّعلىّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ:إنّجرميّأعظمّالجرمّوقدّجئتّتائباّوتوبةّالمرتدّإسالمهّّ.
ثمّإنهّجاءّإلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبعدّالفتحّوهدوءّالناسّوبعدّماّتابّفأرادّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّ
المسلمينّأنّيقتلوهّحينئذّوتربصّزماناّينتظرّفيهّقتلهّويظنّأنّبعضهمّسيقتلهّوهذاّدليلّواضحّعلىّجوازّقتلهّبعدّ
إسالمهّّ.
وكذلكّلماّقالّلهّعثمانّ:إنهّيفرّمنكّكلماّرآكّقال"ّ:ألمّأبايعهّوأومنه"ّقالّ:بلىّولكنهّيتذكرّعظيمّجرمهّفيّ
اإلسالمّفقال"ّ:اإلسالمّيجبّماّقبله"ّفبينّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنّخوفّالقتلّسقطّبالبيعةّواألمانّوأنّاإلثمّ
زالّباإلسالمّفعلمّأنّالسابّإذاّعادّإلىّاإلسالمّجبّاإلسالمّإثمّالسبّوبقيّقتلهّجائزاّحتىّيوجدّإسقاطّالقتلّممنّ
يملكهّإنّكانّممكناّّ.
وسيأتيّإنّشاءّهللاّتعالىّذكرّهذاّفيّموضعهّفإنّغرضناّهناّأنّنبينّأنّمجردّالطعنّعلىّرسولّهللاّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّوالوقيعةّفيهّيوجبّالقتلّفيّالحالّالتيّالّيقتلّفيهّلمجردّالردةّوإذاّكانّذلكّموجباّللقتلّاستوىّفيهّ
المسلمّوالذميّوألنّكلّماّيوجبّالقتلّسوىّالردةّيستويّفيهّالمسلمّوالذميّّ.
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وفيّكتمانّالصحابةّالبنّأبيّسرحّوإلحدىّالقينتينّدليلّعلىّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلمّيوجبّقتلهمّوإنماّ
أباحهّمعّجوازّعفوهّعنهمّوفيّذلكّدليلّعلىّأنهّكانّمخيراّبينّالقتلّوالعفوّوهذاّيؤيدّأنّالقتلّكانّلحقّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّّ.
واعلمّأنّافتراءّابنّأبيّسرحّوالكاتبّاآلخرّالنصرانيّعلىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّبأنهّكانّيتعلمّمنهماّ
افتراءّظاهرّّ.
وكذلكّقوله"ّ:إنيّألصرفهّكيفّشئتّإنهّليأمرنيّأنّأكتبّلهّالشيءّفأقولّلهّأوّكذاّأوّكذاّفيقولّنعم"ّفريةّظاهرةّ
فإنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّكانّالّيكتبهّإالّماّأنزلهّهللاّوالّيأمرهّأنّيكتبّقرآناّإالّماّأوحاهّهللاّإليهّوالّينصرفّ
لهّكيفّشاءّبلّينصرفّكماّيشاءّهللاّّ.
وكذلكّقوله"ّ:إنيّألكتبّلهّماشئتّهذاّالذيّكتبتّيوحىّإليّكماّيوحىّإلىّمحمدّوإنّمحمداّإذاّكانّيتعلمّمنيّ
فإنيّسأنزلّمثلّماّأنزلّهللا"ّفريةّظاهرةّفإنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلمّيكنّيكتبهّماّشاءّوالّكانّيوحىّإليهّ
شيءّّ.
وكذلكّقولّالنصراني"ّ:ماّيدريّمحمدّإالّماّكتبتّله"ّمنّهذاّالقبيلّوعلىّهذاّاالفتراءّحاقّبهّالعذابّواستوجبّ
العقابّّ.
ثمّاختلفّأهلّالعلمّ:هلّكانّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأقرهّعلىّأنّيكتبّشيئاّغيرّماّابتدأهّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّبإكتابه؟ّوهلّقالّلهّشيئا؟ّعلىّقولينّّ:
أحدهماّ:أنّالنصرانيّوابنّأبيّسرحّافترياّعلىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّذلكّكلهّوأنهّلمّيصدرّمنهّقولّفيهّ
إقرارّعلىّكتابةّغيرّماّقالهّأصالّوإنماّلماّزينّلهماّالشيطانّالردةّافترياّعليهّلينفراّعنهّالناسّويكونّقبولّذلكّ
منهماّمتوجهاّألنهماّفارقاهّبعدّخبرةّوذلكّأنهّلمّيخبرّأحدّأنهّسمعّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيقولّلهّ:هذاّالذيّقلتهّ
أوّكتبتهّصوابّوإنماّهوّحالّالردةّأخبرّأنهّقالّلهّذلكّوهوّإذّذاكّكافرّعدوّيفتريّعلىّهللاّماّهوّأعظمّمنّذلكّّ.
يبينّذلكّأنّالذيّفيّالصحيحّأنّالنصرانيّكانّيقولّ:ماّيدريّمحمدّإالّماّكتبتّلهّنعمّربماّكانّهوّيكتبّغيرّماّ
يقولهّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّويغيرهّويزيدهّوينقصهّفظنّأنّعمدةّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعلىّكتابتهّمعّماّ
فيهّمنّالتبديلّولمّيدرّأنّكتابّهللاّآياتّبيناتّفيّصدورّالذينّأوتواّالعلمّوأنهّالّيغسلهّالماءّوأنّهللاّحافظّلهّوأنّ
هللاّيقرئّنبيهّفالّينسىّإالّماّشاءّهللاّمماّيريدّرفعهّونسخّتالوتهّوأنّجبريلّكانّيعارضّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
ّوسلمّبالقرآنّكلّعامّوأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّإذاّنزلّعليهّآيةّأقرأهاّلعددّمنّالمسلمينّيتواترّنقلّاآليةّبهمّ
وأكثرّمنّنقلّهذهّالقصةّمنّالمفسرينّذكرّأنهّكانّيمليّعليهّ{ ّسمّيعاّّ ّعلّيماّ}ّفيكتبّهوّ{ ّعلّيماّّ ّحكّيماّ}ّوإذاّقالّ:
{ ّعلّيماّّ ّحكّيماّ}ّكتبّ{ ّغفّوراّّ ّرحّيماّ}ّوأشباهّذلكّولمّيذكرّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقالّلهّشيئاّّ.
قالواّ:وإذاّكانّالرجلّقدّعلمّأنهّمنّأهلّالفريةّوالكذبّحتىّأظهرّهللاّكذبهّآيةّبينةّوالرواياتّالصحيحةّالمشهورةّ
لمّتتضمنّإالّأنهّقالّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّماّقالّأوّأنهّكتبّماّشاءّفقطّعلمّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
ّلمّيقلّلهّشيئاّّ.
قالواّ:وماّرويّفيّبعضّالرواياتّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقالّفهوّمنقطعّأوّمعللّولعلّقائلهّقالهّبناءّعلىّ
أنّالكاتبّهوّالذيّقالّذلكّومثلّهذاّقدّيلتبسّاألمرّفيهّحتىّيشتبهّماّقالهّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوماّقيلّإنهّ
قالهّردّعلىّهذاّالقولّفالّسؤالّّ.
القولّالثانيّ:أنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقالّلهّشيئاّفروىّاإلمامّأحمدّوغيرهّمنّحديثّحمادّبنّسلمةّأخبرناّ
ّ
ثابتّعنّأنسّأنّرجالّكانّيكتبّلرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفإذاّأملىّعليهّ{ ّسمّيعاّّ ّعلّيماّ}ّيقولّ:كتبتّ{ ّسمّيعاّ
صيراّ}ّقالّ:دعهّوإذاّأملىّعليهّ"عليماّحكيما"ّكتبّ"عليماّحليما"ّقالّحمادّنحوّذاّّ.
ّب ّ
ّ:لقدّكنتّأكتبّلمحمدّماّ
قالّ:وكانّقدّقرأّالبقرةّوآلّعمرانّوكانّمنّقرأهماّفقدّقرأّقرآناّكثيراّفذهبّفتنصرّوقال ّ
شئتّفيقول"ّ:دعه"ّفماتّفدفنّفنبذتهّاألرضّمرتينّأوّثالثاّقالّأبوّطلحةّ:فلقدّرأيتهّمنبوذاّفوقّاألرضّرواهّ
اإلمامّأحمدّّ.
حدثناّيزيدّبنّهارونّحدثناّحميدّعنّأنسّأنّرجالّكانّيكتبّلرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوقدّقرأّالبقرةّوآلّ
ّ
عمرانّوكانّالرجلّإذاّقرأّالبقرةّوآلّعمرانّجدّفيناّيعنيّعظمّفكانّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيمليّعليهّ{ ّغفّوراّ
ّرحّيماّ}ّفيكتبّ{ ّعلّيماّّ ّحكّيماّ}ّفيقولّلهّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ:اكتبّكذاّوكذاّاكتبّكيفّشئتّويمليّعليهّ{ ّعلّيماّّ
صيراّ}ّفيقولّ:اكتبّكيفّشئتّفارتدّذلكّالرجلّعنّاإلسالمّفلحقّبالمشركينّوقالّ:أناّ
ّحكّيماّ ّ
}ّفيكتبّ{ ّسمّيعاّّّب ّ
أعلمكمّبمحمدّإنّكنتّألكتبّماّشئتّفماتّذلكّالرجلّفقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:إنّاألرضّالّتقبله"ّ
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قالّأنسّ:فحدثنيّأبوّطلحةّ"أنهّأتىّاألرضّالتيّماتّفيهاّذلكّالرجلّفوجدهّمنبوذاّقالّأبوّطلحةّ:ماّشأنّهذاّ
الرجل؟ّقالواّ:قدّدفناهّمراراّفلمّتقبلهّاألرض"ّفهذاّإسنادّصحيحّّ.
وقدّقالّمنّذهبّإلىّالقولّاألولّ:أعلّالبزارّحديثّثابتّعنّأنسّقالّ:رواهّعنهّولمّيتابعّعليهّورواهّحميدّعنّ
أنسّقالّوأظنّحميداّإنماّسمعهّمنّثابتّقالواّ:ثمّإنّأنساّلمّيذكرّأنهّسمعّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأوّشهدهّيقولّ
ذلكّولعلهّحكىّماّسمعّّ.
وفيّهذاّالكالمّتكلفّظاهرّوالذيّذكرناهّفيّحديثّابنّإسحاقّوالواقديّوغيرهماّموافقّلظاهرّهذهّالروايةّوكذلكّ
ذكرّطائفةّمنّأهلّالتفسيرّوقدّجاءتّآثارّفيهاّبيانّصفةّالحالّعلىّهذاّالقولّففيّحديثّابنّإسحاقّ:وذلكّأنّ
رسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّكانّيقولّ {ّ:علّي ّمّ ّحكّي ّم}ّفيقول"ّ:أوّأكتبّعزيزّحكيم"ّفيقولّلهّرسولّهللاّصلىّهللاّ
عليهّوسلم"ّ:نعمّكالهماّسواء"ّوفيّالروايةّاألخرىّ:وذلكّأنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّكانّيمليّعليهّفيقولّ
"ّ:كلّصواب"ّّ.
"عزيزّحكيمّأوّحكيمّعليم"ّفكانّيكتبهاّعلىّأحدّالحرفينّفيقول ّ
ففيّهذاّبيانّألنّكالّالحرفينّكانّقدّنزلّوأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّكانّيقرأهماّويقولّله"ّ:اكتبّكيفّشئتّ
منّهذينّالحرفينّفكلّصواب"ّوقدّجاءّمصرحاّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنهّقالّ"ّ:أنزلّالقرآنّعلىّسبعةّ
أحرفّكلهاّشافّكافّإنّقلتّعزيزّحكيمّأوّغفورّرحيمّفهوّكذلكّماّلمّيختمّآيةّرحمةّبعذابّأوّآيةّعذابّبرحمةّ
الرحّي ّم}ّواألحاديثّفيّ
كّأّّن ّّ
كّّوإّنّّّّتّغفّرّّّلّ ّهّمّّفإّّن ّ
"ّوفيّحرفّجماعةّمنّالصحابة{ّ:إّنّّّّتّعّذّب ّه ّمّّفإّّن ّه ّمّ ّعّباّد ّّ
تّ ّالّغفّو ّرّ ّ
ذلكّمنتشرةّتدلّعلىّأنّمنّالحروفّالسبعةّالتيّنزلّعليهاّالقرآنّأنّتختمّاآليةّالواحدةّبعدةّأسماءّمنّأسماءّهللاّ
علىّسبيلّالبدلّيخيرّالقارئّفيّالقراءةّبأيهاّشاءّوكانّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيخيرهّأنّيكتبّماّشاءّمنّتلكّ
ّالحروفّوربماّقرأهاّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبحرفّمنّالحروفّفيقولّله"ّ:أوّأكتبّكذاّوكذا"ّلكثرةّماّسمعّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيخيرّبينّالحرفينّفيقولّلهّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:نعمّكالهماّسواء"ّألنّاآليةّنزلتّ
بالحرفينّوربماّكتبّهوّأحدّالحرفينّثمّقرأهّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفأقرهّعليهّألنهّقدّنزلّكذلكّأيضاّ
صيرّّ}ّأوّ{ ّعلّي ّمّ ّحكّي ّم}ّأوّ{ ّعلّي ّمّ ّحلّي ّم}ّ
وختمّاآليّبمثلّ{ ّسمّيعّّّ ّعلّي ّم}ّوّ{ ّعلّي ّمّ ّحكّي ّم}ّوّ{ ّغفّورّّّ ّرحّي ّم}ّأوّبمثلّ{ ّسمّيعّّّّب ّ
كثيرّفيّالقرآنّوكانّنزولّاآليةّعلىّعدةّمنّهذهّالحروفّأمراّمعتاداّثمّإنّهللاّنسخّبعضّتلكّالحروفّلماّكانّ
جبريلّيعارضّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبالقرأنّفيّكلّرمضانّوكانتّالعرضةّاألخيرةّهيّحرفّزيدّبنّثابتّ
الذيّيقرأّالناسّبهّاليومّوهوّالذيّجمعّعثمانّوالصحابةّرضيّهللاّعنهمّأجمعينّعليهّالناسّولهذاّذكرّابنّعباسّ
هذهّالقصةّفيّالناسخّوالمنسوخّوكذلكّذكرهاّاإلمامّأحمدّفيّكتابهّالناسخّوالمنسوخّلتضمنهاّنسخّبعضّالحروفّّ.
وروىّفيهاّوجهّآخرّرواهّاإلمامّأحمدّفيّالناسخّوالمنسوخّ:حدثناّمسكينّابنّبكيرّثناّمعانّقالّ:وسمعتّأباّخلفّ
يقولّ:كانّابنّأبيّسرحّكتبّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّالقرآنّفكانّربماّسألّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعنّخواتمّ
}ّونحوّذاّفيقولّلهّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:اكتبّأيّذلكّشئت"ّقالّ:فيوفقهّهللاّ
ون ّ
ون}ّوّ{ّيّفّعلّ ّّ
اآليّ{ّيّع ّملّ ّّ
ّ:ياّابنّأبيّسرحّكيفّكنتّتكتبّالبنّأبيّكبشةّالقرآن؟ّقالّ:أكتبهّ
للصوابّمنّذلكّفأتىّأهلّمكةّمرتداّفقالوا ّ
ّ
}ّاآليةّ
ّوحّإّلّّي ّهّ ّش ّي ّء ّ
ّيّإّلّيّّّّولّ ّمّي ّّ
لّأوح ّّ
ّّّّقا ّ
هللاّ ّكذّباّّأّو
ّنّاّفّت ّرىّ ّعلّىّ ّّ
كيفّشئتّقالّ:فأنزلّهللاّفيّذلكّ{ّو ّمنّّّأّ ّظلّ ّمّّمم ّّ
كلهاّّ.
قالّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيومّفتحّمكة"ّ:منّأخذّابنّأبيّسرحّفليضربّعنقهّحيثماّوجدهّوإنّكانّمتعلقاّ
بأستارّالكعبةّ"ّّ.
ففيّهذاّاألثرّأنهّكانّيسألّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعنّحرفينّجائزينّفيقولّله"ّ:اكتبّأيّذلكّشئت"ّفيوفقهّهللاّ
للصوابّفيكتبّأحبّالحرفينّإلىّهللاّوكانّكالهماّمنزالّأوّيكتبّماّأنزلهّهللاّفقطّإنّلمّيكنّاآلخرّمنزالّوكانّهذاّ
التخييرّمنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّإماّتوسعةّإنّكانّهللاّقدّأنزلهماّأوّثقةّبحفظّهللاّوعلماّمنهّبأنهّالّيكتبّإالّماّ
أنزلّوليسّهذاّينكرّفيّكتابّتولىّهللاّحفظهّوضمنّأنهّالّيأتيهّالباطلّمنّبينّيديهّوالّمنّخلفهّّ.
وذكرّبعضهمّوجهاّثالثاّوهوّأنهّربماّكانّيسمعّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيملهّاآليةّحتىّلمّيبقّمنهاّإالّكلمةّأوّ
كلمتانّفيستدلّبماّقرأّمنهاّعلىّباقيهاّكماّيفعلهّالفطنّالذكيّفيكتبهّثمّيقرأهّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيقولّ:
كّ ّ
ّين}ّّّ.
هللاّّأّ ّح ّسنّّّ ّال ّخالّق ّّ
ار ّّ
"كذلكّأنزلت"ّكماّاتفقّمثلّذلكّلعمرّفيّقولهّ{ّ:فّتّب ّ
وقدّروىّالكلبيّعنّأبيّصالحّعنّابنّعباسّمثلّهذاّفيّهذهّالقصةّوإنّكانّهذاّاإلسنادّليسّبثقةّقالّ:عنّابنّ
ّ
يزّ
أبيّسرحّأنهّكانّتكلمّباإلسالمّوكانّيكتبّلرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّبعضّاألحايينّفإذاّأملىّعليهّ{ ّع ّز ّ
انّ
"ّ:هذاّأوّذاكّسواء"ّفلماّنزلتّ{ّولّّقّّدّ ّخلّّقّناّاإلّّن ّس ّّ
ّحكّي ّم}ّكتبّ{ ّغفّو ّرّ ّرحّي ّم}ّفيقولّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم ّ
كّ ّ
ين}ّأمالهاّعليهّفلماّانتهىّإلىّقولهّ {ّ:خّلقاّّ ّ
هللاّّأّ ّح ّسنّّّ
ار ّ
مّنّّّسّاللّ ّةّمّنّّّ ّط ّّ
آخ ّّر}ّعجبّعبدّهللاّبنّسعدّفقالّ{ّ:فّتّب ّ
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}ّفقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:كذاّأنزلتّعليّفاكتبها"ّفشكّحينئذّوقالّ:لئنّكانّمحمدّصادقاّلقدّ
ّين ّ
ّال ّخالّق ّّ
أوحيّإليّكماّأوحيّإليهّولئنّكانّكاذباّلقدّقلتّكماّقالّفنزلتّهذهّاآليةّّ.
ومماّضعفتّبهّهذهّالروايةّأنّالمشهورّأنّالذيّتكلمّبهذاّعمرّبنّالخطابّرضيّهللاّعنهّّ.
ومنّالناسّمنّقالّقوالّآخرّقالّ:الذيّثبتّفيّروايةّأنسّأنهّكانّيعرضّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّماّكتبهّ
}ّفيقول"ّ:دعه"ّأوّ"اكتبّكيفّشئت"ّوكذلكّفيّ
صيراّ ّ
بعدماّكتبهّفيمليّعليهّ{ ّسمّيعاّّ ّعلّيماّ}ّفيقولّ:كتبتّ{ ّسمّيعاّّّب ّ
حديثّالواقديّأنهّكانّيقول"ّ:كذاكّأنزلّهللا"ّويقرهّّ.
قالواّ:وكانّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبهّحاجةّإلىّمنّيكتبّلقلةّالكتابّفيّالصحابةّوعدمّحضورّالكتابّمنهمّفيّ
وقتّالحاجةّإليهمّفإنّالعربّكانّالغالبّعليهمّاألميةّحتىّإنّكانّالجوّالعظيمّيطلبّفيهّكاتبّفالّيوجدّوكانّ
أحدهمّإذاّأرادّكتابةّأوّشقةّوجدّمشقةّحتىّيحصلّلهّكاتبّفإذاّاتفقّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّيكتبّلهّانتهزّ
الفرصةّفيّكتابتهّفإذاّزادّكاتبّأوّنقصّتركهّلحرصهّعلىّكتابةّماّيمليهّوالّيأمرهّبتغييرّذلكّخوفاّمنّضجرهّ
وأنّيقطعّالكتابةّقبلّإتمامهاّثقةّمنهّصلىّهللاّعليهّوسلمّبأنّتلكّالكلمةّأوّالكلمتينّتستدركّفيماّبعدّباإللقاءّإلىّمنّ
هللاّإّّن ّهّ
شا ّءّ ّّ
كّّفالّّتّن ّسىّإّالّّ ّماّ ّ
ّ {ّ:سّنّق ّرّئ ّّ
يتلقنهاّمنهّأوّبكتابتهاّتعويالّعلىّالمحفوظّعندهّوفيّقلبهّكماّقالّهللاّتعالى ّ
ّرّّو ّماّّي ّخّفى}ّّّ.
ّيّعلّ ّمّ ّال ّجه ّّ
واألشبهّوهللاّأعلمّهوّالوجهّاألولّوأنّهذاّكانّفيماّأنزلّالقرآنّفيهّعلىّحروفّعدةّفإنّالقولّالمرضيّعندّعلماءّ
السلفّالذيّيدلّعليهّعامةّاألحاديثّوقراءاتّالصحابةّأنّالمصحفّالذيّجمعّعثمانّالناسّعليهّهوّأحدّالحروفّ
السبعةّوهوّالعرضةّاألخيرةّوأنّالحروفّالستةّخارجةّعنّهذاّالمصحفّوأنّالحروفّالسبعةّكانتّتختلفّالكلمةّ
معّأنّالمعنىّغيرّمختلفّوالّمتضادّّ.
الحديثّالعاشرّ:حديثّالقينتينّاللتينّكانتاّتغنيانّبهجاءّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوموالةّبنيّهاشمّوذلكّمشهورّ
مستفيضّعندّأهلّالسيرّوقدّتقدمّفيّحديثّسعيدّبنّالمسيبّأنهّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"أمرّبقتلّفرتني"ّّ.
وقالّموسىّبنّعقبةّفيّمغازيهّعنّالزهريّ:وأمرهمّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنّيكفواّأيديهمّفالّيقاتلواّأحداّ
إالّمنّقاتلهمّوأمرّبقتلّأربعةّنفرّقالّ:وأمرّبقتلّقينتينّالبنّخطلّتغنيانّبهجاءّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّثمّ
قالّ:وقتلتّإحدىّالقينتينّوكمنتّاألخرىّحتىّاستؤمنّلهاّّ.
وكذلكّذكرّمحمدّبنّعائدّالقرشيّفيّمغازيهّّ.
وقالّابنّإسحاقّفيّروايةّابنّبكيرّعنهّقالّأبوّعبيدةّبنّمحمدّابنّعمارّبنّياسرّوعبدّهللاّبنّأبيّبكرّبنّحزمّ:
إنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّحينّدخلّمكةّوفرقّجيوشهّأمرهمّأنّالّيقتلواّأحداّإالّمنّقاتلهمّإالّنفراّقدّ
سماهمّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوقالّ"ّ:اقتلوهمّوإنّوجدتموهمّتحتّأستارّالكعبةّ:عبدّهللاّبنّخطل"ّثمّقالّ:
وإنماّأمرّبقتلّابنّخطلّألنهّكانّمسلماّفبعثهّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّمصدقاّوبعثّمعهّرجالّمنّاألنصارّ
وكانّمعهّمولىّلهّيخدمهّوكانّمسلماّفنزلّمنزالّوأمرّالمولىّيذبحّلهّتيساّويصنعّلهّطعاماّفنامّواستيقظّولمّ
يصنعّلهّشيئاّفعداّعليهّفقتلهّثمّارتدّمشركاّوكانتّلهّقينةّصاحبتهاّقينةّكانتاّتغنيانّبهجاءّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّفأمرّبقتلهماّمعهّقالّ:ومقيسّبنّحبابةّبقتلهّاألنصاريّالذيّقتلّأخاهّوسارتّموالةّلبنيّعبدّالمطلبّوكانتّ
ممنّيؤذيهّبمكةّّ.
وقالّاألمويّ:حدثنيّأبيّقالّ:وقالّابنّإسحاقّ:وكانّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّعهدّإلىّالمسلمينّفيّقتلّنفرّ
"ّوسماهمّبأسمائهمّستةّ:ابنّأبيّسرحّوابنّخطلّوالحويرثّ
ونسوةّوقال"ّ:إنّوجدتموهمّتحتّأستارّالكعبةّفاقتلوهم ّ
بنّمعبدّومقيسّبنّحبابةّورجلّمنّبنيّتيمّبنّغالبّّ.
قالّابنّإسحاقّ:وحدثنيّأبوّعبيدةّبنّمحمدّبنّعمارّبنّياسرّأنهمّكانواّستةّفكتمّاسمّرجلينّوأخبرنيّبأربعةّقالّ:
ّ:والقينتانّكانتاّتغنيانّبهجائهّوسارةّموالةّأبيّلهبّ
والنسوةّقنيتاّابنّخطلّوسارةّموالةّلبنيّعبدّالمطلبّثمّقال ّ
كانتّتؤذيهّبلسانهاّّ.
وقالّالواقديّعنّأشياخهّ:ونهىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّعنّالقتالّوأمرّبقتلّستةّنفرّوأربعّنسوةّثمّعددهمّ
قالّ:ابنّخطلّوسارةّموالةّعمروّبنّهشامّوقينتينّالبنّخطلّفرتنيّوقريبةّويقالّ:فرتنيّوأرنبّّ.
ثمّقالّ:وكانّجرمّابنّخطلّأنهّأسلمّوهاجرّإلىّالمدينةّوبعثهّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّساعياّوبعثّمعهّ
رجالّمنّخزاعةّوكانّيصنعّطعامهّويخدمهّفنزلّفيّمجمعّفأمرهّأنّيصنعّلهّطعاماّونامّنصفّالنهارّفاستيقظّ
والخزاعيّنائمّولمّيصنعّلهّشيئاّفاغتاظّعليهّفضربهّفلمّيقلعّعنهّحتىّقتلهّفلماّقتلهّقالّ:وهللاّليقتلنيّمحمدّبهّإنّ
جئتهّفارتدّعنّاإلسالمّوساقّماّأخذهّمنّالصدقةّوهربّإلىّمكةّفقالّلهّأهلّمكةّ:ماّردكّإلينا؟ّقالّ:لمّأجدّديناّ
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خيراّمنّدينكمّفأقامّعلىّشركهّفكانتّلهّقينتانّوكانتاّفاسقتينّوكانّيقولّالشعرّيهجوّفيهّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّويأمرهماّتغنيانّبهّفيدخلّعليهّوعلىّقينتيهّالمشركونّفيشربونّالخمرّوتغنيّالقينتانّبذلكّالهجاءّّ.
وكانتّسارةّموالةّعمروّبنّهاشمّمغنيةّنواحةّبمكةّفيلقىّعليهاّهجاءّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفتغنيّبهّوكانتّقدّ
قدمتّعلىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّتطلبّأنّيصلهاّوشكتّالحاجةّفقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:ماّ
كانّلكّفيّغنائكّونياحتكّماّيكفيك؟ّ"ّفقالتّ:ياّمحمدّإنّقريشاّمنذّقتلّمنّقتلّمنهمّببدرّتركواّاستماعّالغناءّ
فوصلهاّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوأوقرّلهاّبعيراّطعاماّفرجعتّإلىّقريشّوهيّعلىّدينهاّفأمرّبهاّرسولّ
هللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّيومّالفتحّأنّتقتلّفقتلتّيومئذّّ.
وأماّالقينتانّفأمرّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّبقتلهماّفقتلتّإحداهماّأرنبّأوّقريبةّوأماّفرتنىّفاستؤمنّلهاّحتىّ
آمنتّوعاشتّحتىّكسرّضلعّمنّأضالعهاّزمنّعثمانّرضيّهللاّعنهّفماتتّفقضىّفيهّعثمانّرضيّهللاّعنهّ
ثمانيةّآالفّدرهمّديتهاّوألفينّتغليظاّللجرمّّ.
وحديثّالقينتينّمماّاتفقّعليهّعلماءّالسيرّواستفاضّنقلهّاستفاضةّيستغنىّبهاّعنّروايةّالواحدّوحديثّموالةّبنيّ
هاشمّذكرهّعامةّأهلّالمغازيّومنّلهّمزيدّخبرةّواطالعّوبعضهمّلمّيذكرهّّ.
فوجهّالداللةّأنّتعمدّقتلّالمرأةّلمجردّالكفرّاألصليّالّيجوزّباإلجماعّوقدّاستفاضتّبذلكّالسنةّعنّرسولّهللاّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّّ.
ففيّالصحيحينّعنّابنّعمرّقالّ:وجدتّامرأةّمقتولةّفيّبعضّمغازيّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفنهىّرسولّ
هللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّعنّقتلّالنساءّوالصبيانّّ.
وفيّحديثّآخرّأنهّمرّعلىّامرأةّمقتولةّفيّبعضّمغازيهّفأنكرّقتلهاّوقال"ّ:ماّكانتّهذهّلتقاتلّ"ّثمّقالّألحدهمّ:
"ّألحقّخالداّفقلّلهّالّتقتلّذريةّوالّعسيفاّ"ّرواهّأبوّداودّوغيرهّّ.
وقدّروىّاإلمامّأحمدّفيّالمسندّعنّكعبّبنّمالكّعنّعمهّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّحينّبعثّإلىّابنّأبيّ
الحقيقّبخيبرّ"ّنهىّعنّقتلّالنساءّوالصبيان"ّوهذاّمشهورّعندّأهلّالسيرّّ.
وفيّالحديثّمنّروايةّالزهريّعنّعبدّهللاّبنّكعبّبنّمالك"ّ:ثمّصعدواّإليهّفيّعليةّفقرعواّعليهّالبابّفخرجتّ
إليهمّامرأتهّفقالتّ:منّأنتم؟ّفقالواّ:حيّمنّالعربّنريدّالميرةّففتحتّلهمّفقالتّ:ذاكّالرجلّعندكمّفيّالبيتّفغلقناّ
عليناّوعليهاّبابّالحجرةّونوهتّبناّفصاحتّوقدّنهاناّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّحينّبعثناّعنّقتلّالنساءّ
والولدانّفجعلّالرجلّمناّيحملّعليهاّالسيفّثمّيذكرّنهيّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّعنّقتلّالنساءّفيمسكّيدهّ
فلوالّذلكّفرغناّمنهاّبليل"ّوذكرّالحديثّّ.
وكذلكّروىّيونسّبنّبكيرّعنّعبدّهللاّبنّكعبّبنّمالكّقالّ:حدثنيّعبدّهللاّبنّأنيسّقالّفيّالحديثّ:فقامتّ
ففتحتّفقلتّلعبدّهللاّبنّعقيلّ:دونكّفشهرّعليهاّالسيفّفذهبتّامرأتهّفشهرتّعليهاّالسيفّوأذكرّقولّرسولّهللاّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّأنهّنهاناّعنّقتلّالنساءّوالصبيانّفأكفّّ.
وكذلكّرواهّغيرّواحدّعنّابنّأنيسّقالّ:فصاحتّامرأتهّفهمّبعضناّأنّيخرجّإليهاّثمّذكرناّأنّرسولّهللاّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّنهاناّعنّقتلّالنساءّّ.
وهذهّالقصةّكانتّقبلّفتحّمكةّبلّقبلّفتحّخيبرّأيضاّبالّخالفّبينّأهلّالعلمّوذكرّالواقديّأنهاّكانتّفيّذيّ
الحجةّمنّالسنةّالرابعةّمنّالهجرةّقبلّالخندقّوذكرّابنّإسحاقّأنهاّكانتّعقبّالخندقّوهماّجميعاّيزعمانّأنّ
الخندقّفيّشوالّفيّسنةّخمسّوأماّموسىّبنّعقبةّفقالّ:فيّشوالّسنةّأربعّوحديثّابنّعمرّيدلّعليهّوكانّفتحّ
مكةّفيّرمضانّسنةّثمانّّ.
وإنماّذكرناّهذاّرفعاّلوهمّمنّقدّيظنّأنّقتلّالنساءّكانّمباحاّعامّالفتحّثمّحرمّبعدّذلكّوإالّفالّريبّعندّأهلّ
العلمّأنّقتلّالنساءّلمّيكنّمباحاّقطّبأنّآياتّالقتالّوترتيبّنزولهاّكلهاّدليلّعلىّأنّقتلّالنساءّلمّيكنّجائزاّهذاّ
معّأنّأولئكّالنساءّالالتيّكنّفيّحصنّابنّأبيّالحقيقّإذّذاكّلمّيطمعّهؤالءّالنفرّفيّاسترقاقهنّبلّهنّممتنعاتّ
عندّأهلّخيبرّقبلّفتحهاّبمدةّمعّأنّالمرأةّقدّصاحتّوخافواّالشرّبصوتهاّثمّأمسكواّعنّقتلهاّلرجائهمّأنّينكفّ
شرهاّبالتهويلّعليهاّّ.
ّّ
نعمّالمحرمّإنماّهوّقصدّقتلهنّفأماّإذاّقصدناّقصدّالرجالّباإلغارةّأوّنرميّمنجنيقّأوّفتحّشقّأوّإلقاءّنارّفتلفّ
بذلكّنساءّأوّصبيانّلمّنأثمّبذلكّلحديثّالصعبّبنّجثامةّأنهّسألّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعنّأهلّالدارّمنّ
المشركينّيبيتونّفيصابّالذريةّفقالّ"همّمنهم"ّمتفقّعليهّوألنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّرمىّأهلّالطائفّ
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بالمنجنيقّمعّأنهّقدّيصيبّالمرأةّوالصبيّوبكلّحالّفالمرأةّالحربيةّغيرّمضمونةّبقودّوالّديةّوالّكفارةّألنّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّلمّيأمرّمنّقتلّالمرأةّفيّمغازيهّبشيءّمنّذلكّفهذاّماّتفارقّبهّالمرأةّالذميةّوإذاّقاتلتّالمرأةّ
الحربيةّجازّقتلهاّباالتفاقّألنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعللّالمنعّمنّقتلهاّبأنهاّلمّتكنّتقاتلّفإذاّقاتلتّوجدّ
المقتضىّلقتلهاّوارتفعّالمانعّلكنّعندّالشافعيّتقاتلّكماّيقاتلّالمسلمّالصائلّفالّيقصدّقتلهاّبلّدفعهاّفإذاّقدرّعليهاّ
لمّيجزّقتلهاّوعندّغيرهّإذاّقاتلتّصارتّبمنزلةّالرجلّالمحاربّّ.
إذاّتقررّهذاّفنقولّ:هؤالءّالنسوةّكنّمعصوماتّباألنوثةّثمّإنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأمرّبقتلهنّلمجردّكونهنّ
كنّيهجينهّوهنّفيّدارّحربّفعلمّأنّمنّهجاهّوسبهّجازّقتلهّبكلّحالّّ.
ومماّيؤكدّذلكّوجوهّّ:
أحدهاّ:أنّالهجاءّوالسبّإماّأنّيكونّمنّبابّالقتالّباللسانّفيكونّكالقتالّباليدّوتكونّالمرأةّالهاجيةّالتيّيستعانّ
برأيهاّعلىّحربّالمسلمينّكالملكةّونحوهاّمثلّماّكانتّهندّبنتّعتبةّأوّتكونّبنفساهّموجبةّللقتلّلماّفيهّمنّأذىّ
هللاّورسولهّوالمؤمنينّوإنّكانّمنّجنسّالمحاربةّأوّالّيكونّشيءّمنّذلكّفإنّكانّمنّالقسمّاألولّأوّالثانيّجازّ
قتلّالمرأةّالذميةّإذاّسبتّألنهاّحينئذّتكونّقدّحاربتّأوّارتكبتّماّيوجبّالقتلّفالذميةّإذاّفعلتّذلكّانتقضّعهدهاّ
وقتلتّوالّيجوزّأنّتخرجّعنّهذينّالقسمينّألنهّيلزمّمنهّقتلّالمرأةّمنّأهلّالحربّمنّغيرّأنّتقاتلّبيدّوالّلسانّ
والّأنّترتكبّماّهوّبنفسهّموجبّللقتلّوقتلّمثلّهذهّالمرأةّحرامّبالسنةّواإلجماعّّ.
الوجهّالثانيّ:أنّهؤالءّالنسوةّكنّمنّأهلّالحربّوقدّآذينّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّدارّالحربّثمّقتلنّبمجردّ
السبّكماّنطقتّبهّاألحاديثّفقتلّالمرأةّالذميةّبذلكّأولىّوأحرىّكالمسلمةّألنّالذميةّبينناّوبينهاّمنّالعهدّماّيكفهاّ
عنّإظهارّالسبّويوجبّعليهاّالتزامّالذلّوالصغارّولهذاّتؤخذّبماّتصيبهّللمسلمّمنّدمّأوّمالّأوّعرضّوالحربيةّ
الّتؤخذّبشيءّمنّذلكّّ.
فإذاّجازّقتلّالمرأةّألنهاّسبتّالرسولّوهيّحربيةّتستبيحّذلكّمنّغيرّمانعّفقتلّالذميةّالممنوعةّعنّذلكّبالعهدّ
أولىّّ.
والّيقالّ:عصمةّالذميّأوكدّألنهّمضمونّوالحربيّغيرّمضمونّّ.
ألناّنقولّ:الذميّأيضاّضامنّلدمّالمسلمّوالحربيّغيرّضامنّفهوّضامنّمضمونّألنّالعهدّالذيّبينناّاقتضىّذلكّ
وأماّالحربيةّفالّعهدّبينناّوبينهاّيقتضيّذلكّفليسّكونّالذميّمضموناّيجبّعليناّحفظهّبالذيّيهونّعليهّماّينتهكهّ
منّعرضّالرسولّبلّذلكّأغلظّلجرمهّوأولىّبأنّيؤاخذّبماّيؤذيناّبهّوالّنعلمّشيئاّتقتلّبهّالمرأةّالحربيةّقصداّإالّ
وقتلّالذميةّبهّأولىّّ.
الوجهّالثالثّ:أنّهؤالءّالنسوةّلمّيقاتلنّعامّالفتحّبلّكنّمتذلالتّمستسلماتّوالهجاءّإنّكانّمنّجنسّالقتالّفقدّ
كانّموجوداّقبلّذلكّوالمرأةّالحربيةّالّيجوزّقتلهاّفيّغزوةّهيّفيهاّمستسلمةّلكونهاّقدّقاتلتّقبلّذلكّفعلمّأنّ
السبّبنفسهّهوّالمبيحّلدمائهنّالّكونهنّقاتلنّّ.
الوجهّالرابعّ:أنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّآمنّجميعّأهلّمكةّإالّأنّيقاتلواّمعّكونهمّقدّحاربوهّوقتلواّأصحابهّ
ونقضواّالعهدّالذيّبينهمّوبينهّثمّإنهّأهدرّدماءّهؤالءّالنسوةّفيمنّاستثناهّوإنّلمّيقاتلنّلكونهنّكنّيؤذينهّفثبتّأنّ
جرمّالمؤذيّلرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّبالسبّونحوهّأغلظّمنّجرمّالقتالّوغيرهّوأنهّيقتلّفيّالحالّالتيّنهيّ
فيهاّعنّقتالّمنّقتلّوقاتلّّ.
الوجهّالخامسّ:أنّالقينتينّكانتاّأمتينّمأمورتينّبالهجاءّوقتلّاألمةّأبعدّمنّقتلّالحرةّفإنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
نهىّعنّقتلّالعسيفّوكونهاّمأمورةّبالهجاءّأخفّلجرمهاّحيثّلمّتقصدهّابتداءّثمّمعّهذاّأمرّبقتلهماّفعلمّأنّالسبّ
منّأغلظّالموجباتّللقتلّّ.
الوجهّالسادسّ:أنّهؤالءّالنسوةّإماّأنّيكنّقتلنّبالهجاءّألنهنّفعلنهّمعّالعهدّالذيّكانّبينّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّوبينّأهلّمكةّفيكونّمنّجنسّهجاءّالذميّأوّقتلنّلمجردّالهجاءّمعّعدمّالعهدّفإنّكانّاألولّفهوّالمطلوبّ
وإنّكانّالثانيّفإذاّجازّأنّتقتلّالسابةّالتيّالّعهدّبينناّوبينهاّيمنعهاّفقتلّالممنوعةّبالعهدّأولىّألنّمجردّكفرّ
المرأةّوكونهاّمنّأهلّالحربّالّيبيحّدمهاّباالتفاقّعلىّماّتقدمّالسيماّوالسبّلمّيكنّبمنزلةّالقتالّعلىّماّتقدمّّ.
فإنّقيلّ:ماّوجهّالترديدّوأهلّمكةّقدّنقضواّالعهدّوصارواّكلهمّمحاربينّّ.
قيلّ:ألنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلمّيستبحّأخذّاألموالّوسبيّالذريةّوالنساءّبذلكّالنقضّالعامّ:إماّألنهّعفاّعنّ
ذلكّكماّعفاّعنّقتلّمنّلمّيقاتلّأوّألنّالنقضّالذيّوجدّمنّبعضّالرجالّبمعاونةّبنيّبكرّومنّبعضهمّبإقرارهمّ
علىّذلكّلمّيسرّحكمهّإلىّالذريةّّ.
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ومماّيوضحّذلكّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّآمنّالناسّإالّبنيّبكرّمنّخزاعةّوإالّالنفرّالمسمينّإماّعشرةّأوّ
أقلّمنّعشرةّأوّأكثرّألنّبنيّبكرّهمّالذينّباشرواّنقضّالعهدّوقتلواّخزاعةّفعلمّأنهّفرقّبينّمنّنقضّالعهدّ
وفعلّماّيبيحّالدمّوبينّمنّلمّيفعلّشيئاّغيرّالموافقةّعلىّنقضّالعهدّفبكلّحالّلمّيقتلّهؤالءّالنسوةّللحرابّالعامّ
والنقضّالعامّبلّلخصوصّجرمهنّمنّالسبّالناقضّلعهدّفاعلهّسواءّضمّإليهّكونهّمنّذيّعهدّأوّلمّيضمّّ.
واعلمّأنّماّتقدمّمنّقتلّالنسوةّالالتيّسببنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّمثلّاليهوديةّوأمّالولدّوعصماءّلوّلمّ
يثبتّأنهنّكنّمعاهداتّلكانّاالستداللّبهّجائزاّفإنّكلّماّجازّأنّتقتلّبهّالمرأةّالتيّليستّمسلمةّوالّمعاهدةّمنّ
فعلهاّوقولهاّفأنّتقتلّبهّالمرأةّالمعاهدةّأولىّوأحرىّفإنّموجباتّالقتلّفيّحقّالذميةّأوسعّمنّموجباتهّفيّحقّ
التيّليستّذميةّّ.
ومماّيدلّعلىّمثلّهذهّالداللةّماّروىّأنّامرأةّكانتّتسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقال"ّ:منّيكفينيّعدوي؟ّ"ّ
فخرجّإليهاّخالدّبنّالوليدّفقتلهاّّ.
الحديثّالحاديّعشرّ:ماّاستدلّبهّبعضهمّمنّقصةّابنّخطلّوفيّالصحيحينّمنّحديثّالزهريّعنّأنسّأنّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّدخلّمكةّعامّالفتحّوعلىّرأسهّالمغفرّفلماّنزعهّجاءّرجلّفقالّ:ابنّخطلّمتعلقّبأستارّالكعبةّ
"ّ:اقتلوه"ّوهذاّمماّاستفاضّنقلهّبينّأهلّالعلمّواتفقواّعليهّ:أنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّأهدرّذمّابنّ
فقال ّ
خطلّيومّالفتحّفيمنّأهدرهّوأنهّقتلّّ.
وقدّتقدمّعنّابنّالمسيبّأنّأباّبرزةّأتاهّوهوّمتعلقّبأستارّالكعبةّفبقرّبطنهّّ.
ّ
ّ
ّ
لّّب ّهذاّالّبلّ ّد}ّأخرجتّعبدّهللاّ
تّ ّح ّ
وكذلكّروىّالواقديّعنّأبيّبرزةّقالّ:فيّّّنزلتّهذهّاآلية{ّ:الّأّّق ّس ّمّّب ّهّذاّ ّالّبلّ ّدّّوأّن ّّ
بنّخطلّوهوّمتعلقّبأستارّالكعبةّفضربتّعنقهّبينّالركنّوالمقامّّ.
وذكرّالواقديّأنّابنّخطلّأقبلّمنّأعلىّمكةّمدججاّفيّالحديدّثمّخرجّحتىّانتهىّإلىّالخندمةّفرأىّخيلّ
المسلمينّورأىّالقتالّودخلهّرعبّحتىّماّيستمسكّمنّالرعدةّحتىّانتهىّإلىّالكعبةّفنزلّعنّفرسهّوطرحّسالحهّ
فأتىّالبيتّفدخلّبينّأستارهّّ.
وقدّتقدمّعنّأهلّالمغازيّأنّجرمهّأنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّاستعملهّعلىّالصدقةّوأصحبهّرجلّيخدمهّ
فغضبّعلىّرفيقهّلكونهّلمّيصنعّلهّطعاماّأمرهّبصنعهّفقتلهّثمّخافّأنّيقتلّفارتدّواستاقّإبلّالصدقةّوأنهّكانّ
يقولّالشعرّيهجوّبهّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّويأمرّجاريتيهّأنّتغنياّبهّفهذاّلهّثالثّجرائمّمبيحةّللدمّ:قتلّ
النفسّوالردةّوالهجاءّّ.
فمنّاحتجّبقصتهّيقولّ:لمّيقتلّلقتلّالنفسّألنّأكثرّماّيجبّعلىّمنّقتلّثمّارتدّأنّيقتلّقوداّوالمقتولّمنّخزاعةّ
لهّأولياءّفكانّحكمهّلوّقتلّقوداّأنّيسلمّإلىّأولياءّالمقتولّفإماّأنّيقتلواّأوّيعفواّأوّيأخذواّالديةّولمّيقتلّلمجردّ
الردةّألنّالمرتدّيستتابّوإذاّاستنظرّأنظرّوهذاّابنّخطلّقدّفرّإلىّالبيتّعائذاّبهّطالباّلألمانّتاركاّللقتالّملقياّ
للسالحّحتىّنظرّفيّأمرهّوقدّأمرّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبعدّعلمهّبذلكّكلهّأنّيقتلّوليسّهذاّسنةّمنّيقتلّ
لمجردّالردةّفثبتّأنّهذاّالتغليظّفيّقتلهّإنماّكانّألجلّالسبّوالهجاءّوأنّالسابّوإنّارتدّفليسّبمنزلةّالمرتدّ
المحضّيقتلّقبلّاالستتابةّوالّيؤخرّقتلهّوذلكّدليلّعلىّجوازّقتلهّبعدّالتوبةّّ.
وقدّاستدلّبقصةّابنّخطلّطائفةّمنّالفقهاءّعلىّأنّمنّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّالمسلمينّيقتلّوإنّأسلمّ
حداّّ.
واعترضّعليهمّبأنّابنّخطلّكانّحربياّفقتلّلذلكّوصوابهّأنهّكانّمرتداّبالّخالفّبينّأهلّالعلمّبالسيرّوحتمّقتلهّ
بدونّاستتابةّمعّكونهّمستسلماّمنقاداّقدّألقىّالسلمّكاألسيرّفعلمّأنّمنّارتدّوسبّيقتلّبالّاستتابةّبخالفّمنّارتدّ
فقطّّ.
يؤيدهّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّآمنّعامّالفتحّجميعّالمحاربينّإالّذويّجرائمّمخصوصةّوكانّممنّأهدرّدمهّ
دونّغيرهّفعلمّأنهّلمّيقتلّلمجردّالكفرّوالحرابّّ.
السنةّالثانيةّعشرةّ:أنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأمرّبقتلّجماعةّألجلّسبهّوقتلّجماعةّألجلّذلكّمعّكفهّوإمساكهّ
عمنّهوّبمنزلتهمّفيّكونهّكافراّحربياّفمنّذلكّماّقدمناهّعنّسعيدّبنّالمسيبّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأمرّ
يومّالفتحّبقتلّابنّالزبعرىّوسعيدّبنّالمسيبّهوّالغايةّفيّجودةّالمراسيلّوالّيضرهّأنّالّيذكرهّبعضّأهلّ
المغازيّفإنهمّمختلفونّفيّعددّمنّاستثنيّمنّاألمانّوكلّأخبرّبماّعلمّومنّأثبتّالشيءّوذكرهّحجةّعلىّمنّلمّ
يثبتهّّ.
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وقدّذكرّابنّإسحاقّقالّ:فلماّقدمّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّإلىّالمدينةّمنصرفاّعنّالطائفّكتبّبجيرّبنّ
زهيرّبنّأبيّسلمىّإلىّأخيهّكعبّابنّزهيرّيخبرهّأنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّقدّقتلّرجاالّبمكةّممنّكانّ
يهجوهّويؤذيهّوأنّمنّبقيّمنّشعراءّقريشّعبدّهللاّبنّالزبعرىّوهبيرةّبنّأبيّوهبّقدّهربواّفيّكلّوجهّففيّ
هذاّبيانّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأمرّبقتلّكلّمنّكانّيهجوهّويؤذيهّبمكةّمنّالشعراءّمثلّابنّالزبعرىّ
وغيرهّّ.
ومماّالّخفاءّفيهّأنّابنّالزبعرىّإنماّذنبهّأنهّكانّشديدّالعداوةّلرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّبلسانهّفإنهّكانّمنّ
أشعرّالناسّوكانّيهاجيّشعراءّاإلسالمّمثلّحسانّوكعبّبنّمالكّوماّسوىّذلكّمنّالذنوبّقدّشركهّفيهّوأربىّ
عليهّعددّكثيرّمنّقريشّّ.
ثمّإنّابنّالزبعرىّفرّإلىّنجرانّثمّقدمّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمسلماّولهّأشعارّحسنةّفيّالتوبةّواالعتذارّ
فأهدرّدمهّللسبّمعّأمانهّلجميعّأهلّمكةّإالّمنّكانّلهّجرمّمثلّجرمهّونحوّذلكّّ.
ومنّذلكّأبوّسفيانّبنّالحارثّبنّعبدّالمطلبّقصتهّفيّهجائهّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوفيّإعراضّالنبيّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّعنهّلماّجاءهّمسلماّمشهورةّومستفيضةّوقدّذكرّالواقديّقالّ:حدثنيّسعيدّبنّمسلمّبنّقماذّعنّعبدّ
الرحمنّبنّسابطّوغيرهّقال"ّ:كانّأبوّسفيانّبنّالحارثّأخاّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّالرضاعةّأرضعتهّ
ّحليمةّأياماّوكانّيألفّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوكانّلهّترباّفلماّبعثّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّعادهّ
عداوةّلمّيعادهاّأحداّقطّولمّيكنّدخلّالشعبّوهجاّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوهجاّأصحابهّوذكرّالحديثّإلىّ
أنّقالّ:ثمّإنّهللاّألقىّفيّقلبهّاإلسالمّقالّأبوّسفيانّ:فقلتّ:منّأصحب؟ّومعّمنّأكون؟ّقدّضربّاإلسالمّبجرانهّ
فجئتّزوجتيّوولديّفقلتّ:تهيئواّللخروجّفقدّأقبلّقدومّمحمدّقالواّ:قدّآنّلكّأنّتنصرّمحمداّإنّالعربّوالعجمّقدّ
تبعتّمحمداّوأنتّتوضعّفيّعداوتهّوكنتّأولىّالناسّبنصرتهّفقلتّلغالميّمذكورّ:عجلّبأبعرتيّوفرسيّقالّ:ثمّ
سرناّحتىّنزلناّباألبواءّوقدّنزلتّمقدمتهّاألبواءّفتنكرتّوخفتّأنّأقتلّوكانّقدّأهدرّدميّفخرجتّواحدّابنّ
جعفرّعلىّقدميّنحواّمنّميلّفيّالغداةّالتيّصبحّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّاألبواءّفأقبلّالناسّرسالّرسالّ
ّأيّقطيعاّقطيعاّفتنحيتّفرقاّمنّأصحابهّفلماّطلعّموكبهّتصديتّلهّتلقاءّوجههّفلماّمألّعينيهّمنيّأعرضّعنيّ
بوجههّإلىّالناحيةّاألخرىّفتحولتّإلىّناحيةّوجههّاألخرىّفأعرضّعنيّمراراّفأخذنيّماّقربّوماّبعدّوقلتّ:أناّ
مقتولّقبلّأنّأصلّإليهّوأتذكرّبرهّورحمهّوقرابتيّفيمسكّذلكّمنيّوقدّكنتّالّأشكّأنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّوأصحابهّسيفرحونّبإسالميّفرحاّشديداّلقرابتيّبرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفلماّرأىّالمسلمونّإعراضّ
رسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّعنيّأعرضواّعنيّجميعاّفلقينيّابنّأبيّقحافةّمعرضاّعنيّونظرتّإلىّعمرّيغريّ
بيّرجالّ
منّاألنصارّفألزبىّرجلّيقولّ:ياّعدوّهللاّأنتّالذيّكنتّتأذيّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوتؤذيّأصحابه؟ّقدّ
بلغتّمشارقّاألرضّومغاربهاّفيّعداوتهّفرددتّبعضّالردّعنّنفسيّفاستطالّعليّورفعّصوتهّحتىّجعلنيّفيّ
مثلّالحرجةّمنّالناسّيسرونّبماّيفعلّبيّقالّ:فدخلتّعلىّعميّالعباسّفقلتّ:ياّعباسّقدّكنتّأرجواّأنّسيفرحّ
رسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّبإسالميّلقرابتيّوشرفيّوقدّكانّمنهّماّرأيتّفكلمهّليرضىّعنيّقالّ:الّوهللاّالّ
أكلمهّكلمةّفيكّأبداّبعدّالذيّرأيتّمنهّماّرأيتّإالّأنّأرىّوجهاّإنيّأجلّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوأهابهّ
فقلتّ:ياّعمّإلىّمنّتكلني؟ّقالّ:هوّذاكّفلقيتّعلياّفكلمتهّفقالّليّمثلّذلكّوذكرّالحديثّإلىّأنّقالّ:فخرجتّ
فجلستّعلىّبابّمنزلّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّحتىّراحّإلىّالجحفةّوهوّالّيكلمنيّوالّأحدّمنّالمسلمينّ
وجعلتّالّينزلّمنزالّإالّأناّعلىّبابهّومعيّابنيّجعفرّقائمّفالّيرانيّإالّأعرضّعنيّفخرجتّعلىّهذهّالحالّ
حتىّشهدتّمعهّفتحّمكةّوأناّفيّخيلهّالتيّتالزمهّحتىّهبطّمنّأذاخرّحتىّنزلّاألبطحّفنظرّإليّنظراّهوّألينّ
منّذلكّالنظرّقدّرجوتّأنّيتبسمّودخلّعليهّنساءّبنيّعبدّالمطلبّودخلتّمعهنّزوجتيّفرققتهّعليّوخرجّإلىّ
المسجدّوأناّبينّيديهّالّأفارقهّعلىّحالّحتىّخرجّإلىّهوازنّفخرجتّمعه"ّوذكرّقصتهّبهوازنّوهيّمشهورةّّ.
قالّالواقديّ:وقدّسمعتّفيّإسالمّأبيّسفيانّبنّالحارثّبوجهّآخرّقالّ:لقيتّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّبثنيةّ
العقابّوذكرّالحديثّنحواّمماّذكرهّابنّإسحاقّّ.
قالّابنّإسحاقّ:وكانّأبوّسفيانّبنّالحارثّوعبدّهللاّبنّأبيّأميةّبنّالمغيرةّقدّلقياّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
بثنيةّالعقابّفيماّبينّمكةّوالمدينةّفالتمساّالدخولّعليهّفكلمتهّأمّسلمةّفيهماّفقالتّ:ياّرسولّهللاّابنّعمكّوابنّ
عمتكّوصهركّفقال"ّ:الّحاجةّليّبهماّأماّابنّعميّفهتكّعرضيّوأماّابنّعمتيّوصهريّفهوّالذيّقالّليّبمكةّ
ماّقال"ّّ.
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فلماّخرجّالخبرّإليهماّبذلكّومعّأبيّسفيانّبنّالحارثّابنّلهّفقالّ:وهللاّليأذننّليّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّأوّ
آلخذنّبيدّابنيّهذاّثمّلنذهبنّفيّاألرضّحتىّنموتّعطشاّأوّجوعاّفلماّبلغّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّرقّ
لهماّفدخالّعليهّفأنشدهّأبوّسفيانّقولهّفيّإسالمهّواعتذارهّمماّكانّمضىّمنهّفقالّّ:
لعمركّإنيّيومّأحملّرايةّّ...لتغلبّخيلّالالتّخيلّمحمدّ
لكالمدلجّالحيرانّأظلمّليلهّّ...فهذاّأوانيّحينّأهدىّواهتدىّ
هدانيّهادّغيرّنفسيّودلنيّّ...علىّهللاّمنّطردتّكلّمطردّ
وذكرّباقيّاألبياتّّ.
وفيّروايةّالواقديّقالّ:فطلباّالدخولّعلىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفأبىّأنّيدخلهماّعليهّفكلمتهّأمّسلمةّ
زوجتهّفقالتّ:ياّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّصهركّوابنّعمتكّوابنّعمكّوأخوكّمنّالرضاعةّوقدّجاءّهللاّ
بهماّمسلمينّالّيكوناّأشقىّالناسّبكّفقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:الّحاجةّليّبهماّأماّأخوكّفالقائلّليّ
بمكةّماّقالّ:لنّيؤمنّليّحتىّأرقىّفيّالسماء"ّفقالتّ:ياّرسولّهللاّإنماّهوّمنّقومكّوكلّقريشّقدّتكلمّونزلّ
القرآنّفيهّبعينهّوقدّعفوتّعمنّهوّأعظمّجرماّمنهّابنّعمكّقرابتكّبهّقريبةّوأنتّأحقّالناسّعفاّعنهّجرمهّفقالّ
"ّفلماّخرجّإليهماّالخبرّقالّأبوّسفيانّ
رسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّ:هوّالذيّهتكّعرضيّفالّحاجةّليّبهماّ ّ
بنّالحارثّومعهّابنهّ:ليقبلنّمنيّأوّآلخذنّبيدّابنيّهذاّفألذهبنّفيّاألرضّحتىّأهلكّعطشاّوجوعاّوأنتّأحلمّ
الناسّوأكرمّالناسّمعّرحميّبكّفبلغّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّمقالتهّفرقّلهّوقالّعبدّهللاّابنّأبيّأميةّإنماّ
جئتّألصدقكّوليّمنّالقرابةّماّليّمنّالصهرّبكّوجعلتّأمّسلمةّتكلمهّفيهماّفرقّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
لهماّفأذنّلهماّودخالّفأسلماّوكاناّجميعاّحسنىّاإلسالمّّ.
قتلّعبدّهللاّبنّأبيّأميةّبالطائفّوماتّأبوّسفيانّبنّالحارثّبالمدينةّفيّخالفةّعمرّرضيّهللاّعنهّلمّيغمصّعليهّ
بشيءّولقدّكانّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّأهدرّدمهّقبلّأنّيلقاهّّ.
فوجهّالداللةّ:أنهّأهدرّدمّأبيّسفيانّبنّالحارثّدونّغيرهّمنّصناديدّالمشركينّالذينّكانواّأشدّتأثيراّفيّالجهادّ
باليدّوالمالّوهوّقادمّإلىّمكةّالّيريدّأنّيسفكّدماءّأهلهاّبلّيستعطفهمّعلىّاإلسالمّولمّيكنّلذلكّسببّيختصّ
بأبيّسفيانّإالّالهجاءّثمّجاءّمسلماّوهوّيعرضّعنهّهذاّاإلعراضّوكانّمنّشأنهّأنّيتألفّاألباعدّعلىّاإلسالمّ
فكيفّبعشيرتهّاألقربين؟ّكلّذلكّبسببّهتكهّعرضهّكماّهوّمفسرّفيّالحديثّّ.
ومنّذلكّأنهّأمرّيومّالفتحّبقتلّالحويرثّبنّنقيدّوهوّمعروفّعندّأهلّالسيرّقالّموسىّبنّعقبةّفيّمغازيهّعنّ
الزهريّوهيّمنّأصحّالمغازيّكانّمالكّيقولّ:منّأحبّأنّيكتبّالمغازيّفعليهّبمغازيّالرجلّالصالحّموسىّبنّ
عقبةّقالّ:وأمرهمّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنّيكفواّأيديهمّفالّيقاتلواّأحدّإالّمنّقاتلهمّوأمرهمّبقتلّأربعةّ
نفرّ:منهمّالحويرثّبنّنقيدّّ.
وقالّسعيدّبنّيحيىّاألمويّفيّمغازيهّ:حدثنيّأبيّقالّ:وقالّابنّإسحاقّ:وكانّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّعهدّ
إلىّالمسلمينّفيّقتلّنفرّونسوةّوقالّ:إنّوجدتموهمّتحتّأستارّالكعبةّفاقتلوهمّوسماهمّبأسمائهمّستةّوهمّ:عبدّهللاّ
بنّسعدّبنّأبيّسرحّوعبدّهللاّبنّخطلّوالحويرثّبنّنقيدّومقيسّبنّحبابةّورجلّمنّبنيّتيمّبنّغالبّّ.
قالّابنّإسحاقّ:وحدثنيّأبوّعبيدةّبنّمحمدّبنّعمارّبنّياسرّأنهمّكانواّستةّفكنمّاسمّرجلينّوأخبرنيّبأربعةّ
وزعمّأنّعكرمةّبنّأبيّجهلّأحدهمّّ.
قالّ:وأماّالحويرثّبنّنقيدّفقتلهّعليّبنّأبيّطالبّوكذلكّذكرّابنّإسحاقّفيّروايةّابنّبكيرّوغيرهّعنهّمنّنفرّ
الذينّاستثناهمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوقالّ"ّ:اقتلوهمّوإنّوجدتموهمّتحتّأستارّالكعبةّ"ّ:الحويرثّبنّنقيدّ
وكانّممنّيؤذيّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّّ.
قالّالواقديّعنّأشياخهّ:إنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّنهىّعنّالقتالّوأمرّبقتلّستةّنفرّوأربعّنسوةّ:عكرمةّبنّ
أبيّجهلّوهبارّبنّاألسودّوابنّأبيّسرحّومقيسّبنّحبابةّوالحويرثّبنّنقيدّوابنّخطلّّ.
قالّ:وأماّالحويرثّبنّنقيدّفإنهّكانّيؤذيّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفأهدرّدمهّفبيناّهوّفيّمنزلتهّيومّالفتحّقدّأغلقّ
عليهّوأقبلّعليّرضيّهللاّعنهّيسألّعنهّفقيلّ:هوّفيّالباديةّفأخبرّالحويرثّأنهّيطلبّوتنحىّعليّعنّبابهّفخرجّ
الحويرثّيريدّأنّيهربّمنّبيتّإلىّبيتّآخرّفتلقاهّعليّفضربّعنقهّّ.
ومثلّهذاّمماّيشتهرّعندّهؤالءّمثلّالزهريّوابنّعقبةّوابنّإسحاقّوالواقديّواألمويّوغيرهمّأكثرّماّفيهّأنهّ
مرسلّوالمرسلّإذاّروىّمنّجهاتّمختلفةّالّسيماّممنّلهّعنايةّبهذاّاألمرّويتبعّلهّكانّكالمسندّبلّبعضّماّ
يشتهرّعندّأهلّالمغازيّويستفيضّأقوىّمماّيروىّباإلسنادّالواحدّوالّيوهنهّأنهّلمّيذكرّفيّالحديثّالمأثورّعنّ
47

مختزل الصارم المسلول على شاتم الرسول(ص)

اختزال وتوضيب :عبدالرؤوف أبومجد البيضاوي

سعدّوعمروّبنّشعيبّعنّأبيهّعنّجدهّألنّالمثبتّمقدمّعلىّالنافيّومنّأخبرّأنهّأمرّبقتلهّفمعهّزيادةّعلمّولعلّ
ّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلمّيأمرّبقتلهّثمّأمرّبقتلهّوذلكّأنهّيمكنّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّنهىّأصحابهّأنّ
يقاتلواّإالّمنّقاتلهمّإالّالنفرّاألربعةّثمّأمرهمّأنّيقتلواّهذاّوغيرهّومجردّنهيهّعنّالقتالّالّيوجبّعصمةّالمكفوفّ
عنهمّلكنهّبعدّذلكّآمنهمّاألمانّالعاصمّللدمّوهذاّالرجلّقدّأمرّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبقتلهّلمجردّأذاهّلهّمعّأنهّ
قدّآمنّأهلّالبلدّالذينّقاتلوهّوأصحابهّوفعلواّبهمّاألفاعيلّّ.
ومنّذلكّأنهّصلىّهللاّعليهّوسلمّلماّقفلّمنّبدرّراجعاّإلىّالمدينةّقتلّالنضرّبنّالحارثّوعقبةّبنّأبيّمعيطّولمّ
يقتلّمنّأسارىّبدرّغيرهماّوقصتهماّمعروفةّّ.
قالّابنّإسحاقّ:وكانّفيّاألسارىّعقبةّبنّأبيّمعيطّوالنضرّبنّالحارثّفلماّكانّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
بالصفراءّقتلّالنضرّبنّالحارثّقتلهّعليّبنّأبيّطالبّكماّأخبرتّثمّمضىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفلماّ
كانّبعرقّالظبيةّقتلّعقبةّبنّأبيّمعيطّقتلهّعاصمّبنّثابتّّ.
وقالّموسىّبنّعقبةّعنّالزهريّ:ولمّيقتلّمنّاألسارىّصبراّغيرّعقبةّابنّأبيّمعيطّقتلهّعاصمّبنّثابتّابنّأبيّ
األقلحّولماّأبصرهّعقبةّمقبالّإليهّاستغاثّبقريشّفقالّ:ياّمعشرّقريشّعالمّأقتلّمنّبينّهاّهنا؟ّفقالّرسولّهللاّ
صلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:علىّعداوتكّهللّورسوله"ّوكذلكّذكرّمحمدّبنّعائدّفيّمغازيهّّ.
وهذاّوهللاّأعلمّألنّالنضرّقتلّبالصفراءّعندّبدرّفلمّيعدّمنّاألسرىّعندّهذاّالقائلّلقتلهّقريباّمنّمصارعّقريشّ
وإالّفالّخالفّعلمناهّأنّالنضرّوعقبةّقتالّبعدّاألسرّّ.
وقدّروىّالبزارّعنّابنّعباسّأنّعقبةّبنّأبيّمعيطّنادىّ:ياّمعشرّقريشّماليّأقتلّمنّبينكمّصبرا؟ّفقالّلهّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّ:بكفركّوافترائكّعلىّرسولّهللاّ"ّّ.
وقالّالواقديّ:كانّالنضرّبنّالحارثّأسرهّالمقدادّبنّاألسودّفلماّخرجّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّبدرّفكانّ
باألثيلّعرضّعليهّاألسرىّفنظرّإلىّالنضرّبنّالحارثّفأبدّالنظرّفقالّلرجلّإلىّجنبهّ:محمدّوهللاّقاتليّلقدّنظرّ
إليّبعينينّفيهماّآثارّالموتّفقالّالذيّإلىّجنبه"ّ:وهللاّماّهذاّمنكّإالّرعب"ّفقالّالنضرّلمصعبّبنّعميرّ:ياّ
مصعبّأنتّأقربّمنّهاّهناّبيّرحماّكلمّصاحبكّأنّيجعلنيّكرجلّمنّأصحابيّهوّوهللاّقاتليّإنّلمّتفعلّقالّ
ّ:ياّمصعبّويجعلنيّكأحدّأصحابيّ:
مصعبّ:إنكّكنتّتقولّفيّكتابّهللاّكذاّوكذاّوكنتّتقولّفيّنبيهّكذاّوكذاّقال ّ
إنّقتلواّقتلتّوإنّمنّعليهمّمنّعليّقالّمصعبّ:إنكّكنتّتعذبّأصحابهّوذكرّالحديثّإلىّأنّقالّ:فقتلهّعليّبنّ
أبيّطالبّصبراّبالسيفّّ.
قالّالواقديّ:وأقبلّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّباألسرىّحتىّإذاّكانواّبعرقّالظبيةّأمرّعاصمّبنّثابتّبنّأبيّ
األقلحّأنّيضربّعنقّعقبةّابنّأبيّمعيطّفجعلّعقبةّيقول"ّ:ياّويليّعالمّأقتلّياّقريشّمنّبينّمنّهاّهنا؟ّ"ّقالّ
رسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّ:لعداوتكّهللّورسولهّ"ّقال"ّ:ياّمحمدّمنكّأفضلّفاجعلنيّكرجلّمنّقوميّإنّ
قتلتهمّقتلتنيّوإنّمننتّعليهمّمننتّعليّوإنّأخذتّمنهمّالفداءّكنتّكأحدهمّياّمحمدّمنّللصبية؟ّ"ّقالّرسولّهللاّ
صلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:النارّقدمهّياّعاصمّفاضربّعنقه"ّفقدمهّعاصمّفضربّعنقهّفقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّ"ّ:بئسّالرجلّكنتّوهللاّماّعلمتّكافراّباهللّوبكتابهّوبرسولهّمؤذياّلنبيهّفأحمدّهللاّالذيّهوّقتلكّوأقرّعينيّ
منكّ"ّّ.
ففيّهذاّبيانّأنّالسببّالذيّأوجبّقتلّهذينّالرجلينّمنّبينّسائرّاألسرىّأذاهمّهللّورسولهّبالقولّوالفعلّفإنّ
اآلياتّالتيّنزلتّفيّالنضرّمعروفةّوأذىّابنّأبيّمعيطّلهّمشهورّبلسانهّويدهّحينّخنقهّبأبيّهوّوأميّبردائهّ
خنقاّشديداّيريدّقتلهّوحينّألقىّالسالّعلىّظهرهّوهوّساجدّوغيرّذلكّّ.
ومنّذلكّأنهّأمرّبقتلّمنّكانّيهجوهّبعدّفتحّمكةّمنّقريشّوسائرّالعربّمثلّكعبّبنّزهيرّوغيرهّّ.
قالّاألمويّ:حدثنيّأبيّقالّ:قالّابنّإسحاقّوذكرهّيونسّبنّبكيرّوالبكائيّوغيرهماّعنّابنّإسحاقّقالّ:فلماّقدمّ
رسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّالمدينةّمنصرفاّمنّالطائفّكتبّبجيرّبنّزهيرّبنّأبيّسلمىّإلىّأخيهّكعبّبنّ
زهيرّيخبرهّأنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّكتبّفيّقتلّرجالّبمكةّممنّكانّيهجوهّويؤذيهّّ.
ولفظّيونسّوالبكائيّ:أنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّقدّقتلّرجالّبمكةّممنّكانّيهجوهّويؤذيهّوأنّمنّبقيّمنّ
شعراءّقريشّابنّالزبعرىّوهبيرةّابنّأبيّوهبّقدّهربواّفيّكلّوجهّفإنّكانتّلكّفيّنفسكّحاجةّفطرّإلىّ
رسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفإنهّالّيقتلّأحداّجاءهّتائباّوإنّأنتّلمّتفعلّفانجّإلىّنجائكّمنّاألرضّوكانّكعبّ
قدّقالّأبياتاّنالّفيهاّمنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّحتىّرويتّوعرفتّوكانّالذيّقالّّ:
إالّابلغاّبجيراّرسالةّّ...فهلّلكّفيماّقلتّويحكّهلّلكاّ
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لتخبرنيّأنّكنتّليسّبفاعلّّ...علىّأيّشيءّغيرّذلكّدلكاّ
علىّخلقّلمّيلقّيوماّأباّلهّّ...والّأنتّلمّتعرفّعليهّأباّلكاّ
فإنّأنتّلمّتفعلّفلستّبفاعلّّ...والّقائلّإماّعثرتّلعاّلكاّ
سقاكّبهاّالمأمونّكاساّرويةّّ...فأنهلكّالمأمونّمنهاّوعلكاّ
وإنماّقالّكعبّ"المأمون"ّلقولّقريشّلرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"األمين"ّالذيّكانتّتقولّلهّّ.
فلماّبلغّكعباّالكتابّضاقتّبهّاألرضّوأشفقّعلىّنفسهّوأرجفّبهّمنّكانّفيّحاضرهّمنّعدوهّفقالواّ:هوّمقتولّ
فلماّلمّيجدّمنّشيءّبداّقالّقصيدةّيمدحّفيهاّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّويذكرّفيهاّخوفهّوإرجافّالوشاةّبهّثمّ
خرجّحتىّقدمّالمدينةّفنزلّعلىّرجلّكانتّبينهّوبينهّمعرفةّمنّجهينةّكماّذكرّليّفغداّبهّعلىّرسولّهللاّصلىّ
ّ:هذاّرسولّهللاّ
هللاّعليهّوسلمّحينّصلىّالصبحّفلماّصلىّمعّالناسّأشارّلهّإلىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقال ّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّفقمّإليهّفذكرّلناّأنهّقامّإلىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفوضعّيدهّفيّيدهّوكانّرسولّهللاّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّالّيعرفهّفقالّ:ياّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّإنّكعبّابنّزهيرّاستأمنّمنكّتائباّمسلماّفهلّ
أنتّقابلّمنهّإنّأناّجئتكّبه؟ّفقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:نعم"ّقالّ:أناّياّرسولّهللاّكعبّبنّزهيرّّ.
قالّابنّإسحاقّ:فحدثنيّعاصمّبنّعمرّأنهّوثبّعليهّرجلّمنّاألنصارّفقالّ:ياّرسولّهللاّدعنيّوعدوّهللاّأضربّ
عنقهّفقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّ:دعهّعنكّقدّجاءّتائباّنازعاّ"ّقالّ:فغضبّكعبّعلىّهذاّالحيّمنّ
األنصارّلماّصنعّبهّصاحبهمّوذلكّأنهّلمّيتكلمّفيهّرجلّمنّالمهاجرينّإالّبخيرّفقالّقصيدتهّالتيّقالّحينّقدمّ
رسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّثمّأنشدّابنّإسحاقّقصيدتهّالمشهورةّ"بانتّسعاد"ّوفيهاّّ:
أنبئتّأنّرسولّهللاّأوعدنيّّ...والعفوّعندّرسولّهللاّمأمولّ
مهالّهداكّهللاّالذيّأعطاكّنافلةّالّّ...فرقانّفيهّمواعيظّوتفصيلّ
الّتأخذنيّبأقوالّالوشاةّولمّّ...أذنبّولوّكثرتّفيّّّاألقاويلّ
وفيّحديثّآخرّ:وذلكّأنهّبلغهّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّندرّدمهّبقولّبلغهّعنهّفقدمّعلىّرسولّهللاّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّمسلماّودخلّمسجدهّوأنشدّالقصيدةّفقدّأخبرّأنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّكتّفيّقتلّرجالّبمكةّ
ألجلّهجائهمّوأذاهمّحتىّفرّمنّفرّمنهمّإلىّنجرانّثمّرجعّابنّالزبعرىّتائباّمسلماّوأقامّهبيرةّبنجرانّحتىّماتّ
مشركاّثمّإنهّأهدرّدمّكعبّلماّقالهّمعّأنهّليسّمنّبليغّالهجاءّلكونهّطعنّفيّدينّاإلسالمّوعابهّوعابّماّيدعوّ
إليهّالرسولّصلىّهللاّعليهّوسلمّثمّإنهّتابّقبلّالقدرةّعليهّوجاءّمسلماّوكانّحربياّومعّهذاّفهوّيلتمسّالعفوّ
ويقولّّ:
الّتأخذنيّبأقوالّالوشاةّولمّأذنبّّّ...ّ...ّ...ّ...
ومنّذلكّ:ماّنقلّأنهّكانّيتوجهّصلىّهللاّعليهّوسلمّإلىّقتلّمنّيهجوهّويقول"ّ:منّيكفينيّعدوي؟ّ"ّّ.
قالّاألمويّسعدّبنّيحيىّبنّسعيدّفيّمغازيهّ:حدثناّأبيّقالّ:أخبرنيّعبدّالملكّبنّجريجّعنّعكرمةّعنّعبدّهللاّ
بنّعباسّأنّرجالّمنّالمشركينّشتمّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:منّ
يكفينيّعدوي؟ّ"ّفقامّالزبيرّبنّالعوامّفقالّ:أناّفبارزهّفأعطاهّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّسلبهّوالّأحسبهّإالّفيّ
خيبرّحينّقتلّياسرّورواهّعبدّالرزاقّأيضاّّ.
وروىّأنّرجالّكانّيسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقال"ّ:منّيكفينيّعدوي؟ّ"ّفقالّخالدّ:أناّفبعثهّالنبيّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّإليهّفقتلهّّ.
ومنّذلكّ:أنّأصحابهّكانواّإذاّسمعواّمنّيسبهّويؤذيهّصلىّهللاّعليهّوسلمّقتلوهّوإنّكانّقريباّفيقرهمّعلىّذلكّ
ويرضاهّوربماّسمىّمنّيفعلّذلكّناصراّهللّورسولهّّ.
فروىّأبوّإسحاقّالفزاريّفيّكتابهّالمشهورّفيّالسيرّعنّسفيانّالثوريّعنّإسماعيلّبنّسميعّعنّمالكّبنّعميرّ
قالّ:جاءّرجلّإلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقالّ:إنيّلقيتّأبيّفيّالمشركينّفسمعتّمنهّمقالهّقبيحةّلكّفماّ
صبرتّأنّطعنتهّبالرمحّفقتلتهّفماّشقّذلكّعليهّّ.
قالّ:وجاءهّآخرّفقالّ:إنيّلقيتّأبيّفيّالمشركينّفصفحتّعنهّفماّشقّذلكّعليهّّ.
وقدّرواهّاألمويّوغيرهّمنّهذهّالطريقّّ.
وروىّأبوّإسحاقّالفزاريّأيضاّفيّكتابهّعنّاألوزاعيّعنّحسانّبنّعطيةّقالّ:بعثّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّجيشاّفيهمّعبدّهللاّبنّرواحةّوجابرّفلماّصافواّالمشركينّأقبلّرجلّمنهمّيسبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
فقامّرجلّمنّالمسلمينّفقالّ:أناّفالنّابنّفالنّوأميّفالنةّفسبنيّوسبّأميّوكفّعنّسبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّ
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وسلمّفلمّيزدهّذلكّإالّإغراءّفأعادّمثلّذلكّوعادّالرجلّمثلّذلكّفقالّفيّالثالثةّ:لئنّعدتّالّرحلنكّبسيفيّفعادّ
فحملّعليهّالرجلّفولىّمدبراّفاتبعهّالرجلّحتىّخرقّصفّالمشركينّفضربهّبسيفهّوأحاطّبهّالمشركونّفقتلوهّ
فقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّ:أعجبتمّمنّرجلّنصرّهللاّورسوله؟ّ"ّثمّإنّالرجلّبرئّمنّجراحتهّفأسلمّ
فكانّيسمىّالرحيلّورواهّاألمويّفيّمغازيهّمنّهذاّالوجهّّ.
وقدّتقدمّحديثّعميرّبنّعديّلماّقالّحينّبلغهّأذىّبنتّمروانّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ:اللهمّإنّعليّنذراّلئنّ
رددتّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّإلىّالمدينةّألقتلنهاّفقتلهاّبدونّإذنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقالّالنبيّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّ"ّ:إذاّأحببتمّأنّتنظرواّإلىّرجلّنصرّهللاّورسولهّبالغيبّفانظرواّإلىّعميرّبنّعديّ"ّّ.
وكذلكّحديثّاليهوديةّوأمّالولدّفإنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأهدرّدمهاّلماّقتلتّألجلّسبهّّ.
وقدّتقدمّأيضاّحديثّالرجلّالذيّنذرّأنّيقتلّابنّأبيّسرحّلماّافتراهّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوأنّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّأمسكّعنّمبايعتهّليقومّإليهّذلكّالرجلّفيقتلهّويفيّبنذرهّّ.
وقدّذكرواّأنّالجنّالذيّآمنواّبهّكانتّتقصدّمنّسبهّمنّالجنّالكفارّفتقتلهّقبلّالهجرةّوقبلّاإلذنّفيّالقتالّلهّ
ولإلنسّفيقرهاّعلىّذلكّويشكرّذلكّلهاّّ.
قالّسعدّبنّيحيىّاألمويّفيّمغازيهّ:حدثنيّمحمدّبنّسعيدّيعنيّعمهّقالّ:قالّمحمدّبنّالمنكدرّ:إنهّذكرّلهّعنّ
ابنّعباسّأنهّقالّ:هتفّهاتفّمنّالجنّعلىّجبلّأبيّقبيسّفقالّّ:
قبحّهللاّرأيكمّآلّفهرّّ...ماّأدقّالعقولّواألحالمّ
حينّتغضيّلمنّيعيبّعليهاّّ...دينّآبائهاّالحماةّالكرامّ
حالفّالجنّجنّبصرىّعليكمّّ...ورجالّالنخيلّواآلطامّ
يوشكّالخيلّأنّتروهاّنهاراّّ...تقتلّالقومّفيّحرامّتهامّ
هلّكريمّمنكمّلهّنفسّحرّّ...ماجدّالجدتينّواألعمامّ
ضارباّضربةّتكونّنكاالّّ...ورواحاّمنّكربةّواغتنامّ
قالّابنّعباسّ:فأصبحّهذاّالشعرّحديثاّألهلّمكةّيتناشدونهّبينهمّفقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:هذاّشيطانّ
يكلمّالناسّمنّاألوثانّيقالّلهّمسعرّوهللاّمخزيه"ّفمكثواّثالثةّأيامّفإذاّهاتفّيهتفّعلىّالجبلّيقولّّ:
نحنّقتلناّفيّثالثّمسعراّّ...سفهّالحقّوسنّالمنكراّ
قنعتهّسيفاّحساماّمبتراّّ...بشتمهّنبياّالمطهراّ
فقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ:هذاّعفريتّمنّالجنّاسمهّسمحجّآمنّبيّسميتهّعبدّهللاّأخبرنيّأنهّفيّطلبهّ
منذّثالثةّأيامّفقالّعليّ:جزاهّهللاّخيراّياّرسولّهللاّّ.
وممنّذكرّأنهّقتلّألجلّأذىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأبوّرافعّبنّابنّالحقيقّاليهوديّوقصتهّمعروفةّمستفيضةّ
عندّالعلماءّفنذكرّمنهاّوضعّالداللةّّ.
عنّالبراءّبنّعازبّقال"ّ:بعثّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّإلىّأبيّرافعّاليهوديّرجاالّمنّاألنصارّوأمرّ
عليهمّعبدّهللاّبنّعتيكّوكانّأبوّرافعّيؤذيّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّويعينّعليهّوكانّفيّحصنّلهّبأرضّ
الحجازّفلماّدنواّمنهّوقدّغربتّالشمسّوراحّالناسّبسرحهمّقالّعبدّهللاّألصحابهّ:اجلسواّمكانكمّفإنيّمنطلقّ
ومتلطفّللبوابّلعليّأنّأدخلّفأقبلّحتىّدناّمنّالبابّثمّتقنعّبثوبهّكأنهّيقضيّحاجتهّوقدّدخلّالناسّفهتفّبهّ
ّالبوابّياّعبدّهللاّإنّكنتّتريدّأنّتدخلّفادخلّفإنيّأريدّأنّأغلقّالبابّقالّ:فدخلتّفكمنتّفلماّدخلّالناسّأغلقّ
البابّثمّعلقّاألغاليقّعلىّوتدّقالّ:فقمتّإلىّاألقاليدّفأخذتهاّففتحتّالبابّوكانّأبوّرافعّيسمرّعندهّوكانّفيّ
عليةّلهّفلماّذهبّعنهّأهلّسمرهّصعدتّإليهّفجعلتّكلماّفتحتّباباّأغلقتّعليّمنّداخلّقلتّ:إنّالقومّنذرواّبيّ
ّ:أباّرافعّ
لمّيخلصواّإليّّّحتىّأقتلهّفانتهيتّإليهّفإذاّهوّفيّبيتّمظلمّوسطّعيالهّالّأدريّأينّهوّمنّالبيتّقلت ّ
قالّ:منّهذا؟ّفأهويتّنحوّالصوتّفأضربهّضربةّبالسيفّوأناّدهشّفماّأغنيتّشيئاّوصاحّفخرجتّمنّالبيتّ
فأمكثّغيرّبعيدّثمّرجعتّإليهّفقلتّ:ماّهذاّالصوتّياّأباّرافع؟ّفقالّ:ألمكّالويلّإنّرجالّفيّالبيتّضربنيّقبلّ
بالسيفّقالّ:فأضربهّضربةّأثخنتهّولمّأقتلهّثمّوضعتّضبيبّالسيفّفيّبطنهّحتىّأخذّفيّظهرهّفعرفتّأنيّقتلتهّ
فجعلتّأفتحّاألبوابّباباّباباّحتىّانتهيتّإلىّدرجةّلهّفوضعتّرجليّوأناّأرىّأنّقدّانتهيتّإلىّاألرضّفوقعتّفيّ
ليلةّمقمرةّفانكسرتّساقيّفعصبتهاّبعمامةّثمّانطلقتّحتىّجلستّعلىّالبابّفقلتّ:الّأخرجّالليلةّحتىّأعلمّأقتلتهّ
فلماّصاحّالديكّقامّالناعيّعلىّالسورّفقالّ:أنعيّأباّرافعّتاجرّأهلّالحجازّفانطلقتّإلىّأصحابيّفقلتّ:النجاءّقدّ
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قتلّهللاّأباّرافعّفانتهيتّإلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفحدثتهّفقالّ:ابسطّرجلكّفبسطتّرجليّفمسحهاّفكأنماّلمّ
اشتكهاّقطّرواهّالبخاريّفيّصحيحه"ّّ.
وقالّابنّإسحاقّ:حدثنيّالزهريّعنّعبدّهللاّبنّكعبّبنّمالكّقالّ:مماّصنعّهللاّلرسولهّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنّ
هذينّالحيينّمنّاألنصارّاألوسّوالخزرجّكاناّيتصاوالنّمعهّتصاولّالفحلينّالّيصنعّأحدهماّشيئاّإالّصنعّاآلخرّ
مثلهّيقولونّ:الّيعدونّذلكّفضالّعليناّفيّاإلسالمّوعندّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفلماّقتلّاألوسّكعبّبنّ
األشرفّتذكرتّالخزرجّرجالّهوّفيّالعداوةّلرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّمثلهّفتذاكرواّابنّأبيّالحقيقّبخيبرّ
فاستأذنواّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّقتلهّفأذنّلهمّوذكرّالحديثّإلىّأنّقالّ:ثمّصعدوّإليهّفيّعليةّلهّ
فقرعواّعليهّالبابّفخرجتّإليهمّامرأتهّفقالتّ:منّأنتم؟ّفقالواّ:حيّمنّالعربّنريدّالميرةّففتحتّلهمّفألقتّذاّكمّ
الرجلّعندكمّفيّالبيتّوذكرّتمامّالحديثّفيّقتلهّّ.
فقدّتبينّفيّحديثّالبراءّوابنّكعبّإنماّتسرىّالمسلمينّبقتلهّبإذنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّألذاهّللنبيّومعاداتهّلهّ
وأنهّكانّنضيرّابنّاألشرفّلكنّابنّاألشرفّكانّمعاهداّفآذىّهللاّورسولهّفندبّالمسلمينّإلىّقتلهّوهذاّلمّيكنّ
معاهداّّ.
فهذهّاألحاديثّكلهاّتدلّعلىّأنّمنّكانّيسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّويؤذيهّمنّالكفارّفإنهّكانّيقصدّقتلهّ
ويحضّعليهّألجلّذلكّوكذلكّأصحابهّبأمرهّيفعلونّذلكّمعّكفهّعنّغيرهّممنّهوّعلىّمثلّحالهّفيّأنهّكافرّغيرّ
معاهدّبلّمعّأمانهّألولئكّأوّإحسانهّإليهمّمنّغيرّعهدّبينهّوبينهمّثمّمنّهؤالءّمنّقتلّومنهمّمنّجاءّمسلماّتائباّ
فعصمّدمهّلثالثةّأسبابّّ:
أحدهاّ:أنهّجاءّتائباّقبلّالقدرةّعليهّوالمسلمّالذيّوجبّعليهّحدّلوّجاءّتائباّقبلّالقدرةّعليهّلسقطّعنهّفالحربيّ
أولىّّ.
الثانيّ:أنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّكانّمنّخلقهّأنّيعفوّعنهّّ.
الثالثّ:أنّالحربيّإذاّأسلمّلمّيؤخذّبشيءّمماّعملهّفيّالجاهليةّالّمنّحقوقّهللاّوالّمنّحقوقّالعبادّمنّغيرّخالفّ
ّينّ ّكّف ّرواّإّنّّّّيّنّتهّواّيّ
ّغّفرّّّلّ ّه ّمّ ّماّّقّّدّ ّسلّفّ}ّولقولهّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّ:اإلسالمّيجبّماّ
لّلّلّذ ّّ
نعلمهّلقولهّتعالى{ّ:قّ ّ
قبلهّ"ّرواهّمسلمّولقولهّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّ:منّأحسنّفيّاإلسالمّلمّيؤاخذّبماّعملّفيّالجاهليةّ"ّمتفقّعليهّّ.
ولهذاّأسلمّخلقّكثيرّوقدّقتلواّرجاالّيعرفونّفلمّيطلبّأحداّمنهّبقودّوالّديةّوالّكفارةّّ.
أسلمّوحشيّقاتلّحمزةّوابنّالعاصّقاتلّابنّقوقلّوعقبةّبنّالحارثّقاتلّخبيبّبنّعديّومنّالّيحصىّممنّثبتّ
فيّالصحيحّأنهّأسلمّوقدّعلمّأنهّقتلّرجالّبعينهّمنّالمسلمينّفلمّيوجبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعلىّأحدّمنهمّ
ّ"ّ:يضحكّهللاّتعالىّإلىّرجلينّيقتلّأحدهماّصاحبهّكالهماّيدخلّالجنةّيقتلّ
قصاصاّبلّقالّصلىّهللاّعليهّوسلم ّ
هذاّفيّسبيلّهللاّفيدخلّالجنةّثمّيتوبّهللاّعلىّالقاتلّفيسلمّويقتلّفيّسبيلّهللاّفيدخلّالجنةّ"ّمتفقّعليهّّ.
وكذلكّأيضاّلمّيضمنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأحداّمنهمّماالّأتلفهّللمسلمينّوالّأقامّعلىّأحدّحدّزناّأوّسرقةّأوّ
شربّأوّقذفّسواءّكانّقدّأسلمّبعدّاألسرّأوّقبلّاألسرّوهذاّمماّالّنعلمّبينّالمسلمينّفيهّخالفاّالّفيّروايتهّوالّ
فيّالفتوىّبهّّ.
بلّلوّأسلمّالحربيّوبيدهّمالّمسلمّقدّأخذهّمنّالمسلمينّبطريقّاالغتنامّونحوهّمماّالّيملكّبهّمسلمّمنّمسلمّلكونهّ
محرماّفيّدينّاإلسالمّكانّلهّملكاّولمّيردهّإلىّالمسلمّالذيّكانّيملكهّعندّجماهيرّالعلماءّمنّالتابعينّومنّبعدهمّ
وهوّمعنىّماّجاءّعنّالخلفاءّالراشدينّوهوّمذهبّأبيّحنيفةّومالكّومنصوصّقولّأحمدّوقولّالجماهيرّمنّ
أصحابهّبناءّعلىّأنّاإلسالمّأوّالعهدّقررّماّبيدهّمنّالمالّالذيّكانّيعتقدهّملكاّلهّألنهّخرجّعّمالكهّالمسلمّفيّ
سبيلّهللاّووجبّأجرهّعلىّهللاّوآخذهّهذاّمستحالّلهّوقدّغفرّلهّبإسالمهّماّفعلهّفيّدماءّالمسلمينّوأموالهمّفلمّ
يضمنهّبالردّإلىّمالكهّكماّلمّيضمنّماّأتلفهّمنّالنفوسّواألموالّوالّيقضيّماّتركهّمنّالعباداتّألنّكلّذلكّكانّ
تابعاّلالعتقادّفلماّرجعّعنّاالعتقادّغفرّلهّماّتبعهّمنّالذنوبّفصارّماّبيدهّمنّالمالّالّتبعةّعليهّفيهّفلمّيؤخذّمنهّ
كجميعّماّبيدهّمنّالعقودّالفاسدةّالتيّكانّيستحلهاّمنّرباّوغيرهّّ.
ومنّالعلماءّمنّقالّ:يردهّعلىّمالكهّالمسلمّوهوّقولّالشافعيّوأبيّالخطابّمنّالحنبليةّبناءّعلىّأنّاغتنامهمّفعلّ
محرمّفالّيملكونّبهّمالّالمسلمّكالغصبّوألنهّلوّأخذهّالمسلمّمنهمّأخذاّالّيملكّبهّمسلمّمنّمسلمّبأنّيغنمهّأوّ
يسرقهّفإنهّيردّإلىّمالكهّالمسلمّلحديثّناقةّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوهوّمماّاتفقّالناسّفيماّنعلمهّعليهّولوّكانواّ
قدّملكوهّكملكهّالغانمّمنهمّولمّيردهّّ.
51

مختزل الصارم المسلول على شاتم الرسول(ص)

اختزال وتوضيب :عبدالرؤوف أبومجد البيضاوي

واألولّأصحّألنّالمشركينّكانواّيغنمونّمنّأموالّالمسلمينّالشيءّالكثيرّمنّالكراعّوالسالحّوغيرّذلكّوقدّأسلمّ
عامةّأولئكّالمشركينّفلمّيسترجعّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّأحدّمنهمّماالّمعّأنّبعضّتلكّاألموالّالّبدّأنّ
يكونّباقياّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ونّف ّ
هللاّ
ّنّ ّ
ضالّم ّّ
ّه ّمّّيّبتغ ّّ
ار ّه ّمّّوأّمّوال ّّ
ينّالذ ّّ
ويكفيّفيّذلكّأنّهللاّسبحانهّقال{ّ:لّلفق ّرا ّءّال ّم ّها ّج ّر ّّ
ّينّأخ ّرجّواّمّنّّّّدّي ّ
ّ
ّ
ّ
ّو ّر ّ
هللاّ
يلّ ّ
ص ّدّ ّعنّّّ ّسّب ّّ
ّرّ ّح ّّ
ار ّه ّمّّبّغي ّّ
ون}ّإلىّقوله{ّ:الّذ ّّ
ّينّّيّقاّتلّ ّّ
ّنّلّلّذ ّّ
ضّواناّ}ّوقال{ّ:أّذ ّّ
ق}ّوقالّ{ّ:و ّ
ّينّأخ ّر ّجواّمّنّّّّدّي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ارك ّمّ
ّينّّقاّتلوك ّمّفّيّالّد ّّ
نّالذ ّّ
امّّوإّخ ّراجّّأ ّهلّ ّهّّمنه}ّوقال{ّ:إّن ّماّّين ّهاك ّمّهللاّّ ّع ّّ
ّو ّكّف ّرّّب ّهّّوال ّم ّس ّج ّدّال ّح ّر ّّ
ينّّوأخ ّرجّوك ّمّمّنّّّّدّي ّ
ّو ّظا ّهرّواّ ّعلّىّإّ ّخ ّرا ّج ّكم}ّّّ.
فبينّهللاّسبحانهّأنّالمسلمينّأخرجواّمنّديارهمّوأموالهمّبغيرّحقّحتىّصارواّفقراءّبعدّأنّكانواّأغنياءّّ.
ثمّإنّالمشركينّاستولواّعلىّتلكّالديارّواألموالّوكانتّباقيةّإلىّحينّالفتحّوقدّأسلمّمنّاستولىّعليهاّفيّالجاهليةّ
ثمّلمّيردّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعلىّأحدّمنهمّأخرجّمنّدارهّبعدّالفتحّواإلسالمّداراّوالّماالّبلّقيلّللنبيّيومّ
"ّ:وهلّتركّلناّعقيلّمنّدار؟ّ"ّّ.
الفتحّ:أالّتنزلّفيّدارك؟ّفقال ّ
وسألهّالمهاجرونّأنّيردّعليهمّأموالهمّالتيّاستولىّعليهاّأهلّمكةّفأبىّذلكّصلىّهللاّعليهّوسلمّوأقرهاّبيدّمنّ
استولىّعليهاّبعدّإسالمهّّ.
وذلكّأنّعقيلّبنّأبيّطالبّبعدّالهجرةّاستولىّعلىّدارّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّودورّإخوتهّمنّالرجالّوالنساءّ
معّماّورثهّمنّأبيهّأبيّطالبّقالّأبوّرافعّ:قيلّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ:أالّتنزلّمنزلكّمنّالشعب؟ّقال"ّ:فهلّ
تركّلناّعقيلّمنزال؟ّ"ّوكانّعقيلّقدّباعّمنزلّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّومنزلّإخوتهّمنّالرجالّوالنساءّ
بمكةّّ.
وقدّذكرّأهلّالعلمّبالسيرةّمنهمّأبوّالوليدّاألزرقيّأنّرباعّعبدّالمطلبّبمكةّصارتّلبنيّعبدّالمطلبّفمنهاّشعبّ
ابنّيوسفّوبعضّدارّابنّيوسفّألبيّطالبّوالجوّالذيّبينهّوبينّدارّابنّيوسفّدارّالمولدّمولدّالنبيّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّوماّحولهّألبيّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعبدّهللاّبنّعبدّالمطلبّوالّريبّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
كانتّلهّهذهّالدارّورثهاّمنّأبيهّوبهاّولدّوكانّلهّدارّورثهاّهوّوولدهّمنّخديجةّرضيّهللاّتعالىّعنهاّّ.
قالّاألزرقيّ:فسكتّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّعنّمسكنيهّكليهماّمسكنهّالذيّولدّفيهّومسكنهّالذيّابتنىّفيهّ
بخديجةّبنتّخويلدّوولدّفيهّولدهّجميعاّّ.
قالّ:وكانّعقيلّبنّأبيّطالبّأخذّمسكنهّالذيّولدّفيهّوأماّبيتّخديجةّفأخذهّمعتبّبنّأبيّلهبّوكانّأقربّالناسّ
إليهّجواراّفباعهّبعدّمنّمعاويةّوقدّشرحّأهلّالسيرّماّذكرناّفيّدورّالمهاجرينّّ.
قالّ:األزرقيّ:دارّجحشّبنّرئابّاألسديّالتيّبالمعلىّلمّتزلّفيّيدّولدّجحشّفلماّأذنّهللاّلنبيهّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّوأصحابهّفيّالهجرةّإلىّالمدينةّخرجّآلّجحشّجميعاّالرجالّوالنساءّإلىّالمدينةّمهاجرينّوتركواّدارهمّ
خاليةّوهمّحلفاءّحربّبنيّأميةّفعمدّأبوّسفيانّإلىّدارهمّهذهّفباعهاّبأربعمائةّدينارّمنّعمروّبنّعلقمةّالعامريّ
فلماّبلغّآلّجحشّأنّأباّسفيانّباعّدارهمّأنشأّأبوّأحمدّيهجوّأباّسفيانّويعيرهّببيعهاّوذكرّأبياتاّّ.
فلماّكانّيومّفتحّمكةّأتىّأبوّأحمدّبنّجحشّوقدّذهبّبصرهّإلىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفكلمهّفيهاّفقالّ:ياّ
رسولّهللاّإنّأباّسفيانّعمدّإلىّداريّفباعهاّفدعاهّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفسارهّبشيءّفماّسمعّأبوّأحمدّذكرهاّ
بعدّذلكّفقيلّألبيّأحمدّبعدّذلكّ:ماّقالّلكّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم؟ّقالّ:قالّليّ"ّإنّصبرتّكانّخيراّ
ّ:قلتّ:فأناّأصبرّفتركهاّأبوّأحمدّّ.
وكانّلكّبهاّدارّفيّالجنةّ"ّقال ّ
قالّ:وكانّلعتبةّبنّغزوانّدارّتسمىّذاتّالوجهينّفلماّهاجرّأخذهاّيعليّبنّأميةّوكانّاستوصاهّبهاّحينّهاجرّ
فلماّكانّعامّالفتحّوكلمّبنوّجحشّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّدارهمّفكرهّأنّيرجعواّفيّشيءّمنّأموالهمّ
أخذتّمنهمّفيّهللاّتعالىّوهجروهّهللّأمسكّعتبةّبنّغزوانّعنّكالمّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّدارهّهذهّ
ذاتّالوجهينّوسكتّالمهاجرونّفلمّيتكلمّأحدّمنهمّفيّدارّهجرهاّهللّورسولهّوسكتّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّ
ّوسلمّعنّمسكنهّالذيّولدّفيهّومسكنهّالذيّابتنىّفيهّبخديجةّوهذهّالقصةّمعروفةّعندّأهلّالعلمّّ.
قالّمحمدّبنّإسحاقّ:حدثنيّعبدّهللاّبنّأبيّبكرّببنّحزمّوالزهيرّبنّعكاشةّبنّأبيّأحمدّقالّ:أبطأّرسولّهللاّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّيومّالفتحّعليهمّفيّدورهمّفقالواّألبيّأحمدّياّأباّأحمدّإنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّيكرهّ
لكمّأنّترجعواّفيّشيءّمنّأموالكمّمماّأصيبّفيّهللاّّ.
وقالّابنّإسحاقّأيضاّفيّروايةّزيادّبنّعبدّهللاّالبكائيّعنهّ:وتالحقّالمهاجرونّإلىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّفلمّيبقّأحدّمنهمّبمكةّإالّمفتونّأوّمحبوسّولمّيوعبّأهلّهجرةّمنّمكةّبأهليهمّوأموالهمّإلىّهللاّوالىّ
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رسولهّإالّأهلّدورّمسمونّ:بنوّمظعونّمنّبنيّجمحّوبنوّجحشّبنّرئابّحلفاءّبنيّأميةّوبنوّالبكيرّمنّبنيّسعدّ
بنّليثّحلفاءّعديّبنّكعبّفإنّدورهمّغلقتّبمكةّليسّفيهاّساكنّّ.
ولماّخرجّبنوّجحشّبنّرئابّمنّدارهمّعداّعليهاّأبوّسفيانّبنّحربّفباعهاّمنّعمروّبنّعلقمةّأخيّبنيّعامرّ
بنّلؤيّفلماّبلغّبنيّجحشّماّصنعّأبوّسفيانّبدارهمّذكرّذلكّعبدّهللاّبنّجحشّلرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
ّ:بلىّ
فقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّ:أالّترضىّياّعبدّهللاّأنّيعطيكّهللاّبهاّداراّخيراّمنهاّفيّالجنة؟ّ"ّفقال ّ
فقال"ّ:ذلكّلكّ"ّفلماّافتتحّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّمكةّكلمهّأبوّأحمدّفيّدارهمّفأبطأّعليهّالنبيّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّفقالّالناسّألبيّأحمدّ:ياّأباّأحمدّإنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيكرهّأنّترجعواّفيّشيءّمنّأموالكمّ
أصيبّمنكمّفيّهللاّفأمسكّعنّكالمّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّّ.
قالّالواقديّعنّأشياخهّقالواّ:وقامّأبوّأحمدّبنّجحشّعلىّبابّالمسجدّعلىّجملّلهّحينّفرغّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّمنّخطبتهّيعنيّالخطبةّالتيّخطبهاّوهوّواقفّببابّالكعبةّحينّدخلّالكعبةّفصلىّفيهاّثمّخرجّيومّالفتحّ
فقالّأبوّأحمدّوهوّيصيحّ:أنشدّباهللّياّبنيّعبدّمنافّحلفيّأنشدّباهللّياّبنيّعبدّمنافّداريّقالّ:فدعاّرسولّهللاّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّعثمانّبنّعفانّفسارّعثمانّبشيءّفذهبّعثمانّإلىّأبيّأحمدّفسارهّفنزلّأبوّأحمدّعنّبعيرهّ
وجلسّمعّالقومّفماّسمعّأبوّأحمدّذكرهاّحتىّلقيّهللاّّ.
فهذاّنصّفيّأنّالمهاجرينّطلبواّاسترجاعّديارهمّفمنعهمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوأقرهاّبيدّمنّاستولىّعليهاّ
ومنّاشتراهاّمنهّوجعلّصلىّهللاّعليهّوسلمّماّأخذهّمنهمّالكفارّبمنزلةّماّأصيبّمنّديارهمّوماّأنفقوهّمنّأموالهمّ
وتلكّدماءّوأموالّاشتراهاّهللاّوسلمتّإليهّووجبّأجرهاّعلىّهللاّفالّرجعةّفيهاّوذلكّألنّالمشركينّيستحلونّ
دماءناّوأموالناّوأصابواّذلكّكلهّاستحالالّوهمّآثمونّفيّهذاّاالستحاللّفإذاّأسلمواّجبّاإلسالمّذلكّاإلثمّوصارواّ
كأنهمّماّأصابواّدماّوالّماالّفماّبأيديهمّالّيجوزّانتزاعهّمنهمّّ.
فإنّقيلّ:ففيّالصحيحينّعنّالزهريّعنّعليّبنّحسينّعنّعمروّبنّعثمانّعنّأسامةّبنّزيدّرضيّهللاّعنهّأنهّ
قالّ:ياّرسولّهللاّأالّتنزلّفيّداركّبمكة؟ّقال"ّ:وهلّتركّلناّعقيلّمنّرباعّأوّدور"ّوكانّعقيلّورثّأباّطالبّ
هوّوطالبّولمّيرثّجعفرّوالّعليّشيئاّألنهماّكاناّمسلمينّوكانّعقيلّوطالبّكافرينّّ.
وفيّروايةّللبخاريّأنهّقالّ:ياّرسولّأينّتنزلّغدا؟ّوذلكّزمنّالفتحّفقال"ّ:وهلّتركّلناّعقيلّمنّمنزل؟ّ"ّثمّ
قالّ"ّ:الّيرثّالكافرّالمؤمنّوالّالمؤمنّالكافرّ"ّقيلّللزهريّ:ومنّورثّأباّطالب؟ّقالّ:ورثهّعقيلّوطالبّوفيّ
روايةّمعمرّعنّالزهريّأينّمنزلكّغداّفيّحجتك؟ّرواهّالبخاريّّ.
وظاهرّهذاّأنّالدورّانتقلتّإلىّعقيلّبطريقّاإلرثّالّبطريقّاالستيالءّثمّباعهاّّ.
قلناّ:أماّدارّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّالتيّورثهاّمنّأبيهّودارهّالتيّهيّلهّولولدهّمنّزوجتهّالمؤمنةّخديجةّفالّ
حقّلعقيلّفيهاّفعلمّأنهّاستولىّعليهاّوأماّدورّأبيّطالبّفإنّأباّطالبّتوفيّقبلّالهجرةّبسنينّوالمواريثّلمّتفرضّ
ولمّيكنّنزلّبعدّمنعّالمسلمّمنّميراثّالكافرّبلّكلّمنّماتّبمكةّمنّالمشركينّأعطيّأوالدهّالمسلمونّنصيبهمّ
منّاإلرثّكغيرهمّبلّكانّالمشركونّينكحونّالمسلماتّالذيّهوّأعظمّمنّاإلرثّوإنماّقطعّهللاّالمواالةّبينّ
المسلمينّوالكافرينّبمنعّالنكاحّواإلرثّوغيرّذلكّبالمدينةّوشرعّالجهادّالقاطعّللعصمةّّ.
قالّابنّإسحاقّ:حدثنيّابنّأبيّنجيحّقالّ:لماّقدمّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّمكةّنظرّإلىّتلكّالرباعّفماّأدركّ
منهاّقدّاقتسمّعلىّأمرّالجاهليةّتركهّلمّيحركهّوماّوجدهّلمّيقسمّقسمهّعلىّقسمةّاإلسالمّّ.
وهذاّالذيّرواهّابنّأبيّنجيحّيوافقّاألحاديثّالمسندةّفيّذلكّمثلّحديثّابنّعباسّقالّ:قالّرسولّهللاّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّ"ّ:كلّقسمّقسمّفيّالجاهليةّفهوّعلىّماّقسمّوكلّقسمّأدركهّاإلسالمّفإنهّعلىّماّقسمّاإلسالمّ"ّرواهّأبوّ
داودّوابنّماجهّّ.
وهذاّأيضاّيوافقّماّدلّعليهّكتابّهللاّوالّنعلمّفيهّخالفاّفإنّالحربيّلوّعقدّعقداّفاسداّمنّرباّأوّبيعّخمرّأوّ
خنزيرّأوّنحوّذلكّثمّأسلمّبعدّقبضّالعوضّلمّيحرمّماّبيدهّولمّيجبّعليهّردهّولوّولمّيكنّقبضةّلمّيجزّلهّأنّ
يقبضّمنهّإالّماّيجوزّللمسلمّكماّدلّعليهّقولهّتعالى{ّ:اّتقّواّ ّ
الرباّإّنّّّ ّكّنّت ّمّمّ
ّين}ّفأمرهمّ
ّؤّمن ّّ
ّنّ ّ
ّيّم ّّ
هللاّّّوّذرّواّ ّماّّبق ّّ
بتركّماّبقيّفيّذممّالناسّولمّيأمرهمّبردّماّقبضوهّّ.
وكذلكّوضعّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلماّخطبّالناسّكلّدمّأصيبّفيّالجاهليةّوكلّرباّفيّالجاهليةّحتىّرباّ
العباسّولمّيأمرّبردّماّكانّقبضّفكذلكّالميراثّ:إذاّماتّالميتّفيّالجاهليةّواقتسمواّتركتهّأمضيتّالقسمةّفإنّ
أسلمواّقبلّاالقتسامّأوّتحاكمواّإليناّقبلّالقسمةّقسمّعلىّقسمّاإلسالمّفلماّماتّأبوّطالبّكانّالحكمّبينهمّأنّيرثهّ
جميعّولدهّفلمّيقتسمواّرباعهّحتىّهاجرّجعفرّوعليّإلىّالمدينةّفاستولىّعقيلّعليهاّوباعهاّفقالّالنبيّصلىّهللاّ
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"ّوكانّمعنىّهذاّالكالمّأنهّاستولىّعلىّدورّكناّ
عليهّوسلمّ"ّ:لمّيتركّلناّعقيلّمنزالّإالّاستولىّعليهّوباعهّ ّ
نستحقهاّإذّذاكّولوالّذلكّلمّتضفّالدورّإليهّوإلىّبنيّعمهّإذاّلمّيكنّلهمّفيهاّحقّثمّقالّبعدّذلك"ّ:الّيرثّ
المؤمنّالكافرّوالّالكافرّالمؤمن"ّيريدّوهللاّأعلمّلوّأنّالرباعّباقيةّبيدهّإلىّاآلنّلمّيقسمّلكناّنعطيّرباعّأبيّطالبّ
كلهاّلهّدونّإخوتهّألنهّميراثّلمّيقسمّفيقسمّاآلنّعلىّقسمّاإلسالمّومنّقسمّاإلسالمّأنّالّيرثّالمسلمّالكافرّفكانّ
نزولّهذاّالحكمّبعدّموتّأبيّطالبّوقبلّقسمةّتركتهّبمنزلهّنزولهّقبلّموتهّفبينّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنّعلياّ
وجعفراّليسّلهماّالمطالبةّبشيءّمنّميراثّأبيّطالبّلوّكانّباقياّفكيفّإذاّأخذّمنهمّفيّسبيلّهللا؟ّفإذاّكانّ
ّالمشركّالحربيّالّيطالبّبعدّإسالمهّبماّكانّأصابهّمنّدماءّالمسلمينّوأموالهمّوحقوقّهللاّوالّينتزعّماّبيدهّمنّ
أموالهمّالتيّغنمهاّمنهمّلمّيؤاخذّأيضاّبماّأسلفهّمنّسبّوغيرهّفهذاّوجهّالعفوّعنّهؤالءّّ.
وهذاّالذيّذكرناهّمنّسنةّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّتحتمّقتلّمنّكانّيسبهّمنّالمشركينّمعّالعفوّعمنّهوّ
مثلهّفيّالكفرّكانّمستقراّفيّنفوسّأصحابهّعلىّعهدهّوبعدّعهدهّيقصدونّقتلّالسابّويحرضونّعليهّوإنّ
أمسكواّعنّغيرهّويجعلونّذلكّهوّالموجبّلقتلهّويبذلونّفيّذلكّنفوسهمّكماّتقدمّمنّحديثّالذيّقال"ّ:سبنيّ
وسبّأبيّوأميّوكفّعنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّثمّحملّعليهّحتىّقتلّوحديثّالذيّقتلّأباهّلماّسمعهّ
يسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوحديثّاألنصاريّالذيّنذرّأنّيقتلّالعصماءّفقتلهاّوحديثّالذيّنذرّأنّيقتلّابنّ
أبيّسرحّوكفّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعنّمبايعتهّليوفيّبنذرهّّ.
وفيّالصحيحينّعنّعبدّالرحمنّبنّعوفّرضيّهللاّعنهّقالّ:إنيّلواقفّفيّالصفّيومّبدرّفنظرتّعنّيمينيّ
وعنّشماليّفإذاّأناّبغالمينّمنّاألنصارّحديثةّأسنانهماّفتمنيتّأنّأكونّبينّأضلعّمنهماّفغمزنيّأحدهماّفقالّ:أيّ
عمّهلّتعرفّأباّجهل؟ّقلتّ:نعمّفماّحاجتكّإليهّياّابنّأخي؟ّقالّ:أخبرتّأنهّيسبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
والذيّنفسيّبيدهّلئنّرأيتهّالّيفارقّسواديّسوادهّحتىّيموتّاألعجلّمناّقالّ:فتعجبتّلذلكّقالّوغمزنيّاآلخرّ
فقالّليّمثلهاّفلمّأنشبّأنّنظرتّإلىّأبيّجهلّيجولّفيّالناسّفقلتّلهماّ:أالّتريان؟ّهذاّصاحبكماّالذيّتسأالنيّ
عنهّقالّ:فابتدراهّبسيفيهماّفضرباهّحتىّقتالهّثمّانصرفاّإلىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفأخبراهّفقالّ"ّ:أيكماّ
قتله؟ّ"ّفقالّكلّواحدّمنهماّأناّقتلتهّفقال"ّ:هلّمسحتماّسيفيكما"ّفقاالّ:الّفنظرّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّإلىّ
ّالسيفينّفقال"ّ:كالكماّقتلهّ"ّوقضىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّبسلبهّلمعاذّبنّعمروّبنّالجموحّوالرجالنّ:
معاذّابنّعمروّبنّالجموحّومعاذّبنّعفراءّّ.
والقصةّمشهورةّفيّفرحّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبقتلهّوسجودهّشكراّوقولهّ"ّ:هذاّفرعونّهذهّاألمةّ"ّهذاّمعّ
نهيهّعنّقتلّأبيّالبختريّابنّهشامّمعّكونهّكافراّغيرّذيّعهدّلكفهّعنهّوإحسانهّبالسعيّفيّنقضّصحيفةّالجورّ
ومعّقولهّ"ّ:لوّكانّالمطعمّبنّعديّحياّثمّكلمنيّفيّهؤالءّالنتنىّيعنيّاألسرىّألطلقتهمّلهّ"ّيكافئّالمطعمّ
بإجارتهّلهّبمكةّوالمطعمّكافرّغيرّمعاهدّفعلمّأنّمؤذيّالرسولّصلىّهللاّعليهّوسلمّيتعينّإهالكهّواالنتقامّمنهّ
بخالفّالكافّعنهّوإنّاشتراكاّفيّالكفرّكماّكانّيكافئّالمحسنّإليهّبإحسانهّوإنّكانّكافراّّ.
يؤيدّذلكّأنّأباّلهبّكانّلهّمنّالقرابةّماّلهّفلماّآذاهّوتخلفّعنّبنيّهاشمّفيّنصرهّنزلّالقرآنّفيهّبماّنزلّمنّ
اللعنةّوالوعيدّباسمهّخزياّلمّيفعلّبغيرهّمنّالكافرينّكماّرويّعنّابنّعباسّأنهّقال"ّ:ماّكانّأبوّلهبّإالّمنّكفارّ
قومهّحتىّخرجّمناّحينّتحالفتّقريشّعليناّفظاهرهمّفسبهّهللاّوبنوّالمطلبّمعّمساواتهمّلعبدّشمسّونوفلّفيّ
النسبّلماّأعانوهّونصروهّوهمّكفارّشكرّهللاّذلكّلهمّفجعلهمّبعدّاإلسالمّمعّبنيّهاشمّفيّسهمّذويّالقربىّوأبوّ
طالبّلماّأعانهّونصرهّوذبّعنهّخففّعنهّالعذابّفهوّمنّأخفّأهلّالنارّعذابا"ّّ.
وقدّرويّأنّأباّلهبّيسقىّفيّنقرةّاإلبهامّلعتقهّثويبةّإذّبشرتهّبوالدتهّّ.
ومنّسنةّهللاّأنّمنّلمّيمكنّالمؤمنونّأنّيعذبوهّمنّالذينّيؤذونّهللاّورسولهّفإنّهللاّسبحانهّينتقمّمنهّلرسولهّ
ويكفيهّإياهّكماّقدمناّبعضّذلكّفيّقصةّالكاتبّالمفترىّوكماّقالّسبحانهّ{ّ:ف ّ
نّ
اصدّعّّّّب ّماّّتّؤ ّمرّّّّوأّ ّع ّرضّّّ ّع ّّ
كّ ّالم ّ
ئين}ّّ
ّز ّّ
ّينّإّّناّ ّكّفّيّنا ّ
ّال ّم ّش ّرك ّّ
ّسّته ّ
والقصةّفيّإهالكّهللاّواحداّواحداّمنّهؤالءّالمستهزئينّمعروفةّقدّذكرهاّأهلّالسيرّوالتفسيرّوهمّعلىّماّقيلّنفرّ
منّرؤوسّقريشّمنهمّالوليدّبنّالمغيرةّوالعاصّبنّوائلّواألسودانّابنّالمطلبّوابنّعبدّيغوثّوالحارثّبنّ
قيسّّ.
وقدّكتبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّإلىّكسرىّوقيصرّوكالهماّلمّيسلمّلكنّقيصرّأكرمّكتابّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّوأكرمّرسولهّفثبتّملكهّفيقالّ:إنّالملكّباقّفيّذريتهّإلىّاليومّوكسرىّمزقّكتابّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّواستهزأّبرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقتلهّهللاّبعدّقليلّومزقّملكهّكلّممزقّولمّيبقّلألكاسرةّملكّوهذاّ
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ّوّاألّّبّترّّ}ّفكلّمنّشنأهّأوّأبغضهّوعاداهّفإنّهللاّيقطعّدابرهّويمحقّعينهّ
كّهّّ
وهللاّأعلمّتحقيقّلقولهّتعالى{ّ:إّنّّّ ّشانّّئ ّّ
وأثرهّوقدّقيلّ:إنهاّنزلتّفيّالعاصّبنّوائلّأوّفيّعقبةّبنّأبيّمعيطّأوّفيّكعبّبنّاألشرفّوقدّرأيتّصنيعّهللاّ
بهمّّ.
ومنّالكالمّالسائرّ"لحومّالعلماءّمسمومة"ّفكيفّبلحومّاألنبياءّعليهمّالسالم؟ّّ.
وفيّالصحيحّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقال"ّ:يقولّهللاّتعالىّمنّعادىّليّولياّفقدّبارزنيّبالمحاربةّ"ّفكيفّ
بمنّعادىّاألنبياء؟ّومنّحاربّهللاّتعالىّحربّوإذاّاستقصيتّقصصّاألنبياءّالمذكورةّفيّالقرآنّتجدّأممهمّإنماّ
أهلكواّحينّآذواّاألنبياءّوقابلوهمّبقبيحّالقولّأوّالعملّوهكذاّبنوّإسرائيلّإنماّضربتّعليهمّالذلةّوباءواّبغضبّمنّ
هللاّولمّيكنّلهمّنصيرّلقتلهمّاألنبياءّبغيرّحقّمضموماّإلىّكفرهمّكماّذكرّهللاّذلكّفيّكتابهّولعلكّالّتجدّأحداّآذىّ
نبياّمنّاألنبياءّثمّلمّيتبّإالّوالّبدّأنّتصيبهّقارعةّوقدّذكرناّماّجرّبهّالمسلمونّمنّتعجيلّاالنتقامّمنّالكفارّإذاّ
تعرضواّلسبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوبلغناّمثلّذلكّفيّوقائعّمتعددةّوهذاّبابّواسعّالّيحاطّبهّولمّنقصدّ
قصدهّهناّوإنماّقصدناّبيانّالحكمّالشرعيّّ.
وكانّسبحانهّيحميهّويصرفّعنهّأذىّالناسّوشتمهمّبكلّطريقّحتىّفيّاللفظّففيّالصحيحينّعنّأبيّهريرةّقالّ:
قالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّ:أالّترونّكيفّيصرفّهللاّعنيّشتمّقريشّولعنهمّيشتمونّمذمماّويلعنونّ
مذمماّوأناّمحمدّ"ّفنزهّهللاّاسمهّونعتهّعنّاألذىّوصرفّذلكّإلىّمنّهوّمذممّوإنّكانّالمؤذيّإنماّقصدّعينهّّ.
فإذاّتقررّبماّذكرناهّمنّسنةّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوسيرةّأصحابهّوغيرّذلكّأنّالسابّللرسولّيتعينّقتلهّ
فنقولّ:إنماّيكونّتعينّقتلهّلكونهّكافراّحربياّأوّللسببّالمضمومّإلىّذلكّواألولّباطلّألنّاألحاديثّنصّفيّأنهّلمّ
يقتلّلمجردّكونهّكافراّحربياّبلّعامتهاّقدّنصّفيهّعلىّأنّموجبّقتلهّإنماّهوّالسبّفنقولّ:إذاّتعينّقتلّالحربيّ
ألجلّأنهّسبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفكذلكّالمسلمّوالذميّأولىّألنّالموجبّللقتلّهوّالسبّالّمجردّالكفرّ
والمحاربةّكماّتبينّفحيثماّوجدّهذاّالموجبّوجبّالقتلّوذلكّألنّالكفرّمبيحّللدمّالّموجبّلقتلّالكافرّبكلّحالّ
فإنهّيجوزّأمانهّومهادنتهّوالمنّعليهّومفاداتهّلكنّإذاّصارّللكافرّعهدّعصمّالعهدّدمهّالذيّأباحهّالكفرّفهذاّهوّ
الفرقّبينّالحربيّوالذميّفأماّماّسوىّذلكّمنّموجباتّالقتلّفلمّيدخلّفيّحكمّالعهدّّ.
وقدّثبتّبالسنةّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"كانّيأمرّبقتلّالسابّألجلّالسبّفقط"ّالّلمجردّالكفرّالذيّالّعهدّ
معهّفإذاّوجدّهذاّالسبّوهوّموجبّللقتلّوالعهدّلمّيعصمّمنّموجبهّتعينّالقتلّوألنّأكثرّماّفيّذلكّأنهّكافرّ
حربياّساباّوالمسلمّإذاّسبّيصيرّمرتداّساباّوقتلّالمرتدّأوجبّمنّقتلّالكافرّاألصليّوالذميّإذاّسبّفإنهّيصيرّ
كافراّمحارباّساباّبعدّعهدّمتقدمّوقتلّمثلّهذاّأغلظّّ.
وأيضاّفإنّالذميّلمّيعاهدّعلىّإظهارّالسبّباإلجماعّولهذاّإذاّأظهرهّفإنهّيعاقبّعليهّبإجماعّالمسلمينّإماّبالقتلّأوّ
بالتعزيرّوهوّالّيعاقبّعلىّفعلّشيءّمماّعوهدّعليهّوإنّكانّكفراّغليظاّوالّيجوزّأنّيعاقبّعلىّفعلّشيءّقدّ
عوهدّعلىّفعلهّوإذاّلمّيكنّالعهدّمسوغاّلفعلهّوقدّثبتّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأمرّبالقتلّألجلهّفيكونّقدّفعلّ
ماّيقتلّألجلهّوهوّغيرّمقرّعليهّبالعهدّومثلّهذاّيجبّقتلهّبالّترددّّ.
وهذاّالتوجيهّيقتضيّقتلهّسواءّقدرّأنهّنقضّالعهدّأوّلمّينقضهّألنّموجباتّالقتلّالتيّلمّنقرهّعلىّفعلهاّيقتلّبهاّ
وإنّقيلّالّينتقضّعهدهّكالزناّبذميةّوكقطعّالطريقّعلىّذميّوكقتلّذميّوكماّفعلّهذهّاألشياءّمعّالمسلمينّوقلناّ
إنّعهدهّالّينتقضّفإنهّيقتلّّ.
وأيضاّفإنّالمسلمّقدّامتنعّمنّالسبّبماّأظهرهّمنّاإليمانّوالذميّقدّامتنعّمنهّبماّأظهرهّمنّالذمةّوالتزامّالصغارّ
ولوّلمّيكنّممتنعاّمنهّبالصغارّلماّجازّعقوبتهّبتعزيرّوالّغيرهّإذاّفعلهّفإذاّقتلّألجلّالسبّالكافرّالذيّيستحلهّ
ظاهراّوباطناّولمّيعاهدناّعهداّيقتضيّتركهّفألنّيقتلّألجلهّمنّالتزمّأنّالّيظهرهّوعاهدناّعلىّذلكّأولىّوأحرىّّ.
وأيضاّفقدّتبينّبماّذكرناهّمنّهذهّاألحاديثّأنّالسابّيجبّقتلهّفإنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأمرّبقتلّالسابّفيّ
مواضعّواألمرّيقضيّالوجوبّولمّيبلغهّعنّأحدّالسبّإالّندرّدمهّوكذلكّأصحابهّهذاّمعّماّقدّكانّيمكنهّمنّ
العفوّعنهّفحيثّالّيمكنهّالعفوّعنهّيجبّأنّيكونّقتلّالسابّأوكدّوالحرصّعليهّأشدّوهذاّالفعلّمنهّهوّنوعّمنّ
الجهادّواإلغالظّعلىّالكافرينّوالمنافقينّوإظهارّدينّهللاّوإعالءّكلمتهّومعلومّأنّهذاّواجبّفعلمّأنّقتلّالسابّ
واجبّفيّالجملةّوحيثّجازّالعفوّلهّصلىّهللاّعليهّوسلمّفإنماّهوّفيمنّكانّمقدوراّعليهّمنّمظهرّاإلسالمّمطيعّ
لهّأوّممنّجاءهّمستسلماّأماّالممتنعونّفلمّيعفّعنّأحدّمنهمّوالّيردّعلىّهذاّأنّبعضّالصحابةّآمنّإحدىّ
القينتينّوبعضهمّآمنّابنّأبيّسرحّألنّهذينّكاناّمستسلمينّمريدينّلإلسالمّوالتوبةّومنّكانّكذلكّفقدّكانّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّلهّأنّيعفوّعنهّفلمّيتعينّقتلهّفإذاّثبتّأنّالسابّكانّقتلهّواجباّوالكافرّالحربيّالذيّلمّيسبّالّ
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يجبّقتلهّبلّيجوزّقتلهّفمعلومّأنّالذمةّالّتعصمّدمّمنّيجبّقتلهّوإنماّتعصمّدمّمنّيجوزّقتلهّأالّترىّأنّالمرتدّ
الّذمةّلهّوأنّالقاطعّوالزانيّلماّوجبّقتلهماّلمّتمنعّالذمةّقتلهماّّ.
وأيضاّفالّمزيةّللذميّعلىّالحربيّإالّبالعهدّوالعهدّلمّيبحّلهّإظهارّالسبّباإلجماعّفيكونّالذميّقدّشركّالحربيّ
فيّإظهارّالسبّالموجبّللقتلّوماّاختصّبهّمنّالعهدّلمّيبحّلهّإظهارّالسبّفيكونّقدّأتىّبماّيوجبّالقتلّوهوّلمّ
يقرّعليهّفيجبّقتلهّبالضرورةّّ.
وأيضاّفإنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأمرّبقتلّمنّكانّيسبهّمعّأمانهّلمنّكانّيحاربهّبنفسهّومالهّفعلمّأنّالسبّأشدّ
منّالمحاربةّأوّمثلهاّوالذميّإذاّحاربّقتلّفإذاّسبّقتلّبطريقّاألولىّّ.
وأيضاّفإنّالذميّوإنّكانّمعصوماّبالعهدّفهوّممنوعّبهذاّالعهدّمنّإظهارّالسبّوالحربيّليسّلهّعهدّيعصمهّوالّ
يمنعهّفيكونّالذميّمنّجهةّكونهّممنوعاّأسوأّحاالّمنّالحربيّوأشدّعداوةّوأعظمّجرماّوأولىّبالنكالّوالعقوبةّ
التيّيعاقبّبهاّالحربيّعلىّالسبّوالعهدّالذيّعصمهّلمّيفّبموجبهّفالّينفعهّألناّإنماّنستقيمّلهّماّاستقامّلناّوهوّ
لمّيستقمّباالتفاقّوكذلكّيعاقبّوالعهدّيعصمّدمهّوبشرهّإالّبحقّفلماّجازتّعقوبتهّباالتفاقّعلمّأنهّقدّأاتىّماّ
يوجبّالعقوبةّّ.
وقدّثبتّبالسنةّأنّعقوبةّهذاّالذنبّالقتلّوسرّاالستداللّبهذهّاألحاديثّأنهّالّيقتلّالذميّلمجردّكونّعهدهّقدّ
انتقضّفإنّمجردّنقضّالعهدّيجعلهّككافرّالّعهدّلهّوقدّثبتّبهذهّالسننّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلمّيأمرّبقتلّ
السابّلمجردّكونهّكافراّغيرّمعاهدّوإنماّقتلهّألجلّالسبّمعّكونّالسبّمستلزماّللكفرّوالعداوةّوالمحاربةّوهذاّ
القدرّموجبّللقتلّحيثّكانّوسيأتيّالكالمّإنّشاءّهللاّعلىّتعينّقتلهّّ.
السنةّالثالثةّعشرةّ:ماّرويناهّمنّحديثّأبيّالقاسمّعبدّهللاّبنّمحمدّالبغويّقالّ:ثناّيحيىّبنّعبدّالحميدّالحمانيّثناّ
عليّبنّمسهرّعنّصالحّبنّحيانّعنّابنّبريدةّعنّأبيهّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ[بلغهّأنّرجالّقالّلقومّ:إنّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلم]ّ"أمرنيّأنّأحكمّفيكمّبرأييّوفيّأموالكمّكذاّوكذا"ّوكانّخطبّامرأةّمنهمّفيّالجاهليةّ
"ّ:كذبّعدوّهللا"ّ
فأبواّأنّيزوجوهّثمّذهبّحتىّنزلّعلىّالمرأةّفبعثّالقومّإلىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقال ّ
ثمّأرسلّرجالّفقالّ:إنّوجدتهّحياّفاقتلهّوإنّأنتّوجدتهّميتاّفحرقهّبالنارّفانطلقّفوجدهّقدّلدغّفماتّفحرقهّبالنارّ
ّ"ّ:منّكذبّعليّمتعمداّفليتبوأّمقعدهّمنّالنارّ"ّّ.
فعندّذلكّقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم ّ
ورواهّأبوّأحمدّبنّعديّفيّكتابهّالكاملّقالّ:ثناّالحسنّبنّمحمدّبنّعنبرّثناّحجاجّبنّيوسفّالشاعرّثناّزكرياّبنّ
عديّثناّعليّبنّمسهرّعنّصالحّبنّحيانّعنّابنّبريدةّعنّأبيهّقالّ:كانّحيّمنّبنيّليثّمنّالمدينةّعلىّميلينّ
وكانّرجلّقدّخطبّمنهمّفيّالجاهليةّفلمّيزوجوهّفأتاهمّوعليهّحلةّفقالّ:إنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّكسانيّ
هذهّالحلةّوأمرنيّأنّأحكمّفيّأموالكمّودمائكمّثمّانطلقّفنزلّعلىّتلكّالمرأةّالتيّكانّيحبهاّفأرسلّالقومّإلىّ
رسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقال"ّ:كذبّعدوّهللا"ّثمّأرسلّرجالّفقالّ:إنّوجدتهّحياّوماّأراكّتجدهّحياّفاضربّ
عنقهّوإنّوجدتهّميتاّفاحرقهّبالنارّقالّ:فذلكّقولّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّ:منّكذبّعليّمتعمداّفليتبوأّ
مقعدهّمنّالنارّ"ّهذاّإسنادّصحيحّعلىّشرطّالصحيحّالّنعلمّلهّعلةّّ.
ولهّشاهدّمنّوجهّآخرّرواهّالمعافىّبنّزكرياّالجريريّفيّكتابّالجليسّقالّ:ثناّأبوّحامدّالحصريّثناّالسريّابنّ
مرثدّالخراسانيّثناّأبوّجعفرّمحمدّبنّعليّالفزاريّثناّداودّابنّالزبرقانّقالّ:أخبرنيّعطاءّبنّالسائبّعنّعبدّ
هللاّبنّالزبيرّأنهّقالّيوماّألصحابهّ:أتدرونّماّتأويلّهذاّالحديثّ"ّ:منّكذبّعليّمتعمداّفليتبوأّمقعدهّمنّالنارّ"؟ّ
قالّ:كانّرجلّعشقّامرأةّفأتىّأهلهاّمساءّفقالّ:إنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّبعثنيّإليكمّأنّأتضيفّفيّأيّ
بيوتكمّشئتّقالّ:وكانّينتظرّبيتوتةّالمساءّقالّ:فأتىّرجلّمنهمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقالّ:إنّفالناّأتاناّيزعمّ
أنكّأمرتهّأنّيبيتّفيّأيّبيوتناّشاءّفقال"ّ:كذبّياّفالنّانطلقّمعهّفإنّأمكنكّهللاّمنهّفاضربّعنقهّواحرقهّبالنارّ
والّأراكّإالّقدّكفيتهّ"ّفلماّخرجّالرسولّقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:ادعوه"ّفلماّجاءّقالّ"ّ:إنيّكنتّ
أمرتكّأنّتضربّعنقهّوأنّتحرقهّبالنارّفإنّأمكنكّهللاّمنهّفاضربّعنقهّوالّتحرقهّبالنارّفإنهّالّيعذبّبالنارّإالّ
ربّالنارّوالّأراكّإالّقدّكفيتهّ"ّفحانتّالسماءّبصيبّفخرجّالرجلّيتوضأّفلسعتهّأفعىّفلماّبلغّذلكّالنبيّصلىّ
"ّ.
هللاّعليهّوسلمّقالّ"ّ:هوّفيّالنارّ ّ
وقدّروىّأبوّبكرّبنّمردويهّمنّحديثّالوازعّعنّأبيّسلمةّعنّأسامةّقالّ:قالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّ:
منّيقلّعليّماّلمّأقلّفليتبوأّمقعدهّمنّالنارّ"ّوذلكّأنهّبعثّرجالّفكذبّعليهّفوجدّميتاّقدّانشقّبطنهّولمّتقبلهّ
األرضّّ.
ورويّأنّرجالّكذبّعليهّفبعثّعلياّوالزبيرّإليهّليقتالهّّ.
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وللناسّفيّهذاّالحديثّقوالنّّ:
أحدهماّ:األخذّبظاهرهّفيّقتلّمنّتعمدّالكذبّعلىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّومنّهؤالءّمنّقالّ:يكفرّبذلكّ
قالهّجماعةّمنهمّأبوّمحمدّالجوينيّحتىّقالّابنّعقيلّعنّشيخهّأباّالفضلّالهمداني"ّ:مبتدعةّاإلسالمّوالكذابونّ
والواضعونّللحديثّأشدّمنّالملحدينّألنّالملحدينّقصدواّإفسادّالدينّمنّخارجّوهؤالءّقصدواّإفسادهّمنّداخلّ
فهمّكأهلّبلدّسعواّفيّفسادّأحوالهّوالملحدونّكالمحاصربنّمنّخارجّفالدخالءّيفتحونّالحصنّفهمّشرّعلىّ
اإلسالمّمنّغيرّالمالبسينّله"ّّ.
ووجهّهذاّالقولّأنّالكذبّعليهّكذبّعلىّهللاّولهذاّقالّ"ّ:إنّكذباّعليّليسّككذبّعلىّأحدكمّ"ّفإنّماّأمرّبهّ
الرسولّفقدّأمرّهللاّبهّيجبّإتباعهّكوجوبّإتباعّأمرّهللاّوماّأخبرّبهّوجبّتصديقهّكماّيجبّتصديقّماّأخبرّهللاّ
بهّّ.
ومنّكذبهّفيّخبرهّأوّامتنعّمنّالتزامّأمرهّومعلومّأنّمنّكذبّعلىّهللاّبأنّزعمّأنهّرسولّهللاّأوّنبيهّأوّأخبرّعنّ
هللاّخبراّكذبّفيهّكمسيلمةّوالعنسيّونحوهماّمنّالمتنبئينّفإنهّكافرّحاللّالدمّفكذلكّمنّتعمدّالكذبّعلىّرسولهّ
هللاّ ّكذّباّّ
ّنّاّفّت ّرىّ ّعلّىّ ّّ
ويبينّذلكّأنّالكذبّعليهّبمنزلةّالتكذيبّلهّولهذاّجمعّهللاّبينهماّبقولهّتعالىّ{ّ:و ّمنّّّأّ ّظلّ ّمّّمم ّّ
قّلّمّاّ ّجا ّءهّ}ّبلّربماّكانّالكاذبّعليهّأعظمّإثماّمنّالمكذبّلهّولهذاّبدأّهللاّبهّكماّأنّالصادقّعليهّ
بّّب ّال ّح ّّ
ّّّ ّكّذ ّّ
أّو
أعظمّدرجةّمنّالمصدقّبخبرهّفإذاّكانّالكاذبّمثلّالمكذبّأوّأعظمّوالكاذبّعلىّهللاّكالمكذبّلهّفالكاذبّعلىّ
ّالرسولّكالمكذبّلهّّ.
يوضحّذلكّأنّتكذيبهّنوعّمنّالكذبّفإنّمضمونّتكذيبهّاإلخبارّعنّخبرهّأنهّليسّبصدقّوذلكّإبطالّلدينّهللاّوالّ
فرقّبينّتكذيبهّفيّخبرّواحدّأوّفيّجميعّاألخبارّوإنماّصارّكافراّلماّيتضمنهّمنّإبطالّرسالةّهللاّودينهّوالكاذبّ
عليهّيدخلّفيّدينهّماّليسّمنهّعمداّويزعمّأنهّيجبّعلىّاألمةّالتصديقّبهذاّالخبرّوامتثالّهذاّاألمرّألنهّدينّهللاّ
معّالعلمّبأنهّليسّهللّبدينّّ.
والزيادةّفيّالدينّكالنقصّمنهّوالّفرقّبينّمنّيكذبّبآيةّمنّالقرآنّأوّيضيفّكالماّيزعمّأنهّسورةّمنّالقرآنّ
عامداّلذلكّّ.
وأيضاّفإنّتعمدّالكذبّعليهّاستهزاءّبهّواستخفافّألنهّيزعمّأنهّأمرّبأشياءّليستّمماّأمرّبهّبلّوقدّالّيجوزّاألمرّ
بهاّوهذهّنسبةّلهّإلىّالسفهّأوّأنهّيخبرّبأشياءّباطلةّوهذهّنسبةّلهّإلىّالكذبّوهوّكفرّصريحّّ.
وأيضاّفإنهّلوّزعمّزاعمّأنّهللاّفرضّصومّشهرّآخرّغيرّرمضانّأوّصالةّسادسةّزائدةّونحوّذلكّأوّأنهّحرمّ
الخبزّواللحمّعالماّبكذبّنفسهّكفرّباالتفاقّّ.
فمنّزعمّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأوجبّشيئاّلمّيوجبهّأوّحرمّشيئاّلمّيحرمهّفقدّكذبّعلىّهللاّكماّكذبّعليهّ
األولّوزادّعليهّبأنّصرحّبأنّالرسولّقالّذلكّوأنهّأعنىّالقائلّلمّيقلهّاجتهاداّواستنباطاّّ.
وبالجملةّفمنّتعمدّالكذبّالصريحّعلىّهللاّفهوّكالمتعمدّلتكذيبّهللاّوأسوأّحاالّوليسّيخفىّأنّمنّكذبّعلىّمنّ
يجبّتعظيمهّفإنهّمستخفّبهّمستهينّبحقهّّ.
وأيضاّفإنّالكاذبّعليهّالّبدّأنّيشينهّبالكذبّعليهّوينقصهّبذلكّومعلومّأنهّلوّكذبّعليهّكماّكذبّعليهّابنّأبيّ
سرحّفيّقوله"ّ:كانّيتعلمّمني"ّأوّرماهّببعضّالفواحشّالموبقةّأوّاألقوالّالخبيثةّكفرّبذلكّفكذلكّالكاذبّعليهّألنهّ
إماّأنّيأثرّعنهّأمراّأوّخبراّأوّفعالّفإنّأثرّعنهّأمراّلمّيأمرّبهّفقدّزادّفيّشريعتهّوذلكّالفعلّالّيجوزّأنّيكونّ
مماّيأمرّبهّألنهّلوّكانّكذلكّألمرّبهّصلىّهللاّعليهّوسلمّلقوله"ّ:ماّتركتّمنّشيءّيقربكمّإلىّالجنةّإالّأمرتكمّبهّ
والّمنّشيءّيبعدكمّعنّالنارّإالّنهيتكمّعنهّ"ّفإذاّلمّيأمرّبهّفاألمرّبهّغيرّجائزّمنهّفمنّروىّعنهّأنهّقدّأمرّبهّ
فقدّنسبهّإلىّاألمرّبماّالّيجوزّلهّاألمرّبهّوذلكّنسبةّلهّإلىّالسفهّّ.
وكذلكّأنّيقلّعنهّخبراّفلوّكانّذلكّالخبرّمماّينبغيّلهّاإلخبارّبهّألخبرّبهّألنّهللاّتعالىّقدّأكملّالدينّفإذاّلمّ
يخبرّبهّفليسّهوّمماّينبغيّلهّأنّيخبرّبهّوكذلكّالفعلّالذيّينقلهّعنهّكاذباّفيهّلوّكانّمماّينبغيّفعلهّويترجعّلفعلهّ
فإذاّلمّيفعلهّفتركهّأولىّّ.فحاصلهّأنّالرسولّصلىّهللاّعليهّوسلمّأكملّالبشرّفيّجميعّأحوالهّفماّتركهّمنّالقولّ
ّوالفعلّفتركهّأكملّمنّفعلهّوماّفعلهّففعلهّأكملّمنّتركهّفإذاّكذبّالرجلّعليهّمتعمداّأوّأخبرّعنهّبماّلمّيكنّفذلكّ
الذيّأخبرّعنهّنقصّبالنسبةّإليهّإذّلوّكانّكماالّلوجدّمنهّومنّانتقصّالرسولّفقدّكفرّّ.
واعلمّأنّهذاّالقولّفيّغايةّالقوةّكماّتراهّلكنّيتوجهّأنّيفرقّبينّالذيّيكذبّعليهّمشافهةّوبينّالذيّيكذبّعليهّ
بواسطةّمثلّأنّيقولّ:حدثنيّفالنّبنّفالنّعنهّبكذاّفهذاّإنماّكذبّعليّذلكّالرجلّونسبّإليهّذلكّالحديثّفأماّإنّ
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قال"ّ:هذاّحديثّصحيح"ّأوّثبتّعنهّأنهّقالّذلكّعالماّبأنهّكذبّفهذاّقدّكذبّعليهّأماّإذاّافتراهّورواهّروايةّ
ساذجةّففيهّنظرّالّسيماّوالصحابةّعدولّبتعديلّهللاّلهمّّ.
فالكذبّلوّوقعّمنّأحدّممنّيدخلّفيهمّلعظمّضررهّفيّالدينّفأرادّصلىّهللاّعليهّوسلمّقتلّمنّكذبّعليهّوعجلّ
عقوبتهّليكونّذلكّعاصماّمنّأنّيدخلّفيّالعدولّمنّليسّمنهمّالمنافقينّونحوهمّّ.
وأماّمنّروىّحديثاّيعلمّأنهّكذبّفهذاّحرامّكماّصحّعنهّأنهّقالّ"ّ:منّروىّعنيّحديثاّيعلمّأنهّكذبّفهوّأحدّ
الكاذبينّ"ّلكنّالّيكفرّإالّأنّينضمّإلىّروايتهّماّيوجبّالكفرّألنهّصادقّفيّأنّشيخهّحدثهّبهّلكنّلعلمهّبأنّشيخهّ
كذبّفيهّلمّتكنّتحلّلهّالروايةّفصارّبمنزلةّأنّيشهدّعلىّإقرارّأوّشهادةّأوّعقدّوهوّيعلمّأنّذلكّباطلّفإنّهذهّ
ّالشهادةّحرامّلكنهّليسّبشاهدّزورّّ.
وعلىّهذاّالقولّفمنّسبهّفهوّأولىّبالقتلّممنّكذبّعليهّفإنّالكاذبّعليهّقدّزادّفيّالدينّماّليسّمنهّوهذاّقدّطعنّ
فيّالدينّبالكليةّوحينئذّفالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقدّأمرّبقتلّالذيّكذبّعليهّمنّغيرّاستتابةّفكذلكّالسابّلهّ
ّأولىّّ.
فإنّقيلّ:الكذبّعليهّفيهّمفسدةّوهوّأنّيصدقّفيّخبرهّفيزادّفيّالدينّماّليسّمنهّأوّينتقصّمنهّماّهوّمنهّ
والطاعنّعليهّقدّعلمّبطالنّكالمهّبماّأظهرّهللاّمنّآياتّالنبوةّّ.
قيلّ:والمحدثّعنهّالّيقبلّخبرهّإنّلمّيكنّعدالّضابطاّفليسّكلّمنّحدثّعنهّقبلّخبرهّلكنّقدّيظنّعدالّوليسّ
كذلكّوالطاعنّعليهّقدّيؤثرّطعنهّفيّنفوسّكثيرّمنّالناسّويسقطّحرمتهّمنّكثيرّمنّالقلوبّفهوّأوكدّعلىّأنّ
الحديثّعنهّلهّدالئلّيميزّبهاّبينّالكذبّوالصدقّّ.
القولّالثانيّ:أنّالكاذبّعليهّتغلظّعقوبتهّلكنّالّيكفرّوالّيجوزّقتلهّألنّموجباتّالكفرّوالقتلّمعلومةّوليسّهذاّ
منهاّفالّيجوزّأنّيثبتّماّالّأصلّلهّومنّقالّهذاّفالّبدّأنّيقيدّقولهّبأنهّلمّيكنّالكذبّعليهّمتضمناّلعيبّظاهرّ
فأماّإنّأخبرّأنهّسمعهّيقولّكالماّيدلّعلىّنقصهّوعيبهّداللةّظاهرةّمثلّحديثّعرقّالخيلّونحوهّمنّالترهاتّ
فهذاّمستهزئّبهّاستهزاءّظاهراّوالّريبّأنهّكافرّحاللّالدمّّ.
وقدّأجابّمنّذهبّإلىّهذاّالقولّعنّالحديثّبأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعلمّأنهّكانّمنافقاّفقتلهّلذلكّالّللكذبّّ.
وهذاّالجوابّليسّبشيءّألنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلمّيكنّمنّسننهّأنهّيقتلّأحدّمنّالمنافقينّالذينّأخبرّالثقةّ
عنهمّبالنفاقّأوّالذينّنزلّالقرآنّبنفاقهمّفكيفّيقتلّرجالّبمجردّعلمهّبنفاقه؟ّثمّإنهّسمىّخلقاّمنّالمنافقينّلحذيفةّ
وغيرهّولمّيقتلّمنهمّأحداّّ.
وأيضاّفالسببّالمذكورّفيّالحديثّإنماّهوّكذبهّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّكذباّلهّفيهّغرضّوعليهّرتبّالقتلّ
فالّتجوزّإضافةّالقتلّإلىّسببّآخرّّ.
وأيضاّفإنّالرجلّإنماّقصدّبالكذبّنيلّشهوتهّومثلّهذاّقدّيصدرّمنّالفساقّكماّيصدرّمنّالكفارّّ.
وأيضاّفإماّأنّيكونّنفاقهّلهذهّالكذبةّأوّلسببّماضّفإنّكانّلهذهّفقدّثبتّأنّالكذبّعليهّنفاقّوالمنافقّكافرّوإذاّ
كانّالنفاقّمتقدماّوهوّالمقتضيّللقتلّالّغيرهّفعالمّيؤخرّاألمرّبقتلهّإلىّهذاّالحين؟ّوعالمّلمّيؤاخذهّهللاّتعالىّ
بذلكّالنفاقّحتىّفعلّماّفعلّّ.
وأيضاّفإنّالقومّأخبرواّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّبقولهّفقال"ّ:كذبّعدوّهللا"ّثمّأمرّبقتلهّإنّوجدهّحياّثمّقالّ:
"ماّأراكّتجدهّحيا"ّلعلمهّصلىّهللاّعليهّوسلمّبأنّذنبهّيوجبّتعجيلّالعقوبةّّ.
والنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّإذاّأمرّبالقتلّأوّغيرهّمنّالعقوباتّوالكفاراتّعقبّفعلّوصفّلهّصالحّلترتبّذلكّ
الجزاءّعليهّكانّذلكّالفعلّهوّالمقتضيّلذلكّالجزاءّوالّغيرهّكماّأنّاألعرابيّلماّوصفّلهّالجماعّفيّرمضانّ
أمرهّبالكفارةّولماّأقرّعندهّماعزّوالغامديةّوغيرهماّبالزناّأمرّبالرجمّوهذاّمماّالّخالفّفيهّبينّالناسّنعلمهّنعمّ
قدّيختلفونّفيّنفسّالموجبّهلّهوّمجموعّتلكّاألوصافّأوّبعضهاّوهوّنوعّمنّتنقيحّالمناطّفأماّأنّيجعلّذلكّ
الفعلّعديمّالتأثيرّوالموجبّلتلكّالعقوبةّغيرهّالذيّلمّيذكرّوهذاّفاسدّبالضرورةّلكنّيمكنّأنّيقالّفيهّماّهوّأقربّ
منّهذاّوهوّأنّهذاّالرجلّكذبّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّكذباّيتضمنّانتقاصهّوعيبهّألنهّزعمّأنّالنبيّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّحكمهّفيّدمائهمّوأموالهمّوأذنّلهّأنّيبيتّحيثّشاءّمنّبيوتهمّومقصودهّبذلكّأنّيبيتّعندّتلكّ
المرأةّليفجرّبهاّوالّيمكنهمّاإلنكارّعليهّإذاّكانّمحكماّفيّالدماءّواألموالّّ.
ومعلومّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّالّيحللّالحرامّومنّزعمّأنهّأحلّالمحرماتّمنّالدماءّواألموالّوالفواحشّفقدّ
انتقصهّوعابهّونسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّإلىّأنهّيأذنّلهّأنّيبيتّعندّامرأةّأجنبيةّخالياّبهاّوأنهّيحكمّبماّشاءّ
فيّقومّمسلمينّوهذاّطعنّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوعيبّلهّوعلىّهذاّالتقديرّفقدّأمرّبقتلّمنّعابهّوطعنّ
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عليهّمنّغيرّاستتابةّوهوّالمقصودّفيّهذاّالمكانّفثبتّأنّالحديثّنصّفيّقتلّالطاعنّعليهّمنّغيرّاستتابةّعلىّ
كالّالقولينّّ.
ومماّيؤيدّالقولّاألولّأنّالقومّلوّظهرّلهمّأنّهذاّالكالمّسبّوطعنّلبادرواّإلىّاإلنكارّعليهّويمكنّأنّيقالّ:رابهمّ
أمرهّفتوقفواّحتىّاستثبتواّذلكّمنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلماّتعارضّوجوبّطاعةّالرسولّوعظمّماّأتاهمّبهّ
ّ:كلّكذبّعليهّفإنهّمتضمنّللطعنّعليهّكماّتقدمّثمّإنّهذاّالرجلّلمّيذكرّفيّ
هذاّاللعينّومنّنصرّالقولّاألولّقال ّ
الحديثّأنهّقصدّالطعنّواإلزراءّوإنماّقصدّتحصيلّشهوتهّبالكذبّعليهّوهذاّشأنّكلّمنّتعمدّالكذبّعليهّفإنهّ
إنماّيقصدّتحصيلّغرضّلهّإنّلمّيقصدّاالستهزاءّبهّواألغراضّفيّالغالبّإماّمالّأوّشرفّكماّأنّالمسيءّإنماّ
يقصدّإذاّلمّيقصدّمجردّاإلضاللّإماّالرياسةّبنفاذّاألمرّوحصولّالتعظيمّأوّتحصيلّالشهواتّالظاهرةّوبالجملةّ
فمنّقالّأوّفعلّماّهوّكفرّكفرّبذلكّوإنّلمّيقصدّأنّيكونّكافراّإذّالّيقصدّالكفرّأحدّإالّماّشاءّهللاّّ.
السنةّالرابعةّعشرةّ:حديثّاألعرابيّالذيّقالّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلماّأعطاهّ:ماّأحسنتّوالّأجملتّفأرادّ
المسلمونّقتلهّثمّقالّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:لوّتركتكمّحينّقالّالرجلّماّقالّفقتلتموهّدخلّالنارّ"ّوسيأتيّ
ذكرهّفيّضمنّاألحاديثّالمتضمنةّلعفوهّعمنّآذاهّفإنّهذاّالحديثّيدلّعلىّأنّمنّآذاهّإذاّقتلّدخلّالنارّوذلكّ
دليلّعلىّكفرهّوجوازّقتلهّوإالّكانّيكونّشهيداّوكانّقاتلهّمنّأهلّالنارّوإنماّعفاّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعنهّثمّ
استرضاهّبعدّذلكّحتىّرضيّألنهّكانّلهّأنّيعفوّعمنّآذاهّكماّسيأتيّإنّشاءّهللاّّ.
ومنّهذاّالبابّ:أنّالرجلّالذيّقالهّلهّلماّقسمّغنائمّحنينّ:إنّهذهّلقسمةّماّأريدّبهاّوجهّهللاّفقالّعمر"ّ:دعنيّياّ
رسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفأقتلّهذاّالمنافق"ّفقالّ"ّ:معاذّهللاّأنّيتحدثّالناسّأنيّأقتلّأصحابيّ"ّثمّأخبرّأنهّ
يخرجّمنّضئضهّأقوامّيقرؤونّالقرآنّالّيجاوزّحناجرهمّوذكرّحديثّالخوارجّرواهّمسلمّفإنّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّلمّيمنعّعمرّمنّقتلهّإالّلئالّيتحدثّالناسّأنّمحمداّيقتلّأصحابهّولمّيمنعهّلكونهّفيّنفسهّمعصوماّكماّقالّ
فيّحديثّحاطبّبنّأبيّبلتعةّفإنهّلماّقال"ّ:ماّفعلتّذلكّكفراّوالّرغبةّعنّدينيّوالّرضاّبالكفرّبعدّاإلسالم"ّ
"ّفقالّعمر"ّ:دعنيّأضربّعنقّهذاّالمنافق"ّفقالّ"ّ:إنهّقدّشهدّ
فقالّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّ:إنهّقدّصدقكمّ ّ
بدراّوماّيدريكّلعلّهللاّاطلعّعلىّأهلّبدرّفقالّ:اعملواّماّشئتمّفقدّغفرتّلكمّ"ّفبينّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنهّباقّ
علىّإيمانهّوأنهّصدرّمنهّماّيغفرّلهّبهّالذنوبّفعلمّأنّدمهّمعصومّوهناّعللّبمفسدةّزالتّّ.
ارّ
فعلمّأنّقتلّمثلّهذاّالقائلّإذاّأمنتّهذهّالمفسدةّجائزّوكذلكّلماّأمنتّهذهّالمفسدةّأنزلّهللاّقولهّ {ّ:جا ّه ّدّ ّال ّكّف ّّ
ّينّّو ّ
ّينّّودّعّّّأّّذا ّه ّم}ّقالّزيدّبنّأسلم"ّ:قولهّ:
ينّّو ّال ّمّناّفق ّّ
ّر ّّ
اغلّ ّّ
ّو ّال ّمّناّفق ّّ
ظّ ّعلّي ّ
ّهم}ّبعدّأنّكانّقدّقالّلهّ{ّ:والّّت ّط ّّعّ ّال ّكاف ّ
}ّنسختّماّكانّقبلها"ّّ.
ّين ّ
ارّّو ّال ّمّناّفق ّّ
{ ّجا ّه ّدّ ّال ّكّف ّّ
ّ
ّ
ومماّيشبهّهذاّأنّعبدّهللاّبنّأبيّّّلماّقال{ّ:لّئّنّّّ ّر ّجّعّناّإّلّىّ ّال ّمدّيّن ّةّلّي ّ
ل}ّوقال{ّ:الّّتّنّفقّواّ ّعلّىّ
ّخ ّر ّجنّّّاأل ّع ّّزّ ّمّن ّهاّاألّذ ّ
"ّ:إذنّترعدّلهّأنوفّكثيرةّبالمدينة"ّوقالّ"ّ:الّيتحدثّ
هللاّ ّحّتىّّيّنّفضّوا}ّاستأمرّعمرّفيّقتلهّفقال ّ
ّولّ ّّ
ّمنّّّ ّعّن ّدّ ّرس ّّ
"ّوالقصةّمشهورةّوهيّفيّالصحيحينّوستأتيّإنّشاءّهللاّتعالىّّ.
الناسّأنّمحمداّيقتلّأصحابهّ ّ
فعلمّأنّمنّآذىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبمثلّهذاّالكالمّجازّقتلهّكذلكّمعّالقدرةّوإنماّتركّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّقتلهّلماّخيفّفيّقتلهّمنّنفورّالناسّعنّاإلسالمّلماّكانّضعيفاّّ.
ومنّهذاّالبابّ:أنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلماّقالّ"ّ:منّيعذرنيّفيّرجلّبلغنيّأذاهّفيّأهليّ"ّقالّلهّسعدّبنّ
معاذ"ّ:أناّأعذركّإنّكانّمنّاألوسّضربتّعنقه"ّوالقصةّمشهورةّفلماّلمّينكرّذلكّعليهّدلّعلىّأنّمنّآذىّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّوتنقصهّيجوزّضربّعنقهّوالفرقّبينّابنّأبيّّّوغيرهّممنّتكلمّفيّشأنّعائشةّأنهّكانّيقصدّ
بالكالمّفيهاّعيبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوالطعنّعليهّوإلحاقّالعارّبهّويتكلمّبكالمّينتقصهّبهّفلذلكّقالواّ
نقتلهّبخالفّحسانّومسطحّوحمنةّفإنهمّلمّيقصدواّذلكّولمّيتكلمواّبماّيدلّعلىّذلكّولهذاّإنماّاستعذرّالنبيّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّمنّابنّأبيّّّدونّغيرهّوألجلهّخطبّالناسّحتىّكادّالحيانّيقتتلونّّ.
الحديثّالخامسّعشرّ:قالّسعيدّبنّيحيىّبنّسعيدّاألمويّفيّمغازيهّ:حدثنيّأبيّعنّالمجالدّبنّسعيدّعنّالشعبيّ
قال"ّ:لماّافتتحّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّمكةّدعاّبمالّالعزىّفنثرهّبينّيديهّثمّدعاّرجالّقدّسماهّفأعطاهّمنهاّ
ثمّدعاّأباّسفيانّبنّحربّفأعطاهّمنهاّثمّدعاّسعدّابنّحريثّفأعطاهّمنهاّثمّدعاّرهطاّمنّقريشّفأعطاهمّفجعلّ
يعطيّالرجلّالقطعةّمنّالذهبّفيهاّخمسونّمثقاالّوسبعونّمثقاالّونحوّذلكّفقامّرجلّفقالّ:إنكّلبصيرّحيثّتضعّ
التبرّثمّقامّالثانيةّفقالّمثلّذلكّفأعرضّعنهّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّثمّقامّالثالثةّفقالّ:إنكّلتحكمّوماّنرىّعدالّ
قال"ّ:ويحكّإذاّالّيعدلّأحدّبعديّ"ّثمّدعاّنبيّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّأباّبكرّفقال"ّ:اذهبّفاقتله"ّفذهبّفلمّيجدهّ
"ّ.
فقالّ"ّ:لوّقتلتهّلرجوتّأنّيكونّأولهمّوآخرهمّ ّ
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فهذاّالحديثّنصّفيّقتلّمثلّهذاّالطاعنّعلىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّغيرّاستتابةّوليستّهيّقصةّقسمّ
غنائمّحنينّوالّقسمّالتبرّالذيّبعثّبهّعليّمنّاليمنّبلّهذهّالقصةّقبلّذلكّفيّقسمّمالّالعزىّوكانّهدمّالعزىّ
قبلّالفتحّفيّأواخرّشهرّرمضانّسنةّثمانّوغنائمّحنينّقسمتّبعدّذلكّبالجعرانةّفيّذيّالقعدةّوحديثّعليّفيّ
سنةّعشرّّ.
وهذاّالحديثّمرسلّومخرجهّعنّمجالدّوفيهّلينّلكنّلهّماّيؤيدّمعناهّفإنهّقدّتقدمّأنّعمرّقتلّالرجلّالذيّلمّيرضّ
بحكمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّونزلّالقرآنّبإقرارهّعلىّذلكّوجرمهّأسهلّمنّجرمّهذاّّ.
وأيضاّفإنّفيّالصحيحينّعنّأبيّسعيدّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّحديثّالذيّلمزهّفيّقسمةّالذهيبةّالتيّ
أرسلّبهاّعليّمنّاليمنّوقالّ"ّ:ياّرسولّهللاّاتقّهللا"ّأنهّقال"ّ:أنهّيخرجّمنّضئضئّهذاّقومّيتلونّكتابّهللاّ
رطباّالّيجاوزّحناجرهمّيمرقونّمنّالدينّكماّيمرقّالسهمّمنّالرميةّيقتلونّأهلّاإلسالمّويدعونّأهلّاألوثانّلئنّ
أدركتهمّألقتلنهمّقتلّعادّ"ّّ.
ّ"ّ:سيخرجّقومّفيّآخرّ
وفيّالصحيحينّعنّعليّرضيّهللاّعنهّقالّ:سمعتّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّيقول ّ
الزمانّأحداثّاألسنانّسفهاءّاألحالمّيقولونّمنّخيرّقولّالبريةّالّيجاوزّإيمانهمّحناجرهمّيمرقونّمنّالدينّكماّ
"ّ.
يمرقّالسهمّمنّالرميةّفأينماّلقيتموهمّفاقتلوهمّفإنّفيّقتلهمّأجراّلمنّقتلهمّيومّالقيامةّ ّ
وروىّالنسائيّعنّأبيّبرزةّقال"ّ:أتىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّبمالّفقسمهّفأعطىّمنّعنّيمينهّومنّعنّ
شمالهّولمّيعطّمنّوراءهّشيئاّفقامّرجلّمنّوراءهّفقالّ:ياّمحمدّماّعدلتّفيّالقسمةّرجلّأسودّمطمومّالشعرّعليهّ
ثوبانّأبيضانّفغضبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّغضباّشديداّوقالّ"ّ:وهللاّالّتجدونّبعديّرجالّهوّأعدلّ
مني"ّثمّقال"ّ:يخرجّفيّآخرّالزمانّقومّكانّهذاّمنهمّيقرؤونّالقرآنّالّيجاوزّتراقيهمّيمرقونّمنّاإلسالمّكماّ
ّيمرقّالسهمّمنّالرميةّسيماهمّالتحليقّالّيزالونّيخرجونّحتىّيخرجّآخرهمّمعّالمسيحّالدجالّفإذاّلقيتموهمّ
فاقتلوهمّهمّشرّالخلقّوالخليقةّ"ّّ.
فهذهّاألحاديثّكلهاّدليلّعلىّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأمرّبقتلّطائفةّهذاّالرجلّالعائبّعليهّوأخبرّأنّفيّ
قتلهمّأجراّلمنّقتلهمّوقال"ّ:لئنّأدركتمّألقتلنهمّقتلّعاد"ّوذكرّأنهمّشرّالخلقّوالخليقةّّ.
وفيماّرواهّالترمذيّوغيرهّعنّأبيّأمامةّأنهّقال"ّ:همّشرّقتلىّتحتّأديمّالسماءّخيرّقتلىّمنّقتلوه"ّوذكرّأنهّسمعّ
ّينّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيقولّذلكّمراتّمتعددةّوتالّفيهمّقولهّتعالىّ{ّ:يّو ّمّّتّبّيضّّّّوجّوهّّّوّت ّسّو ّدّّوجّوهّّّفأّمّاّالّذ ّّ
ّ
ّينّفّيّ
تّّوجّو ّه ّه ّمّأّّكّف ّرّت ّمّّبّع ّدّإّي ّماّن ّك ّم ّ
اسّوّد ّّ
}ّوقال"ّ:هؤالءّالذينّكفرواّبعدّإيمانهم"ّوتالّفيهمّقولهّتعالىّ{ّ:فأّمّاّالّذ ّ
ّونّ ّماّّت ّشاّب ّهّّمّن ّه}ّوقال"ّ:زاغواّفزيغّبهم"ّوالّيجوزّأنّيكونّأمرّبقتلهمّلمجردّقتالهمّالناسّكماّ
ّغّّفّيّتّبع ّّ
وب ّّه ّمّ ّزي ّّ
قّلّ ّ
يقاتلّالصائلّمنّقاطعّالطريقّونحوهّوكماّيقاتلّالبغاةّألنّأولئكّإنماّيشرعّقتالهمّحتىّتنكسرّشوكتهمّويكفواّعنّ
الفسادّويدخلواّفيّالطاعةّوالّيقتلونّأينماّلقواّوالّيقتلونّقتلّعادّوليسواّشرّقتلىّتحتّأديمّالسماءّوالّيؤمرّبقتلهمّ
وإنماّيؤمرّفيّآخرّاألمرّبقتالهمّفعلمّأنّهؤالءّأوجبّقتلهمّمروقهمّمنّالدينّلماّغلواّفيهّحتىّمرقواّمنهّكماّدلّ
عليهّقولهّفيّحديثّعلي"ّ:يمرقونّمنّالدينّكماّيمرقّالسهمّمنّالرميةّفأينماّلقيتموهمّفاقتلوهم"ّفرتبّاألمرّبالقتلّ
علىّمروقهمّفعلمّأنهّالموجبّلهّولهذاّوصفّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّالطائفةّالخارجةّوقال"ّ:لوّيعلمّالجيشّ
الذينّيصيبونهمّماّقضيّلهمّعليّلسانّمحمدّلنكلواّعنّالعملّوآيةّذلكّأنّفيهمّرجالّلهّعضدّليسّلهّذراعّعلىّ
رأسّعضدهّمثلّحلمةّالثديّعليهّشعيراتّبيض"ّوقالّ"ّ:إنهمّيخرجونّعلىّخيرّفرقةّمنّالناسّيقتلهمّأدنىّ
الطائفتينّإلىّالحقّ"ّوهذاّكلهّفيّالصحيحّفثبتّأنّقتلهمّلخصوصّصفتهمّالّلعمومّكونهمّبغاةّأوّمحاربينّوهذاّ
القدرّموجودّفيّالواحدّمنهمّكوجودهّفيّالعددّمنهمّوإنماّلمّيقتلهمّعليّرضيّهللاّعنهّأولّماّظهرواّألنهّلمّيبنّلهّ
أنهمّالطائفةّالمنعوتةّحتىّسفكواّدمّابنّخبابّوأغارواّعلىّسرحّالناسّفظهرّفيهمّقولهّ"ّ:يقتلونّأهلّاإلسالمّ
ّويدعونّأهلّاألوثانّ"ّفعلمّأنهمّالمارقونّوألنهّلوّقتلهمّقبلّالمحاربةّلربماّغضبتّلهمّقبائلهمّوتفرقواّعلىّعليّ
رضيّهللاّعنهّوقدّكانّحاجتهّإلىّمداراةّعسكرهّواستئالفهمّكحالّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّحاجتهّفيّأولّ
األمرّإلىّاستئالفّالمنافقينّّ.
وأيضاّفإنّالقومّلمّيعترضواّلرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّبلّكانواّيعظمونهّويعظمونّأباّبكرّوعمرّولكنّغلواّ
لّّنّنّبّئ ّك ّمّ
لّ ّه ّ
فيّالدينّغلواّجازواّبهّحدهّلنقصّعقولهمّفصارواّكماّتأولهّعليّفيهمّمنّقولهّعزّوجل{ّ:قّ ّ
ّونّأّّن ّه ّمّي ّ
صّنعاّ}ّّّ.
ونّ ّ
ّح ّسّن ّّ
لّ ّسّعّي ّه ّمّفّيّ ّال ّحّياّةّالّدّنّياّّو ّه ّمّّي ّح ّسب ّّ
ضّ
ينّأّ ّع ّماالّّالّذ ّّ
ّباألّ ّخ ّس ّر ّّ
ّينّ ّ
وأوجبّذلكّلهمّعقائدّفاسدةّترتبّعليهاّأفعالّمنكرةّكفرهمّبهاّكثيرّمنّاألمةّوتوقفّفيهاّآخرونّفلماّرأىّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّالرجلّالطاعنّعليهّفيّالقسمةّالناسبّلهّعدمّالعدلّبجهلهّوغلوهّوظنهّأنّالعدلّهوّماّيعتقدهّ
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منّالتسويةّبينّجميعّالناسّدونّالنظرّإلىّماّفيّتخصيصّبعضّالناسّوتفضيلهّمنّمصلحةّالتأليفّوغيرهاّمنّ
المصالحّعلمّأنّهذاّأولّأولئكّفإنهّإذاّطعنّعليهّفيّوجههّعلىّسنتهّفهوّيكونّبعدّموتهّوعلىّخلفائهّأشدّطعناّّ.
وقدّحكىّأربابّالمقاالتّعنّالخوارجّأنهمّيجوزونّعلىّاألنبياءّالكبائرّولهذاّالّيلتفتونّإلىّالسنةّالمخالفةّفيّ
رأيهمّلظاهرّالقرآنّوإنّكانتّمتواترةّفالّيرجمونّالزانيّويقطعونّيدّالسارقّفيماّقلّأوّكثرّزعماّمنهمّعلىّماّ
قيلّأنّالّحجةّإالّالقرآنّوأنّالسنةّالصادرةّعنّالرسولّصلىّهللاّعليهّوسلمّليستّحجةّبناءّعلىّذلكّاألصلّ
الفاسدّقالّمنّحكىّذلكّعنهمّ:إنهمّالّيطعنونّفيّالنقلّلتواترّذلكّوإنماّيبنونهّعلىّهذاّاألصلّولهذاّقالّالنبيّ
"ّيتأولونهّبرأيهمّمنّغيرّاستداللّعلىّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّفيّصفتهم"ّ:إنهمّيقرؤونّالقرآنّالّيجاوزّحناجرهم ّ
معانيهّبالسنةّوهمّالّيفهمونهّبقلوبهمّإنماّيتلونهّبألسنتهمّوالتحقيقّأنهمّأصنافّمختلفةّفهذاّرأيّطائفةّمنهمّوطائفةّ
قدّيكذبونّالنقلةّوطائفةّلمّيسمعواّذلكّولمّيطلبواّعلمهّوطائفةّيزعمونّأنّماّليسّلهّذكرّفيّالقرآنّبصريحهّليسّ
حجةّعلىّالخلقّ:إماّلكونهّمنسوخاّأوّمخصوصاّبالرسولّأوّغيرّذلكّوكذلكّماّذكرّمنّتجويزهمّالكبائرّفأظنهّ
وهللاّأعلمّقولّطائفةّمنهمّوعلىّكلّحالّفمنّكانّيعتقدّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّجائرّفيّقسمهّيقولّإنهّيفعلهاّ
بأمرّهللاّفهوّمكذبّلهّومنّزعمّأنّيجورّفيّحكمّأوّقسمةّفقدّزعمّأنهّجائرّوأنّإتباعهّالّيجبّوهوّمناقضّلماّ
تضمنتهّالرسالةّمنّأمانتهّووجوبّطاعتهّوزوالّالحرجّعنّالجنسّمنّقضائهّبقولهّوفعلهّفإنهّقدّبلغّعنّهللاّأنهّ
أوجبّطاعتهّواالنقيادّلحكمهّوأنهّالّيحيفّعلىّأحدّفمّطعنّفيّهذاّفقدّطعنّفيّصحةّتبليغهّوذلكّطعنّفيّنفسّ
الرسالةّوبهذاّيتبينّصحةّروايةّمنّروىّالحديثّ"ومنّيعدلّإذاّلمّأعدل؟ّلقدّخبتّوخسرتّإنّلمّأكنّأعدل"ّألنّ
هذاّالطاعنّيقولّ:أنهّرسولّهللاّوأنهّيجبّعليهّتصديقهّوطاعتهّفإذاّقالّإنهّلمّيعدلّفقدّلزمّأنهّصدقّغيرّعدلّ
والّأمينّومنّاتبعّمثلّذلكّفهوّخائبّخاسرّكماّوصفهمّهللاّبأنهمّمنّاألخسرينّأعماالّوإنّحسبواّأنهمّيحسنونّ
صنعاّوألنهّمنّلمّيؤتمنّعلىّالمالّيؤتمنّعلىّماّهوّأعظمّمنهّولهذاّقالّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:أالّتأمنونيّوأناّ
أمينّمنّفيّالسماءّيأتينيّخبرّالسماءّصباحاّومساءّ"ّوقالّصلىّهللاّعليهّوسلمّلماّقالّلهّاتقّهللا"ّ:أولستّأحقّ
عّن ّهّّفاّنّتهّوا}ّ
لّّف ّخّذوهّّّو ّماّّن ّها ّك ّمّ ّ
الرسّو ّ
أهلّاألرضّأنّيتقّهللا"ّوذلكّألنّهللاّقالّفيماّبلغهّإليهمّالرسولّ{ّ:و ّماّآّتا ّك ّمّ ّ
ّول}ّاآليةّفبينّسبحانهّأنهّماّنهىّعنهّمنّمالّالفيءّ
ّلرس ّّ
هللاّ ّعلّىّ ّرسّولّ ّهّمّنّّّأّ ّه ّّ
بعدّقولهّ {ّ:ماّأّّفا ّءّ ّّ
لّ ّالقّ ّرىّّفلّلّ ّهّّول ّ
فعليناّأنّننتهيّعنهّفيجبّأنّيكونّأحقّأهلّاألرضّأنّيتقّهللاّإذّلوالّذلكّلكانتّالطاعةّلهّولغيرهّإنّتساوياّأوّ
لغيرهّدونهّإنّكانّدونهّوهذاّكفرّبماّجاءّبهّوهذاّظاهرّّ.
وقولهّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:شرّالخلقّوالخليقة"ّوقوله"ّ:شرّقتلىّتحتّأديمّالسماء"ّنصّفيّأنهمّمنّالمنافقينّألنّ
المنافقينّأسوأّحاالّمنّالكفارّكماّذكرّأنّقولهّتعالىّ{ّ:وّمّن ّه ّمّ ّمنّّّّيّلم ّ
ّدّقات}ّنزلتّفيهمّّ.
كّفّيّالصّ
ّز ّّ
وكذلكّفيّحديثّأبيّأمامةّأنّقولهّتعالىّ{أّّكّف ّرّت ّمّّبّعدّّّإّي ّماّن ّك ّم}ّنزلتّفيهمّهذاّمماّالّخالفّفيهّإذاّصرحواّبالطعنّ
فيّالرسولّوالعيبّعليهّكفعلّأولئكّالالمزينّلهّّ.
فإذاّثبتّبهذهّاألحاديثّالصحيحةّأنهّصلىّهللاّعليهّوسلمّأمرّبقتلّمنّكانّمنّجنسّذلكّالرجلّالذيّلمزهّأينماّلقواّ
وأخبرّأنهمّشرّالخليقةّوثبتّأنهمّمنّالمنافقينّكانّذلكّدليالّعلىّصحةّمعنىّحديثّالشعبيّفيّاستحقاقّأصلهمّ
للقتلّّ.
يبقىّأنّيقالّ:ففيّاألحاديثّالصحيحةّأنهّنهىّعنّقتلّذلكّالالمزّّ.
فنقولّ:حديثّالشعبيّهوّأولّظهورّهؤالءّكماّتقدمّفاألشبهّوهللاّأعلمّأنّيكونّأمرّبقتلهّأوالّطمعاّفيّانقطاعّ
أمرهمّوإنّكانّقدّكانّيعفوّعنّأكثرّالمنافقينّألنهّخافّمنّهذاّانتشارّالفسادّمنّبعدهّعلىّاألمةّولهذاّقال"ّ:لوّ
قتلتهّلرجوتّأنّيكونّأولهمّوآخرهم"ّوكانّماّيحصلّلقتلهّمنّالمصلحةّالعظيمةّأعظمّمماّيخافّمنّنفورّبعضّ
ّالناسّبقتلهّفلماّلمّيوجدّوتعذرّقتلهّومعّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبماّأوحاهّهللاّإليهّمنّالعلمّماّفضلهّهللاّبهّفكأنهّ
علمّأنهّالّبدّمنّخروجهمّأنهّالّمطمعّفيّاستئصالهمّكماّأنهّلماّعلمّأنّالدجالّخارجّالّمحالةّنهىّعمرّعنّقتلّ
ابنّصيادّوقال"ّ:إنّيكنهّفلنّتسلطّعليهّوإنّالّيكنهّفالّخيرّلكّفيّقتله"ّفكانّهذاّمماّأوجبّنهيهّبعدّذلكّعنّقتلّ
"ّ:دعهّفإنّلهّأصحاباّ
ذيّالخويصرةّلماّلمزهّفيّغنائمّحنينّوكذلكّلماّقالّعمر"ّ:ائذنّليّفاضربّعنقه"ّقال ّ
يحقرّأحدكمّصالتهّمعّصالتهمّوصيامهّمعّصيامهمّيمرقونّمنّالدينّكماّيمرقّالسهمّمنّالرمية"ّإلىّقولهّ:
"يخرجونّعلىّحينّفرقةّمنّالناسّ"ّفأمرّبتركهّألجلّأنّلهّأصحاباّخارجينّبعدّذلكّفظهرّأنّعلمهّبأنهمّالّبدّ
أنّيخرجواّمنعهّمنّأنّيقتلّمنهمّأحداّفيتحدثّالناسّبأنّمحمداّيقتلّأصحابهّالذينّيصلونّمعهّوتنفرّبذلكّعنّ
اإلسالمّقلوبّكثيرةّمنّغيرّمصلحةّتعمرّهذهّالمفسدةّهذاّمعّأنهّكانّلهّأنّيعفوّعمنّآذاهّمطلقاّبأبيّهوّوأميّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّّ.
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وبهذاّيتبينّسببّكونهّفيّبعضّالحديثّيعللّبأنهّيصليّوفيّبعضهّبأنّالّيتحدثّالناسّأنّمحمداّيقتلّأصحابهّ
وفيّبعضهّبأنّلهّأصحاباّسيخرجونّوسيأتيّإنّشاءّهللاّتعالىّذكرّبعضّهذهّاألحاديثّوإنّكانّهذاّالموضعّخليقاّ
بهاّأيضاّّ.
فثبتّأنّكلّمنّلمزّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّحكمهّأوّقسمهّفإنهّيجبّقتلهّكماّأمرّبهّفيّحياتهّوبعدّموتهّوأنهّ
إنماّعفاّعنّذلكّالالمزّفيّحياتهّكماّقدّكانّيعفوّعمنّيؤذيهّمنّالمنافقينّلماّعلمّأنهمّخارجونّفيّاألمةّالّمحالةّ
وأنّليسّفيّقتلّذلكّالرجلّكثيرّفائدةّبلّفيهّمنّالمفسدةّماّفيّقتلّسائرّالمنافقينّوأشدّّ.
ومماّيشهدّلمعنىّهذاّالحديثّقولّأبوّبكرّرضيّهللاّعنهّفيّالحديثّالمشهورّلماّأرادّأبوّبرزةّأنّيقتلّالرجلّ
الذيّأغلظّألبيّبكرّوتغيظّعليهّأبوّبكرّوقالّلهّأبوّبرزةّأقتلهّفقالّأبوّبكر"ّ:ماّكانتّألحدّبعدّرسولّهللاّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّأنّيقتلّأحدا"ّفإنّهذاّكماّتقدمّمنّدليلّعلىّأنّالصديقّعلمّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيطاعّأمرهّ
فيّقتلّمنّأمرّبقتلهّممنّأغضبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّّ.
فلماّكانّفيّحديثّالشعبيّأنهّأمرّأباّبكرّبقتلّذلكّالذيّلمزهّحتىّأغضبهّكانتّهذهّالقصةّبمنزلةّالعمدةّلقولّ
الصديقّوكانّقولّصديقّرضيّهللاّعنهّدليالّعلىّصحةّمعناهاّّ.
ومماّيدلّعلىّأنهمّكانواّيرونّقتلّمنّعلمواّأنهّمنّأولئكّالخوارجّوإنّكانّمنفرداّحديثّصبيغّبنّعسلّوهوّ
مشهورّقالّأبوّعثمانّالنهدي"ّ:سألّرجلّمنّبنيّيربوعّأوّمنّبنيّتميمّعمرّبنّالخطابّرضيّهللاّعنهّعنّ
الذارياتّوالمرسالتّوالنازعاتّأوّعنّبعضهنّفقالّعمرّ:ضعّعنّرأسكّفإذاّلهّوفرةّفقالّعمرّ:أماّوهللاّلوّ
رأيتكّمحلوقاّلضربتّالذيّفيهّعيناكّثمّقالّ:ثمّكتبّإلىّأهلّالبصرةّأوّقالّإليناّأنّالّتجالسوهّقالّ:فلوّجاءّونحنّ
ّمئةّتفرقنا"ّرواهّاألمويّوغيرهّبإسنادّصحيحّفهذاّعمرّيحالفّبينّالمهاجرينّواألنصارّأنهّلوّرأىّالعالمةّالتيّ
وصفّبهاّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّالخوارجّلضربّعنقهّمعّأنهّهوّالذيّنهاهّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعنّقتلّ
"ّالقتلّمطلقاّوأنّالعفوّعنّ
ّذيّالخويصرةّفعلمّأنهّفهمّمنّقولّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:أينماّلقيتموهمّفاقتلوهم ّ
ذلكّكانّفيّحالّالضعفّواالستئالفّّ.
فإنّقيلّ:فماّالفرقّبينّقولّهؤالءّالالمزينّفيّكونهّنفاقاّموجباّللكفرّوحلّالدمّحتىّصارّجنسّهذاّالقائلّشرّ
الخلقّوبينّماّذكرّمنّموجدةّقريشّواألنصار؟ّّ.
ففيّحديثّأبيّسعيدّالصحيحّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلماّقسمّالذهيبةّبينّأربعةّغضبتّقريشّواألنصارّ
وقالواّ:تعطيهّصناديدّأهلّنجدّوتدعنا؟ّفقال"ّ:إنماّأتألفهم"ّفأقبلّرجلّغائرّالعينينّوذكرّحديثّالالمزّّ.
وفيّروايةّلمسلمّ:فقالّرجلّمنّأصحابهّ:كناّنحنّأحقّبهذاّمنّهؤالءّقالّفبلغّذلكّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقالّ:
"ّأالّتأمنونيّوأناّأمينّمنّفيّالسماء؟ّيأتينيّخبرّالسماءّصباحاّومساءّ"ّفقامّرجلّغائرّالعينينّّ.
وذكرّموجدةّاألنصارّفيّغنائمّحنينّفعنّأنسّبنّمالكّأنّناساّمنّاألنصارّقالواّيومّحنينّحينّأفاءّهللاّعلىّ
رسولهّمنّأموالّهوازنّماّأفاءّفطفقّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّيعطيّرجاالّمنّقريشّالمائةّمنّاإلبلّفقالواّ:
"يغفرّهللاّلرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّيعطيّقريشاّويتركناّوسيوفناّتقطرّمنّدمائهم؟ّ"ّوفيّروايةّ:لماّفتحتّ
مكةّقسمّالغنائمّفيّقريشّفقالتّاألنصار"ّ:إنّهذاّلهوّالعجبّإنّسيوفناّتقطرّمنّدمائهمّوإنّغنائمناّتردّعليهم"ّ
وفيّروايةّ:فقالّاألنصار"ّ:إذاّكانتّالشدةّفنحنّندعىّويعطىّالغنائمّغيرنا"ّقالّأنسّ:فحدثتّرسولّهللاّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّذلكّمنّقولهمّفأرسلّإلىّاألنصارّفجمعهمّفيّقبةّمنّأدمّولمّيدعّمعهمّغيرهمّفلماّاجتمعواّجاءهمّ
رسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقال"ّ:ماّحديثّبلغنيّعنكم؟ّ"ّفقالّلهّفقهاءّاألنصارّ:أماّذووّرأيناّياّرسولّهللاّفلمّ
يقولواّشيئاّوأماّأناسّمناّحديثةّأسنانهمّفقالواّ:يغفرّهللاّلرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّيعطيّقريشاّويتركناّوسيوفناّ
تقطرّمنّدمائهمّفقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّ:فإنيّأعطيّرجاالّحديثيّعهدّبكفرّأتألفهمّأفالّترضونّأنّ
يذهبّالناسّباألموالّوترجعونّإلىّرحالكمّبرسولّهللا؟ّماّتنقلبونّبهّخيرّمماّينقلبونّبه"ّقالواّ:بلىّياّرسولّهللاّ
ّقدّرضيناّقال"ّ:فإنكمّستجدونّبعديّأثرةّشديدةّفاصبرواّحتىّتلقواّهللاّورسولهّعلىّالحوض"ّقالوا"ّ:سنصبرّ"ّّ.
قيلّ:إنّأحداّمنّالمؤمنينّمنّقريشّواألنصارّوغيرهمّلمّيكنّفيّشيءّمنّكالمهّتجويرّلرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّوالّتجويزّذلكّعليهّوالّاتهامّلهّأنهّحابىّفيّالقسمةّلهوىّالنفسّوطلبّالملكّوالّنسبةّلهّإلىّأنهّلمّيردّ
بالقسمةّوجهّهللاّتعالىّونحوّذلكّمماّجاءّمثلهّفيّكالمّالمنافقينّّ.
وذووّالرأيّمنّالقبيلتينّوهمّالجمهورّلمّيتكلمواّبشيءّأصالّبلّقدّرضواّماّآتاهمّهللاّورسولهّوقالوا"ّ:حسبناّهللاّ
سيؤتيناّهللاّمنّفضلهّورسوله"ّكماّقالتّفقهاءّاألنصار"ّ:أماّذووّرأيناّفلمّيقولواّشيئا"ّوأماّالذينّتكلمواّمنّأحداثّ
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األسنانّونحوهمّفرأواّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّإنماّيقسمّالمالّلمصالحّاإلسالمّوالّيضعهّفيّمحلّإالّألنّ
وضعهّفيهّأولىّمنّوضعهّفيّغيرهّهذاّمماّالّيشكونّفيهّّ.
وكانّالعلمّبجهةّالمصلحةّقدّتنالّبالوحيّوقدّتنالّباالجتهادّولمّيكونواّعلمواّأنّذلكّمماّفعلهّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّوقالّ:إنهّبوحيّمنّهللاّفإنّمنّكرهّذلكّأوّاعترضّعليهّبعدّأنّيقولّذلكّفهوّكافرّمكذبّّ.
وجوزواّأنّيكونّقسمهّاجتهاداّوكانواّيراجعونهّباالجتهادّفيّاألمورّالدنيويةّالمتعلقةّبمصالحّالدينّوهوّبابّيجوزّ
لهّالعملّفيهّباجتهادهّباتفاقّاألمةّوربماّسألوهّعنّاألمرّالّلمراجعتهّفيهّلكنّليتثبتواّوجههّويتفقهواّفيّسننهّ
ويعلمواّعلتهّّ.
وكانتّالمراجعةّالمشهورةّمنهمّالّتعدوّهذينّالوجهينّ:إماّلتكميلّنظرهّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّذلكّإنّكانّمنّ
األمورّالسياسةّالتيّلالجتهادّفيهاّمساغّأوّليتبينّلهمّوجهّذلكّإذاّذكرّويزدادواّعلماّوإيماناّوينفتحّلهمّطريقّالتفقهّ
فيهّّ.
فاألولّكمراجعةّالحبابّبنّالمنذرّلهّلماّنزلّببدرّمنزالّقالّ:ياّرسولّهللاّأرأيتّهذاّالمنزلّالذيّنزلتهّأهوّمنزلّ
أنزلكهّهللاّفليسّلناّأنّنتعداهّأمّهوّالرأيّوالحربّوالمكيدة؟ّفقال"ّ:بلّهوّالرأيّوالحربّوالمكيدة"ّفقالّ:إنّهذاّ
ليسّبمنزلّقتالّفقبلّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّرأيهّوتحولّإلىّغيرهّّ.
وكذلكّأيضاّلماّعزمّأنّيصالحّغطفانّعامّالخندقّعلىّنصفّتمرّالمدينةّثمّجاءّسعدّبنّمعاذّفيّطائفةّمنّ
األنصارّفقالّ:ياّرسولّهللاّبأبيّأنتّوأميّهذاّالذيّتعطيهمّأشيءّمنّهللاّأمركّفسمعّوطاعةّهللّولرسولهّأمّشيءّ
منّقبلّرأيك؟ّقالّ"ّ:الّبلّمنّقبلّرأييّأنيّرأيتّالقومّأعطواّاألموالّفجمعواّلكمّماّرأيتمّمنّالقبائلّوإنماّأنتمّ
قبيلّواحدّفأردتّأنّأدفعّبعضهمّونعطيهمّشيئاّوننصبّلبعضّأشتريّبذلكّماّقدّنزلّبكمّمعشرّاألنصارّ"ّفقالّ
سعدّ:وهللاّياّرسولّهللاّلقدّكناّفيّالشركّوماّيطمعونّمناّفيّأخذّالنصفّأوّكماّقالّوفيّروايةّ:ماّيأكلونّمنهاّ
تمرةّإالّبشرىّأوّقرىّفكيفّاليومّوهللاّمعناّوأنتّبينّأظهرناّالّنعطيهمّوالّكرامةّلهمّثمّتناولّالصحيفةّفتفلّفيهاّ
ثمّرمىّبهاّّ.
ّ"ّ:ماّأظنّيعنيّذلكّشيئاّ
وماّكانّمنّقبلّالرأيّوالظنّفيّالدنياّفقدّقالّصلىّهللاّعليهّوسلمّلماّسئلّعنّالتلقيح ّ
إنماّظننتّفالّتؤاخذونيّبالظنّولكنّإذاّحدثتكمّعنّهللاّبشيءّفخذواّبهّفإنيّلنّأكذبّعلىّهللاّ"ّرواهّمسلمّّ.
وفيّحديثّآخر"ّ:أنتمّأعلمّبأمرّدنياكمّفماّكانّمنّأمرّدينكمّفإليّّّ"ّّ.
ومنّهذاّالبابّحديثّسعدّبنّأبيّوقاصّقالّ:أعطىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّرهطاّوأناّجالسّفتركّرجالّ
منهمّهوّأعجبهمّإليّفقمتّفقلتّلهّ:ياّرسولّهللاّأعطيتّفالناّوفالناّوتركتّفالناّوهوّمؤمنّفقال"ّ:أوّمسلم"ّذكرّ
ذلكّسعدّلهّثالثاّوأجابهّبمثلّذلكّثمّقال"ّ:إنيّألعطيّالرجلّوغيرهّأحبّإليّمنهّخشيةّأنّيكبّفيّالنارّعلىّ
وجهه"ّمتفقّعليهّّ.
فإنماّسألهّسعدّرضيّهللاّعنهّليذكرّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبذلكّالرجلّلعلهّيرىّأنهّممنّينبغيّإعطاؤهّأوّ
ليتبينّلسعدّوجهّتركهّمعّإعطاءّمنّهوّدونهّفأجابهّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعنّالمقدمتينّفقالّ:إنّالعطاءّليسّ
لمجردّاإليمانّبلّأعطيّوأمنعّوالذيّأتركّأحبّإليّمنّالذيّأعطيهّألنّالذيّأعطيهّلوّلمّأعطهّلكفرّفأعطيهّ
ألحفظّعليهّإيمانهّوالّأدخلهّفيّزمرةّمنّيعبدّهللاّعلىّحرفّوالذيّأمنعهّمعهّمنّاليقينّواإليمانّماّيغنيهّعنّالدنياّ
وهوّأحبّإليّوعنديّأفضلّوهوّيعتصمّبحبلّهللاّورسولهّويعتاضّبنصيبهّمنّالدينّعنّنصيبهّمنّالدنياّكماّ
ّاعتاضّبهّأبوّبكرّوغيرهّوكماّاعتاضتّاألنصارّحينّذهبّالطلقاءّوأهلّنجدّبالشاةّوالبعيرّوانطلقواّهمّبرسولّ
هللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّثمّلوّكانّالعطاءّلمجردّاإليمانّفمنّأينّلكّأنّهذاّمؤمن؟ّبلّيجوزّأنّيكونّمسلماّوإنّلمّ
يدخلّاإليمانّفيّقلبهّفإنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأعلمّمنّسعدّبتمييزّالمؤمنّمنّغيرهّحيثّأمكنّالتمييزّّ.
ومنّذلكّأيضاّماّذكرهّابنّإسحاقّعنّمحمدّبنّإبراهيمّبنّالحارثّأنّقائالّقالّ:ياّرسولّهللاّأعطيتّعيينةّبنّ
حصنّواألقرعّبنّحابسّمائةّمنّاإلبلّمائةّوتركتّجعيلّبنّسراقةّالضمريّفقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ:
"ّأماّوالذيّنفسيّبيدهّلجعيلّبنّسراقةّخيرّمنّطالعّاألرضّكلهاّمثلّعيينةّواألقرعّولكنيّتألفتهماّعلىّإسالمهماّ
ووكلتّجعيلّبنّسراقةّإلىّإسالمهّ"ّّ.
وقدّذكرّبعضّأهلّالمغازيّفيّحديثّاألنصارّ:وددناّأنّنعلمّمنّأينّهذاّإنّكانّمنّقبلّهللاّصبرناّوإنّكانّمنّ
رأيّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّاستعتبناهّّ.
فهذاّيبينّأنّمنّوجدّمنهمّجوزّأنّيكونّالقسمّوقعّباجتهادّفيّالمصلحةّفأحبّأنّيعلمّالوجهّالذيّأعطىّبهّغيرهّ
ومنعّهوّمعّفضلهّعلىّغيرهّفيّاإليمانّوالجهادّوغيرّذلكّّ.
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وهذاّفيّباديّالرأيّهوّالموجبّللعطاءّوأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلمّيعطيهّكماّأعطىّغيرهّوهذاّمعنىّقولهمّ:
"استعتبناه"ّأيّطلبناّمنهّأنّيعتبناّأيّيزيلّعتبناّ:إماّببيانّالوجهّالذيّبهّأعطىّغيرناّأوّبإعطائناّوقدّقالّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّ""ّ:فأحبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنّيعذرهّفيّماّأحدّأحبّإليهّالعذرّمنّهللاّمنّأجلّذلكّبعثّالرسلّ
مبشرينّومنذرينّماّفعلّفبينّلهمّذلكّفلماّتبينّلهمّاألمرّبكواّحتىّأخضلواّلحاهمّورضواّحقّالرضاءّوالكالمّ
المحكيّعنهمّيدلّعلىّأنهمّرأواّالقسمةّوقعتّاجتهاداّوأنهمّأحقّبالمالّمنّغيرهمّفتعجبواّمنّإعطاءّغيرهمّ
وأرادواّأنّيعلمواّهلّهوّوحيّأوّاجتهادّيتعينّإتباعهّألنهّالمصلحةّأوّاجتهادّيمكنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنّ
يأخذّبغيرهّإلىّرأيّأنهّأصلحّوإنّكانّهذاّالقسمّإنماّيمكنّفيماّلمّيستقرّأمرهّويقرهّعليهّربهّولهذاّقالوا"ّ:يغفرّهللاّ
ّلرسولّهللاّيعطيّقريشاّويتركناّوسيوفناّتقطرّمنّدمائهم؟ّ"ّوقالوا"ّ:إنّهذاّلهوّالعجبّإنّسيوفناّلتقطرّمنّدمائهمّ
وإنّغنائمناّلتردّعليهم"ّوفيّرواية"ّ:إذاّكانتّالشدةّفنحنّندعىّويعطيّالغنائمّغيرنا"ّّ.
واختلفّالناسّفيّالعطاياّ:هلّكانتّمنّأصلّالغنيمةّأوّمنّالخمس؟ّّ.
فرويّعنّسعدّبنّإبراهيمّويعقوبّبنّعتبةّقاالّ:كانتّالعطاياّفارغةّمنّالغنائمّوعلىّهذاّفالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّإنماّأخذّنصيبهمّمنّالمغنمّلطيبّأنفسهمّّ.
وقدّقيلّ:إنهّأرادّأنّيقطعهمّبدلّذلكّقطائعّمنّالبحرينّفقالواّ:الّحتىّيقطعّإخوانناّمنّالمهاجرينّمثلهّولهذاّلماّ
جاءّمالّالبحرينّوافوهّصالةّالفجرّوقالّلجابرّ:لوّقدّجاءّمالّالبحرينّأعطيتكّكذاّوكذاّلكنّلمّيستأذنهمّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّقبلّالقسمّلعلمهّبأنهمّيرضونّبماّيفعلّوإذاّعلمّالرجلّمنّحالّصديقهّأنهّتطيبّنفسهّبماّيأخذّ
منّمالهّفلهّأنّيأخذّوإنّلمّيستأذنهّنطقاّوكانّهذاّمعروفاّبينّكثيرّمنّالصحابةّوالتابعينّكالرجلّالذيّسألّالنبيّ
ّصلىّهللاّعليهّوسلمّكبةّمنّشعرّفقالّ"ّ:أماّماّكانّليّولبنيّهاشمّفهوّلكّ"ّوعلىّهذاّفالّحرجّعليهمّإذاّسألواّ
نصيبهمّّ.
وقالّموسىّبنّإبراهيمّعنّأبيه"ّ:كانتّمنّالخمس"ّّ.
قالّالواقديّ:وهوّأثبتّالقولينّوعلىّهذاّفالخمسّإماّأنّيقسمهّاإلمامّباجتهادّكماّيقولهّمالكّأوّيقسمهّخمسةّأقسامّ
كماّيقولهّالشافعيّوأحمدّوإذاّقسمهّخمسةّأقسامّفإذاّلمّيوجدّيتامىّأوّمساكينّأوّابنّسبيلّأوّاستغنواّردتّ
أنصباؤهمّفيّمصارفّسهمّالرسولّّ.
وقدّكانّاليتامىّوالمساكينّوأبناءّالسبيلّإذّذاكّمعّقلتهمّمستغنينّبنصيبهمّمنّالزكاةّألنهّلماّفتحتّخيبرّواستغنىّ
أكثرّالمسلمينّردّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّعلىّاألنصارّمنائحّالنخلّالتيّكانواّقدّمنحوهاّللمهاجرينّفاجتمعّ
لألنصارّأموالهمّالتيّكانتّواألموالّالتيّغنموهاّبخيبرّوغيرهاّفصارواّمياسيرّولهذاّقالّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
"ّ:ألمّأجدكمّعالةّفأغناكمّهللاّبي؟ّ"ّفصرفّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعامةّالخمسّفيّمصارفّ
وسلمّفيّخطبته ّ
سهمّالرسول؟ّفإنّأولىّالمصالحّتأليفّأولئكّالقومّومنّزعمّأنّمجردّخمسّالخمسّقامّبجميعّماّأعطيّالمؤلفةّ
فإنهّلمّيدرّكيفّالقصةّومنّلهّخبرةّبالقصةّيعلمّأنّالمالّلمّيكنّيحتملّهذاّّ.
وقدّقيلّ:إنّاإلبلّكانتّأربعةّوعشرينّألفّبعيرّوالغنمّأربعينّألفاّأوّأقلّأوّأكثرّوالورقّأربعةّآالفّأوقيةّوالغنمّ
كانتّتعدلّ
عشرةّمنهاّببعيرّفهذاّيكونّقريباّمنّثالثينّألفّبعيرّفخمسّالخمسّمنهّألفّومئتاّبعيرّوقدّقسمّفيّالمؤلفةّ
أضعافّذلكّعلىّماّالّخالفّفيهّبينّأهلّالعلمّّ.
وأماّقولّبعضّقريشّواألنصارّفيّالذهيبةّالتيّبعثّبهاّعليّمنّاليمنّ:أيعطيّصناديدّأهلّنجدّويدعنا؟ّفمنّهذاّ
البابّأيضاّإنماّسألواّعلىّهذاّالوجهّّ.
وهاّهناّجوابانّآخرانّّ:
الجوابّاألولّ:أنّبعضّأولئكّالقائلينّقدّكانّمنافقاّيجوزّقتلهّمثلّالذيّسمعهّابنّمسعودّيقولّفيّغنائمّحنينّ:إنّ
هذهّلقسمةّماّأريدّبهاّوجهّهللاّوكانّفيّضمنّقريشّواألنصارّمنافقونّكثيرونّفماّذكرّمنّكلمةّالّمخرجّلهاّفإنماّ
صدرتّمنّمنافقّوالرجلّالذيّذكرّعنهّأبوّسعيدّأنهّقال"ّ:كناّأحقّبهذاّمنّهؤالء"ّولمّيسمهّمنافقاّوهللاّأعلمّّ.
الجوابّالثانيّ:أنّاالعتراضّقدّيكونّذنباّومعصيةّيخافّعلىّصاحبهّالنفاقّوإنّلمّيكنّنفاقاّمثلّقولهّتعالىّ:
ّن}ّومثلّمراجعتهمّلهّفيّفسخّالحجّإلىّالعمرةّوإبطائهمّعنّالحلّوكذلكّكراهتهمّ
قّّبّعدّّّ ّماّّتّبي ّّ
كّفّيّ ّال ّح ّّ
ّجاّدلّوّن ّّ
{ي ّ
للحلّعامّالحديبيةّوكراهتهمّللصلحّومراجعةّمنّراجعّمنهمّفإنّمنّفعلّذلكّفقدّأذنبّذنباّكانّعليهّأنّيسغفرّهللاّ
منهّكماّأنّالذينّرفعواّأصواتهمّفوقّصوتهّأذنبواّذنباّتابواّمنهّوقدّقالّتعالىّ{ّ:و ّ
ّّّ
هللاّلّو
لّ ّّ
اعلّمّواّأّنّّّفّي ّك ّمّ ّرسّو ّ
}ّّّ.
ّرّلّّعّنّت ّم ّ
ّنّاألّم ّّ
ّيرّم ّّ
ّطي ّع ّك ّمّفّيّ ّكث ّّ
يّ
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قالّسهلّبنّحنيف"ّ:اتهمواّالرأيّعلىّالدينّفلقدّرأيتنيّيومّأبيّجندلّولوّأستطيعّأنّأردّأمرّرسولّهللاّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّلفعلت"ّّ.
فهذهّأمورّصدرتّعنّشهوةّوعجلةّالّعنّشكّفيّالدينّكماّصدرّعنّحاطبّالتجسسّلقريشّمعّأنهاّذنوبّ
ومعاصّيجبّعلىّصاحبهاّأنّيتوبّوهيّبمنزلةّعصيانّأمرّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّّ.
ومماّيدخلّفيّهذاّحديثّأبيّهريرةّفيّفتحّمكةّقالّ:فقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:منّدخلّدارّأبيّسفيانّ
فهوّآمنّومنّألقىّالسالحّفهوّآمنّومنّأغلقّبابهّفهوّآمنّ"ّفقالتّاألنصارّ:أماّالرجلّفقدّأدركتهّرغبةّفيّقرابتهّ
ورأفةّفيّبعشيرتهّّ.
قالّأبوّهريرةّ:وجاءّالوحيّوكانّإذاّجاءّالّيخفىّعليناّفإذاّجاءّفليسّأحداّمناّيرفعّطرفهّإلىّرسولّهللاّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّحتىّينقضيّالوحيّّ.
"ّ:قلتمّأماّالرجلّفأدركتهّرغبةّ
قالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّ:ياّمعشرّاألنصار"ّقالواّ:لبيكّياّرسولّهللاّقال ّ
فيّقرابتهّورأفةّبعشيرته؟ّ"ّقالواّ:قدّكانّذلكّقال"ّ:كالّإنيّعبدّهللاّورسولهّهاجرتّإلىّهللاّوإليكمّالمحياّمحياكمّ
والمماتّمماتكم"ّفأقبلواّإليهّيبكونّويقولونّ:وهللاّماّقلناّإالّلظنّباهللّوبرسولهّفقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ:
"إنّهللاّورسولهّيصدقانكمّويعذرانكمّ"ّرواهّمسلمّّ.
وذلكّأنّاألنصارّلماّرأواّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقدّآمنّأهلّمكةّوأقرهمّعلىّأموالهمّودمائهمّمعّدخولهّعليهمّ
عنوةّوقهراّوتمكنهّمنّقتلهمّوأخذّأموالهمّلوّشاءّخافواّأنّيكونّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيريدّأنّيستوطنّمكةّ
ويستبطنّقريشاّألنّالبلدّبلدهّوالعشيرةّعشيرتهّوأنّيكونّنزاعّالنفسّإلىّالوطنّواألهلّيوجبّانصرافهّعنهمّفقالّ
منّقالّمنهمّذلكّولمّيقلهّالفقهاءّوأولوّاأللبابّالذينّيعلمونّأنهّلمّيكنّلهّسبيلّإلىّاستيطانّمكةّفقالواّذلكّالّطعناّ
والّعيباّولكنّضناّباهللّوبرسولهّوهللاّورسولهّقدّصدقاهمّأنماّحملهمّعلىّذلكّالضنّباهللّورسولهّوعذراهمّفيماّ
قالواّلماّرأواّوسمعواّوألنّمفارقةّالرسولّشديدّعلىّمثلّأولئكّالمؤمنينّالذينّهمّشعارّوغيرهمّدثارّوالكلمةّالتيّ
تخرجّعنّمحبةّوتعظيمّوتشريفّوتكريمّتغفرّلصاحبهاّبلّيحمدّعليهاّوإنّكانّمثلهاّلوّصدرّبدونّذلكّاستحقّ
ّصاحبهاّالنكالّّ.
وكذلكّالفعلّأالّترىّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلماّقالّألبيّبكرّحينّأرادّأنّيتأخرّعنّموقعهّفيّالصالةّلماّ
أحسّبالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:مكانك"ّفتأخرّأبوّبكرّفقالّلهّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:ماّمنعكّأنّتثبتّ
مكانكّوقدّأمرتك"ّفقالّ:ماّكانّالبنّأبيّقحافةّأنّيتقدمّبينّيديّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّّ.
وكذلكّأبوّأيوبّاألنصاريّلماّاستأذنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّأنّينتقلّإلىّالسفلّوأنّيصعدّرسولّهللاّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّإلىّالعلوّوشقّعليهّأنّيسكنّفوقّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفأمرهّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّبالمكثّفيّمكانهّوذكرّلهّأنّسكناهّأسفلّأرفقّبهّمنّأجلّدخولّالناسّعليهّفامتنعّأبوّأيوبّمنّذلكّأدباّمعّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوتوقيراّلهّفكلمةّاألنصارّرضيّهللاّعنهمّمنّهذاّالبابّّ.
وبالجملةّفالكلماتّفيّهذاّالبابّثالثةّأقسامّّ:
إحداهنّ:ماّهوّكفرّمثلّقوله"ّ:إنّهذهّلقسمةّماّأريدّبهاّوجهّهللا"ّّ.
الثانيّ:ماّهوّذنبّومعصيةّيخافّعلىّصاحبهّأنّيحبطّعملهّمثلّرفعّالصوتّفوقّصوتهّومثلّمراجعةّمنّ
راجعهّعامّالحديبيةّبعدّثباتهّعلىّالصلحّومجادلةّمنّجادلهّيومّبدرّبعدّماّتبينّلهّالحقّوهذاّكلهّيدخلّفيّالمخالفةّ
عنّأمرهّّ.
الثالثّ:ماّليسّمنّذلكّبلّيحمدّعليهّصاحبهّأوّالّيحمدّكقولّعمر"ّ:ماّبالناّنقصرّالصالةّوقدّأمنا؟ّ"ّوكقولّ
ارّد ّها}ّ"ّوكمراجعةّ
عائشة"ّ:ألمّيقلّهللاّ{ّ:فأّمّاّ ّمنّّّأّوت ّّ
ّيّ ّكّتاّب ّهّّبّيمّينّه}ّ"ّوكقولّحفصة"ّ:ألمّيقلّهللاّ{ّ:وإّنّّّّمّن ّك ّمّإّالّّّو ّ
الحبابّفيّمنزلّبدرّومراجعةّسعدّفيّصلحّغطفانّعلىّنصفّتمرّالمدينةّومثلّمراجعتهمّلهّلماّأمرهمّبكسرّ
اآلنيةّالتيّفيهاّلحومّالحمرّفقالوا"ّ:أوّالّنغسلها"ّفقال"ّ:اغسلوها"ّوكذلكّردّعمرّألبيّهريرةّلماّخرجّمبشراّ
ومراجعتهّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّذلكّوكذلكّمراجعتهّلهّلماّأذنّلهّفيّنحرّالظهرّفيّبعضّالمغازيّوطلبهّ
منهّأنّيجمعّاألزوادّويدعوّهللاّففعلّماّأشارّبهّعمرّونحوّذلكّمماّفيهّسؤالّعنّإشكالّليتبينّلهمّأوّعرضّ
لمصلحةّقدّيفعلهاّالرسولّصلىّهللاّعليهّوسلمّّ.
فهذاّماّاتفقّذكرهّمنّالسننّالمأثورةّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّقتلّمنّسبهّمنّمعاهدّوغيرّمعاهدّوبعضهاّ
نصّفيّالمسألةّوبعضهاّظاهرّوبعضهاّمستنبطّمستخرجّاستنباطاّقدّيقوىّفيّرأيّمنّفهمهّوقدّيتوقفّعنهّمنّلمّ
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يفهمهّأوّلمّيتوجهّعندهّأوّرأىّأنّالداللةّمنهّضعيفةّولنّيخفىّالحقّعلىّمنّتوخاهّوقصدهّورزقهّهللاّتعالىّ
بصيرةّوعلماّوهللاّسبحانهّوتعالىّأعلمّّ.
فصل.
وأماّإجماعّالصحابةّرضيّهللاّعنهمّفألنّذلكّنقلّعنهمّفيّقضاياّمتعددةّينتشرّمثلهاّويستفيضّولمّينكرهاّأحدّ
منهمّفصارتّإجماعاّّ.
واعلمّأنهّالّيمكنّادعاءّإجماعّالصحابةّعلىّمسالةّفرعيةّبأبلغّمنّهذاّالطريقّّ.
فمنّذلكّماّذكرهّسيفّبنّعمرّالتميميّفيّكتابّ"الردةّوالفتوح"ّعنّشيوخهّقال"ّ:ورفعّإلىّالمهاجرّيعنيّ
المهاجرّبنّأبيّأميةّوكانّأميراّعلىّاليمامةّونواحيهاّامرأتانّمغنيتانّغنتّإحداهماّبشتمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
فقطعّيدهاّونزعّثنيتيهاّوغنتّاألخرىّبهجاءّالمسلمينّفقطعّيدهاّونزعّثنيتيهاّفكتبّإليهّأبوّبكرّ:بلغنيّالذيّسرتّ
بهّفيّالمرأةّالتيّتغنتّوزمرتّبشتمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفلوالّماّقدّسبقتنيّألمرتكّبقتلهاّألنّحدّاألنبياءّ
ليسّيشبهّالحدودّفمنّتعاطىّذلكّمنّمسلمّفهوّمرتدّأوّمعاهدّفهوّمحاربّغادر"ّّ.
وكتبّإليهّأبوّبكرّفيّالتيّتغنتّفيّبهجاءّالمسلمين"ّ:أماّبعدّفإنهّبلغنيّأنكّقطعتّيدّامرأةّفيّأنّتغنتّبهجاءّ
المسلمينّونزعتّثنيتيهاّفإنّكانتّممنّتدعيّاإلسالمّفأدبّوتقدمةّدونّالمثلةّوإنّكانتّذميةّفلعمريّلماّصفحتّ
عنهّمنّالشركّأعظمّولوّكنتّتقدمتّإليكّفيّمثلّهذاّلبلغّمكروهكّفاقبلّالدعةّوإياكّفيّالمثلةّفيّالناسّفإنهاّ
مأثمّومنفرةّإالّفيّقصاصّّ.
وقدّذكرّهذهّالقصةّغيرّسيفّوهذاّيوافقّماّتقدمّعنهّأنّمنّشتمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّكانّلهّأنّيقتلهّوليسّ
ذلكّألحدّبعدهّوهوّصريحّفيّوجوبّقتلّمنّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّمسلمّومعاهدّوإنّكانّامرأةّوأنهّ
يقتلّبدونّاستتابةّبخالفّمنّسبّالناسّوأنّقتلهّحدّلألنبياءّكماّجلدّمنّسبّغيرهمّحدّلهّوإنماّلمّيأمرّأبوّبكرّ
بقتلّتلكّالمرأةّألنّالمهاجرّسبقّمنهّفيهاّحدّباجتهادهّفكرهّأبوّبكرّأنّيجمعّعليهاّحدينّمعّأنهّلعلهاّأسلمتّأوّ
تابتّفقبلّالمهاجرّتوبتهاّقبلّكتابّأبيّبكرّوهوّمحلّاجتهادّسبقّمنهّفيهّحكمّفلمّيغيرهّألنّاالجتهادّالّينقضّ
باالجتهادّوكالمهّيدلّعلىّأنهّإنماّمنعهّمنّقتلهاّماّسبقّمنّالمهاجرّّ.
وروىّحربّفيّمسائلهّعنّليثّبنّأبيّسليمّعنّمجاهدّقالّ:أتيّعمرّبرجلّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقتلهّ
ثمّقالّعمر"ّ:منّسبّهللاّأوّسبّأحداّمنّاألنبياءّفاقتلوه"ّقالّليثّ:وحدثنيّمجاهدّعنّابنّعباسّقال"ّ:أيماّمسلمّ
سبّهللاّأوّسبّأحداّمنّاألنبياءّفقدّكذبّبرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوهيّردةّيستتابّفإنّرجعّوإالّقتلّوأيماّ
معاهدّعاندّفسبّهللاّأوّسبّأحداّمنّاألنبياءّأوّجهرّبهّفقدّنقضّالعهدّفاقتلوه"ّّ.
وعنّأبيّمشجعهّبنّربعيّقال"ّ:لماّقدمّعمرّبنّالخطابّالشامّقامّقسطنطينّبطريقّالشامّوذكرّمعاهدةّعمرّلهّ
وشروطهّعليهمّقالّ:اكتبّبذلكّكتاباّقالّعمرّ:نعمّفبينماّهوّيكتبّالكتابّإذّذكرّعمرّفقالّ:إنيّاستثنيّعليكّمعرةّ
الجيشّمرتينّقالّ:لكّثنتانّوقبحّهللاّمنّأقالكّفلماّفرغّعمرّمنّالكتابّقالّلهّ:ياّأميرّالمؤمنينّقمّفيّالناسّ
فأخبرهمّالذيّجعلتّليّوفرضتّعليّليتناهواّعنّظلميّقالّعمرّ:نعمّفقامّفيّالناسّفحمدّهللاّوأثنىّعليهّفقالّ:
الحمدّهللّأحمدهّوأستعينهّمنّيهدّهللاّفالّمضلّلهّومنّيضللّفالّهاديّلهّفقالّالنبطيّ:إنّهللاّالّيضلّأحداّفقالّ
عمرّ:ماّيقول؟ّقالّ:الّشيءّوعادّالنبطيّلمقالتهّفقالّ:أخبرونيّماّيقولّقالواّ:يزعمّأنّهللاّالّيضلّأحداّقالّعمرّ:
إناّلمّنعطكّالذيّأعطيناكّلتدخلّعليناّفيّدينناّوالذيّنفسيّبيدهّلئنّعدتّألضربنّالذيّفيهّعيناكّوعادّعمرّولمّ
يعدّالنبطيّفلماّفرغّعمرّأخذّالنبطيّالكتاب"ّرواهّحربّّ.
فهذاّعمرّرضيّهللاّعنهّبمحضرّمنّالمهاجرينّواألنصارّيقولّلمنّعاهدهّ:إناّلمّنعطكّالعهدّعلىّأنّتدخلّعليناّ
فيّدينناّوحلفّلئنّعادّليضربنّعنقهّفعلمّبذلكّإجماعّالصحابةّعلىّأنّأهلّالعهدّليسّلهمّأنّيظهرواّاالعتراضّ
عليناّفيّدينناّوأنّذلكّمنهمّمبيحّلدمائهمّّ.
وإنّمنّأعظمّاالعتراضاتّسبّنبيناّصلىّهللاّعليهّوسلمّوهذاّظاهرّالّخفاءّبهّألنّإظهارّالتكذيبّبالقدرّمنّ
إظهارّشتمّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّّ.
وإنماّلمّيقتلهّعمرّألنهّلمّيكنّقدّتقررّعندهّأنّهذاّالكالمّطعناّفيّدينناّلجوازّأنّيكونّاعتقدّأنّعمرّقالّذلكّمنّ
"ّ.
عندهّفلماّتقدمّإليهّعمرّوبينّلهّأنّهذاّدينناّقالّله"ّ:لئنّعدتّألقتلنك ّ
ومنّذلكّماّاستدلّبهّاإلمامّأحمدّورواهّعنهّهشيمّ:ثناّحصينّعمنّحدثهّعنّابنّعمرّقالّ:مرّبهّراهبّفقيلّلهّ:
هذاّيسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقالّابنّعمر"ّ:لوّسمعتهّلقتلتهّإناّلمّنعطهمّالذمةّعلىّأنّيسبواّنبيناّصلىّهللاّ
عليهّوسلم"ّّ.
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ورواهّأيضاّمنّحديثّالثوريّعنّحصينّعنّالشيخّأنّابنّعمرّأصلتّعلىّراهبّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
بالسيفّوقال"ّ:إناّلمّنصالحهمّعلىّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّّ.
والجمعّبينّالروايتينّأنّيكونّابنّعمرّأصلتّعليهّالسيفّلعلهّيكونّمقراّبذلكّفلماّأنكرّكفّعنهّوقال"ّ:لوّ
سمعتهّلقتلته"ّوقدّذكرّحديثّابنّعمرّغيرّواحدّّ.
وهذهّاآلثارّكلهاّنصّفيّالذميّوالذميةّوبعضهاّعامّفيّالكافرّوالمسلمّأوّنصّفيهماّّ.
وقدّتقدمّحديثّالرجلّالذيّقتلهّعمرّمنّغيرّاستتابةّحينّأبىّأنّيرضىّبحكمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوحديثّ
كشفهّعنّرأسّصبيغّبنّعسلّوقوله"ّ:لوّرأيتكّمحلوقاّلضربتّالذيّفيهّعيناك"ّمنّغيرّاستتابةّوإنماّذنبّطائفتهّ
االعتراضّعلىّسنةّالرسولّصلىّهللاّعليهّوسلمّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
تّالمّ
ّونّالم ّ
ّؤّمّنات}ّاآلية"ّ:هذهّفيّشأنّ
تّالّغافّال ّ
صّنا ّ
ّينّّي ّرم ّّ
وقدّتقدمّعنّابنّعباسّأنهّقالّفيّقولهّتعالى{ّ:إّنّّّالذ ّّ
ّح ّ
عائشةّوأزواجّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّخاصةّليسّفيهاّتوبةّومنّقذفّامرأةّمؤمنةّفقدّجعلّهللاّلهّتوبة"ّوقالّ:
نزلتّفيّعائشةّخاصةّواللعنةّللمنافقينّعامةّومعلومّأنّذاكّإنماّهوّألنّقذفهاّأذىّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّونفاقّ
والمنافقّيجبّقتلهّإذاّلمّتقبلّتوبتهّّ.
وروىّاإلمامّأحمدّبإسنادهّعنّسماكّبنّالفضلّعنّعروةّبنّمحمدّعنّرجلّمنّبلقينّأنّامرأةّسبتّالنبيّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّفقتلهاّخالدّبنّالوليدّوهذهّالمرأةّمبهمةّّ.
وقدّتقدمّحديثّمحمدّبنّمسلمةّفيّابنّيامينّالذيّزعمّأنّقتلّكعبّابنّاألشرفّكانّغدراّوحلفّمحمدّبنّمسلمةّ
لئنّوجدهّخالياّليقتلنهّألنهّنسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّإلىّالغدرّولمّينكرّالمسلمونّعليهّذلكّّ.
والّيردّعلىّذلكّإمساكّاألميرّإماّمعاويةّأوّمروانّعنّقتلّهذاّالرجلّألنّسكوتهّالّيدلّعلىّمذهبّوهوّلمّ
يخالفّمحمدّبنّمسلمةّولعلّسكوتهّألنهّلمّينظرّفيّحكمّهذاّالرجلّأوّنظرّفلمّتتبينّلهّحكمةّأوّلمّتنبعثّداعيتهّ
إلقامةّالحدّعليهّأوّظنّأنّالرجلّقالّذلكّمعتقداّأنهّقتلّدونّأمرّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأوّألسبابّأخرّّ.
وبالجملةّفمجردّكفهّالّيدلّعلىّأنهّمخالفّلمحمدّبنّمسلمةّفيماّقالهّوظاهرّالقصةّأنّمحمدّبنّمسلمةّرآهّمخطئاّ
بتركّإقامةّالحدّعلىّذلكّالرجلّولذلكّهجرهّلكنّهذاّالرجلّإنماّكانّمسلماّفإنّالمدينةّلمّيكنّبهاّيومئذّأحدّمنّ
غيرّالمسلمينّّ.
وذكرّابنّالمباركّ:أخبرنيّحرملةّبنّعثمانّحدثنيّكعبّبنّعلقمةّأنّغرفةّابنّالحارثّالكنديّوكانتّلهّصحبةّ
منّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّسمعّنصرانياّشتمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفضربهّفدقّأنفهّفرفعّذلكّإلىّعمروّبنّ
العاصّفقالّله"ّ:إناّقدّأعطيناهمّالعهد"ّفقالّلهّغرفة"ّ:معاذّهللاّأنّنعطيهمّالعهدّعلىّأنّيظهرواّشتمّالنبيّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّوإنماّأعطيناهمّالعهدّعلىّأنّنخليّبينهمّوبينّكنائسهمّيعملونّفيهاّماّبداّلهمّوأنّالّنحملهمّعلىّماّ
الّيطيقونّوإنّأرادهمّعدوّقاتلناّدونهمّوعلىّأنّنخليّبينهمّوبينّأحكامهمّإالّأنّيأتوناّراضينّبأحكامناّفنحكمّفيهمّ
"ّفقالّعمرو"ّ:صدقت"ّّ.
بحكمّهللاّوحكمّرسولهّصلىّهللاّعليهّوسلمّوإنّغابواّعناّلمّنتعرضّلهم ّ
فقدّاتفقّعمروّوغرفةّبنّالحارثّعلىّأنّالعهدّالذيّبينناّوبينهمّالّيقتضيّإقرارهمّعلىّإظهارّشتمّالرسولّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّكماّاقتضىّإقرارهمّعلىّماّهمّعليهّمنّالكفرّوالتكذيبّفمتىّأظهرواّشتمهّفقدّفعلواّماّيبيحّالدمّمنّ
غيرّعهدّعليهّفيجوزّقتلهمّوهذاّكقولّابنّعمرّفيّالراهبّالذيّشتمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:لوّسمعتهّلقتلتهّ
فإناّلمّنعطهمّالعهدّعلىّأنّيشتمواّنبيناّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّّ.
وإنماّلمّيقتلّهذاّالرجلّوهللاّأعلمّألنّالبينةّلمّتقمّعليهّبذلكّوإنماّسمعهّغرفةّولعلّغرفةّقصدّقتلهّبتلكّالضربةّ
ولمّيمكنّمنّإتمامّقتلهّلعدمّالبينةّبذلكّوألنّفيهّافتئاتاّعلىّاإلمامّواإلمامّلمّيثبتّعندهّذلكّّ.
وعنّخليدّأنّرجالّسبّعمرّبنّعبدّالعزيزّفكتبّعمر"ّ:إنهّالّيقتلّإالّمنّسبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
ولكنّاجلدهّعلىّرأسهّأسواطاّولوالّأنيّأعلمّأنّذلكّخيرّلهّلمّأفعل"ّرواهّحربّوذكرهّاإلمامّأحمدّوهذاّمشهورّ
عنّعمرّبنّعبدّالعزيزّوهوّخليفةّراشدّعالمّبالسنةّمتبعّلهاّّ.
فهذاّقولّأصحابّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوالتابعينّلهمّبإحسانّالّيعرفّعنّصاحبّوالّتابعّخالفّلذلكّ
بلّإقرارّعليهّواستحسانّلهّّ.
وأماّاالعتبارّفمنّوجوهّّ:
أحدهاّ:أنّعيبّدينناّوشتمّنبيناّمجاهدةّلناّومحاربةّفكانّنقضاّللعهدّكالمجاهدةّوالمحاربةّباألولىّّ.
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}ّوالجهادّبالنفسّيكونّباللسانّكماّ
هللا ّ
يلّ ّّ
ّوالّ ّك ّمّّوأّّنفّ ّس ّك ّمّفّيّ ّسّب ّّ
يبينّذلكّأنّهللاّسبحانهّقالّفيّكتابهّ{ّ:و ّجا ّهّدواّّبأّمّ
يكونّباليدّبلّقدّيكونّأقوىّمنهّقالّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:جاهدواّالمشركينّبأيديكمّوألسنتكمّوأموالكم"ّرواهّ
النسائيّوغيرهّّ.
وكانّصلىّهللاّعليهّوسلمّيقولّلحسانّبنّثابت"ّ:اغزهمّوغازهم"ّوكانّينصبّلهّمنبراّفيّالمسجدّينافحّعنّ
رسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّبشعرهّوهجائهّللمشركينّوقالّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:اللهمّأيدهّبروحّالقدس"ّ
وقال"ّ:إنّجبريلّمعكّماّدمتّتنافحّعنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّوقال"ّ:هيّأنكىّفيهمّمنّالنبل"ّّ.
وكانّعددّمنّالمشركينّيكفونّعنّأشياءّمماّيؤذيّالمسلمينّخشيةّهجاءّحسانّحتىّإنّكعبّبنّاألشرفّلماّذهبّ
إلىّمكةّكانّكلماّنزلّعندّأهلّبيتّهجاهمّحسانّبقصيدةّفيخرجونهّمنّعندهمّحتىّلمّيبقىّلهّبمكةّمنّيؤويهّّ.
وفيّالحديثّ"ّ:أفضلّالجهادّكلمةّحقّعندّسلطانّجائرّ"ّو"ّأفضلّالشهداءّحمزةّبنّعبدّالمطلبّورجلّتكلمّبحقّ
عندّسلطانّجائرّفأمرّبهّفقتلّ"ّّ.
وإذاّكانّشانّالجهادّباللسانّهذاّالشأنّفيّشتمّالمشركينّوهجائهمّوإظهارّدينّهللاّوالدعاءّإليهّعلمّأنّمنّشتمّدينّ
هللاّورسولهّوأظهرّذلكّوذكرّكتابّهللاّبالسوءّعالنيةّفقدّجاهدّالمسلمينّوحاربهمّوذلكّنقضّللعهدّّ.
الوجهّالثاني؟ّّ:أناّوإنّأقررناهمّعلىّماّيعتقدونهّمنّالكفرّوالشركّفهوّكإقرارناّلهمّعلىّماّيضمرونهّلناّمنّ
العداوةّوإرادةّالسوءّبناّوتمنيّالغوائلّلناّفإنناّنحنّنعلمّأنهمّيعتقدونّخالفّدينناّويريدونّسفكّدمائناّوعلوّدينهمّ
ويسعونّفيّذلكّلوّقدرواّعليهّفهذاّالقدرّأقررناهمّعليهّفإذاّعملواّبموجبّهذهّاإلرادةّبأنّحاربوناّوقاتلوناّنقضواّ
العهدّكذلكّإذاّعملواّبموجبّتلكّالعقيدةّمنّإظهارّالسبّهللّولكتابهّولدينهّولرسولهّنقضواّالعهدّإذّالّفرقّبينّ
العملّبموجبّاإلرادةّوموجبّاالعتقادّّ.
الوجهّالثالثّ:أنّمطلقّالعهدّالذيّبينناّوبينهمّيقتضيّأنّيكفواّويمسكواّعنّإظهارّالطعنّفيّدينناّوشتمّرسولناّ
كماّيقتضيّاإلمساكّعنّدمائناّومحاربتناّألنّمعنىّالعهدّأنّكلّواحدّمنّالمتعاهدينّيؤمنّاآلخرّمماّيحذرهّمنهّ
قبلّالعهدّومنّالمعلومّأناّنحذرّمنهمّإظهارّكلمةّالكفرّوسبّالرسولّوشتمهّكماّنحذرّإظهارّالمحاربةّبلّأولىّألناّ
نسفكّالدماءّونبذلّاألموالّفيّتعزيزّالرسولّوتوقيرهّورفعّذكرهّوإظهارّشرفهّوعلوّقدرهّوهمّجميعاّيعلمونّهذاّ
منّدينناّفالمظهرّمنهمّلسبهّناقضّللعهدّفاعلّلماّكناّنحذرهّونقاتلهّعليهّقبلّالعهدّوهذاّواضحّّ.
الوجهّالرابعّ:أنّالعهدّالمطلقّلوّلمّيقتضّذلكّفالعهدّالذيّعاهدهمّعليهّعمرّبنّالخطابّوأصحابّرسولّهللاّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّمعهّقدّتبينّفيهّذلكّوسائرّأهلّالذمةّإنماّجرواّعلىّمثلّذلكّالعهدّّ.
روىّحربّبإسنادّصحيحّعنّعبدّالرحمنّبنّغنمّقالّ:كتبّلعمرّبنّالخطابّحينّصالحّنصارىّأهلّالشام"ّ:هذاّ
كتابّلعبدّهللاّأميرّالمؤمنينّمنّمدينةّكذاّوكذاّإنكمّلماّقدمتمّعليناّسألناكمّاألمانّألنفسناّوذراريناّوأموالناّعلىّأنّ
ّ:والّنظهرّشركاّوالّندعواّإليهّأحداّوقالّفيّآخرهّ:شرطناّذلكّعلىّأنفسناّ
الّنحدثّوذكرّالشروطّإلىّأنّقال ّ
وأهليناّوقبلناّعليهّاألمانّفإنّنحنّخالفناّعنّشيءّشرطناّلكمّوضمناهّعلىّأنفسناّفالّذمةّلناّوقدّحلّلكمّمناّماّحلّ
منّأهلّالمعاندةّوالشقاق"ّّ.
وقدّتقدمّقولّعمرّلهّفيّمجلسّالعقد"ّ:إناّلمّنعطكّالذيّأعطيناكّلتدخلّعليناّفيّدينناّوالذيّنفسيّبيدهّلئنّعدتّ
ألضربنّعنقك"ّوعمرّصاحبّالشروطّعليهمّّ.
فعلمّبذلكّأنّشروطّالمسلمينّعليهمّأنّالّيظهرواّكلمةّالكفرّوأنهمّمتىّأظهروهاّصارواّمحاربينّوهذاّالوجهّ
يوجبّأنّيكونّالسبّنقضاّللعهدّعندّمنّيقولّ:الّينتقضّالعهدّبهّإالّإذاّشرطّعليهمّتركهّكماّخرجهّبعضّ
أصحابناّوبعضّالشافعيةّفيّالمذهبينّّ.
وكذلكّيوجبّأنّيكونّنقضاّللعهدّعندّمنّيقولّ:إذاّشرطّعليهمّانتقاضّالعهدّبفعلهّانتقضّكماّذكرهّبعضّ
أصحابّالشافعيّفإنّأهلّالذمةّإنماّهمّجارونّعلىّشروطّعمرّألنهّلمّيكنّبعدهّإمامّعقدّعقداّيخالفّعقدهّبلّكلّ
األئمةّجارونّعلىّحكمّعقدهّوالذيّسعىّأنّيضافّإلىّمنّخالفّ
فيّهذهّالمسألةّأنهّالّيخالفّإذاّشرطّعليهمّانتقاضّالعهدّبإظهارّالسبّفإنّالخالفّحينئذّالّوجهّلهّالبتةّمعّإجماعّ
الصحابةّعلىّصحةّهذاّالشرطّوجريانهّعلىّوفقّاألصولّفإذاّكانّاألئمةّقدّشرطواّعليهمّذلكّوهوّشرطّصحيحّ
لزمّالعملّبهّعلىّكلّقولّّ.
الوجهّالخامسّ:أنّالعقدّمعّأهلّالذمةّعلىّأنّتكونّالدارّلناّتجريّفيهاّأحكامّاإلسالمّوعلىّأنهمّأهلّصغارّوذلةّ
علىّهذاّعوهدواّوصولحواّفإظهارّشتمّالرسولّصلىّهللاّعليهّوسلمّوالطعنّفيّالدينّينافيّكونهمّأهلّصغارّوذلةّ
فإنّمنّأظهرّسبّالدينّوالطعنّفيهّلمّيكنّمنّالصغارّفيّشيءّفالّيكونّعهدهّباقياّّ.
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الوجهّالسادسّ:أنّهللاّفرضّعليناّتعزيزّرسولهّوتوقيرهّوتعزيزهّ:نصرهّومنعهّوتوقيرهّ:إجاللهّوتعظيمهّوذلكّ
يوجبّصونّعرضهّبكلّطريقّبلّذلكّأولىّدرجاتّالتعزيزّوالتوقيرّفالّيجوزّأنّنصالحّأهلّالذمةّعلىّأنّ
يسمعوناّشتمّنبيناّويظهرواّذلكّفإنّتمكينهمّمنّذلكّتركّللتعزيزّوالتوقيرّوهمّيعلمونّأناّالّنصالحهمّعلىّذلكّبلّ
الواجبّعليناّأنّنكفهمّعنّذلكّونزجرهمّعنهّبكلّطريقّوعلىّذلكّعاهدناهمّفإذاّفعلوهّفقدّنقضواّالشرطّالذيّ
بينناّوبينهمّّ.
الوجهّالسابعّ:أنّنصرّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفرضّعليناّألنهّمنّالتعزيزّالمفروضّوألنهّمنّأعظمّالجهادّ
ّروهّّ
ض}ّإلىّقوله{ّ:إّالّّّتّنص ّ
هللاّ ّاثاّقّلّت ّمّإّلّىّ ّاألّ ّر ّ ّ
يلّ ّّ
لّلّ ّك ّمّاّنّفرّواّفّيّ ّسّب ّّ
فيّسبيلّهللاّولذلكّقالّسبحانهّ {ّ:ماّلّ ّك ّمّإّّذاّقّي ّ
ص ّرهّّ ّ
اريّإّلّىّ
اري ّّ
هللاّ ّك ّماّّقا ّ
ارّ ّّ
ص ّّ
ّينّ ّمنّّّأّّن ّ
لّ ّع ّ
ّينّآ ّمّنواّ ّكوّنواّأّّن ّ
هللاّ}ّوقالّتعالىّ{ّ:ياّأّّي ّهاّالّذ ّ
ّفّقّّدّّن ّ
صّ
يسىّابّنّّّ ّم ّرّي ّمّلّّل ّحّو ّ
"ّوبقوله"ّ:المسلمّ
هللا}ّاآليةّبلّنصرّآحادّالمسلمينّواجبّبقولهّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:انصرّأخاكّظالماّأوّمظلوما ّ
ّّ
أخوّالمسلمّالّيسلمهّوالّيظلمه"ّفكيفّالّينصرّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم؟ّّ.
ومنّأعظمّالنصرّحمايةّعرضهّممنّيؤذيهّأالّترىّإلىّقولهّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:منّحمىّمؤمناّمنّمنافقّيؤذيهّ
حمىّهللاّجلدهّمنّنارّجهنمّيومّالقيامة"ّّ.
ولذلكّسمىّمنّقابلّالشاتمّبمثلّشتمهّمنتصراّوسبّرجلّأباّبكرّعندّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوهوّساكتّفلماّ
أخذّلينتصرّقامّفقالّ:ياّرسولّهللاّكانّيسبنيّوأنتّقاعدّفلماّأخذتّألنتصرّقمتّفقال"ّ:كانّالملكّيردّعليهّفلماّ
انتصرتّذهبّالملكّفلمّأكنّألقعدّوقدّذهبّالملك"ّأوّكماّقالّصلىّهللاّعليهّوسلمّّ.
وهذاّكثيرّمعروفّفيّكالمهمّيقولونّلمنّكافىّالسابّوالشاتمّ"منتصرا"ّكماّيقولونّلمنّكافىّالضاربّوالقاتلّ
"منتصرا"ّّ.
وقدّتقدمّأنهّصلىّهللاّعليهّوسلمّقالّللذيّقتلّبنتّمروانّلماّشتمته"ّ:إذاّأحببتمّأنّتنظرواّإلىّرجلّنصرّهللاّ
ورسولهّبالغيبّفانظرواّإلىّهذا"ّوقالّللرجلّالذيّخرقّصفّالمشركينّحينّضربّبالسيفّسابّالنبيّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّفقالّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:أعجبتمّمنّرجلّنصرّهللاّورسوله؟ّ"ّّ.
وحمايةّعرضهّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّكونهّنصراّأبلغّمنّذلكّفيّحقّغيرهّألنّالوقيعةّفيّعرضّغيرهّقدّالّ
تضرّمقصودةّبلّتكتبّلهّبهاّحسناتّّ.
أماّانتهاكّعرضّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفإنهّمنافّلدينّهللاّبالكليةّفإنّالعرضّمتىّانتهكّسقطّاالحترامّ
والتعظيمّفسقطّماّجاءّبهّمنّالرسالةّفبطلّالدينّفقيامّالمدحةّوالثناءّعليهّوالتعظيمّوالتوقيرّلهّقيامّالدينّكلهّ
وسقوطّذلكّسقوطّالدينّكلهّوإذاّكانّكذلكّوجبّعليناّأنّننتصرّلهّممنّانتهكّعرضهّواالنتصارّلهّبالقتلّألنّ
انتهاكّعرضهّانتهاكّلدينّهللاّّ.
ومنّالمعلومّأنّمنّسعىّفيّدينّهللاّباإلفسادّاستحقّالقتلّبخالفّانتهاكّعرضّغيرهّمعيناّفإنهّالّيبطلّالدينّ
والمعاهدّلمّنعاهدهّعلىّتركّاالنتصارّلرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنهّوالّمنّغيرهّكماّلمّنعاهدهّعلىّتركّ
استيفاءّحقوقّالمسلمينّوالّيجوزّأنّنعاهدهّعلىّذلكّوهوّيعلمّأناّلمّنعاهدهّعلىّذلكّفإذاّسبهّفقدّوجبّعليناّأنّ
ننتصرّلهّبالقتلّوالّعهدّمعهّعلىّتركّذلكّفيجبّقتلهّوهذاّبينّواضحّلمنّتأملهّّ.
الوجهّالثامنّ:أنّالكفارّقدّعوهدواّعلىّأنّالّيظهرواّشيئاّمنّالمنكراتّالتيّتختصّبدينهمّفيّبالدّاإلسالمّفمتىّ
أظهروهاّاستحقواّالعقوبةّعلىّإظهارهاّوإنّكانّإظهارهاّديناّلهمّفمتىّأظهرواّسبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
استحقواّعقوبةّذلكّوعقوبةّذلكّالقتلّكماّتقدمّّ.
الوجهّالتاسعّ:أنهّالّخالفّبينّالمسلمينّعلمناهّأنهمّممنوعونّمنّإظهارّالسبّوأنهمّيعاقبونّعليهّإذاّفعلوهّبعدّ
النهيّفعلمّأنهمّلمّيقرواّعليهّكماّأقرواّعلىّماّهمّعليهّمنّكفرّوإذاّفعلواّماّلمّيقرواّعليهّمنّالجناياتّاستحقواّ
العقوبةّباالتفاقّوعقوبةّالسبّإماّأنّتكونّجلداّوحبساّأوّقطعاّأوّقتالّواألولّباطلّفإنّمجردّسبّالواحدّمنّ
المسلمينّ
وسلطانّالمسلمينّيوجبّالجلدّوالحبسّفلوّكانّسبّالرسولّكذلكّاستوىّمنّسبّالرسولّومنّسبّغيرهّمنّاألمةّ
وهوّباطلّبالضرورةّوالقطعّالّمعنىّلهّفتعينّالقتلّّ.
الوجهّالعاشرّ:أنّالقياسّالجليّيقتضيّأنهمّمتىّخالفواّشيئاّمماّعوهدواّعليهّانتقضّعهدهمّكماّذهبّإليهّطائفةّ
منّالفقهاءّفإنّالدمّمباحّبدونّالعهدّوالعهدّعقدّمنّالعقودّوإذاّلمّيفّأحدّالمتعاقدينّبماّعاقدّعليهّفإماّأنّيفسخّ
العقدّبذلكّأوّيتمكنّالعاقدّاآلخرّمنّفسخهّهذاّأصلّمقررّفيّعقدّالبيعّوالنكاحّوالهبةّوغيرهاّمنّالعقودّوالحكمةّ
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فيهّظاهرةّفإنهّإنماّالتزمّماّالتزمهّبشرطّأنّيلتزمّاآلخرّبماّالتزمهّفإذاّلمّيلتزمهّاآلخرّصارّهذاّغيرّملتزمّفإنّ
الحكمّالمعلقّبشرطّالّيثبتّبعينهّعندّعدمهّباتفاقّالعقالءّوإنماّاختلفواّفيّثبوتّمثلهّّ.
إذاّتبينّهذاّفإنّكانّالمعقودّعليهّحقاّللعاقدّبحيثّلهّأنّيبذلهّبدونّالشرطّلمّينفسخّالعقدّبفواتّالشرطّبلّلهّأنّ
يفسخهّكماّإذاّشرطّرهناّأوّكفيالّأوّصفةّفيّالمبيعّوإنّكانّحقاّهللّأوّلغيرهّممنّيتصرفّلهّبالواليةّونحوهاّلمّ
يجزّلهّإمضاءّالعقدّبلّينفسخّالعقدّبفواتّالشرطّأوّيجبّعليهّفسخهّكماّإذاّشرطّأنّتكونّالزوجةّحرةّفظهرتّ
أمةّوهوّممنّالّيحلّلهّنكاحّاإلماءّأوّشرطّأنّيكونّالزوجّمسلماّفبانّكافراّأوّشرطّأنّتكونّالزوجةّمسلمةّ
فبانتّوثنيةّوعقدّالذمةّليسّحقاّلإلمامّبلّهوّحقّهللّولعامةّالمسلمينّفإذاّخالفواّشيئاّمماّشرطّعليهمّفقدّقيلّ:
يجبّعلىّاإلمامّأنّيفسخّالعقدّوفسخهّ:أنّيلحقهّبمأمنهّويخرجهّمنّدارّاإلسالمّظناّأنّالعقدّالّينفسخّبمجردّ
المخالفةّبلّيجبّفسخهّوهذاّضعيفّألنّالمشروطّإذاّكانّحقاّهللّالّللعاقدّانفسخّالعقدّبفواتهّمنّغيرّفسخّّ.
وهناّالشروطّعلىّأهلّالذمةّحقّهللّالّيجوزّللسلطانّوالّلغيرهّأنّيأخذّمنهمّالجزيةّويعاهدهمّعلىّالمقامّبدارّ
اإلسالمّإالّإذاّالتزموهاّوإالّوجبّعليهّقتالهمّبنصّالقرآنّولوّفرضناّجوازّإقرارهمّبدونّهذاّالشروطّفإنماّذاكّ
فيماّالّضررّعلىّالمسلمينّفيهّفأماّماّيضرّالمسلمينّفالّيجوزّإقرارهمّعليهّبحالّولوّفرضّإقرارهمّعلىّماّ
يضرّالمسلمينّفيّأنفسهمّوأموالهمّفالّيجوزّإقرارهمّعلىّإفسادّدينّهللاّوالطعنّعلىّكتابهّورسولهّّ.
ولهذهّالمراتبّقالّكثيرّمنّالفقهاءّ:إنّعهدهمّينتقضّبماّيضرّالمسلمينّمنّالمخالفةّدونّماّالّيضرهمّوخصّ
بعضهمّماّيضرهمّفيّدينهمّدونّماّيضرهمّفيّدنياهمّوالطعنّعلىّالرسولّأعظمّالمضراتّفيّدينهمّّ.
إذاّتبينّهذاّفنقولّ:قدّشرطّعليهمّأنّالّيظهرواّسبّالرسولّوهذاّالشرطّثابتّمنّوجهينّّ:
أحدهماّ:أنهّموجبّعقدّالذمةّومقتضاهّكماّأنّسالمةّالمبيعّمنّالعيوبّوحلولّالثمنّوسالمةّالمرأةّوالزوجّمنّ
موانعّالوطءّوإسالمّالزوجّوحريتهّإذاّكانتّالزوجةّحرةّمسلمةّهوّموجبّالعقدّالمطلقّومقتضاهّفإنّموجبّالعقدّ
هوّماّيظهرّعرفاّأنّالعاقدّشرطهّوإنّلمّيتلفظّبهّكسالمةّالمبيعّّ.
ومعلومّأنّاإلمساكّعنّالطعنّفيّالدينّوسبّالرسولّمنّماّيعلمّأنّالمسلمينّيقصدونهّبعقدّالذمةّويطلبونهّكماّ
يطلبونّالكفّعنّمقاتلتهمّوأولىّفإنهّمنّأكبرّالمؤذياتّوالكفّعنّاألذىّالعامّموجبّعقدّالذمةّوإذاّكانّظاهرّ
حالّالمشترىّأنهّدخلّعلىّأنّالسلعةّسليمةّمنّالعيوبّحتىّيثبتّلهّالفسخّبظهورّالعيبّوإنّلمّيشرطهّفظاهرّ
حالّالمسلمينّالذينّعاقدواّأهلّالذمةّأنهمّدخلواّعلىّأنّالمشركينّيكفونّعنّإفسادّدينهمّوالطعنّفيهّبيدّأوّلسانّ
وأنهمّلوّعلمواّأنهمّيظهرونّالطعنّفيّدينهمّلمّيعاهدوهمّعلىّذلكّوأهلّالذمةّيعلمونّذلكّكعلمّالبائعّأنّالمشتريّ
إنماّدخلّمعهّعلىّأنّالمبيعّسالمّبلّهذاّأظهرّوأشهرّوالّخفاءّبهّّ.
الوجهّالثانيّ:فيّثبوتّهذاّالشرطّأنّالذينّعاهدوهمّأوالّهمّأصحابّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّعمرّومنّكانّ
معهّوقدّنقلناّالعهدّالذيّبينناّوبينهمّوذكرناّأقوالّالذينّعاهدوهمّوهوّعهدّمتضمنّأنهّشرطّعليهمّاإلمساكّعنّ
الطعنّفيّدينّالمسلمينّوأنهمّإذاّفعلواّذلكّحلتّدمائهمّوأموالهمّولمّيبقّبينناّوبينهمّعهدّوإذاّثبتّأنّذلكّمشروطّ
عليهمّفيّالعقدّفزوالهّيوجبّانفساخّالعقدّألنّاالنفساخّأيضاّمشروطّعليهمّوألنّالشرطّحقّهللاّكاشتراطّإسالمّ
الزوجّوالزوجةّفإذاّفاتّهذاّالشرطّبطلّالعقدّكماّيبطلّإذاّظهرّالزوجّكافراّأوّالمرأةّوثنيةّأوّالمبيعّغصباّأوّ
حراّأوّتجددّبينّالزوجينّصهرّأوّرضاعّيحرمّأحدهماّعلىّاآلخرّأوّتلفّالمبيعّبعدّالقبضّفإنّهذهّاألشياءّكماّ
لمّيجزّاإلقدامّعلىّالعقدّمعّالعلمّبهاّأبطلّالعقدّمقارنتهاّلهّأوّطروءهاّعليهّفكذلكّوجودّهذهّاألقوالّواألفعالّمنّ
ّالكافرّلماّلمّيجزّلإلمامّأنّيعاهدهّمعّإقامتهّعليهاّكانّوجودهاّموجباّلفسخّعقدهّمنّغيرّإنشاءّفسخّعلىّأناّلوّ
قدرناّأنّالعقدّالّينفسخّإالّبفسخّاإلمامّفإنهّيجبّعليهّفسخهّبغيرّترددّألنهّعقدهّللمسلمينّفإنهّلوّاشترىّالواليّ
سلعةّلليتيمّفبانتّمعيبةّوجبّعليهّاستدراكّماّفاتّمنّمالّاليتيمّوفسخهّيكونّبقولهّوبفعلهّوقتلهّلهّفسخّلعقدهّّ.
نعمّالّيجوزّلهّأنّيفسخهّبجردّالقولّفإنّفيهّضرراّعلىّالمسلمينّوليسّللسلطانّفعلّماّفيهّضررّعلىّالمسلمينّ
معّالقدرةّعلىّتركهّوقولناّّ:
ّ"إنّالذميّانتقضّعهده"ّأيّلمّيبقّلهّعهدّيعصمّدمهّواألولّهوّالوجهّفإنّبقاءّالعقدّمعّوجودّماّينافيهّمحالّّ.
نعمّهناّاختلفّالفقهاءّفيماّينافيّالعقدّفقائلّيقولّ:جميعّالمخالفاتّتنافيهّبناءّعلىّأنهّليسّلإلمامّأنّيصالحهمّبدونّ
شيءّمنّالشروطّالتيّشرطّعمرّّ.
وقائلّيقولّ:التيّتنافيهّهيّالمخالفاتّالمضرةّبالمسلمينّبناءّعلىّجوازّمصالحتهمّعلىّماّهوّدونّذلكّكماّ
صالحهمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأوالّحالّضعفّاإلسالمّّ.
وقائلّيقولّ:التيّتنافيهّهيّماّيوجبّالضررّالعامّفيّالدينّأوّالدنياّكالطعنّعلىّالرسولّونحوهاّّ.
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وبالجملةّفكلّماّالّيجوزّلإلمامّأنّيعاهدهمّمعّكونهمّيفعلونهّفهوّمنافّللعقدّكماّأنّماّالّيجوزّللمتبايعينّ
والمتناكحينّأنّيتعاقداّمعّوجودهّفهوّمنافّللعقدّّ.
وإظهارّالطعنّفيّالدينّالّيجوزّلإلمامّأنّيعاهدهمّمعّوجودهّمنهمّأعنيّمعّكونهمّممكنينّمنّفعلهّإذاّأرادواّوهذاّ
مماّأجمعّالمسلمونّعليهّولهذاّبعضهمّيعاقبونّعلىّفعلهّبالتعزيرّوأكثرهمّيعاقبونّعليهّبالقتلّّ.
وهوّمماّالّيشكّفيهّالمسلمّومنّشكّفيهّفقدّخلعّرقبةّاإلسالمّمنّعنقهّّ.
وإذاّكانّالعقدّالّيجوزّعليهّكانّمنافياّللعقدّومنّخالفّشرطاّمخالفةّتنافيّابتداءّالعقدّفإنّعقدهّينفسخّبذلكّبالّ
ريبّكأحدّالزوجينّإذاّأحدثّديناّيمنعّابتداءّالعقدّمثلّارتدادّالمسلمّأوّإسالمّالمرأةّتحتّالكافرّفإنّالعقدّينفسخّ
بذلكّ:إماّفيّالحالّأوّعقبّانقضاءّالعدةّأوّبعدّعرضّالقاضيّكماّهوّمقررّفيّمواضعهّّ.
فإحداثّأهلّالذمةّالطعنّفيّالدينّمخالفةّبموجبّالعقدّمخالفةّتنافيّابتداءهّفيجبّانفساخّعقدهمّبهاّوهذاّبينّلماّ
تأملهّوهوّيوجبّانفساخّالعقدّبماّذكرناهّعندّجميعّالفقهاءّويتبينّأنّذلكّهوّمقتضىّقياسّاألصولّّ.
واعلمّأنّهذهّالوجوهّالتيّذكرناهاّمنّجهةّالمعنىّفيّالذميّفأماّالمسلمّإذاّسبّفلمّيحتجّأنّيذكرّفيهّشيئاّمنّجهةّ
المعنىّلظهورّذلكّفيّحقهّولكونّالمحلّمحلّوفاقّولكنّسيأتيّإنّشاءّهللاّتعالىّتحقيقّاألمرّفيهّهلّسبهّردةّ
محضةّكسائرّالرددّالخاليةّعنّزيادةّمغلظةّأوّهوّنوعّمنّالردةّمتغلظّبقتلهّعلىّكلّحال؟ّوهلّيقتلّللسبّمعّ
الحكمّبإسالمهّأمّال؟ّوهللاّسبحانهّأعلمّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّينّأ ّش ّر ّكواّأذىّّّ
ّنّالذ ّّ
ابّمّنّّّّقّبلّ ّك ّمّّوم ّّ
ّينّأوّتواّال ّكّت ّّ
ّنّالذ ّّ
فإنّقيلّ:فقدّقالّتعالى{ّ:لّّتّبلّّونّّّفّيّأّّمّوالّ ّك ّمّّوأّنفّ ّس ّك ّمّّولّّت ّس ّمعّنّّّم ّّ
ّكثّيراّّّوإّنّّّّت ّ
ّور}ّفأخبرّأناّنسمعّمنهمّاألذىّالكثيرّودعاناّإلىّالصبرّعلىّأذاهمّ
ّكّمّنّّّ ّع ّزّّمّاألّم ّّ
صّبرّواّّوّتّتقّواّّفإّنّّّّذل ّّ
ّ
وإنماّيؤذيناّأذىّعاماّالطعنّفيّكتابّهللاّودينهّورسولهّوقولهّتعالى{ّ:لّنّّّّيضّرّّو ّك ّمّإّالّّأذىّّ}ّمنّهذاّالبابّّ.
قلناّ:أوالّ:ليسّفيّاآليةّبيانّأنّذلكّمسموعّمنّأهلّالذمةّوالعهدّوإنماّهوّمسموعّفيّالجملةّمنّالكفارّّ.
وثانياّ:إنّاألمرّبالصبرّعلىّأذاهمّوبتقوىّهللاّالّيمنعّقتالهمّعندّالمكنةّوإقامةّحدّهللاّعليهمّعندّالقدرةّفإنهّالّ
خالفّبينّالمسلمينّأناّإذاّسمعناّمشركاّأوّكتابياّيؤذيّهللاّورسولهّفالّعهدّبينناّوبينهّوجبّعليناّأنّنقاتلهّونجاهدهّ
إذاّأمكنّذلكّ
وثالثاّ:أنّهذهّاآليةّوماّشابههاّمنسوخّمنّبعضّالوجوهّوذلكّأنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّلماّقدمّالمدينةّكانّ
بهاّيهودّكثيرّومشركونّوكانّأهلّاألرضّإذّذاكّصنفينّ:مشركاّأوّصاحبّكتابّفهادنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّ
ّّّ
بّلّو
لّ ّال ّكّتا ّ
وسلمّمنّبهاّمنّاليهودّوغيرهمّوأمرهمّهللاّإذّذاكّبالعفوّوالصفحّكماّفيّقولهّتعالىّ{ّ:و ّدّ ّكثّي ّرّمّنّّّأّ ّه ّّ
اعفّواّّو ّ
قّّف ّ
هللاّّبأّّم ّرّه}ّ
ّيّ ّّ
اصّف ّحواّ ّحّتىّّيأّت ّّ
ّنّلّ ّه ّمّ ّال ّح ّّ
سداّّمّنّّّ ّعّن ّدّأّّنفّ ّس ّه ّمّمّنّّّّبّع ّدّ ّماّّتّبي ّّ
ّي ّرّدوّن ّك ّمّمّنّّّّبّع ّدّإّي ّماّن ّك ّمّ ّكّفاراّّ ّح ّّ
فأمرهّهللاّبالعفوّوالصفحّعنهمّإلىّأنّيظهرّهللاّدينهّويعزّجندهّفكانّأولّالعزّوقعةّبدرّفإنهاّأذلتّرقابّأكثرّ
الكفارّالذينّبالمدينةّوأرهبتّسائرّالكفارّّ.
ّ"ّ:ركبّحماراّعلىّإكافّ
وقدّأخرجاّفيّالصحيحينّعنّعروةّعنّأسامةّبنّزيدّأنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم ّ
علىّقطيفةّفدكيةّوأردفّأسامةّبنّزيدّيعودّسعدّبنّعبادةّفيّبنيّالحارثّبنّالخزرجّقبلّوقعةّبدرّفسارّحتىّمرّ
بمجلسّفيهّعبدّهللاّبنّأبيّبنّسلولّوذلكّقبلّأنّيسلمّعبدّهللاّبيّأبيّوإذاّفيّالمجلسّأخالطّمنّالمسلمينّ
والمشركينّعبدةّاألوثانّواليهودّوفيّالمجلسّعبدّهللاّبنّرواحةّفلماّغشيتّالمجلسّعجاجةّالدابةّخمرّابنّأبيّ
أنفهّبردائهّثمّقالّ:الّتغبرواّعليناّفسلمّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّثمّوقفّفنزلّفدعاهمّإلىّهللاّوقرأّعليهمّ
القرآنّفقالّعبدّهللاّبنّأبيّبنّسلولّ:أيهاّالمرءّإنهّالّأحسنّمماّتقولّإنّكانّحقاّفالّتؤذناّبهّفيّمجالسناّارجعّ
إلىّرحلكّفمنّجاءكّفاقصصّعليهّفقالّعبدّهللاّبنّرواحةّ:بلىّياّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفاغشناّبهّفيّ
مجالسناّفإناّنحبّذلكّفاستبّالمسلمونّوالمشركونّواليهودّحتىّكادواّيتثاورونّ
فلمّيزلّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّيخفضهمّحتىّسكتواّثمّركبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّدابتهّحتىّدخلّ
علىّسعدّبنّعبادةّفقالّلهّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ:ياّسعدّألمّتسمعّماّقالّأبوّحباب؟ّيريدّعبدّهللاّبنّأبيّ
قالّكذاّوكذاّقالّسعدّبنّعبادةّ:ياّرسولّهللاّاعفّعنهّواصفحّفوالذيّنزلّعليكّالكتابّلقدّجاءّهللاّبالحقّالذيّ
أنزلّعليكّولقدّاصطلحّأهلّهذهّالبحرةّعلىّأنّيتوجوهّفيعصبوهّبالعصابةّفلماّردّهللاّذلكّبالحقّالذيّأعطاكّ
شرقّبذلكّفذلكّالذيّفعلّبهّماّرأيتّفعفاّعنهّرسولّهللاّّ.
وكانّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوأصحابهّيعفونّعنّالمشركينّوأهلّالكتابّكماّأمرهمّهللاّتعالىّويصبرونّ
ّينّأّ ّش ّر ّكواّأّذىّّّ ّكثّيراّّّوإّنّّّّت ّ
صّبرّواّ
ّنّالّذ ّّ
ابّمّنّّّّقّبلّ ّك ّمّّوم ّّ
ّينّأّوّتواّ ّال ّكّت ّّ
ّنّالّذ ّّ
علىّاألذىّقالّهللاّتعالىّ{ّ:ولّّت ّس ّمعّنّّّم ّّ
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ّّّّي ّرّدوّن ّك ّمّمّنّّّّبّع ّدّإّي ّماّن ّك ّمّ ّكّفاراّّ ّح ّسداّّ
بّلّو
لّ ّال ّكّتا ّ
ّ{ّ:و ّدّ ّكثّيرّّّمّنّّّأّ ّه ّّ
ّور}ّوقالّهللاّعزّوجل ّ
ّكّمّنّّّ ّع ّزّّمّاألّم ّّ
ّوّتّتقّواّّفإّنّّّّذل ّّ
ّيّ ّ
اعفّواّّو ّ
قّّف ّ
لّ ّش ّي ّءّّقدّيرّّ}ّّّ.
هللاّ ّعلّىّ ّك ّ
هللاّّّبأّّم ّرّهّإّنّّّ ّّ
اصّفحّواّ ّحّتىّّيأّت ّّ
ّنّلّ ّه ّمّ ّال ّح ّّ
مّنّّّ ّعّن ّدّأّّنفّ ّس ّه ّمّمّنّّّّبّع ّدّ ّماّّتّبي ّّ
وكانّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّيتأولّفيّالعفوّماّأمرهّهللاّتعالىّحتىّأذنّهللاّعزّوجلّفيهمّفلماّغزاّرسولّ
هللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّبدراّفقتلّهللاّتعالىّبهّمنّقتلّمنّصناديدّقريشّوقفلّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
وأصحابهّمنصورينّغانمينّمعّأسارىّمنّصناديدّالكفارّوسادةّقريشّفقالّابنّأبيّبنّسلولّومنّمعهّمنّ
المشركينّعبدةّاألوثانّ:هذاّأمرّقدّتوجهّفبايعواّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّعلىّاإلسالمّفأسلمواّاللفظّللبخاريّّ.
ّط ّّر}ّ{ّف ّ
اعفّّّ ّعّن ّه ّمّ
ّين}ّ{لّ ّس ّّ
نّ ّال ّم ّش ّرك ّّ
وقالّعليّبنّأبيّطلحةّعنّابنّعباسّقولهّتعالىّ{ّ:وأّ ّع ّرضّّّ ّع ّّ
ّصي ّ
ّه ّمّّبم ّ
تّ ّعلّي ّ
ّيّ ّ
اعفّواّّو ّ
صّف ّحوا}ّ{ّف ّ
اصّفحّّ}ّ{ّوإّنّّّّتّعفّواّّوّت ّ
ّو ّ
ّونّأّيّا ّمّ
ّينّالّّي ّرج ّّ
ّرواّلّلّذ ّّ
ّينّآ ّمّنواّّيّغف ّ
لّلّلّذ ّّ
هللاّّّبأّّم ّرّه}ّ{قّ ّ
اصّفحّواّ ّحّتىّّيأّت ّّ
هللا}ّونحوّهذاّفيّالقرآنّمماّأمرّهللاّبهّالمؤمنينّبالعفوّوالصفحّعنّالمشركينّفإنهّنسخّذلكّكلهّقولهّتعالىّ:
ّّ
ّ{ّ:و ّه ّمّ
ّر}ّإلىّقوله ّ
اهللّّوالّّب ّالّيّوّّمّاآلخ ّّ
ونّّب ّّ
ّينّالّيّّؤّمّن ّّ
ّثّّو ّجّدّتمّو ّه ّم}ّوقولهّتعالىّ{ّ:قاّتلّواّالّذ ّّ
ّينّ ّحي ّّ
{ّفاّقّتلّواّ ّال ّم ّش ّرك ّّ
ّون}ّفنسخّهذاّعفوهّعنّالمشركينّّ.
اغر ّّ
صّ
ّ
وكذلكّروىّاإلمامّأحمدّوغيرهّعنّقتادةّقالّ:أمرّهللاّنبيهّأنّيعفوّعنهمّويصفحّحتىّيأتيّهللاّبأمرهّوقضائهّثمّ
ّينّالّيّ
ّرّّوالّ
اهللّّوالّّب ّالّيّوّّمّاآلخ ّّ
ونّّب ّّ
ّؤّمّن ّّ
أنزلّهللاّعزّوجلّبراءةّفأتىّهللاّبأمرهّوقضائهّفقالّتعالىّ{ّ:قاّتلّواّالّذ ّّ
هللاّّو ّرسّولّه}ّاآليةّقالّ:فنسختّهذهّاآليةّماّكانّقبلهاّوأمرّهللاّفيهاّبقتالّأهلّالكتابّحتىّيسلمواّ
ّونّ ّماّ ّح ّر ّمّ ّّ
ّح ّرم ّّ
يّ
أوّيقرواّبالجزيةّصغاراّونقمةّلهمّّ.
وكذلكّذكرّموسىّبنّعقبةّعنّالزهريّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلمّيكنّيقاتلّمنّكفّعنّقتالهّكقولهّتعالىّ:
نّ ّ
ّه ّمّ ّسّبيالّ}ّإلىّأنّنزلتّبراءةّّ.
لّ ّّ
اعّت ّزلّو ّك ّمّّفلّ ّمّّيّقاّتلّو ّك ّمّّوأّّلّقّواّإّلّّي ّك ّمّال ّسلّ ّمّّف ّماّ ّجّع ّ
{ّفإّ ّّ
هللاّلّ ّك ّمّ ّعلّي ّ
وجملةّذلكّأنهّلماّنزلتّبراءةّأمرّأنّيبتدئّجميعّالكفارّبالقتالّوثنيهمّوكتابيهمّسواءّكفواّعنهّأوّلمّيكفواّوإنّينبذّ
ّينّّو ّ
ّهم}ّبعدّأنّكانّقدّ
اغلّ ّّ
ارّّو ّال ّمّناّفق ّّ
ّ {ّ:جا ّه ّدّ ّال ّكّف ّّ
إليهمّتلكّالعهودّالمطلقةّالتيّكانتّبينهّوبينهمّوقيلّلهّفيها ّ
ظّ ّعلّي ّ
ّينّّودّعّّّأّّذاهّم}ّّّ.
ينّّو ّال ّمّناّفق ّّ
ّر ّّ
قيلّلهّ{ّ:والّّت ّط ّّعّ ّال ّكاف ّ
ولهذاّقالّزيدّبنّأسلمّ:نسختّهذهّاآليةّماّكانّقبلهاّفأماّقبلّبراءةّوقبلّبدرّفقدّكانّمأموراّبالصبرّعلىّأذاهمّ
والعفوّعنهمّوأماّبعدّبدرّوقبلّبراءةّفقدّكانّيقاتلّمنّيؤذيهّويمسكّعمنّسالمهّكماّفعلّبابنّاألشرفّوغيرهّممنّ
كانّيؤذيهّفبدرّكانتّأساسّعزّالدينّوفتحّمكةّكانتّكمالّعزّالدينّفكانواّقبلّبدرّيسمعونّاألذىّالظاهرّ
ويؤمرونّبالصبرّعليهّوبعدّبدرّيؤذونّفيّالسرّمنّجهةّالمنافقينّوغيرهمّفيؤمرونّبالصبرّعليهّوفيّتبوكّأمرواّ
ّباإلغالظّللكفارّوالمنافقينّفلمّيتمكنّبعدهاّكافرّوالّمنافقّمنّأذاهمّفيّمجلسّخاصّوالّعامّبلّماتّبغيظهّلعلمهّ
بأنهّيقتلّإذاّتكلمّوقدّكانّبعدّبدرّلليهودّاستطالةّوأذىّللمسلمينّإلىّأنّقتلّكعبّبنّاألشرفّّ.
قالّمحمدّبنّإسحاقّفيّحديثهّعنّمحمدّبنّمسلمةّقالّ:فأصبحناّوقدّخافتّيهودّلوقعتناّبعدّوهللاّفليسّبهاّيهوديّ
إالّوهوّيخافّعلىّنفسهّّ.
وروىّبإسنادهّعنّمحيصةّأنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّقال"ّ:منّظفرتمّبهّمنّرجالّيهودّفاقتلوه"ّفوثبّ
محيصةّبنّمسعودّعلىّابنّسنينةّرجلّمنّتجارّيهودّكانّيالبسهمّويبايعهمّفقتلهّوكانّحويصةّابنّمسعودّإذّذاكّ
لمّيسلمّوكانّأسنّمنّمحيصةّفلماّقتلهّجعلّحويصةّيضرّبهّويقولّ:أيّعدوّهللاّقتلتهّأماّوهللاّلربّشحمّفيّبطنكّ
منّمالهّفوهللاّإنّكانّألولّإسالمّحويصةّفقالّمحيصةّ:فقلتّلهّ:وهللاّلقدّأمرنيّبقتلهّمنّلوّأمرنيّبقتلكّلضربتّ
عنقكّفقالّ:لوّأمركّمحمدّبقتليّلقتلتني؟ّ
فقالّمحيصةّ:نعمّوهللاّفقالّحويصةّ:وهللاّإنّديناّبلغّهذاّمنكّلعجبّّ.
وذكرّغيرّابنّإسحاقّأنّاليهودّحذرتّوذلتّوخافتّمنّيومّقتلّابنّاألشرفّفلماّأتىّهللاّبأمرهّالذيّوعدهّمنّ
ظهورّالدينّوعزّالمؤمنينّأمرّرسولهّبالبراءةّإلىّالمعاهدينّوبقتالّالمشركينّكافةّوبقتالّأهلّالكتابّحتىّيعطواّ
الجزيةّعنّيدّوهمّصاغرونّّ.
فكانّذلكّعاقبةّالصبرّوالتقوىّاللذينّأمرهمّبهماّفيّأولّاألمرّوكانّإذّذاكّالّيؤخذّمنّأحدّمنّاليهودّالذينّ
بالمدينةّوالّغيرهمّجزيةّوصارتّتلكّاآلياتّفيّحقّكلّمؤمنّمستضعفّالّيمكنهّنصرّهللاّورسولهّبيدهّوالّ
بلسانهّفينتصرّبماّيقدرّعليهّمنّالقلبّونحوهّوصارتّآيةّالصغارّعلىّالمعاهدينّفيّحقّكلّمؤمنّقويّيقدرّعلىّ
نصرّهللاّورسولهّبيدهّأوّلسانهّوبهذهّاآليةّونحوهاّكانّالمسلمونّيعملونّفيّآخرّعمرّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّ
ّوسلمّوعلىّعهدهّخلفائهّالراشدينّوكذلكّهوّإلىّقيامّالساعةّالّتزالّطائفةّمنّهذهّاألمةّقائمينّعلىّالحقّينصرونّ
هللاّورسولهّالنصرّالتامّفمنّكانّمنّالمؤمنينّبأرضّهوّفيهاّمستضعفّأوّفيّوقتّهوّفيهّمستضعفّفليعملّبآيةّ
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الصبرّوالصفحّعمنّيؤذيّهللاّورسولهّمنّالذينّأوتواّالكتابّوالمشركينّوأماّأهلّالقوةّفإنماّيعملونّبآيةّقتالّأئمةّ
الكفرّالذينّيطعنونّفيّالدينّوبآيةّقتالّالذينّأوتواّالكتابّحتىّيعطواّالجزيةّعنّيدّوهمّصاغرونّّ.
ّ
ّوكّ ّحيّ
ّكّّب ّهّهللاّّ
ّحي ّّ
ّو ّّ
نّالّن ّجّوى}ّإلىّقولهّ{ّ:وإّّذاّ ّجاء ّّ
ّينّّنهّواّ ّع ّّ
فإنّقيلّ:قدّقالّهللاّتعالى{ّ:أّلّ ّمّّت ّّرّإّلّىّالّذ ّّ
كّّب ّماّلّ ّمّي ّ
ّعّذّبّناّ ّ
لّ ّح ّسّب ّه ّمّ ّج ّهّن ّمّّي ّ
صيرّّ}ّفأخبرّأنهمّيحيونّالرسولّتحيةّ
صلّّوّن ّهاّّفّبّئ ّّ
هللاّّّب ّماّّنقّو ّ
ّوّيقّولّو ّّ
سّ ّال ّم ّ
نّفّيّأّّنفّ ّس ّه ّمّلّّوالّيّ
منكرةّوأخبرّأنّالعذابّفيّاآلخرةّيكفيهمّعليهاّفعلمّأنّتعذيبهمّفيّالدنياّليسّبواجبّّ.
وعنّأنسّبنّمالكّقالّ:مرّيهوديّبرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقالّ:السامّعليكّفقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّ
وسلم"ّ:وعليك"ّفقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:أتدرونّماّيقول؟ّ"ّقالواّ:الّقالّ:يقولّ"السامّعليك"ّقالواّ:ياّ
رسولّهللاّأالّنقتلهّقال"ّ:الّإذاّسلمّعليكمّأهلّالكتابّفقولواّ:وعليكمّ"ّرواهّالبخاريّّ.
وعنّعائشةّرضيّهللاّعنهاّقالتّ:دخلّرهطّمنّاليهودّعلىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقالواّ:السامّعليكّقالتّ
عائشةّ:ففهمتهاّفقلتّ:عليكمّالسامّواللعنةّقالتّ:فقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:مهالّياّعائشةّإنّهللاّرفيقّ
يحبّالرفقّفيّاألمرّكله"ّفقلتّ:ياّرسولّهللاّألمّتسمعّماّقالوا؟ّقال"ّ:قدّقلتّ:وعليكمّ"ّمتفقّعليهّّ.
وعنّجابرّقالّ"ّ:سلمّناسّمنّاليهودّعلىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقالواّ:السامّعليكّياّأباّالقاسمّفقالّ
"وعليكم"ّفقالتّعائشةّوغضبتّ:ألمّتسمعّماّقالوا؟ّقال"ّ:بلىّقدّسمعتّفرددتّعليهمّوإناّنجابّوالّيجابونّعليناّ"ّ
رواهّمسلمّّ.
ومثلّهذاّالدعاءّأذىّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوسبّلهّولوّقالهّالمسلمّلصارّبهّمرتداّألنهّدعاءّعلىّرسولّهللاّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّفيّحياتهّبأنهّيموتّوهذاّفعلّكافرّومعّهذاّفلمّيقتلهمّبلّنهىّعنّقتلّاليهوديّالذيّقالّذلكّ
لماّاستأمرهّأصحابهّفيّقتلهّّ.
قلناّ:عنّهذاّأجوبةّّ:
أحدهاّ:أنّهذاّكانّفيّحالّضعفّاإلسالمّأالّترىّأنهّقالّلعائشة"ّ:مهالّياّعائشةّفإنّهللاّيحبّالرفقّفيّاألمرّ
كله"ّوهذاّالجوابّكماّذكرناهّفيّاألذىّالذيّأمرّهللاّبالصبرّعليهّإلىّأنّأتىّهللاّبأمرهّّ.
ذكرّهذاّالجوابّطوائفّمنّالمالكيةّوالشافعيةّوالحنبليةّ:منهمّالقاضيّأبوّيعلىّوأبوّإسحاقّالشيرازيّوأبوّالوفاءّ
بنّعقيلّوغيرهمّومنّأجابّبهذاّجعلّاألمانّكاإليمانّفيّانتقاضهّبالشتمّونحوهّّ.
وفيّهذاّالجوابّنظرّلماّرويّابنّعمرّقالّ:قالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:إنّاليهودّإذاّسلمّأحدهمّفإنماّ
يقولّالسامّعليكمّفقولواّ:عليكّ"ّّ.
ّ:وعليكمّ"ّمتفقّعليهماّّ.
وعنّأنسّقالّ:قالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّ:إذاّسلمّعليكمّأهلّالكتابّفقولوا ّ
فعلمّأنّهذاّسنةّقائمةّفيّحقّأهلّالكتابّمعّبقائهمّعلىّالذمةّوأنهّصلىّهللاّعليهّوسلمّحالّعزّاإلسالمّلمّيأمرّ
بقتلهمّألجلّهذاّوقدّركبّإلىّبنيّالنضيرّفقال"ّ:إذاّسلمواّعليكمّفقولواّ:وعليكم"ّوكانّذلكّبعدّقتلّابنّاألشرفّ
فعلمّأنهّكانّبعدّقوةّاإلسالمّّ.
نعمّقدّقدمناّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّكانّيسمعّمنّالكفارّوالمنافقينّفيّأولّاإلسالمّإذاّكثيراّوكانّيصبرّعليهّ
ّينّّودّعّّّأّّذاهّم}ّألنّإقامةّالحدودّعليهمّكانّيفضيّإلىّفتنةّعظيمةّ
ينّّو ّال ّمّناّفق ّّ
ّر ّّ
امتثاالّلقولهّتعالىّ{ّ:والّّت ّط ّّعّ ّال ّكاف ّ
ومفسدةّأعظمّمنّمفسدةّالصبرّعلىّكالماتهمّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّه ّم}ّ
ّينّّواغل ّ
ارّّوال ّمناّفق ّّ
فلماّفتحّهللاّمكةّودخلّالناسّفيّدينّهللاّأفواجاّوأنزلّهللاّبراءةّقالّفيهاّ {ّ:جا ّه ّدّالكف ّّ
ظّ ّعلي ّ
وب ّه ّمّ ّم ّرضّّ}ّإلىّقوله{ّ:أّّيّن ّماّّثقّفّواّأّخّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّذواّّوقتلواّتقتّيال}ّّّ.
ونّّوالّذ ّّ
وقالّتعالى{ّ:لّئّنّّّلّ ّمّّيّنّت ّهّ ّال ّمّناّفقّ ّّ
ّينّفّيّقّلّ ّ
فلماّرأىّمنّبقيّمنّالمنافقينّماّصارّاألمرّإليهّمنّعزّاإلسالمّوقيامّالرسولّبجهادّالكفارّوالمنافقينّأضمرواّ
النفاقّفلمّيكنّيسمعّمنّأحدّمنّالمنافقينّبعدّغزوةّتبوكّكلمةّسوءّوماتواّبغيظهمّحتىّبقيّمنهمّأناسّبعدّموتّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيعرفهمّصاحبّالسرّحذيفةّفلمّيكنّيصليّعليهمّهوّوالّيصليّعليهمّمنّعرفهمّبسببّ
آخرّمثلّعمرّبنّالخطابّرضيّهللاّعنهّّ.
فهذاّيفيدّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّكانّيحتملّمنّالكفارّوالمنافقينّقبلّبراءةّماّلمّيكنّيحتملّفهمّبعدّذلكّكماّ
قدّكانّيحتملّمنّأذىّالكفارّوهوّبمكةّماّلمّيكنّيحتملّبدارّالهجرةّوالنصرةّلكنّهذهّالكلمةّليستّمنّهذاّالبابّ
كماّقدّبيناهّّ.
الجوابّالثانيّ:أنّهذاّليسّمنّالسبّالذيّينتقضّبهّالعهدّألنهمّإنماّأظهرواّالتحيةّالحسنةّوالسالمّالمعروفّولمّ
يظهرواّسباّوالّشتماّوإنماّحرفواّالسالمّتحريفاّخفياّالّيظهرّوالّيفطنّلهّأكثرّالناسّولهذاّلماّسلمّاليهوديّعلىّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبلفظّالسامّلمّيعلمّبهّأصحابهّحتىّأعلمهمّوقال"ّ:إنّاليهودّإذاّسلمّأحدهمّفإنماّيقولّالسامّ
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"ّوعهدهمّالّينتقضّبماّيقولونهّسراّمنّكفرّأوّتكذيبّفإنّهذاّالّبدّمنهّوكذلكّالّينتقضّالعهدّبماّيخفونهّمنّ
عليكم ّ
السبّوإنماّينتقضّبماّيظهرونهّّ.
وقدّذكرّغيرّواحدّأنّاليهودّكانواّيدخلونّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيقولونّ:السامّعليكّفيردّعليهمّرسولّ
هللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"وعليكمّ"ّ
والّيدريّماّيقولونّفإذاّخرجواّقالواّ:لوّكانّنبياّلعذبناّواستجيبّفيناّوعرفّقولناّفدخلواّعليهّذاتّيومّوقالواّ:
السامّعليكّففطنتّعائشةّإلىّقولهمّوقالتّ:وعليكمّالسامّوالذامّوالداءّواللعنةّفقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّ:
مهّياّعائشةّإنّهللاّيحبّالرفقّفيّاألمرّكلهّوالّيحبّالفحشّوالّالتفحشّ"ّفقالتّ:ياّرسولّهللاّألمّتسمعّإلىّماّ
قالوا؟ّفقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:إذاّسلمّعليكمّأهلّالكتابّفقولواّ:وعليكمّ"ّّ.
فهذاّدليلّعلىّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلمّيكنّيظهرّلهّأنهّسبّولذلكّنهىّعائشةّعنّالتصريحّبشتمهمّوأمرهاّ
بالرفقّبأنّتردّعليهمّتحيتهمّفإنّكانواّقدّحيواّتحيةّسيئةّاستجيبّلناّفيهمّولمّيستجبّلهمّفيناّولوّكانّذلكّمنّبابّ
شبهمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوالمسلمينّالذيّهوّالسبّلكانّفيهّالعقوبةّولوّبالتعزيرّوالكالمّّ.
فلماّلمّيشرعّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّمثلّهذهّالتحيةّتعزيراّونهىّمنّأغلظّعليهمّألجلهاّعلمّأنّذلكّ
ليسّمنّالسبّالظاهرّلكونهمّأخفوهّكماّيخفيّالمنافقونّنفاقهمّويعرفونّفيّلحنّالقولّفالّيعاقبونّبمثلّذلكّوسيأتيّ
تمامّالكالمّإنّشاءّهللاّتعالىّفيّذلكّّ.
الجوابّالثالثّ:أنّقولّأصحابّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلهّأالّنقتلهّلماّأخبرهمّأنهّقالّالسامّعليكمّدليلّعلىّأنهّ
كانّمستقراّعندهمّقتلّالسابّمنّاليهودّلماّرأوهّقتلّابنّاألشرفّوالمرأةّوغيرهماّفنهاهمّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّعنّقتلهّوأخبرهمّأنّمثلّهذاّالكالمّحقهّأنّيقابلّبمثلهّألنهّليسّإظهاراّللسبّوالشتمّمنّجنسّماّفعلتّتلكّ
اليهوديةّوابنّاألشرفّوغيرهماّوإنماّهوّإسرارّبهّكإسرارّالمنافقينّبالنفاقّّ.
الجوابّالرابعّ:أنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّكانّلهّأنّيعفوّعمنّشتمهّوسبهّفيّحياتهّوليسّلألمةّأنّيعفوّعنّ
ذلكّّ.
يوضحّذلكّأنهّالّخالفّأنّمنّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأوّعابهّبعدّموتهّمنّالمسلمينّكانّكافراّحاللّالدمّ
هللاّ
ّوسىّّفّب ّرأّهّّ ّّ
ّينّآ ّمّنواّالّّت ّكوّنواّ ّكالّذ ّّ
ّ{ّ:ياّأّّي ّهاّالّذ ّّ
وكذلكّمنّسبّنبياّمنّاألنبياءّومعّهذاّفقدّقالّهللاّتعالى ّ
ّينّ ّآذّواّم ّ
ّ
هللاّإّلّّي ّك ّم}ّفكانّبنوّإسرائيلّ
لّ ّّ
ّونّأّنيّ ّرسّو ّ
ّوسىّلّّقّوّم ّهّّياّّقّوّّمّلّ ّمّّتّؤّذوّننّيّّوّقّّدّّتّعلّم ّّ
ّممّاّّقالّوا}ّوقالّتعالىّ{ّ:وإّّّذّّقا ّ
لّم ّ
يؤذونّموسىّفيّحياتهّبماّلوّقالهّاليومّأحدّمنّالمسلمينّوجبّقتلهّولمّيقتلهمّموسىّعليهّالسالمّوكانّنبيناّصلىّ
ّينّ
هللاّعليهّوسلمّيقتدىّبهّفيّذلكّفربماّسمعّأذاهّأوّبلغهّفالّيعاقبّالمؤذيّعلىّذلكّقالّهللاّتعالىّ{ّ:وّمّن ّه ّمّالّذ ّّ
تّّفإّنّّّأّ ّع ّ
ونّ ّهّّوّأّّذنّّ}ّاآليةّوقالّتعالىّ{ّ:وّمّن ّه ّمّ ّمنّّّّيّلم ّ
يّ
طواّّمّن ّهاّ ّرضّواّّوإّنّّّلّ ّمّ
ّدّقا ّ
كّفّيّالصّ
ّز ّّ
ونّالّنّبيّّّّوّيقّولّ ّّ
ّؤّذ ّّ
ّع ّطّواّّمّن ّهاّإّّذاّ ّه ّمّّي ّس ّخ ّ
يّ
ون}ّّّ.
ط ّّ
وعنّالزهريّعنّأبيّسلمةّعنّأبيّسعيدّقالّ:بيناّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيقسمّإذّجاءّعبدّهللاّبنّذيّالخويصرةّ
التميميّفقالّ:اعدلّياّرسولّهللاّقال"ّ:ويلكّمنّيعدلّإذاّلمّاعدل؟ّ"ّقالّعمرّبنّالخطابّ:دعنيّأضربّعنقهّقالّ:
"دعهّفإنّلهّأصحاباّيحقرّأحدكمّصالتهّمعّصالتهمّوصيامهّمعّصيامهمّيمرقونّمنّالدينّكماّيمرقّالسهمّمنّ
الرميةّ"ّوذكرّالحديثّوفيهّنزلتّ{ّوّمّن ّه ّمّ ّمنّّّّيّلم ّ
ّدّقات}ّّّ.
كّفّيّالصّ
ّز ّ
هكذاّرواهّالبخاريّوغيرهّمنّحديثّمعمرّعنّالزهريّوأخرجاهّفيّالصحيحينّمنّوجوهّأخرىّعنّالزهريّعنّ
أبيّسلمةّوالضحاكّالهمدانيّعنّأبيّسعيدّقال"ّ:بيناّنحنّجلوسّعندّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوهوّيقسمّقسماّأتاهّ
ذوّالخويصرةّوهوّرجلّمنّبنّتميمّفقالّ:ياّرسولّهللاّاعدلّفقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:ويلكّمنّيعدلّ
إذاّلمّاعدل؟ّقدّخبتّوخسرتّإنّلمّأعدلّ"ّفقالّعمرّبنّالخطابّرضيّهللاّعنهّ:ائذنّليّفيهّفأضربّعنقهّفقالّ
رسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:دعهّفإنّلهّأصحاباّيحقرّأحدكمّصالتهّمعّصالتهمّوصيامهّمعّصيامهمّ"ّوذكرّ
حديثّالخوارجّالمشهورّولمّيذكرّنزولّاآليةّّ.
وتسمينةّذيّالخويصرةّهوّالمشهورّفيّعامةّالحديثّكماّرواهّعامةّأصحابّالزهريّعنهّواألشبهّأنّماّانفردّبهّ
معمرّوهمّمنهّفإنّلهّمثلّذلكّوقدّذكرواّأنّاسمهّحرقوصّبنّزهيرّّ.
وفيّالصحيحينّأيضاّمنّحديثّعبدّالرحمنّبنّأبيّنعمّعنّأبيّسعيدّقالّ:بعثّعليّرضيّهللاّعنهّوهوّباليمنّ
إلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبذهيبةّفيّتربتهاّفقسمهاّبينّأربعةّنفرّوفيهّ:فغضبّقريشّواألنصارّوقالواّ:يعطيهّ
صناديدّأهلّنجدّويدعناّفقالّ:إنماّأتألفهمّفأقبلّرجلّغائرّالعينينّناتيءّالجبينّكثّاللحيةّمشرفّالوجنتينّمحلوقّ
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"ّفسألّرجلّ
الرأسّفقالّ:ياّمحمدّاتقّهللاّقالّ"ّ:فمنّيطعّهللاّإذاّعصيته؟ّأفيأمننيّعلىّأهلّاألرضّوالّتأمنونيّ ّ
منّالقومّقتلهّأراهّخالدّبنّالوليدّفمنعهّ
فلماّولىّقالّ:إنّمنّضئضئّهذاّقوماّيقرؤونّالقرآنّالّيجاوزّحناجرهم"ّوذكرّالحديثّفيّصفةّالخوارجّوفيّ
آخرهّ"ّيقتلونّأهلّاإلسالمّويدعونّأهلّاألوثانّلئنّأدركتهمّألقتلنهمّقتلّعادّ"ّّ.
"ّوفيهاّفقالّ:ياّرسولّهللاّ
وفيّروايةّلمسلمّ"ّ:أالّتأمنونيّوأناّأمينّمنّفيّالسماءّيأتينيّخبرّالسماءّصباحاّومساءّ ّ
اتقّهللاّفقالّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:ويلكّأولستّأحقّأهلّاألرضّأنّيتقيّهللا؟ّ"ّقالّ:ثمّولىّالرجلّفقالّخالدّ
بنّالوليدّ:ياّرسولّهللاّأالّأضربّعنقهّفقال"ّ:الّلعلهّأنّيكونّيصليّ"ّقالّخالدّبنّالوليد"ّ:وكمّمنّمصلّيقولّ
بلسانهّماّليسّفيّقلبه؟ّ"ّفقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:إنيّلمّأومرّأنّأنقبّعنّقلوبّالناسّوالّأشقّ
بطونهمّ"ّّ.
"ّ:ال"ّفقامّإليهّخالدّسيفّ
وفيّروايةّفيّالصحيحّ:فقامّإليهّعمرّبنّالخطابّفقالّ:ياّرسولّهللاّأالّأضربّعنقه؟ّقال ّ
هللاّفقالّ:ياّرسولّهللاّأالّأضربّعنقه؟ّقال"ّ:ال"ّّ.
ّ
ّ
فهذاّالرجلّقدّنصّالقرآنّأنهّمنّالمنافقينّبقولهّ{ّ:وّمن ّه ّمّ ّمنّّّّيلم ّ
ت}ّأيّيعيبكّويطعنّعليكّوقولهّ
ّدّقا ّ
كّفّيّالصّ
ّز ّّ
للنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ:اعدلّواتقّهللاّبعدماّخصّبالمالّأولئكّاألربعةّنسبّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّإلىّأنهّ
جارّولمّيتقّهللاّولهذاّقالّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّ:أولستّأحقّأهلّاألرضّأنّيتقيّهللاّأالّتأمنونيّوأناّأمينّ
منّفيّالسماء؟ّ"ّّ.
ومثلّهذاّالكالمّالّريبّأنهّيوجبّالقتلّلوّقالهّاليومّأحدّوإنماّلمّيقتلهّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّألنهّكانّيظهرّ
اإلسالمّوهوّالصالةّالتيّيقاتلّالناسّحتىّيفعلوهاّوإنماّكانّنفاقهّبماّيخصّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّاألذىّ
ّوكانّلهّأنّيعفوّعنهّوكانّيعفوّعنهمّتأليفاّللقلوبّلئالّيتحدثّالناسّأنّمحمداّيقتلّأصحابهّوقدّجاءّذلكّمفسراّفيّ
هذهّالقصةّأوّفيّمثلهاّّ.
فروىّمسلمّفيّصحيحهّعنّأبيّالزبيرّعنّجابرّرضيّهللاّعنهّقال"ّ:أتىّرجلّبالجعرانةّمنصرفهّمنّحنينّوفيّ
ثوبّباللّفضةّورسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّيقبضّمنهاّيعطيّمنهاّالناسّفقالّ:ياّمحمدّاعدلّفقال"ّ:ويحكّ
ومنّيعدلّإذاّلمّأكنّأعدل؟ّلقدّخبتّوخسرتّإنّلمّأكنّأعدلّ"ّفقالّعمرّبنّالخطابّرضيّهللاّعنهّ:دعنيّياّ
رسولّهللاّفأقتلّهذاّالمنافقّفقالّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّ:معاذّهللاّأنّيتحدثّالناسّأنيّأقتلّأصحابيّإنّهذاّ
وأصحابهّيقرؤونّالقرآنّالّيجاوزّحناجرهمّيمرقونّمنهّكماّيمرقّالسهمّمنّالرميةّ"ّّ.
وروىّالبخاريّمنهّعنّعمروّعنّجابرّرضيّهللاّعنهماّ:بينماّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّيقسمّغنيمةّ
بالجعرانةّإذّقالّلهّرجلّ:اعدلّفقالّ"ّ:لقدّشقيتّإنّلمّأعدلّ"ّّ.
وجاءّمنّكالمهّلرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّماّهوّأغلظّمنّهذاّقالّابنّإسحاقّفيّروايةّابنّبكيرّعنهّ:حدثنيّ
أبوّعبيدةّبنّمحمدّبنّعمارّبنّياسرّعنّمقسمّأبيّالقاسمّمولىّعبدّهللاّبنّالحارثّقالّ:خرجتّأناّوتيلدّبنّكالبّ
الليثيّفلقيناّعبدّهللاّبنّعمروّبنّالعاصّيطوفّبالكعبةّمعلقاّنعليهّفيّيديهّفقلناّلهّ:هلّحضرتّرسولّهللاّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّوعندهّذوّالخويصرةّالتميميّيكلمه؟ّقالّ:نعمّثمّحدثناّفقالّ:أتىّذوّالخويصرةّالتميميّرسولّهللاّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّوهوّيقسمّالمغانمّبحنينّفقالّ:ياّمحمدّقدّرأيتّماّصنعتّقال"ّ:فكيفّرأيت؟ّ"ّفقالّ:لمّأركّعدلتّ
"ّفقالّعمرّ:ياّرسولّهللاّأالّ
فغضبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوقالّ"ّ:إذاّلمّيكنّالعدلّعنديّفعندّمنّيكون؟ّ ّ
ّ"ّ:دعهّفإنهّسيكونّلهّشيعةّيتعمقونّفيّالدينّحتىّ
أقومّإليهّفأضربّعنقهّفقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم ّ
"ّوذكرّتمامّالحديثّّ.
يمرقونّمنهّكماّيمرقّالسهمّمنّالرميةّ ّ
قالّابنّإسحاقّ:حدثنيّأبوّجعفرّمحمدّبنّعليّبنّالحسينّقالّ:أتىّذوّالخويصرةّالتميميّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّوهوّيقسمّالمقاسمّبحنينّوذكرّمثلّهذاّسواءّّ.
ورواهّاإلمامّأحمدّعنّيعقوبّبنّإبراهيمّبنّسعدّعنّأبيهّعنّابنّإسحاقّنحوّهذاّّ.
وقالّاألمويّعنّابنّإسحاقّوذكرّالحديثّعنّأبيّعبيدةّوعنّمحمدّبنّعليّوعنّابنّأبيّنجيحّعنّأبيهّ:أنّرجالّ
تكلمّعندّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقالّ:ولمّيسمهّإالّمحمدّبنّعليّفإنهّقالّ:هوّذوّالخويصرةّالتميميّّ.
وكذلكّذكرّغيرهّأنّذاّالخويصرةّهوّالذيّاعترضّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّقسمّغنائمّحنينّوكذلكّ
المنافقّالذيّسمعهّابنّمسعودّفإنهّفيّغنائمّحنينّأيضاّّ.
وأماّالذيّفيّحديثّابنّأبيّنعمّعنّأبيّسعيدّفإنهّكانّبعدّهذهّالمرةّألنّفيهّأنّعلياّبعثّإلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّوهوّباليمنّبذهيبةّفقسمهاّبينّأربعةّمنّأهلّنجدّوالّخالفّبينّأهلّالعلمّأنّعلياّكانّفيّغزوةّحنينّمعّ
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النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّولمّتكنّاليمنّفتحتّيومئذّثمّإنهّاستعملّعلياّعلىّاليمنّسنةّعشرّبعدّتبوكّوبعدّأنّبعثهّ
معّأبيّبكرّإلىّالموسمّبنبذّالعهودّووافىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّحجةّالوداعّمنصرفهّمنّاليمنّوكانّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّبالمدينةّلماّبعثّعليّبالصدقةّومماّيبينّذلكّأنّغنائمّحنينّنفلّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنهاّ
خلقاّكثيراّمنّقريشّوأهلّنجدّوهذهّالذهيبةّإنماّقسمهاّبينّأربعةّنجديينّوإذاّكانّكذلكّفإماّأنّيكونّالمعترضّفيّ
هذهّالمرةّغيرّذيّالخويصرةّويكونّأبوّسعيدّقدّشهدّالقصتينّوعلىّهذاّفالذيّفيّروايةّمعمرّأنّآيةّالصدقاتّ
نزلتّفيّقصةّذيّالخويصرةّليسّبجيدّبلّهوّمدرجّفيّالحديثّمنّكالمّالزهريّأوّكالمّمعمرّألنّذاّالخويصرةّ
إنماّأنكرّعليهّقسمّالغنائمّوليستّهيّالصدقاتّالتيّجعلهاّهللاّلثمانيةّأصنافّوالّالتفاتّإلىّماّذكرهّبعضّ
المفسرينّمنّأنّاآليةّنزلتّفيّقسمّغنائمّحنينّوإماّأنّيكونّالمعترضّفيّذهيبةّعليّرضيّهللاّعنهّهوّذوّ
الخويصرةّأيضاّوعلىّهذاّفتكونّأحاديثّأبيّسعيدّكلهاّفيّهذهّالقصةّالّفيّقسمّالغنائمّوتكونّاآليةّقدّنزلتّفيّ
ذلكّأوّيكونّقدّشهدّالقصتينّمعاّواآليةّنزلتّفيّإحداهماّّ.
وقدّروىّعنّأبيّبرزةّاألسلميّقالّ:أتىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّبمالّفقسمهّفأعطىّمنّعنّيمينهّومنّعنّ
شمالهّولمّيعطّمنّوراءهّشيئاّفقامّرجلّمنّورائهّفقالّ:ياّمحمدّماّعدلتّفيّالقسمةّرجلّأسودّمطمومّالشعرّعليهّ
ثوبانّأبيضانّفغضبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّغضباّشديداّوقالّ"ّ:وهللاّالّتجدونّبعديّرجالّهوّأعدلّ
مني"ّثمّقال"ّ:يخرجّفيّآخرّالزمانّقومّكانّهذاّمنهمّيقرؤونّالقرآنّالّيجاوزّتراقيهمّيمرقونّمنّاإلسالمّكماّ
يمرقّالسهمّمنّالرميةّسيماهمّالتحليقّالّيزالونّيخرجونّحتىّيخرجّآخرهمّمعّالمسيحّالدجالّفإذاّلقيتموهمّ
فاقتلوهمّهمّشرّالخلقّوالخليقةّ"ّرواهّالنسائيّّ.
ومنّهذاّالبابّماّخرجاهّفيّالصحيحينّعنّأبيّوائلّعنّعبدّهللاّقالّّ:لماّكانّيومّحنينّآثرّرسولّهللاّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّناساّفيّالقسمةّفأعطىّاألقرعّبنّحابسّمائةّمنّاإلبلّوأعطيّعيينةّبنّحصنّمثلّذلكّوأعطىّناساّمنّ
ّ:فقلتّ
أشرافّالعربّوآثرهمّيومئذّفيّالقسمةّفقالّرجلّ:وهللاّإنّهذهّلقسمةّماّعدلّفيهاّأوّماّأريدّبهاّوجهّهللاّقال ّ
وهللاّألخبرنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّقالّ:فأتيتهّفأخبرتهّبماّقالّفتغيرّوجههّصلىّهللاّعليهّوسلمّحتىّكانّ
كالصرفّثمّقالّ"ّ:فمنّيعدلّإذاّلمّيعدلّهللاّورسوله؟ّ"ّثمّقال"ّ:يرحمّهللاّموسىّقدّأوذيّبأكثرّمنّهذاّفصبرّ"ّ
قالّ:فقلتّالّجرمّالّأرفعّإليهّبعدهاّحديثاّّ.
وفيّروايةّللبخاريّقالّرجلّمنّاألنصارّ:ماّأرادّبهاّوجهّهللاّّ.
وذكرّالواقديّأنّالمتكلمّبهذاّكانّمعتبّبنّقشيرّوهوّمعدودّمنّالمنافقينّّ.
فهذاّالكالمّمماّيوجبّالقتلّباالتفاقّألنهّجعلّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّظالماّمرائياّوقدّصرحّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّبأنّهذاّمنّأذىّالمرسلينّثمّاقتدىّفيّالعفوّعنّذلكّبموسىّعليهّالسالمّولمّيستتبّألنّالقولّلمّيثبتّفإنهّلمّ
يراجعّالقائلّوالّتكلمّفيّذلكّبشيءّّ.
ومنّذلكّماّرواهّابنّأبيّعاصمّوأبوّالشيخّفيّالدالئلّبإسنادّصحيحّعنّقتادةّعنّعقبةّبنّوساجّعنّعمرّقالّ:
أتىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّبقليدّمنّذهبّوفضةّفقسمهّبينّأصحابهّفقامّرجلّمنّأهلّالباديةّفقالّ:ياّمحمدّ
وهللاّلئنّأمركّهللاّأنّتعدلّفماّأراكّتعدلّفقالّ"ّ:ويحكّمنّيعدلّعليكّبعدي؟ّ"ّفلماّولىّقال"ّ:ردوهّعليّرويدا"ّّ.
ومنّذلكّقولّاألنصاريّالذيّحاكمّالزبيرّفيّشراجّالحرةّلماّقالّلهّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّاسقّياّزبيرّثمّسرحّ
الماءّإلىّجارك"ّفقالّ:أنّكانّابنّعمتك؟ّ
وحديثّالرجلّالذيّقضىّعليهّفقالّ:الّأرضىّثمّذهبّإلىّأبيّبكرّثمّإلىّعمرّفقتلهّّ.
ولهذاّنظائرّفيّالحديثّإذاّتتبعتّمثلّالحديثّالمعروفّعنّبهزّابنّحكيمّعنّأبيهّعنّجدهّأنّأخاهّأتىّالنبيّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّفقالّ:جيرانيّعلىّماذاّأخذواّفأعرضّعنهّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقالّ:إنّالناسّيزعمونّأنكّ
"ّ:لئنّكنتّأفعلّذلكّإنهّلعليّّّوماّهوّعليهمّخلواّلهّجيرانهّ"ّرواهّأبوّداودّبإسنادّ
تنهىّعنّالفيءّوتستحلّبهّفقال ّ
صحيحّّ.
فهذاّوإنّكانّقدّحكىّهذاّالقذفّعنّغيرهّفإنماّقصدّبهّانتقاصهّوإيذاءهّبذلكّولمّيحكهّعلىّوجهّالردّعلىّمنّقالهّ
وهذاّمنّأنواعّالسبّّ.
ومثلّحديثّابنّإسحاقّعنّهشامّعنّأبيهّعنّعائشةّقالتّ:ابتاعّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّجزوراّمنّأعرابيّ
بوسقّمنّتمرّالذخيرةّفجاءّبهّإلىّمنزلهّفالتمسّالتمرّفلمّيجدهّفيّالبيتّقالّ:فخرجّإلىّاألعرابيّفقال"ّ:ياّعبدّهللاّ
إناّابتعناّمنكّجزوركّهذاّبوسقّمنّتمرّالذخيرةّونحنّنرىّأنهّعندناّفلمّنجده"ّفقالّاألعرابيّ:واغدراهّواغدراهّ
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"ّرواهّ
ّ:لرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّتقولّهذا؟ّفقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:دعوه ّ
فوكزهّالناسّوقالوا ّ
ابنّأبيّعاصمّوابنّحبانّفيّالدالئلّّ.
فهذاّالبابّكلهّمماّيوجبّالقتلّويكونّبهّالرجلّكافراّمنافقاّحاللّالدمّكانّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوغيرهّمنّ
ّ {ّ:خ ّذّ ّالّعّفّّوّّوّأمّرّّّّب ّالع ّ
ّين}ّ
نّ ّال ّجا ّهل ّّ
ّرفّّّّوأّ ّع ّرضّّّ ّع ّّ
األنبياءّعليهمّالسالمّيعفونّويصفحونّعمنّقالهّامتثاالّلقولهّتعالى ّ
ّ
}ّوقولهّتعالىّ{ّ:والّّت ّسّت ّو ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّيّأ ّح ّسنّّّّفإّذاّالذّيّ
يّال ّح ّسّنةّّوالّال ّسّيّئةّ ّادّفعّّّّبالتّيّه ّّ
ّيّأّ ّح ّسنّّ ّ
وكقولهّتعالىّ {ّ:ادّفعّّّّبالّّتيّه ّّ
تّ
ّّّ ّكّن ّّ
يم}ّوكقولهّتعالىّ{ّ:ولّو
ظّ ّع ّظ ّّ
صّب ّرواّّو ّماّّيلّّقا ّهاّإّالّّّذوّ ّح ّّ
كّّوّبّيّن ّهّ ّعّد ّاوةّّ ّكأّّن ّهّّولّيّّّ ّحمّي ّمّّو ّماّّيلّّقا ّهاّإّالّّالّذ ّّ
ّبّيّن ّّ
ّينّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اعفّّّ ّعن ّه ّمّّو ّ
ّكّّف ّ
ينّ
ّر ّّ
بّالنّفضّواّمّنّّّ ّحّول ّّ
ّيظّالّقل ّ
ّف ّظاّّ ّغل ّ
اسّتّغفّرّّّل ّه ّمّّو ّش ّ
او ّر ّه ّمّفّيّاألّم ّّر}ّوكقولهّتعالىّ{ّ:والّت ّط ّّعّال ّكاف ّ
ّينّّودّعّّّأّّذاهّم}ّوذلكّألنّدرجةّالحلمّوالصبرّعلىّاألذىّوالعفوّعنّالظلمّأفضلّأخالقّأهلّالدنياّواآلخرةّ
ّو ّال ّمّناّفق ّّ
اسّّو ّ
هللاّّّيحّبّّّ ّالم ّ
ّين}ّ
ّح ّسن ّّ
نّالّن ّّ
ّينّ ّع ّّ
ّينّ ّالّغّي ّظّّو ّالّعاف ّّ
اظم ّّ
يبلغّالرجلّبهاّماّالّيبلغهّبالصيامّوالقيامّقالّتعالى ّ
ّ{ّ:و ّال ّك ّ
ّ
ّ
ّ
وقالّتعالىّ{ّ:و ّج ّزا ّءّ ّسّيّئ ّةّ ّسّيّئ ّّةّمّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّثلّ ّهاّّف ّمنّّّ ّعّفاّّوأّ ّ
ّّّّتّعفواّ
ّّّتخفوهّّأو
هللا}ّوقالّتعالى{ّ:إّنّّّتّبّدواّ ّخيّراّأو
حّّفأ ّج ّرهّّ ّعلىّ ّ
صلّ ّ
انّ ّعفّّواّّّقدّيراّ}ّوقالّ{ّ:وإّنّّّ ّعاّقّبّت ّمّّفّعاّقبّواّّبمّ
ّاب ّرين}ّّّ.
صّب ّرّت ّمّلّهّّ
ّث ّّ
هللاّ ّك ّّ
ّ ّعنّّّسّو ّءّّفإّنّّّ ّّ
لّ ّماّعّوّقّبّت ّمّّب ّهّّولّئّنّّّ ّ
ّوّ ّخيّرّّّلّلص ّ
واألحاديثّفيّهذاّالبابّكثيرةّمشهورةّثمّاألنبياءّأحقّالناسّبهذهّالدرجةّلفضلهمّوأحوجّالناسّإليهاّلماّابتلواّبهّ
منّدعوةّالناسّومعالجتهمّوتغييرّماّكانواّعليهّمنّالعاداتّهوّأمرّلمّيأتّبهّأحدّإالّعوديّفالكالمّالذيّيؤذيهمّ
يكفرّبهّالرجلّفيصيرّبهّمحارباّإنّكانّذاّعهدّومرتداّأوّمنافقاّإنّكانّممنّيظهرّاإلسالمّولهمّفيهّأيضاّحقّ
اآلدميّفجعلّهللاّلهمّأنّيعفواّعنّمثلّهذاّالنوعّووسعّعليهمّذلكّلماّفيهّمنّحقّاآلدميّتغليباّلحقّاآلدميّعلىّ
ّحقّهللاّكماّجعلّلمستحقّالقودّوحدّالقذفّأنّيعفوّعنّالقاتلّوالقاذفّوهمّأولىّلماّفيّجوازّعفوّاألنبياءّونحوهمّ
منّالمصالحّالعظيمةّالمتعلقةّبالنبيّوباألمةّوبالدينّوهذاّمعنىّقولّعائشةّرضيّهللاّعنهاّ:ماّضربّرسولّهللاّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّبيدهّخادماّلهّوالّامرأةّوالّدابةّوالّشيئاّقطّإالّأنّيجاهدّفيّسبيلّهللاّوالّانتقمّلنفسهّقطّوفيّ
لفظّ:ماّنيلّمنهّشيءّفانتقمهّمنّصاحبهّإالّأنّتنتهكّمحارمّهللاّفإذاّانتهكتّمحارمّهللاّلمّيقمّلغضبةّشيءّحتىّينتقمّ
هللّمتفقّعليهّّ.
ومعلومّأنّالنيلّمنهّأعظمّمنّانتهاكّالمحارمّلكنّلماّدخلّفيهاّحقهّكانّاألمرّإليهّفيّالعفوّأوّاالنتقامّفكانّيختارّ
العفوّوربماّأمرّبالقتلّإذاّرأىّالمصلحةّفيّذلكّبخالفّماّالّحقّلهّفيهّمنّزناّأوّسرقةّأوّظلمّلغيرهّفإنهّيجبّ
عليهّالقيامّبهّّ.
وقدّكانّأصحابهّإذاّرأواّمنّيؤذيهّأرادواّقتلهّلعلمهمّبأنهّيستحقّالقتلّفيعفوّهوّعنهّصلىّهللاّعليهّوسلمّويبينّلهمّ
أنّعفوهّأصلحّمعّإقرارهّلهمّعلىّجوازّقتلهّولوّقتلهّقاتلّقبلّعفوّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلمّيعرضّلهّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّلعلمهّبأنهّقدّانتصرّهللّورسولهّبلّيحمدهّعلىّذلكّويثنيّعليهّكماّقتلّعمرّرضيّهللاّعنهّ
الرجلّالذيّلمّيرضىّبحكمهّوكماّقتلّرجلّبنتّمروانّوآخرّاليهوديةّالسابةّفإذاّتعذرّعفوهّبموتهّصلىّهللاّعليهّ
ّوسلمّبقيّحقاّمحضاّهللّولرسولهّوللمؤمنينّلمّيعفّعنهّمستحقهّفتجبّإقامتهّّ.
ويبينّذلكّماّروىّإبراهيمّبنّالحكمّبنّأبانّ:حدثنيّأبيّعنّعكرمةّعنّأبيّهريرةّرضيّهللاّعنهّأنّأعرابياّجاءّ
ّ:أحسنتّإليك؟ّقالّاألعرابيّ:الّوالّأجملتّقالّ:
إلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيستعينهّفيّشيءّفأعطاهّشيئاّثمّقال ّ
فغضبّالمسلمونّوقامواّإليهّفأشارّإليهمّأنّكفواّثمّقامّفدخلّمنزلهّثمّأرسلّإلىّاألعرابيّفدعاهّإلىّالبيتّيعنيّ
فأعطاهّفرضيّفقال"ّ:إنكّجئتناّفسألتناّفأعطيناكّفقلتّماّقلتّوفيّأنفسّالمسلمينّشيءّمنّذلكّفإنّأحببتّفقلّبينّ
أيديهمّماّقلتّبينّيديّحتىّيذهبّمنّصدورهمّماّفيهاّعليك"ّقالّ:نعمّفلماّكانّالغدّأوّالعشيّجاءّقالّرسولّهللاّ
صلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:إنّصاحبكمّهذاّجاءّفسألناّفأعطيناهّفقالّماّقالّوإناّدعوناهّإلىّالبيتّفأعطيناهّفزعمّأنهّقدّ
"ّقالّاألعرابيّ:نعمّفجزاكّهللاّمنّأهلّوعشيرةّخيراّفقالّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّ:أالّإنّمثليّ
رضيّأكذلك؟ّ ّ
ومثلّهذاّاألعرابيّكمثلّرجلّكانتّلهّناقةّفشردتّعليهّفاتبعهاّالناسّفلمّيزيدوهاّإالّنفوراّفناداهمّصاحبّالناقةّ:
خلواّبينيّوبينّناقتيّفأناّأرفقّبهاّفتوجهّلهاّصاحبّالناقةّبينّيديهاّفأخذّلهاّمنّقمامّاألرضّفجاءتّفاستناختّ
فشدّعليهاّرحلهاّواستوىّعليهاّوإنيّلوّتركتكمّحينّقالّالرجلّماّقالّفقتلتموهّدخلّالنارّ"ّّ.
ورواهّأبوّأحمدّالعسكريّبهذاّاإلسنادّقال"ّ:جاءّأعرابيّإلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقالّ:ياّمحمدّأعطنيّفإنكّالّ
تعطينيّمنّمالكّوالّمنّمالّأبيكّفأغلظّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفوثبّإليهّأصحابهّفقالواّ:ياّعدوّهللاّتقولّهذاّ
لرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم؟ّ"ّّ.
وذكرهّبهذاّيبينّلكّأنّقتلّذلكّالرجلّألجلّقولهّماّقالّكانّجائزاّقبلّاالستتابةّوأنهّصارّكافراّبتلكّالكلمةّولوالّ
ذلكّلماّكانّيدخلّالنارّإذاّقتلّعلىّمجردّتلكّالكلمةّبلّكانّيدخلّالجنةّألنهّمظلومّشهيدّوكانّقاتلهّدخلّالنارّألنهّ
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قتلّمؤمناّمتعمداّولكانّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيبينّأنّقتلهّلمّيحلّألنّسفكّالدمّبغيرّحقّمنّأكبرّالكبائرّوهذاّ
األعرابيّكانّمسلماّولهذاّقالّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّحقهّلفظّ"صاحبكم"ّولهذاّجاءهّاألعرابيّيستعينهّولوّكانّ
كافراّمحارباّلماّجاءّيستعينهّفيّشيءّولوّكانّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأعطاهّليسلمّلذكرّفيّالحديثّأنهّأسلمّفلماّ
لمّيجرّلإلسالمّذكرّدلّعلىّأنهّكانّممنّدخلّاإلسالمّوفيهّجفاءّاألعرابّوممنّدخلّفيّقولهّتعالىّ{ّ:فإّنّّّأّ ّع ّ
طواّ
ّع ّطّواّّمّن ّهاّإّّذاّ ّه ّمّّي ّس ّخ ّ
ّمّن ّهاّ ّرضّواّّوإّنّّّلّ ّمّيّ
ون}ّّّ.
ط ّّ
ومماّيوضحّذلكّأنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّكانّيعفوّعنّالمنافقينّالذينّالّيشكّفيّنفاقهمّحتىّقالّ:لوّأعلمّ
أنيّلوّزدتّعلىّالسبعينّغفرّلهّلزدتّحتىّنهاهّهللاّعنّالصالةّعليهمّواالستغفارّلهمّوأمرهّباإلغالظّعليهمّفكثيرّ
مماّكانّيحتملهّمنّالمنافقينّمنّالكالمّوماّيعاملهمّمنّالصفحّوالعفوّواالستغفارّكانّقبلّنزولّبراءةّلماّقيلّلهّ:
ّينّّودّعّّّأّّذا ّه ّم}ّالحتياجهّإذّذاكّإلىّاستعطافهمّوخشيةّنفورّالعربّعنهّإذاّقتلّأحداّمنهمّ
ينّّو ّال ّمّناّفق ّّ
ّر ّّ
{ّوالّّت ّط ّّعّ ّال ّكاف ّ
وقدّصرحّصلىّهللاّعليهّوسلمّلماّقالّابنّأبي{ّ:لّئّنّّّ ّر ّجّعّناّإّلّىّ ّال ّمدّيّن ّةّلّي ّ
ل}ّولماّقالّذوّ
ّخ ّر ّجنّّّاألّ ّع ّّزّّمّن ّهاّاألّّذ ّ
الخويصرةّ:اعدلّفإنكّلمّتعدلّوعندّغيرّهذهّالقضيةّأنهّأنماّلمّيقتلهمّلئالّيتحدثّالناسّأنّمحمداّيقتلّأصحابهّفإنّ
الناسّينظرونّإلىّظاهرّاألمرّفيرونّواحداّمنّأصحابهّقدّقتلّفيظنّالظانّأنهّيقتلّبعضّأصحابهّعلىّغرضّأوّ
حقدّأوّنحوّذلكّفينفرّالناسّعنّالدخولّفيّاإلسالمّوإذاّكانّمنّشريعتهّأنّيتألفّالناسّعلىّاإلسالمّباألموالّ
العظيمةّليقومّدينّهللاّوتعلوّكلمتهّفألنّيتألفهمّبالعفوّأولىّوأحرىّّ.
فلماّأنزلّهللاّبراءةّونهاهّعنّالصالةّعلىّالمنافقينّوالقيامّعلىّقبورهمّوأمرهّأنّيجاهدّالكفارّوالمنافقينّويغلظّ
عليهمّنسخّجميعّماّكانّالمنافقونّيعاملونّبهّمنّالعفوّكماّنسخّماّكانّالكفارّيعاملونّبهّمنّالكفّعمنّسالمّولمّ
ّيبقّإالّإقامةّالحدودّوإعالءّكلمةّهللاّفيّحقّاإلنسانّّ.
ّ
ّينّ ّهاّدواّ
ّنّالّذ ّّ
ّونّالضّاللّة}ّإلىّقوله{ّ:م ّّ
بّّي ّشّتر ّّ
ّنّال ّكّتا ّ
صيباّّم ّّ
فإنّقيلّ:فقدّقالّتعالى{ّ:أّلّ ّمّّت ّّرّإّلّىّالّذ ّّ
ّينّأّوّتواّّن ّ
ّرّم ّ
صّيّناّّو ّ
ونّ ّسمّ
ين}ّّّ.
ّه ّمّّو ّطّعناّّفّيّالّد ّّ
اس ّمعّّّ ّغي ّّ
اضّع ّهّّوّيقّولّ ّّ
ّح ّرفّ ّّ
ّس ّم ّّعّّو ّر ّ
ونّ ّال ّكلّ ّمّ ّعنّّّ ّمّو ّ
ّعّناّّو ّع ّ
يّ
اعّناّلّّياّّّبأّّل ّسّنت ّ
ّرّم ّ
وقولهمّ{ّ:و ّ
ّس ّم ّّع}ّمثلّقولهمّ:اسمعّالّسمعتّواسمعّغيرّمقبولّمنكّألنّمنّالّيقصدّإسماعهّالّيقبلّ
اس ّمعّّّ ّغي ّّ
كالمهّّ.
اعّنا}ّقالّقتادةّوغيرهّ:كانتّاليهودّتقولّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّراعناّسمعكّيستهزئونّبذلكّوكانتّ
وقولهمّ{ ّر ّ
فيّاليهودّقبيحةّّ.
وروىّاإلمامّأحمدّعنّعطيةّقالّ:كانّيأتيّناسّمنّاليهودّفيقولونّ:راعناّسمعكّحتىّقالهاّناسّمنّالمسلمينّفكرهّ
هللاّلهمّماّقالتّاليهودّّ.
وقالّعطاءّالخرسانيّ:كانّالرجلّيقولّ:أرعناّسمعكّويلويّبذلكّلسانهّويطعنّفيّالدينّّ.
وذكرّبعضّأهلّالتفسيرّأنّهذهّاللفظةّكانتّسباّقبيحاّبلغةّاليهودّّ.
فهؤالءّقدّسبوهّصلىّهللاّعليهّوسلمّبهذاّالكالمّولوواّألسنتهمّبهّواستهزءواّبهّوطعنواّفيّالدينّومعّذلكّفلمّيقتلهمّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّّ.
قلناّ:عنّذلكّأجوبةّّ:
أحدهاّ:أنّذلكّكانّفيّحالّضعفّاإلسالمّفيّالحالّالتيّأخبرّهللاّعنّرسولهّوالمؤمنينّأنهمّيسمعونّمنّالذينّ
أوتواّالكتابّوالمشركينّأذىّكثيراّوأمرهمّبالصبرّوالتقوىّثمّإنّذلكّنسخّعندّالقوةّباألمرّبقتالهمّحتىّيعطواّ
الجزيةّعنّيدّوهمّصاغرونّوالصاغرّالّيفعلّشيئاّمنّاألذىّفيّالوجهّومنّفعلهّفليسّبصاغرّّ.
ثمّإنّمنّالناسّمنّيسميّذلكّنسخاّلتغيرّالحكمّومنهمّمنّالّيسميهّنسخاّألنّهللاّتعالىّأمرهمّبالعفوّوالصفحّإلىّ
أنّيأتيّهللاّبأمرهّوقدّأتىّهللاّبأمرهّمنّعزّاإلسالمّوإظهارهّواألمرّبقتالهمّحتىّيعطواّالجزيةّعنّيدّوهمّ
صاغرونّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
لّهللاّّلهّنّّّ ّسّبيال}ّوقالّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
ّّّّي ّجّع ّ
تّأو
تّ ّحتىّّيتّوفاهّنّّّال ّمّو ّ
ّسكوهّنّّّفّيّالّبيّو ّ
وهذاّمثلّقولهّتعالى{ّ:فأم ّ
وسلم"ّ:قدّجعلّهللاّلهنّسبيال"ّفبعضّالناسّيسميّذلكّنسخاّوبعضهمّالّيسميهّنسخاّوالخالفّلفظيّّ.
ومنّالناسّمنّيقولّ:األمرّبالصفحّباقّعندّالحاجةّإليهّبضعفّالمسلمّعنّالقتالّبأنّيكونّفيّوقتّأوّمكانّالّ
يتمكنّمنهّوذلكّالّيكونّمنسوخاّإذّالمنسوخّماّارتفعّفيّجميعّاألزمنةّالمستقبلةّّ.
وبالجملةّفالّخالفّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّكانّمفروضاّعليهّلماّقويّأنّيتركّماّكانّيعاملّبهّأهلّالكتابّ
والمشركينّومظهريّالنفاقّمنّالعفوّوالصفحّإلىّقتالهمّوإقامةّالحدودّعليهمّسميّنسخاّأوّلمّيسمّّ.
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الجوابّالثانيّ:أنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقدّكانّلهّأنّيعفوّعمنّسبهّوليسّلألمةّأنّتعفوّعمنّسبهّكماّقدّكانّ
يعفوّعمنّسبهّمنّالمسلمينّمعّأنهّالّخالفّبينّالمسلمينّفيّوجوبّقتلّمنّسبهّمنّالمسلمينّّ.
الجوابّالثالثّ:أنّهذاّليسّبإظهارّللسبّوإنماّهوّإخفاءّلهّبمنزلةّ"السامّعليكم"ّوبمنزلةّظهورّالنفاقّفيّلحنّ
القولّألنهمّكانواّيظهرونّأنهمّيقصدونّمسألتهّأنّيسمعّكالمهمّوأنّيراعيهمّفينتظرهمّحتىّيقضواّكالمهمّوحتىّ
يفهمواّكالمهّويأتونهّعلىّهذاّالوجهّثمّإنهمّيلوونّألسنتهمّبالكالمّوينوونّبهّاالستهزاءّوالسبّوالطعنّفيّالدينّ
كماّيلوونّألسنتهمّبالسامّوينوونّبهّالدعاءّعليهّبالموتّواليهودّأمةّمعروفةّبالنفاقّوالخبثّوأنّتظهرّخالفّماّ
تبطنّولكنّذلكّالّيوجبّإقامةّالحدّعليهمّّ.
ولوّكانّهذاّسباّظاهراّلماّكانّالمسلمونّيخاطبونّبمثلّذلكّقاصدينّبهّالخيرّحتىّنهواّعنّالتكلمّبكالمّيحتملّ
االستهزاءّويوهمهّبحيثّيصيرّسباّبالنيةّوداللةّالحالّّ.
وذلكّأنّهذهّاللفظةّكانتّالعربّتتخاطبّبهاّالّتقصدّسباّقالّعطاءّ:كانتّلغةّفيّاألنصارّفيّالجاهليةّوقالّأبوّ
العاليةّ:إنّمشركيّالعربّإذاّحدثّبعضهمّبعضاّيقولّأحدهمّلصاحبهّ:أرعنيّسمعكّفنهوّعنّذلكّوكذلكّقالّ
ّ:أرعيتهّسمعيّإرعاءّإذاّفرغتهّلكالمهّألنكّجعلتّالسمعّيرعىّكالمهّوتقولّ
الضحاكّوذلكّأنّالعربّتقول ّ
"ّبهذاّالمعنىّلكنّكانتّاليهودّتعتقدهاّسباّبينهاّ:إماّلماّفيهّمنّاالشتراكّفإنهاّكماّتستعملّفيّ
"راعيتهّسمعي ّ
استرعاءّالسمعّتستعملّبمعنىّالمفاعلةّكأنهّقيلّ:راعنيّحتىّأراعيكّوهذاّإنماّيكونّبينّاألمثالّوالنظراءّومرتبةّ
الرئيسّأعلىّمنّذلكّأوّأنّاليهودّينوونّبهاّمعنىّالرعونةّأوّفيهاّطلبّحفظّالكالمّواالهتمامّبهّوهذاّإنماّيكونّ
منّاألعلىّلألسفلّألنّالرعايةّهيّالحفظّوالكالءةّومنهّاسترعاءّالشاةّّ.
وقدّغلبتّفيّعرفهمّولغتهمّعلىّمعنىّرديءّكماّقيلّ:إنهمّينوونّبهاّاسمعّالّسمعتّوبالجملةّإنماّيصيرّمثلّهذاّ
سباّبالنيةّوليّاللسانّونحوهّفنهيّالمسلمونّعنهاّحسماّلمادةّالتشبهّباليهودّوتشبهّاليهودّبهمّوجعلّذلكّذريعةّإلىّ
االستهزاءّبهّولماّيحتملهّلفظهاّمنّقلةّاألدبّفيّمخاطبةّالرسولّصلىّهللاّعليهّوسلمّّ.
ّ:كانّالمسلمونّيقولونّ
الجوابّالرابعّ:ماّذكرهّبعضّأهلّالتفسيرّالذيّذكرّأنهاّكانتّسباّقبيحاّبلغةّاليهودّقال ّ
راعناّياّرسولّهللاّوأرعناّسمعكّيعنونّمنّالمراعاةّوكانتّهذهّاللفظةّسباّقبيحاّبلغةّاليهودّفلماّسمعتهاّاليهودّ
اغتنموهاّوقالواّفيماّبينهمّ:كناّنسبّمحمداّسراّفأعلنواّلهّاآلنّبالشتمّوكانواّيأتونهّويقولونّ:راعناّياّمحمدّ
ويضحكونّفيماّبينهمّفسمعهاّسعدّبنّمعاذّففطنّلهاّوكانّيعرفّلغتهمّفقالّلليهودّ:عليكمّلعنةّهللاّوالذيّنفسيّبيدهّ
ياّمعشرّاليهودّلئنّسمعتهاّمنّرجلّمنكمّيقولهاّلرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّألضربنّعنقهّفقالواّ:أولستمّ
اعّنا}ّلكيالّيتخذّاليهودّذلكّسبيالّإلىّشتمّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّ
تقولنها؟ّفأنزلّهللاّ{ّ:ياّأّّي ّهاّالّذ ّّ
ّينّآ ّمّنواّالّّتقّولّواّ ّر ّ
وسلمّّ.
فهذاّالقولّدليلّعلىّأنّاللفظةّمشتركةّفيّلغةّالعربّولغةّالعبرانيينّوأنّالمسلمينّلمّيكونواّيفهمونّمنّاليهودّإذاّ
قالوهاّإالّمعناهاّفيّلغتهمّفلماّفطنواّلمعناهاّفيّاللغةّاألخرىّنهوهمّعنّقولهاّوأعلموهمّأنّذلكّناقضّلعهدهمّ
ومبيحّلدمائهمّوهذاّأوضحّدليلّعلىّأنهمّإذاّتكلمواّبماّيفهمّمنهّالسبّحلتّدماؤهمّوإنماّلمّيستحلواّدماءهمّألنّ
المسلمينّلمّيكونواّيفهمونّالسبّوالكالمّفيّالسبّالظاهرّوهوّماّيفهمّمنهّالسبّّ.
فإنّقيلّ:أهلّالذمةّقدّأقررناهمّعلىّدينهمّومنّدينهمّاستحاللّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفإذاّقالواّذلكّلمّ
يقولواّغيرّماّأقررناهمّعليهّوهذهّنكتةّالمخالفّّ.
قلناّ:ومنّدينهمّاستحاللّقتالّالمسلمينّوأخذّأموالهمّومحاربتهمّبكلّطريقّومعّهذاّفليسّلهمّأنّيفعلواّذلكّبعدّ
العهدّومتىّفعلوهّنقضواّالعهدّوذلكّألناّوإنّكناّنقرهمّعلىّأنّيعتقدواّماّيعتقدونهّويخفواّماّيخفونهّفلمّنقرهمّعلىّ
أنّيظهرواّذلكّويتكلمواّبهّبينّالمسلمينّونحنّالّنقولّبنقضّعهدّالسابّحتىّنسمعهّيقولّذلكّأوّيشهدّبهّ
المسلمونّومتىّحصلّذلكّكانّقدّأظهرهّوأعلنهّّ.
وتحريرّالجوابّأنّكلتاّالمقدمتينّباطلةّّ.
أماّقولهّ"أقررناهمّعلىّدينهم"ّفيقالّ:لوّأقررناهمّعلىّكلّماّيدينونّبهّلكانواّمنزلةّأهلّملتهمّالمحاربينّولوّ
أقررناهمّعلىّكلّماّيدينونّبهّلمّيعاقبواّعلىّإظهارّدينهمّوإظهارّالطعنّفيّدينناّوالّخالفّأنهمّيعاقبونّعلىّذلكّ
ولوّأقررناهمّعلىّدينهمّمطلقاّألقررناهمّعلىّهدمّالمساجدّوإحراقّالمصاحفّوقتلّالعلماءّوالصالحينّفإنّماّ
يدينونّبهّمماّيؤذيّالمسلمينّكثيرةّوالخطيئةّإذاّأخفيتّلمّتضرّإالّصاحبهاّثمّالّخالفّأنهمّالّيقرونّعلىّشيءّ
منّذلكّوإنماّأقررناهمّكماّقالّغرفةّبنّالحارثّعلىّأنّنخليهمّيفعلونّبينهمّماّشاءواّمماّالّيؤذيّالمسلمينّوالّ
يضرهمّوالّنعترضّعليهمّفيّأمورّالّتظهرّفإنّالخطيئةّإذاّأخفيتّلمّتضرّإالّصاحبهاّولكنّإذاّأعلنتّفلمّتنكرّ
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ضرتّالعامةّوشرطناّعليهمّأنّالّيفعلواّشيئاّيؤذيناّوالّيضرناّسواءّكانواّيستحلونهّأوّالّيستحلونهّفمتىّآذواّهللاّ
ورسولهّفقدّنقضواّالعهدّوشرطناّعليهمّالتزامّحكمّاإلسالمّوإنّكانواّيرونّأنّذلكّالّيلزمهمّفيّدينهمّوشرطناّ
عليهمّأداءّالجزيةّوإنّاعتقدواّأنّأخذهاّمنهمّحرامّوشرطناّعليهمّإخفاءّدينهمّفالّيظهرونّاألصواتّبكتابهمّوالّ
علىّجنائزهمّوالّضربّناقوسّوشرطناّعليهمّأنّالّيرتفعواّعلىّالمسلمينّوأنّيخالفواّبهيآتهمّهيئةّالمسلمينّعلىّ
وجهّيتميزونّبهّويكونونّأذالءّفيّتميزهمّإلىّغيرّذلكّمنّالشروطّالتيّيعتقدونّأنهاّذاّتجبّعليهمّفيّدينهمّّ.
فعلمّأناّشرطناّعليهمّتركّكثيرّمماّيعتقدونّديناّلهمّإماّمباحاّأوّواجباّوفعلّكثيرّمماّيعتقدونهّليسّمنّدينهمّفكيفّ
يقالّ:أقررناهمّعلىّدينهمّمطلقاّّ.
"ّجوابهّأنّيقالّ:أهوّمنّ
وأماّالمقدمةّالثانيةّفنقولّ:هبّأناّأقررناهمّعلىّدينهمّفقوله"ّ:استحاللّالسبّمنّدينهم ّ
دينهمّقبلّالعهدّأوّمنّدينهمّوإنّعاهدواّعلىّتركهّّ.
األولّمسلمّلكنّالّينفعّألنّهؤالءّقدّعاهدواّفإنّلمّيكنّهذاّمنّدينهمّفيّهذهّالحالّلمّيكنّلهمّأنّيفعلوهّألنهّمنّ
دينهمّفيّحالّأخرىّوهذاّكماّأنّالمسلمّمنّدينهّاستحاللّدمائهمّوأموالهمّوأذاهمّبالهجاءّوالسبّإذاّلمّنعاهدهمّ
وليسّمنّدينهّاستحاللّذلكّإذاّعاهدهمّفليسّلناّأنّنؤذيهمّوتقولّ:قدّعاهدناكمّعلىّدينناّومنّدينناّاستحاللّأذاكمّ
فإنّالمعاهدةّالتيّبينّالمتحاربينّتحرمّعلىّكلّواحدّمنهماّفيّدينهّماّكانّيستحلهّمنّضررّاآلخرّوأذاهّقبلّالعهدّّ.
وأماّالثانيّفمنوعّفإنهّليسّمنّدينهمّاستحاللّنقضّالعهدّوالّمخالفةّمنّعاهدهّفيّشيءّمماّعاهدهّبلّمنّدينّ
جميعّأهلّاألرضّالوفاءّبالعهدّوإنّلمّيكنّهذاّمعتقدهمّفنحنّإنماّعاهدناهمّعلىّأنّيدينواّبوجوبّالوفاءّبالعهدّفإنّ
لمّيكنّدينهمّوجوبّالوفاءّبهّفلمّنعاهدهمّعلىّدينّيستحلّصاحبهّنقضّالعهدّولوّعاهدناهمّعلىّهذاّالدينّلكناّقدّ
عاهدناهمّعلىّأنّيدينواّبنقضّالعهدّفينقضوهّونحنّموفونّبالعهدّوبطالنّهذاّواضحّّ.
وإذاّلمّيكنّفعلّماّعوهدواّعلىّتركهّمنّدينهمّفنحنّقدّعاهدناهمّعلىّأنّيكفواّعنّأذاناّبألسنتهمّوأيديهمّوأنّالّ
يظهرواّشيئاّمنّأذىّهللاّورسولهّوأنّيخفواّدينهمّالذيّهوّباطلّفيّحكمّهللاّورسولهّوإذاّعاهدواّعلىّتركّهذاّ
وإخفاءّهذاّكانّفعلهّحراماّعليهمّفيّدينهمّألنّذلكّغدرّوخيانةّوتركّللوفاءّبالعهدّومنّدينهمّأنّذلكّحرامّولوّأنّ
مسلماّعاهدهّقومّمنّالكفارّطائعاّغيرّمكرهّعلىّأنّيمسكّعنّذكرّصليبهمّلوجبّعليهّفيّدينهّأنّيمسكّماّدامّ
العهدّقائماّّ.
فقولّالقائل"ّ:منّدينهمّاستحاللّسبّنبيا"ّباطلّإذّذلكّمعّالعهدّالمقتضيّلتركهّحرامّفيّدينهمّكماّيحرمّعليهمّفيّ
دينهمّاستحاللّدمائناّوأموالناّألجلّالعهدّوهمّيعتقدونّعندّأنفسهمّأنهمّإذاّآذواّهللاّورسولهّبألستنهمّأوّضرواّ
المسلمينّبعدّالعهدّفقدّفعلواّماّهوّحرامّفيّدينهمّكماّأنّالمسلمّيعلمّأنهّإذاّآذاهمّبعدّالعهدّفقدّفعلّماّهوّحرامّفيّ
دينهّويعلمونّأنّذلكّمخالفةّللعهدّوإنّظنواّأنّالّعهدّبينناّوبينهمّوإنماّهمّمغلوبونّتحتّيدّاإلسالمّفذلكّأبعدّلهمّ
عنّالعصمةّوأولىّباالنتقامّفإنهّالّعاصمّلهمّمناّإالّالعهدّفإنّلمّيعتقدواّالوفاءّبالعهدّفالّعاصمّأصالّوهذاّكلهّبينّ
لمنّتأملهّيتبينّبهّبعضّفقهّالمسألةّّ.
ومنّالفقهاءّمنّأجابّعنّهذاّبأناّأقررناهمّعلىّماّيعتقدونهّونحنّإنماّنقولّبنقضّالعهدّإذاّسبوهّبماّالّيعتقدونهّ
منّالقذفّونحوهّوهذاّالتفصيلّ
ليسّبمرضّوسيأتيّإنّشاءّهللاّتحقيقّذلكّّ.
فإنّقيلّ:فهبّأنهمّصولحواّعلىّأنّالّيظهرواّذلكّلكنّمجردّإظهارّدينهمّكيفّينقضّالعهد؟ّوهلّذلكّإالّبمثابةّ
ماّلوّأظهرواّأصواتهمّبكتابهمّأوّصليبهمّأوّأعيادهم؟ّفإنّذلكّموجبّلتنكيلهمّوتعزيرهمّدونّنقضّالعهدّّ.
قلناّ:وأيّناقضّللعهدّأعظمّمنّأنّيظهرواّكلمةّالكفرّويعلوهاّويخرجواّعنّحدّالصغارّويطعنواّفيّدينناّويؤذوناّ
أذىّهوّأبلغّمنّقتلّالنفوسّوأخذّاألموالّّ.
وأماّإظهارّتلكّاألشياءّبعدّشرطّعمرّالمعروفّففيهاّوجهانّعندناّ:أحدهماّ:ينتقضّالعهدّفالّيلزمناّواآلخرّ:الّ
ينتقضّالعهدّّ.
والفرقّبينهماّمنّوجهينّّ:
أحدهماّ:أنّظهورّتلكّاألشياءّليسّفيهّظهورّكلمةّالكفرّوعلوهاّوإنماّفيهّظهورّلدينّالمشركينّوبينّالبابينّفرقّ
فإنّالمسلمّلوّتكلمّبكلمةّالكفرّكفرّولوّلمّيفعلّإالّمجردّمشاركةّالكافرّفيّهديةّعوقبّولمّيكفرّوكانّذلكّكإظهارّ
المعاصيّمنّالمسلمّيوجبّعقوبتهّوالّيبطلّإيمانهّوالمتكلمّبكلمةّالكفرّيبطلّإيمانهّكذلكّأهلّالعهدّ:إذاّأظهرواّ
ّالكفرّونحوهّنقضواّأمانهمّوإذاّأظهرواّزيهمّعصواّولمّينقضواّأمانهمّّ.
وهذاّجوابّمنّيقولّمنّأصحابناّوغيرهمّ:إنهمّلوّأظهرواّالتثليثّونحوهّمماّهوّدينهمّنقضواّالعهدّّ.
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الجوابّالثانيّ:أنّظهورّتلكّاألشياءّليسّفيهاّضررّعظيمّعلىّالمسلمينّوالّمعرةّفيّدينهمّوالّطعنّفيّملتهمّ
وإنماّفيهّأحدّأمرينّ:إماّاشتباهّزيهمّبزيّالمسلمينّأوّإظهارّلمنكراتّدينهمّفيّدارّاإلسالمّكإظهارّالواحدّمنّ
المسلمينّلشربّالخمرّونحوهّوأماّسبّالرسولّوالطعنّفيّالدينّونحوهّذلكّفهوّمماّيضرّالمسلمينّضرراّيفوقّ
قتلّالنفسّوأخذّالمالّمنّبعضّالوجوهّفإنهّالّأبلغّفيّإسفالّكلمةّهللاّوالّإذاللّكتابّهللاّوإهانةّكتابّهللاّمنّأنّ
يظهرّالكافرّالمعاهدّالسبّوالشتمّلمنّجاءّبالكتابّّ.
وألجلّهذاّالفرقّفصلّأصحابناّوأصحابّالشافعيّاألمورّالمحرمةّعليهمّفيّالعهدّالذيّبينناّوبينهمّإلىّماّيضرّ
المسلمينّفيّنفسّأوّمالّأوّدينّوإلىّماّالّيضرّوجعلواّالقسمّاألولّينقضّالعهدّحيثّالّينقضهّالقسمّالثانيّألنّ
مجردّالعهدّومطلقهّيوجبّاإلمتناعّعماّيضرّالمسلمينّويؤذيهمّفحصولهّتفويتّلمقصودّالعقدّفيفسخهّكماّلوّفاتّ
مقصودّالبيعّبتلفّالعوضّقبلّالقبضّأوّظهورهّمستحقاّونحوهّبخالفّغيرهّوألنّتلكّالمضراتّيوجبّجنسهاّ
عقوبةّالمسلمّبالقتلّفألنّيوجبّعقوبةّالمعاهدّبالقتلّأولىّوأحرىّألنّكالهماّملتزمّإماّبإيمانهّأوّبأمانةّأنّالّ
يفعلهاّوألنّتلكّالمضراتّمنّجنسّالمحاربةّوالقتالّوذلكّإلبقاءّالعهدّمعهّبخالفّالمعاصيّالتيّفيهاّمراغمةّ
ومصارمةّّ.
فإنّقيلّ:فقدّأقرواّعلىّماّهمّعليهّمنّالشركّالذيّهوّأعظمّمنّسبّالرسولّعليهّالصالةّوالسالمّفيكونّإقرارهمّ
علىّسبّالرسولّأولىّبلّقدّأقرواّعلىّسبّهللاّتعالىّوذلكّألنّالنصارىّيعتقدونّالتثليثّونحوهّوهوّشتمّهللّ
تعالىّلماّروىّالبخاريّفيّصحيحهّعنّأبيّهريرةّقالّ:قالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:قالّهللاّعزّوجلّ:
كذبنيّابنّآدمّولمّيكنّلهّذلكّوشتمنيّولمّيكنّلهّذلكّفأماّتكذيبهّإيايّفقولهّلنّيعيدنيّكماّبدأنيّوليسّأولّالخلقّ
بأهونّعليّمنّإعادتهّوأماّشتمهّإيايّفقولهّاتخذّهللاّولداّوأناّاألحدّالصمدّالذيّلمّألدّولمّأولدّولمّيكنّليّكفواّأحدّ
"ّ.
ّ
وروىّفيّصحيحهّعنّابنّعباسّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّنحوهّّ.
وكانّمعاذّابنّجبلّيقولّإذاّراىّالنصارىّالّترحموهمّفلقدّسبّهللاّسبهّماّسبهّاياهاّأحدّمنّالبشرّّ.
لّ
قّاألّ ّرضّّّّوّتخّرّّّ ّال ّجّبا ّ
نّّمّن ّهّّوّتّن ّش ّّ
اتّّيّتّف ّط ّر ّّ
او ّّ
الر ّح ّمنّّّّولّداّّلّّقّّدّ ّجّئّت ّمّ ّشيّئاّّإّّداّّّت ّكا ّدّال ّس ّم ّّ
وقدّقالّهللاّتعالىّ{ّوّقالّواّاّت ّخّّذّ ّ
نّّولّداّ}ّاآليةّّ.
ّلر ّح ّم ّّ
ّهّداّّأّنّّّّد ّعّواّل ّ
وقدّأقرّاليهودّعلىّمقالتهمّفيّعيسىّعليهّالسالمّوهيّمنّأبلغّالقذفّّ.
قلناّ:الجوابّمنّوجوهّّ:
أحدهاّ:أنّهذاّالسؤالّفاسدّاالعتبارّفإنّكونّالشيءّفيّنفسهّأعظمّإثماّمنّغيرهّيظهرّأثرهّفيّالعقوبةّعليهّفيّ
اآلخرةّالّفيّاإلقرارّعليهّفيّالدنياّأالّترىّأنّأهلّالذمةّيقرونّعلىّالشركّوالّيقرونّعلىّالزناّوالّعلىّالسرقةّ
والّعلىّقطعّالطرقّوالّعلىّقذفّالمسلمّوالّعلىّمحاربةّالمسلمينّوهذهّاألشياءّدونّالشركّبلّسنةّهللاّفيّخلقهّ
كذلكّفإنهّعجلّلقومّلوطّالعقوبةّوفيّاألرضّمدائنّمملوءةّمنّالشركّلمّيعاجلهمّبالعقوبةّالّسيماّوالمحتجّبهذاّ
الكالمّيرىّأنّقتلّالكفارّإنماّهوّلمجردّالمحاربةّسواءّكانّكفرهّأصلياّأوّطارئاّحتىّأنهّالّيرىّقتلّالمرتدّ
ويقولّ:الدنياّليستّدارّالجزاءّعلىّالكفرّوإنماّالجزاءّعلىّالكفرّفيّاآلخرةّوإنماّيقاتلّمنّيقاتلّفقتّلدفعّأذاهّّ.
ثمّالّيجوزّأنّيقالّ:إذاّأقررناهمّعلىّالكفرّفألنّنقرهمّعلىّالمحاربةّالتيّهيّدونّالكفرّبطريقّاألولىّوسببّ
ذلكّأنّماّكانّمنّالذنوبّيتعدىّضررهّفاعلهّعجلتّلصاحبهّالعقوبةّفيّالدنياّتشريعاّوتقديراّولهذاّقالّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّ"ّ:ماّمنّذنبّأحرىّأنّتعجلّلصاحبهّالعقوبةّمنّالبغيّوقطيعةّالرحمّ"ّألنّتأخيرّعقوبتهّفسادّألهلّ
ّاألرضّبخالفّماّالّيتعدىّضررهّفاعلهّفإنهّقدّتؤخرّعقوبتهّوإنّكانّأعظمّكالكفرّونحوهّفإذاّأقررناهمّعلىّ
الشركّأكثرّماّفيهّتأخيرّالعقوبةّعليهّوذلكّالّيستلزمّتأخيرّعقوبةّماّيضرّبالمسلمينّألنهّدونهّكماّقدمناهّّ.
الوجهّالثانيّ:أنّيقالّ:الّخالفّأنهمّإذاّأقرواّعلىّماّهمّعليهّمنّالكفرّغيرّمضارينّللمسلمينّالّيجوزّأذاهمّالّ
فيّدمائهمّوالّفيّأبشارهمّولوّأظهرواّالسبّونحوهّعوقبواّعلىّذلكّإماّفيّالدماءّأوّفيّاألبشارّّ.
ثمّإنهّالّيقالّ:إذاّلمّيعاقبواّبالعزيرّعلىّالشركّلمّيعاقبواّعلىّالسبّالذيّهوّدونهّوإذاّكانّهذاّالسؤالّمعترضاّ
علىّاإلجماعّلمّيجبّجوابهّكيفّوالمنازعّقدّسلمّأنهمّيعاقبونّعلىّالسبّفعلمّأنهّلمّيقرهمّعليهّفالّيقبلّمنهّ
السؤالّّ.
والجوابّعنّهذهّالشبهةّمشتركّفالّيجبّعليناّاالنفرادّبهّّ.
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الوجهّالثالثّ:أنّالسابّينضمّالسبّإلىّشركهّالذيّعوهدّعليهّبخالفّالمشركّالذيّلمّيسبّوالّيلزمّمنّاإلقرارّ
علىّذنبّمفردّاإلقرارّعليهّمعّذنبّآخرّوإنّكانّدونهّفإنّاجتماعّالذنبينّيوجبّجرماّمغلظاّالّيحصلّحالّ
االنفرادّّ.
الوجهّالرابعّ:قوله"ّ:ماّهمّعليهّمنّالكفرّأعظمّمنّسبّالرسول"ّليسّبجيدّعلىّاإلطالقّوذلكّألنّأهلّالكتابّ
طائفتانّّ:
أماّاليهودّفأصلّكفرهمّتكذيبّالرسولّوسبهّأعظمّمنّتكذيبهّفليسّلهمّكفرّأعظمّمنّسبّالرسولّفإنّجميعّماّ
يكفرونّبهّمنّالكفرّبدينّاإلسالمّوبعيسىّوبماّأخبرّهللاّبهّمنّأمورّاآلخرةّوغيرّذلكّمتعلقّبالرسولّفسبهّكفرّ
بهذاّكلهّألنّذلكّإنماّعلمّمنّجهتهّوليسّعندّأهلّاألرضّفيّوقتناّهذاّعلمّموروثّيشهدّعليهّأنهّمنّعندّهللاّإالّ
العلمّالموروثّعنّمحمدّصلىّهللاّعليهّوسلمّوماّسوىّذلكّمماّيؤثرّعنّغيرهّمنّاألنبياءّفقدّاشتبهّواختلطّكثيرّ
منهّأوّأكثرهّوالواجبّفيماّالّنعلمّحقيقتهّمنهّأنّالّيصدقّوالّيكذبّّ.
وأماّالنصارىّفسبهمّللرسولّطعناّفيماّجاءّبهّمنّالتوحيدّوأنباءّالغيبّوالشرائعّوإنماّذنبهّاألعظمّعندهمّأنّقالّ:
أنّعيسىّعبدّهللاّورسولهّكماّأنّذنبهّاألعظمّعندّاليهودّأنّغيرّشريعةّالتوراةّوإالّفالنصارىّليسواّمحافظينّ
علىّشريعةّمورثةّبلّكلّبرهةّمنّالدهرّتبتدعّلهمّاألحبارّشريعةّمنّالدينّلمّيأذنّهللاّبهاّثمّالّيرعونهاّحقّ
رعايتهاّفسبهمّلهّمتضمنّللطعنّفيّالتوحيدّوللشركّوللتكذيبّباألنبياءّوالدينّومجردّشركهمّليسّمتضمناّلتكذيبّ
ّجميعّاألنبياءّوردّجميعّالدينّفالّيقالّ:ماّهمّعليهّمنّالشركّأعظمّمنّسبّالرسولّبلّسبّالرسولّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّفيهّماّهمّعليهّمنّالشركّوزيادةّّ.
وبالجملةّفينبغيّللعاقلّأنّيعلمّأنّقيامّدينّهللاّفيّاألرضّإنماّهوّبواسطةّالمرسلينّصلواتّهللاّوسالمهّعليهمّ
أجمعينّفلوالّالرسلّلماّعبدّهللاّوحدهّالّشريكّلهّولماّعلمّالناسّأكثرّماّيستحقهّسبحانهّمنّاألسماءّالحسنىّ
والصفاتّالعلىّوالّكانتّلهّشريعةّفيّاألرضّّ.
والّتحسبنّأنّالعقولّلوّتركتّوعلومهاّالتيّتستفيدهاّبمجردّالنظرّعرفتّهللاّمعرفةّمفصلةّبصفاتهّوأسمائهّعلىّ
وجههّاليقينّفإنّعامةّمنّتكلمّفيّهذاّالبابّبالعقلّفإنماّتكلمّبعدّأنّبلغهّماّجاءتّبهّالرسلّواستصغىّبذلكّ
واستأنسّبهّسواءّأظهرّاالنقيادّللرسلّأوّلمّيظهرّوقدّاعترفّعامةّالرؤوسّمنهمّأنهّالّينالّبالعقلّعلمّجازمّفيّ
تفاصيلّاألمورّاإللهيةّوإنماّينالّبهّالظنّوالحسبانّّ.
والقدرّالذيّيمكنّالعقلّإداركهّبنظرهّفإنّالمرسلينّصلواتّهللاّوسالمهّعليهمّنبهواّالناسّعليهّوذكروهمّبهّ
ودعوهمّإلىّالنظرّفيهّحتىّفتحواّأعيناّعمياّوآذاناّصماّوقلوباّغلفاّّ.
والقدرّالذيّيعجزّالعقلّعنّإدراكهّعلموهمّإياهّوأنبأوهمّبهّفالطعنّفيهمّطعنّفيّتوحيدّهللاّوأسمائهّوصفاتهّ
وكالمهّودينهّوشرائعهّوأنبيائهّوثوابهّوعقابهّوعامةّاألسبابّالتيّبينهّوبينّخلقهّبلّيقالّ:إنهّليسّفيّاألرضّ
مملكةّقائمةّإالّفيّبنبوةّأوّأثرّنبوةّوإنّكلّخيرّفيّاألرضّفمنّآثارّالنبواتّوالّيستريبنّالعاقلّفيّهذاّالبابّ
الذينّدرستّالنبوةّفيهمّمثلّالبراهمةّوالصابئةّوالمجوسّونحوهمّفالّسفتهمّوعامتهمّقدّأعرضواّعنّهللاّوتوحيدهّ
وأقبلواّعلىّعبادةّالكواكبّوالنيرانّواألصنامّوغيرّذلكّمنّاألوثانّوالطواغيتّفلمّيبقّبأيديهمّالّتوحيدّوالّغيرهّّ.
ينّ ّماّّوصّىّّب ّهّّنوحاّّّوالّذّيّأّّو ّحّيّناّ
ّنّالّد ّّ
عّلّ ّك ّمّم ّّ
وليستّأمةّمستمسكةّبالتوحيدّإالّأتباعّالرسلّقالّهللاّسبحانهّ {ّ:ش ّر ّّ
ّينّ ّماّّتّدعّو ّه ّمّإّلّّي ّه}ّ
ّرّ ّعلّىّ ّال ّم ّش ّرك ّّ
ينّّوالّّتّتّف ّرقّواّفّي ّهّ ّكب ّّ
يسىّأّنّّّأّقّيمّواّالّد ّّ
إّلّي ّّ
ّكّّو ّماّّو ّ
ّراهّي ّمّّومّو ّسىّّو ّع ّ
صّيّناّبّ ّهّإّب ّ
فأخبرّأنّدينهّالذيّيدعواّإليهّالمرسلونّكبرّعلىّالمشركينّفماّالناسّإالّتابعّلهمّأوّمشركّوهذاّحقّالّريبّفيهّ
فعلمّأنّسبّالرسلّوالطعنّفيهمّينبوعّجميعّأنواعّالكفرّوجماعّجميعّالضالالتّوكلّكفرّففرعّمنهّكماّأنّتصديقّ
الرسلّأصلّجميعّشعبّاإليمانّوجماعّمجموعّأسبابّالهدىّّ.
الوجهّالخامسّ:أنّنقولّ:قدّثبتّبالسنةّثبوتاّالّيمكنّدفعهّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّكانّيأمرّبقتلّمنّسبهّوكانّ
المسلمونّيحرضونّعلىّذلكّمعّاإلمساكّعمنّهوّمثلّهذاّالسابّفيّالشركّأوّهوّأسوأّمنهّمنّمحاربّأوّمعاهدّ
فلوّكانتّهذهّالحجةّمقبولةّلتوجهّأنّيقالّ:إذاّأمسكواّعنّالمشركّفاإلمساكّعنّالسابّأولىّوإذاّعوهدّالذميّعلىّ
كفرهّفمعاهدتهّعلىّالسبّأولىّوهذاّلوّقبلّمعارضةّلسنةّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوكلّقياسّعارضّالسنةّ
فهوّردّّ.
الوجهّالسادسّ:أنّيقالّ:ماّهمّعليهّمنّالشركّوإنّكانّسباّهللّفهمّالّيعتقدونهّسباّوإنماّيعتقدونهّتمجيداّوتقديساّ
فليسواّقاصدينّبهّقصدّالسبّواالستهانةّبخالفّسبّالرسولّفالّيلزمّمنّإقرارهمّعلىّشيءّالّيقصدونّبهّ
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االستخفافّإقرارهمّعلىّماّيقصدونّبهّاالستخفافّوهذاّجوابّمنّيقتلهمّإذاّأظهرواّسبّالرسولّوالّيقتلهمّإذاّ
أظهرواّماّيعتقدونهّمنّدينهمّّ.
الوجهّالسابعّ:أنّإظهارّسبّالرسولّطعنّفيّدينّالمسلمينّوإضرارّبهمّومجردّالتكلمّبدينهمّليسّفيهّإضرارّ
بالمسلمينّفصارّإظهارّسبّالرسولّبمنزلةّالمحاربةّيعاقبونّعليهاّوإنّكانتّدونّالشركّوهذاّأيضاّجوابّهذاّ
القائلّّ.
الوجهّالثامنّ:منعّالحكمّفيّاألصلّالمقيسّعليهّفإناّنقولّ:متىّأظهرواّكفرهمّوأعلنواّبهّنقضواّالعهدّبخالفّ
مجردّرفعّالصوتّبكتابهمّفإنهّليسّكلّماّفيهّكفرّولسناّنفقهّماّيقولونّوإنماّفيهّإظهارّشعارّالكفرّوفرقّبينّ
إظهارّالكفرّوبينّإظهارّشعارّالكفرّّ.
أوّنقولّ:متىّأظهرواّالكفرّالذيّهوّطعنّفيّدينّهللاّنقضواّبهّالعهدّبخالفّكفرّالّيطعنونّبهّفيّدينناّوهذاّألنّ
العهدّإنماّاقتضىّأنّيقولواّويفعلواّبينهمّماّشاءواّمماّالّيضرّالمسلمينّفأماّأنّيظهرواّكلمةّالكفرّأوّأنّيؤذواّ
المسلمينّفلمّيعاهدواّعليهّالبتةّوسيأتيّإنّشاءّهللاّالكالمّعلىّهذينّالقولينّوالذينّقبلهماّّ.
قالّكثيرّمنّفقهاءّالحديثّوأهلّالمدينةّمنّأصحابناّوغيرهم"ّ:لمّنقرهمّعلىّأنّيظهرواّشيئاّمنّذلكّومتىّ
أظهرواّشيئاّمنّذلكّنقضواّالعهد"ّّ.
قالّأبوّعبدّهللاّفيّروايةّحنبل"ّ:كلّمنّذكرّشيئاّيعرضّبذكرّالربّتباركّوتعالىّفعليهّالقتلّمسلماّكانّأوّكافرا"ّ
وهذاّمذهبّأهلّالمدينةّّ.
ّ:كذبتّفقالّ:يقتلّألنهّشتمّّ.
وقالّجعفرّبنّمحمدّ:سمعتّأباّعبدّهللاّيسألّعنّيهوديّمرّبمؤذنّوهوّيؤذنّفقالّله ّ
ومنّالناسّمنّفرقّبينّماّيعتقدونهّوماّالّيعتقدونهّومنّالناسّمنّفرقّبينّماّيعتقدونهّوإظهارهّيضرّبناّألنهّقدحّ
فيّدينناّوبينّماّيعتقدونهّوإظهارهّليسّبطعنّفيّنفسّدينناّوسيأتيّإنّشاءّهللاّتعالىّذلكّفإنّفروعّالمسألةّتظهرّ
مأخذهاّّ.
وقدّقدمناّعنّعمرّرضيّهللاّعنهّأنهّقالّبمحضرّمنّالمهاجرينّواألنصارّللنصرانيّالذيّقالّإنّهللاّالّيضلّ
أحداّ:إناّلمّنعطكّماّأعطيناكّعلىّأنّتدخلّعليناّفيّدينناّفوالذيّنفسيّبيدهّألنّعدتّآلخذنّالذيّفيهّعيناكّّ.
وجميعّماّذكرناهّمنّاآلياتّواالعتبارّيجئّأيضاّفيّذلكّفإنّالجهادّواجبّحتىّتكونّكلمةّهللاّهيّالعلياّوحتىّ
يكونّالدينّكلهّهللّوحتىّيظهرّدينّهللاّعلىّالدينّكلهّوحتىّيعطواّالجزيةّعنّيدّوهمّصاغرونّّ.
والنهيّعنّإظهارّالمنكرّواجبّبحسبّالقدرةّفإذاّأظهرواّكلمةّالكفرّوأعلنوهاّخرجواّعنّالعهدّالذيّعاهدوناّعليهّ
والصغارّالذيّالتزموهّووجبّعليناّأنّنجاهدّالذيّأظهرواّكلمةّالكفرّوجهادهمّبالسيفّألنهمّكفارّالّعهدّلهمّوهللاّ
سبحانهّأعلمّّ.
المسألةّالثانيةّ:أنهّيتعينّقتلهّوالّيجوزّاسترقاقهّوالّالمنّعليهّوالّفداءهّّ.
أماّإنّكانّمسلماّفباإلجماعّألنهّنوعّمنّالمرتدّأوّمنّالزنديقّوالمرتدّيتعينّقتلهّوكذلكّالزنديقّوسواءّكانّرجالّ
أوّامرأةّوحيثّقتلّيقتلّمعّالحكمّبإسالمهّفإنّقتلهّحدّباالتفاقّفيجبّإقامتهّوفيماّقدمناهّداللةّواضحةّعلىّقتلّ
السابةّالمسلمةّمنّالسنةّوأقاويلّالصحابةّفإنّفيّبعضهاّتصريحاّبقتلّالسابةّالمسلمةّوفيّبعضهاّتصريحاّبقتلّ
السابةّالذميةّوإذاّقتلتّالذميةّللسبّفقتلّالمسلمةّأولىّكماّالّيخفىّعلىّالفقيهّّ.
ومنّقالّمنّأهلّالكوفة"ّ:إنّالمرتدةّالّتقتل"ّفقياسّمذهبهّأنّالّتقتلّالسابةّألنّالسابّعندهّمرتدّوقدّكانّيحتملّ
مذهبهّأنّتقتلّالسابةّحداّكقتلّالساحرةّعندّبعضهمّوقتلّقاطعةّالطريقّولكنّأصولهّتأبىّذلكّّ.
والصحيحّالذيّعليهّالعامةّقتلّالمرتدةّفالسابةّأولىّوهوّالصحيحّلماّتقدمّوإنّكانّالسابّمعاهداّفإنهّيتعينّأيضاّ
قتلهّسواءّكانّرجالّأوّامرأةّعندّعامةّالفقهاءّمنّالسلفّومنّتبعهمّّ.
وقدّذكرناّقولّابنّالمنذرّفيماّيجبّعلىّمنّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقالّ:أجمعّعوامّأهلّالعلمّعلىّأنّمنّ
سبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفحدهّالقتلّوممنّقالهّمالكّوالليثّوأحمدّوإسحاقّوهوّمذهبّالشافعيّّ.
قالّ:وحكىّعنّالنعمانّ:الّيقتلّمنّسبهّمنّأهلّالذمةّوهذاّلفظّدليلّعلىّوجوبّقتلهّعندّالعامةّوهذاّمذهبّمالكّ
وإسحاقّوسائرّفقهاءّالمدينةّوكالمّأصحابهّيقتضيّأنّلقتلهّمأخذينّّ:
أحدهماّ:انتقاضّعهدهّّ.
والثانيّ:أنهّحدّمنّالحدودّوهوّقولّفقهاءّالحديثّّ.
قالّإسحاقّبنّراهويهّ:إنّأظهرواّسبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفسمعّمنهمّذلكّأوّتحققّعليهمّقتلواّوأخطأّ
هؤالءّالذينّقالوا"ّ:ماّهمّفيهّمنّالشركّأعظمّمنّسبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّقالّإسحاق"ّ:يقتلونّألنّ
83

مختزل الصارم المسلول على شاتم الرسول(ص)

اختزال وتوضيب :عبدالرؤوف أبومجد البيضاوي

ذلكّنقضّالعهد"ّوكذلكّفعلّعمرّبنّعبدّالعزيزّوالّشبهةّفيّذلكّألنهّيصيرّفيّذلكّناقضاّللصلحّوهوّكماّقتلّ
ابنّعمرّالراهبّالذيّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوقال"ّ:ماّعلىّهذاّصالحناهم"ّّ.
وكذلكّنصّاإلمامّأحمدّعلىّوجوبّقتلهّوانتقاضّعهدهّوقدّتقدمّبعضّنصوصهّفيّذلكّوكذلكّنصّعامةّأصحابهّ
علىّوجوبّقتلّهذاّالسابّذكروهّبخصوصهّفيّمواضعّوهكذاّذكروهّأيضاّفيّجملةّناقضيّالعهدّمنّأهلّالذمةّّ.
ثمّالمتقدمونّمنهمّوطوائفّمنّالمتأخرينّقالواّ:إنّهذاّوغيرهّمنّناقضيّالعهدّيتعينّقتلهمّكماّدلّعليهّكالمّأحمدّّ.
وذكرّطوائفّمنهمّأنّاإلمامّمخيرّفيمنّنقضّالعهدّمنّأهلّالذمةّكماّيخيرّفيّاألسيرّبينّاالسترقاقّوالقتلّوالمنّ
والفداءّويجبّعليهّفعلّاألصلحّلألمةّمنّهذهّاألربعةّبعدّأنّذكروهّفيّالناقضينّللعهدّفدخلّهذاّالسابّفيّعمومّ
هذاّالكالمّوإطالقهّوإالّوجبّأنّيقالّفيهّبالتخييرّإذاّقيلّبهّفيّغيرهّمنّناقضيّالعهدّلكنّقيدّمحققوّأصحابّهذهّ
الطريقةّورؤوسهمّمثلّالقاضيّأبيّيعليّفيّكتبهّالمتأخرةّوغيرهّهذاّالكالمّوقالواّ:التخييرّهوّغيرّسابّالرسولّ
وأماّسابهّفيتعينّقتلهّوإنّكانّغيرهّكاألسيرّوعلىّهذاّفإماّأنّالّيحكىّفيّتعينّقتلهّخالفّلكونّالذينّأطلقواّ
التخييرّفيّموضعّقدّقالواّفيّموضعّآخرّبأنّالسابّيتعينّقتلهّوصرحّرأسّأصحابّهذهّالطريقةّبأنهّمستثنىّمنّ
ّذلكّاإلطالقّأوّيحكىّفيهّوجهّضعيفّألنّالذينّقالواّبهّفيّموضعّنصواّعلىّخالفهّفيّموضعّآخرّّ.
واختلفّأصحابّالشافعيّأيضاّفيهّفمنهمّمنّقالّ:يجبّقتلّالسابّحتماّوإنّخيرّفيّغيرهّّ.
ومنهمّمنّقالّ:هوّكغيرهّمنّالناقضينّللعهدّوفيهّقوالنّ:أضعفهماّأنهّيلحقّبمأمنهّوالصحيحّمنهماّجوازّقتلهّقالواّ:
ويكونّكاألسيرّيجبّعلىّاإلمامّأنّيفعلّفيهّاألصلحّلألمةّمنّالقتلّواالسترقاقّوالمنّوالفداءّّ.
وكالمّالشافعيّفيّموضعّيقتضيّأنّحكمّالناقضّللعهدّحكمّالحربيّفلهذاّقيلّ:إنهّكاألسيرّوفيّموضعّآخرّأمرّ
بقتلهّعيناّمنّغيرّتخييرّّ.
وتحريمّالكالمّفيّذلكّيحتاجّإلىّتقديمّمقدمةّفيماّينتقضّبهّالعهدّوفيّحكمّناقضّالعهدّعلىّسبيلّالعمومّثمّنتكلمّ
فيّخصوصّمسألةّالسبّّ.
أماّاألولّفإنّناقضّالعهدّقسمانّ:ممتنعّالّيقدرّعليهّإالّبقتالّومنّهوّفيّأيديّالمسلمينّّ.
أماّاألولّفأنّيكونّلهمّشوكةّومنعةّفيمتنعواّبهاّعلىّاإلمامّمنّأداءّالجزيةّوالتزامّأحكامّالملةّالواجبةّعليهمّدونّ
ماّيظلمهمّبهّالوشاةّأوّيلحقواّبدارّالحربّمستوطنينّبهاّفهؤالءّقدّنقضواّالعهدّباإلجماعّفإذاّأسرّالرجلّمنهمّ
فحكمهّعندّاإلمامّأحمدّفيّظاهرّمذهبهّحكمّأهلّالحربّإذاّأسرواّيفعلّبهمّاإلمامّماّيراهّأصلحّّ.
قالّفيّروايةّأبيّالحارثّوقدّسئلّعنّقومّمنّأهلّالعهدّنقضواّالعهدّوخرجواّبالذريةّإلىّدارّالحربّفبعثّفيّ
طلبهمّفلحقوهمّفحاربوهمّقالّأحمدّ:إذاّنقضواّالعهدّفمنّكانّمنهمّبالغاّفيجريّعليهّماّيجريّعلىّأهلّالحربّمنّ
األحكامّإذاّأسرواّفأمرهمّإلىّاإلمامّيحكمّفيهمّبماّيرىّوأماّالذريةّفماّولدّبعدّنقضهمّالعهدّفهوّبمنزلةّمنّنقضّ
العهدّومنّكانّممنّولدّقبلّنقضّالعهدّفليسّعليهّشيءّوذلكّأنّامرأةّعلقمةّبنّعالثةّقالتّ:إنّكانّعلقمةّارتدّ
فأناّلمّأرتدّوكذلكّروىّعنّالحسنّفيمنّنقضّالعهدّ:ليسّعلىّالنساءّشيءّّ.
وقالّفيّروايةّصالحّوقدّسئلّعنّقومّمنّأهلّالعهدّفيّحصنّومعهمّمسلمونّفنقضواّالعهدّوالمسلمونّمعهمّفيّ
الحصنّ:ماّالسبيلّفيهم؟ّقالّ:ماّولدّلهمّمنّبعدّنقضّالعهدّفالذريةّبمنزلةّمنّنقضّالعهدّيسبونّومنّكانّقبلّذلكّ
الّيسبونّفقدّنصّعلىّأنّناقضّالعهدّإذاّأسرّبعدّالمحاربةّبخيرّاإلمامّفيهّوعلىّأنّالذريةّالذينّولدواّبعدّماّ
نقضواّالعهدّبمنزلةّمنّنقضّالعهدّيسبونّفعلمّأنّناقضّالعهدّيجوزّاسترقاقهّوهذاّهوّالمشهورّمنّمذهبهّّ.
وعنهّ:أنهمّإذاّقدرّعليهمّفإنهمّالّيسترقونّبلّيردونّإلىّالذمةّقالّفيّروايةّأبيّطالبّفيّرجلّمنّأهلّالعهدّ
لحقّبالعدوّهوّوأهلهّوولدهّوولدّلهّفيّدارّالعدوّقالّ:يسترقّأوالدهمّالذينّولدواّفيّدارّالعدوّويردونّهمّ
وأوالدهمّالذينّولدوّفيّدارّاإلسالمّإلىّالجزيةّقيلّلهّ:الّيسترقّأوالدهمّالذينّولدواّفيّدارّاإلسالم؟ّقالّ:الّقيلّ
لهّ:فإنّكانواّأدخلوهمّصغاراّثمّصارواّرجاالّقالّ:الّيسترقونّأدخلوهمّمأمنهمّّ.
وكذلكّقالّفيّروايةّابنّإبراهيمّوقدّسألهّعنّرجلّلحقّبدارّالحربّهوّوأهلهّوولدّلهّفيّبالدّالعدوّوقدّأخذهّ
المسلمونّقالّ:ليسّعلىّولدهّوأهلهّشيءّولكنّماّولدّلهّوهوّفيّأيديهمّيسترقونّويردونّهمّإلىّالجزيةّّ.
فقدّنصّعلىّأنّالرجلّالذيّنقضّالعهدّيردّإلىّالجزيةّهوّوولدهّالذينّكانواّموجدينّوأنهمّالّيسترقونّوأنّولدهّ
الذينّحدثواّبعدّالمحاربةّيسترقونّوذلكّألنّصغارّولدهّسبيّمنّأوالدّأهلّالحربّوهمّيصيرونّرقيقاّبنفسّ
السبيّفالّيدخلونّفيّعقدّالذمةّأوالّوالّآخراّوأماّأوالدهّالذينّولدواّقبلّالنقضّفلهمّحكمّالذمةّالمتقدمةّّ.
فعلىّالروايةّاألولىّالمشهورةّيخيرّاإلمامّفيّالرجالّإذاّأسرواّفيفعلّماّهوّاألصلحّللمسلمينّمنّقتلّواسترقاقّ
ومنّفداءّوإذاّجازّأنّيمنّعليهمّجازّأنّيطلقهمّعلىّقبولّالجزيةّمنهمّوعقدّالذمةّلهمّثانياّلكنّالّيجبّعليهّذلكّ
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كماّالّيجبّعليهّفيّاألسيرّالحربيّاألصليّإذاّكانّكتابياّوقدّقتلّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّأسرىّبنيّقريظةّ
ّوأسرىّمنّأهلّخيبرّولمّيدعهمّإلىّإعطاءّالجزيةّولوّدعاهمّإليهاّألجابواّّ.
وعلىّالروايةّالثانيةّيجبّدعائهمّإلىّالعودّإلىّالذمةّكماّكانواّكماّيجبّدعاءّالمرتدّإلىّأنّيعودّإلىّاإلسالمّأوّ
يستحبّكماّيستحبّدعاءّالمرتدّومتىّبذلواّالعودّإلىّالذمةّوجبّقبولّذلكّمنهمّكماّيجبّقبولّاإلسالمّمنّالمرتدّ
وقبولّالجزيةّمنّالحربيّاالصليّإذاّبذلهاّقبلّاألسرّومتىّامتنعواّفقياسّهذهّالروايةّوجوبّقتلهمّدونّاسترقاقهمّ
جعالّلنقضّاألمانّكنقضّاإليمانّولوّتكررّالنقضّمنهمّفقدّيقالّفيهمّماّيقالّفيمنّتكررتّردتهّّ.
وبنحوّمنّهذهّالروايةّقالّأشهبّصاحبّمالكّفيّمثلّهؤالءّقال"ّ:الّيعودّالحرّقناّوالّيسترقّأبداّبحالّبلّيردونّ
إلىّذمتهمّبكلّحال"ّّ.
وكذلكّقالّالشافعيّفيّاألمّوقدّذكرّنواقضّالعهدّوغيرهاّقال"ّ:وأيهمّقالّأوّفعلّشيئاّمماّوصفتهّنقضاّللعهدّ
وأسلمّلمّيقتلّإذاّكانّذلكّقوالّوكذلكّإذاّكانّذلكّفعالّلمّيقتلّإالّأنّيكونّفيّدينّالمسلمينّأنّمنّفعلهّقتلّحداّأوّ
قصاصاّفيقتلّبحدّأوّقصاصّالّبنقضّعهد"ّّ.
وإنّفعلّمماّوصفناّوشرطّأنهّنقضّلعهدّالذمةّفلمّيسلمّولكنهّقال"ّ:أتوبّوأعطيّالجزيةّكماّكنتّأعطيهاّأوّعلىّ
صلحّأجدده"ّعوقبّولمّيقتلّإالّأنّيكونّقدّفعلّفعالّيوجبّالقصاصّأوّالحدّفإنّفعلّأوّقالّمماّوصفناّوشرطّأنهّ
يحلّدمهّفظفرناّبهّفامتنعّمنّأنّيقول"ّ:أسلمّأوّأعطيّجزية"ّقتلّوأخذّمالهّفيئاّّ.
فقدّنصّعلىّوجوبّقبولّالجزيةّمنهّإذاّبذلهاّوهوّفيّأيديناّوأنهّإذاّامتنعّمنهاّومنّاإلسالمّقتلّوأخذّمالهّولمّ
يخيرّفيهّّ.
وألصحابهّفيّوجوبّقبولّالجزيةّمنّأسيرّالحربيّاألصليّوجهانّّ.
وعنّاإلمامّأحمدّروايةّثالثةّ:أنهمّيصرونّرقيقاّإذاّأسرواّّ.
وقالّفيّروايةّابنّإبراهيمّ:إذاّأسرّالرومّمنّاليهودّثمّظهرّالمسلمونّعليهمّفإنهمّالّيتبعونهمّوقدّوجبتّلهمّ
الجزيةّإالّمنّارتدّمنهمّعنّجزيتهّفهوّبمنزلةّالمملوكّّ.
وهذاّهوّالمشهورّمنّمذهبّمالكّقالّابنّالقاسمّوغيرهّمنّالمالكية"ّ:إذاّخرجواّناقضينّللعهدّومنعواّالجزيةّ
وامتنعواّمناّمنّغيرّأنّيظلمواّولحقواّبدارّالحربّفقدّانتقضّعهدهمّوإذاّانتقضّعهدهمّثمّأسرواّفهمّفيءّوالّ
يردونّإلىّذمتناّفأوجبواّاسترقاقهمّومنعواّأنّيعقدّلهمّالذمةّثانياّكأنهّجعلّخروجهمّمنّالذمةّمثلّردةّالمرتدّيمنعّ
إقرارهّبالجزيةّلكنّهؤالءّالّيسترقونّلكونّكفرهمّأصلياّّ.
وقالّأصحابّأبيّحنيفةّ:منّنقضّالعهدّفإنهّيصيرّكالمرتدّإالّأنهّيجوزّاسترقاقهّوالمرتدّالّيجوزّاسترقاقهّّ.
فأماّإنّلمّيقدرّعليهمّحتىّبذلواّالجزيةّوطلبواّالعودّإلىّالذمةّفإنهّيحوزّعقدهاّلهمّألنّأصحابّرسولّهللاّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّعقدواّالذمةّألهلّالكتابّمنّأهلّالشامّمرةّثانيةّوثالثةّبعدّأنّنقضواّالعهدّوالقصةّفيّذلكّمشهورةّ
فيّفتوحّالشامّوماّأحسبّفيّهذاّخالفاّفإنّمالكاّوأصحابهّقالواّ:إذاّمنعواّالجزيةّوقاتلواّالمسلمينّواإلمامّعدلّ
فإنهمّيقاتلونّحتىّيردواّإليهّمعّأنّالمشهورّعندهمّأنّاألسيرّمنهمّالّيردّإلىّالذمةّبلّيكونّفيئاّفإذاّكانّمالكّالّ
يخالفّفيّهذهّالمسألةّفغيرهّأولىّأنّالّيخالفّفيهاّألنهّهوّالذيّاشتهرّعنهّالقولّبمنعّعودّاألسيرّمنهمّإلىّالذمةّّ.
فإنّبذلّهؤالءّالعودّإلىّالذمةّفهلّيجبّقبولّذلكّمنهمّكماّيجبّقبولهّمنّالحربيّاألصلي؟ّإنّقلناّإنهّيجبّردّ
األسيرّمنهمّإلىّذمتهّفهؤالءّأولىّوإنّقلناّالّيجبّهناكّفيتوجهّأنّالّيجبّهناّأيضاّألنّبنيّقينقاعّلماّنقضواّ
العهدّالذيّبينهمّوبينّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأرادّقتلهمّحتىّألحّعليهّعبدّهللاّبنّأبيّفيّالشفاعةّفيهمّفأجالهمّ
إلىّأذرعاتّولمّيقرهمّبالمدينةّمعّأنّالقومّكانواّحراصاّعلىّالمقامّبالمدينةّبعهدّيجددونهّوكذلكّبنوّقريظةّلماّ
حاربتّأرادواّالصلحّوالعودّإلىّالذمةّفلمّيجبهمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّحتىّنزلواّعلىّحكمّسعدّبنّمعاذّوكذلكّ
بنوّالنضيرّلماّنقضواّالعهدّفحاصرهمّأنزلهمّعلىّالجالءّمنّالمدينةّمعّأنهمّكانواّأحرصّشيءّعلىّالمقامّبدارهمّ
بأنّيعودواّإلىّالذمةّوهؤالءّالطوائفّكانواّأهلّذمةّعاهدواّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنّالدارّدارّاإلسالمّيجريّ
فيهاّحكمّهللاّتعالىّورسولهّوأنهّمهماّكانّبينّأهلّالعهدّمنّالمسلمينّومنّهؤالءّالمعاهدينّمنّحدثّفأمرهّإلىّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّهكذاّفيّكتابّالصلحّفإذاّكانواّنقضواّالعهدّفبعضاّقتلّوبعضاّأجلىّولمّيقبلّمنهمّذمةّ
ثانيةّمعّحرصهمّعلىّبذلهاّعلمّأنّذلكّالّيجبّوالّيجوزّأنّيكونّذلكّلكونّأرضّالحجازّالّيقرّفيهاّأهلّدينينّ
والّيمكنّالكفارّمنّالمقامّبهاّألنّهذاّالحكمّلمّيكنّشرعّبعدّبلّقدّتوفيّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّودرعهّ
مرهونةّعندّأبيّشحمةّاليهوديّبالمدينةّوبالمدينةّغيرهّمنّاليهودّوبخيبرّخالئقّمنهمّوهيّمنّالحجازّولكنّعهدّ
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النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّمرضهّأنّيخرجّاليهودّوالنصارىّمنّجزيرةّالعربّوأنّالّيبقىّبهاّدينانّفأنفذّعهدهّ
فيّخالفةّعمرّبنّالخطابّرضيّهللاّعنهّّ.
والفرقّبينّهؤالءّوبينّالمرتدينّأنّالمرتدّإذاّعادّإلىّاإلسالمّفقدّأتىّبالغايةّالتيّيقاتلّالناسّحتىّيصلواّإليهاّفالّ
يطلبّمنهّغيرّذلكّوإنّظنناّأنّباطنهّخالفّظاهرهّفإناّلمّنؤمرّأنّنشقّعنّقلوبّالناسّوأماّهؤالءّفإنّالكفّ
عنهمّإنماّكانّألجلّالعهدّومنّخفناّمنهّالخيانةّجازّلناّأنّننبذّإليهّالعهدّوإنّلمّيجزّنبذّالعهدّإلىّمنّخفناّمنهّ
الردةّفإذاّنقضواّالعهدّفقدّيكونّذلكّأمارةّعلىّعدمّالوفاءّوإنّإجابتهمّإلىّالعهدّإنماّفعلوهّخوفاّوتقيةّومتىّقدرواّ
غدرواّفيكونّهذاّالخوفّمجوزاّلتركّمعاهدتهمّعلىّأخذّالجزيةّكماّكانّيجوزّنبذّالعهدّإلىّأهلّالهدنةّبطريقّ
األولىّّ.
وفيّهذاّدليلّعلىّأنهّالّيجبّردّاألسيرّالناقضّللعهدّإلىّالذمةّبطريقّاألولىّفإنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّإذاّلمّ
يردهمّإلىّالذمةّوقدّطلبوهاّممتنعينّفإنّالّيردهمّإليهاّإذاّطلبوهاّموثقينّأولىّوقدّأسرّبنيّقريظةّبعدّنقضّالعهدّ
ثّ ّعلّىّّنّف ّس ّه}ّفلوّكانّالناكثّكلماّطلبّ
ثّّفإّّن ّماّّيّن ّك ّّ
فقتلّمقاتلتهمّولمّيردهمّإلىّالعهدّوألنّهللاّتعالىّقالّ{ّ:ف ّمنّّّّن ّك ّّ
العهدّمناّوجبّأنّنجيبهّلمّيكنّللنكثّعقوبةّيخافهاّبلّينكثّإذاّأحبّلكنّيجوزّأنّنعيدهمّإلىّالذمةّألنّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّوهبّالزبيرّبنّباطاّالقرظيّلثابتّبنّقيسّبنّشماسّهوّوأهلهّومالهّعلىّأنّيسكنّأرضّ
الحجازّوكانّمنّأسرىّبنيّقريظةّالناكثينّفعلمّجوازّإقرارهمّفيّالدارّبعدّالنكثّوإجالءّبنيّقينقاعّبعدّالقدرةّ
عليهمّإلىّأذرعاتّفعلمّجوازّالمنّعليهمّبعدّالنكثّوإذاّجازّالمنّعلىّاألسيرّالناكثّوإقرارهّفيّدارّاإلسالمّ
فالمفاداةّبهّأولىّّ.
وسيرةّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّهؤالءّالناقضينّتدلّعلىّجوازّالقتلّوالمنّعلىّأنّيقيمواّبدارّاإلسالمّوأنّ
يذهبواّإلىّدارّالحربّإذاّكانتّالمصلحةّفيّذلكّوفيّذلكّحجةّعلىّمنّأوجبّإعادتهمّإلىّالذمةّوعلىّمنّأوجبّ
استرقاقهمّّ.
فإنّقيلّ:إنماّأوجبناّإعادتهمّإلىّالذمةّألنّخروجهمّعنّالذمةّومفارقتهمّلجماعةّالمسلمينّكخروجهمّعنّاإلسالمّ
ومفارقةّجماعةّالمسلمينّأوّنقضّاألمانّكنقضّاإليمانّفإذاّكانّالمرتدّعنّاإلسالمّالّيقبلّمنهّماّيقبلّمنّالكافرّ
األصليّبلّإماّاإلسالمّأوّالسيفّفكذلكّالمرتدّعنّالعهدّالّيقبلّمنهّماّيقبلّمنّالحربيّاألصليّبلّإماّاإلسالمّأوّ
العهدّوإالّفالسيفّوألنهّقدّصارتّلهمّحرمةّالعهدّالمتقدمّفمنعتّاسترقاقهمّكماّمنعّاسترقاقّالمرتدّحرمةّإسالمهّ
المتقدمّّ.
قلناّ:المرتدّبخروجهّعنّالدينّالحقّبعدّدخولهّفيهّتغلظّكفرهّفلمّيقرّعليهّبوجهّمنّالوجوهّفتحتمّقتلهّإنّلمّيسلمّ
عصمهّللدينّكماّتحتمّغيرهّمنّالحدودّحفظاّللفروجّوغيرّذلكّولمّيجزّاسترقاقهّألنّفيهّإقراراّلهّعلىّالردةّالّ
لتشرفهّبدينّقدّبدلهّوناقضّالعهدّقدّنقضّعهدهّالذيّكانّيرعىّبهّفزالتّحرمتهّوصارّبأيديّالمسلمينّمنّغيرّ
عقدّوالّعهدّفصارّكحربيّأسرناهّوأسوءّحاالّمنهّومثلّذلكّالّيجبّالمنّعليهّبجزيةّوالّبغيرهاّألنّهللاّتعالىّ
إنماّأمرناّأنّنقاتلهمّحتىّيعطواّالجزيةّعنّيدّوهمّصاغرونّفمنّأخذناهّقبلّأنّيعطيّالجزيةّلمّيدخلّفيّاآليةّ
ألنهّالّقتالّمعهّبلّقدّخيرناّهللاّإذاّشددناّالوثاقّبينّالمنّوالفداءّولمّيوجبّالمنّفيّحقّذميّوالّكتابيّوألنّ
األسيرّقدّصارّللمسلمينّفيهّحقّبإمكانّاستبعادهّوالمفاداةّبهّفالّيجبّعليهمّبذلّحقهمّمنهّمجاناّوجازّقتلهّألنهّ
كافرّالّعهدّلهّوإنماّهوّباذلّللعهدّفيّحالّالّتجبّمعاهدتهّوذلكّالّيعصمّدمهّّ.
فإنّقالّمنّمنعّمنّإعادتهّإلىّالذمةّوجعلهّفيئاّ:هذاّمنّعلىّاألسيرّمجاناّوذلكّإضاعةّلحقّالمسلمينّفلمّيجزّ
إتالفّأموالهمّّ.
قلناّ:هذاّمبنيّعلىّأنهّالّيجوزّالمنّعلىّاألسيرّوالمرضيّّّجوازهّكماّدلّعليهّالكتابّوالسنةّومدعيّالنسخّيفتقرّ
إلىّدليلّّ.
فإنّقيلّ:خروجهّعنّالعهدّموجبّللتغليظّعليهّفينبغيّإماّأنّيقتلّأوّيسترقّكماّأنّالمرتدّيغلظّحالهّبتعينّقتلهّفإذاّ
جازّفيّهذاّماّيجوزّفيّالحربيّاألصليّلمّيبقّبينهماّفرقّّ.
قلناّ:إذاّجازّاسترقاقهّجازّإقرارهّبالجزيةّإذاّلمّيكنّالمانعّحقاّهللّألنهّليسّفيّذلكّإالّفواتّملكّرقبتهّوقدّيرىّ
اإلمامّأنّفيّإقرارهّبالجزيةّأوّفيّالمنّعليهّوالمفاداةّبهّمصلحةّأكبرّمنّذلكّبخالفّالمرتدّفإنهّالّسبيلّفيّ
استبقائهّوبخالفّالوثنيّإذاّجوزناّاسترقاقهّفإنّالمانعّمنّإقرارهّبالجزيةّحقّهللّوهوّدينهّوناقضّالعهدّدينهّقبلّ
النقضّوبعدهّسواءّونقضهّإنماّيعودّضررهّعلىّمنّيحاربهّمنّالمسلمينّفكانّالرأيّفيهّإلىّأميرهمّّ.
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فإنّقيلّ:فهالّحكيتمّخالفاّأنهّيتعينّقتلّهذاّالناقضّللعهدّكماّيتعينّقتلّغيرهّمنّالناقضينّكماّسيأتيّوقدّقالّأبوّ
الخطابّ:إذاّحكمناّبنقضّعهدّالذميّفظاهرّكالمّاإلمامّأحمدّأنهّيقتلّفيّالحالّقالّ:وقالّشيخناّ:يخيرّاإلمامّفيهّ
بينّأربعةّأشياءّفأطلقّالكالمّفيمنّنقضّالعهدّمطلقاّوتبعهّطائفةّعلىّاإلطالقّومنّقيدهّقيدهّبأنّينقضهّبماّفيهّ
ضررّعلىّالمسلمينّمثلّقتالهمّونحوهّفأماّإنّنقضهّبمجردّاللحاقّبدارّالحربّفهوّكاألسيرّويؤيدّهذاّماّرواهّعبدّ
هللاّبنّأحمدّقالّ:سألتّأبيّعنّقومّنصارىّنقضواّالعهدّوقاتلواّالمسلمينّقال"ّ:أرىّأنّالّيقتلّالذريةّوالّيسبونّ
ولكنّيقتلّرجالهم"ّقلتّألبيّ:فإنّولدّلرجالهمّأوالدّفيّدارّالحربّقال"ّ:أرىّأنّيسبواّأولئكّويقتلوا"ّقلتّألبيّ:
فإنّهربّمنّالذريةّإلىّدارّالحربّأحدّفسباهمّالمسلمونّترىّلهمّأنّيسترقوا؟ّقال"ّ:الذريةّالّيسترقونّوالّيقتلونّ
ألنهمّلمّينقضواّهمّإنماّنقضّالعهدّرجالهمّوماّذنبّهؤالء؟ّ"ّفقدّأمرّرحمهّهللاّبقتلّالمقاتلةّمنّهؤالءّإماّلمجردّ
النقضّأوّللنقضّوالقتالّّ.
قلناّ:قدّذكرناّفيماّمضىّنصّأحمدّعلىّأنّمنّنقضّالعهدّوقاتلّالمسلمينّفإنهّيجريّعليهّماّيجريّعلىّأهلّ
الحربّمنّاألحكامّوإذاّأسرّحكمّفيهّاإلمامّبماّرأىّّ.
ونصّرحمهّهللاّفيمنّلحقّبدارّالحربّعلىّأنهّيسترقّفيّروايةّوعلىّأنّيعادّإليّذمتهّفيّروايةّأخرىّفلمّيجزّ
أنّيقالّ:ظاهرّكالمهّفيّهذهّالصورةّيدلّعلىّوجوبّقتلهّمعّتصريحهّبخالفّذلكّكيفّوالذينّقالواّذلكّإنماّ
أخذواّمنّكالمهّفيّمسائلّشتىّليستّهذهّالصورةّمنها؟ّعلىّأنّأباّالخطابّوغيرهّلمّيذكرواّهذهّالصورةّولمّ
يدخلّفيّكالمهمّأعنيّصورةّاللحاقّبدارّالحربّوإنماّذكرواّمنّنقضّالعهدّبأنّتركّماّيجبّعليهّفيّالعهدّأوّ
فعلّماّينتقضّبهّعهدهّوهوّفيّقبضةّالمسلمينّّ.
وذكرواّأنّظاهرّكالمّأحمدّيعينّقتلهّوهوّصحيحّممنّفهمّمنّكالمهمّعمومّالحكمّفيّكلّمنّانتقضّعهدهّفمنّ
فهمهّأتيّالّمنّكالمهمّومنّذكرّاللحاقّبدارّالحربّوقتالّالمسلمينّواالمتناعّمنّأداءّالجزيةّوغيرّذلكّفيّ
النواقضّفإنهّاحتاجّأنّيفرقّبينّاللحاقّبدارّالحربّوبينّغيرهّكماّذكرناهّمنّنصوصّاإلمامّأحمدّوغيرهّمنّ
األئمةّعلىّالناقضّالممتنعّّ.
والفرقّبينهماّأنهّمنّلمّيوجدّمنهّإالّاللحاقّبدارّالحربّفإنهّلمّيجنّجنايةّفيهاّضررّعلىّالمسلمينّحتىّيعاقبّ
عليهاّبخصوصهاّوإنماّتركّالعهدّالذيّبينناّوبينهّفصارّككافرّالّعهدّلهّكماّسيأتيّإنّشاءّهللاّتعالىّتقريرهّّ.
ويجبّأنّيعلمّأنّمنّلحقّبدارّالحربّصارّحربياّفماّوجدّمنهّمنّالجناياتّبعدّذلكّفهيّكجناياتّالحربيّالّيؤخذّ
بهاّإنّأسلمّأوّعادّإلىّالذمةّولذلكّقالّالخرقي"ّ:ومنّهربّمنّذمتناّإلىّدارّالحربّناقضاّللعهدّعادّحربيا"ّ
وكذلكّأيضاّإذاّامتنعواّبدارّاإلسالمّمنّالجزيةّأوّالحكمّولهمّشوكةّومنعةّقاتلواّبهاّعنّأنفسهمّفإنهمّقدّقاتلواّبعدّ
أنّانتقضّعهدهمّوصارّحكمهمّحكمّالمحاربينّفالّيتعينّقتلّمنّاسترقّمنهمّبلّحكمهّإلىّاإلمامّويجوزّاسترقاقهّ
كماّنصّاإلمامّأحمدّعلىّهذهّالصورةّبعينهاّألنّالمكانّالذيّتحيزواّفيهّوامتنعواّبمنزلةّدارّالحربّولمّيجنواّ
علىّالمسلمينّجنايةّابتدءواّبهاّللمسلمينّوإنماّقاتلواّعنّأنفسهمّبعدّأنّتحيزواّوامتنعواّوعلمّأنهمّمحاربونّفمنّ
قالّمنّأصحابناّإنّمنّقاتلّالمسلمينّيتعينّقتلهّومنّلحقّبدارّالحربّخيرّاإلمامّفيهّفإنماّذاكّإذاّقاتلهمّابتداءّقبلّ
ّأنّيظهرّنقضّالعهدّويظهرّاالمتناعّبأنّيعينّأهلّالحربّعلىّقتالّالمسلمينّونحوّذلكّفأماّإذاّقاتلّبعدّأنّصارّ
فيّشوكةّومنعةّيمتنعّبهاّعنّأداءّالجزيةّفإنهّيصيرّكالحربيّسواءّكماّتقدمّولهذاّقلناّعلىّالصحيحّ:إنّالمرتدينّ
إذاّأتلفواّدماّأوّماالّبعدّاالمتناعّلمّيضمنوهّوماّأتلفوهّقبلّاالمتناعّضمنوهّوسيأتيّإنّشاءّهللاّتعالىّتمامّالكالمّفيّ
ّالفرقّّ.
وأماّماّذكرهّاإلمامّأحمدّفيّروايةّعبدّهللاّفإنماّأرادّبهّالفرقّبينّالرجالّوالذريةّليتبينّأنّالذريةّالّيجوزّقتلهمّ
وأنّالرجالّيقتلونّكماّيقتلّأهلّالحربّولهذاّقالّفيّالذريةّالذينّولدواّبعدّالنقضّ"يسبونّويقتلون"ّوإنماّأرادّ
أنهمّيسبونّإذاّكانواّصغاراّويقتلونّإذاّكانواّرجاالّأيّيجوزّقتلهمّكأهلّالحربّاألصليينّولمّيردّأنّالقتلّيتعينّ
لهمّفإنهمّعلىّخالفّاإلجماعّوهللاّأعلمّّ.
القسمّالثانيّ:إذاّلمّيكنّممتنعاّعنّحكمّاإلمامّفمذهبّأبيّحنيفةّأنّمثلّهذاّالّيكونّناقضاّللعهدّوالّينقضّعهدّ
أهلّالذمةّعندهّإالّأنّيكونواّأهلّشوكةّومنعةّفيمتنعواّبذلكّعلىّاإلمامّوالّيمكنهّإجراءّأحكامناّعليهمّأوّتخلفواّ
بدارّالحربّألنهمّإذاّلمّيكونواّممتنعينّأمكنّاإلمامّأنّيقيمّعليهمّالحدودّويستوفيّمنهمّالحقوقّفالّيخرجونّبذلكّ
عنّالعصمةّالثابتةّكمنّخرجّعنّطاعةّاإلمامّمنّأهلّالبغيّولمّتكنّلهّشوكةّّ.
وقالّاإلمامّ:مالكّالّينتقضّعهدهمّإالّأنّيخرجواّناقضينّللعهدّومنعاّللجزيةّوامتنعواّمناّمنّغيرّأنّيظلمواّأوّ
يلحقواّبدارّالحربّفقدّانتقضّعهدهمّلكنّيقتلّعندهّالسابّوالمستكرهّللمسلمةّعلىّالزنىّوغيرهماّّ.
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وأماّمذهبّاإلمامّالشافعيّواإلمامّأحمدّفإنهمّقسمواّاألمورّالمتعلقةّبذلكّقسمينّأحدهماّيجبّعليهمّفعلهّوالثانيّ
يجبّعليهمّتركهّّ.
فأماّاألولّفإنهمّقالواّ:إذاّامتنعّالذميّمماّيجبّعليهّفعلهّوهوّأداءّالجزيةّأوّجريانّأحكامّالملةّعليهّإذاّحكمّبهاّ
حاكمّالمسلمينّانتقضّالعهدّبالّترددّقالّاإلمامّأحمدّفيّالذيّيمنعّالجزيةّ:إنّكانّواجداّأكرهّعليهاّوأخذتّمنهّ
وإنّلمّيعطهاّضربتّعنقهّوذلكّألنّهللاّتعالىّأمرّبقتالهمّإلىّأنّيعطواّالجزيةّعنّيدّوهمّصاغرونّواإلعطاءّلهّ
مبتدأّوتمامّفمبتدأهّااللتزامّوالضمانّومنتهاهّاألداءّواإلعطاءّومنّالصغارّجريانّأحكامّالمسلمينّعليهمّفمتىّلمّيتمّ
إعطاءّالجزيةّأوّأعطوهاّوليسواّبصاغرينّفقدّزالتّالغايةّالتيّأمرناّبقتالهمّإليهاّفيعودّالقتالّوألنّحقنّدمائهمّ
إنماّثبتّببذلّالجزيةّوالتزامّجريانّأحكامّاإلسالمّعليهمّفمتىّامتنعواّمنهّوأتواّبضدهّصارواّكالمسلمّالذيّثبتّ
حقنّدمهّباإلسالمّإذاّامتنعّمنهّوأتىّبكلمةّالكفرّّ.
وعلىّماّذكرهّاإلمامّأحمدّفالّبدّأنّيمتنعّمنّذلكّعلىّوجهّالّيمكنّاستيفاؤهّمنهّمثلّأنّيمتنعّمنّحقّبدنيّالّ
يمكنّفعلهّونيابةّعنهّدائماّأوّيمتنعّمنّأداءّالجزيةّولعيبّمالهّكماّقلناّفيّالمسلمّإذاّامتنعّمنّالصالةّأوّالزكاةّفأماّ
إنّقاتلّاإلمامّعلىّذلكّفذلكّهوّالغايةّفيّانتقاضّالعهدّكمنّقاتلّعلىّتركّالصالةّأوّالزكاةّّ.
وأماّالقسمّالثانيّوهوّماّيجبّعليهمّتركهّفنوعانّ:أحدهماّماّفيهّضررّعلىّالمسلمينّوالثانيّماّالّضررّفيهّ
عليهمّواألولّقسمانّأيضاّ:أحدهماّماّفيهّضررّعلىّالمسلمينّفيّأنفسهمّوأموالهمّ:مثلّأنّيقتلّمسلماّأوّيقطعّ
الطريقّعلىّالمسلمينّأوّيعينّعلىّقتالّالمسلمينّأوّيتجسسّللعدوّبمكاتبهّأوّكالمّأوّإيواءّعينّمنّعيونهمّأوّ
يزنيّبمسلمةّأوّيصيبهاّباسمّنكاحّوالقسمّالثانيّماّفيهّأذىّوغضاضةّعليهمّ:مثلّأنّيذكرّهللاّأوّكتابهّأوّرسولهّأوّ
دينهّبالسوءّوالنوعّالثانيّماّالّضررّفيهّعليهمّ:مثلّإظهارّأصواتهمّبشعائرّدينهمّمنّالناقوسّوالكتابّونحوّذلكّ
ومثلّمشابهةّالمسلمينّفيّهيآتهمّونحوّذلكّوقدّتقدمّالقولّفيّانتقاضّالعهدّبكلّواحدّمنّهذهّاألقسامّفإذاّنقضّ
الذميّالعهدّببعضهاّوهوّفيّقبضةّاإلمامّمثلّأنّيزنيّبمسلمةّأوّيتجسسّللكفارّفالمنصوصّعنّاإلمامّأحمدّأنهّ
يقتلّقالّفيّروايةّحنبلّ:كلّمنّنقضّالعهدّأوّأحدثّفيّاإلسالمّحدثاّمثلّهذاّيعنيّمثلّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّرأيتّعليهّالقتلّليسّعلىّهذاّأعطواّالعهدّوالذمةّفقدّنصّعلىّأنّمنّنقضّالعهدّوأتىّبمفسدةّمماّينقضّ
العهدّقتلّعيناّوقدّتقدمتّنصوصهّأنّمنّلمّيوجدّمنهّإالّنقضّالعهدّباالمتناعّفإنهّكالحربيّّ.
وقالّفيّمواضعّمتعددةّفيّذميّفجرّبامرأةّمسلمةّ:يقتلّليسّعلىّهذاّصولحواّوالمرأةّإنّكانتّطاوعتهّأقيمّ
عليهاّالحدّوإنّكانّاستكرههاّفالّشيءّعليهاّّ.
وقالّفيّيهوديّزنىّبمسلمةّ:يقتلّ:ألنّعمرّرضيّهللاّعنهّأتىّبيهوديّنخسّبمسلمةّثمّغشيهاّفقتلهّفالزنىّأشدّ
منّنقضّالعهدّقيلّ:فعبدّنصرانيّزنىّبمسلمةّقال"ّ:يقتلّأيضاّوإنّكانّعبدا"ّّ.
وقالّفيّمجوسيّفجرّبمسلمةّ:يقتلّهذاّنقضّالعهدّوكذلكّإنّكانّمنّأهلّالكتابّيقتلّأيضاّقدّصلبّعمرّرجالّ
منّاليهودّفجرّبمسلمةّهذاّنقضّالعهدّفقيلّلهّ:ترىّعليهّالصلبّمعّالقتل؟ّقالّ:إنّذهبّرجلّإلىّحديثّعمرّكأنهّ
لمّيعبّعليهّّ.
"ّفأعدتّعليهّقال"ّ:يقتل"ّ
وقالّمهناّ:سالتّأحمدّعنّيهوديّأوّنصرانيّفجرّبامرأةّمسلمةّ:ماّيصنعّبه؟ّقال"ّ:يقتل ّ
ّ:يقولونّعليهّالحدّقال"ّ:الّولكنّيقتل"ّفقلتّلهّ:فيّهذاّ
قلتّ:إنّالناسّيقولونّغيرّهذاّقال"ّ:كيفّيقولون؟ّ"ّفقلت ّ
"ّ.
شيء؟ّقال"ّ:نعمّعنّعمرّأنهّأمرّبقتله ّ
وقالّفيّروايةّجماعةّمنّأصحابهّفيّذميّفجرّبمسلمةّ:يقتلّقيلّ:فإنّأسلمّقالّ:يقتلّهذاّقدّوجبّعليهّّ.
فقدّنصّرحمهّهللاّعلىّوجوبّقتلهّبكلّحالّسواءّكانّمحصناّأوّغيرّمحصنّوأنّالقتلّواجبّعليهّوإنّأسلمّوأنهّ
الّيقامّعليهّحدّالزناّالذيّيفرقّفيهّبينّالمحصنّوغيرّالمحصنّواتبعّذلكّماّرواهّخالدّالحذاءّعنّابنّأشوعّعنّ
الشعبيّعنّعوفّبنّمالكّأنّرجالّنخسّبامرأةّفتجللهاّفأمرّبهّعمرّفقتلّوصلبّورواهّالمروزيّعنّمجالدّعنّ
الشعبيّعنّسويدّبنّغفلة"ّ:أنّرجالّمنّأهلّالذمةّنخسّبامرأةّمنّالمسلمينّبالشامّوهيّعلىّالحمارّفصرعهاّ
ّوألقىّنفسهّعليهاّفرآهّعوفّبنّمالكّفضربهّفشجهّفانطلقّإلىّعمرّيشكوّعوفاّفأتىّعوفّعمرّفحدثهّحديثهّ
فأرسلّإلىّالمرأةّيسألهاّفصدقتّعوفاّفقالّ:قدّشهدتّأختناّفأمرّبهّعمرّفصلبّقالّ:فكانّأولّمصلوبّفيّاإلسالمّ
ثمّقالّعمر"ّ:أيهاّالناسّاتقواّهللاّفيّذمةّمحمدّصلىّهللاّعليهّوسلمّوالّتظلموهمّفمنّفعلّهذاّفالّذمةّله"ّّ.
وروىّسيفّفيّالفتوحّهذهّالقصةّعنّعوفّبنّمالكّمبسوطةّوذكرّفيهاّأنّالحمارّصرعّالمرأةّوأنّالنبطيّ
أرادهاّفامتنعتّواستغاثتّقالّعوف"ّ:فأخذتّعصايّفمشيتّفيّأثرهّفأدركتهّفضربتّرأسهّضربةّذاّعجرّ
ورجعتّإلىّمنزلي"ّوفيه"ّ:فقالّللنبطي"ّ:أصدقنيّفأخبره"ّّ.
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ّ:الّيقتلّوالّيؤذىّوالّيسألّ
وقالّاإلمامّأحمدّأيضاّفيّالجاسوسّ:إذاّكانّذمياّقدّنقضّالعهدّيقتلّوقالّفيّالراهب ّ
عنّشيءّإالّأنّنعلمّمنهّأنهّيدلّعلىّعوراتّالمسلمينّويخبرّعنّأمرهمّعدوهمّفيستحلّحينئذّدمهّّ.
وقدّنصّاإلمامّأحمدّعلىّأنهّمنّنقضّالعهدّبسبّهللاّأوّرسولهّفإنهّيقتلّثمّاختلفّأصحابناّبعدّذلكّفقالّالقاضيّ
وأكثرّأصحابهّمثلّأبيهّأبيّالحسينّوالشريفّأبيّجعفرّوأبيّالمواهبّالعكبريّوابنّعقيلّوغيرهّوطوائفّبعدهمّ:
إنّمنّنقضّالعهدّبهذهّاألشياءّوغيرهاّفحكمهّكحكمّاألسيرّيخيرّاإلمامّفيهّكماّيخيرّباألسيرّبينّالقتلّوالمنّ
ّواالسترقاقّوالفداءّوعليهّأنّيختارّمنّاألربعةّماّهوّأصلحّللمسلمينّقالّالقاضيّفيّالمجرد"ّ:إذاّقلناّقدّانتقضّ
عهدهّفإناّنستوفيّمنهّالحقوقّوالقتلّوالحدّوالتعزيرّألنّعقدّالذمةّعلىّأنّتجريّأحكامناّعليهّوهذهّأحكامناّفإذاّ
استوفيناّمنهّفاإلمامّمخيرّفيهّبينّالقتلّواالسترقاقّوالّيردّإلىّمأمنهّألنهّبفعلّهذهّاألشياءّقدّنقضّالعهدّوإذاّ
نقضّعادّبمعناهّاألولّفكأنهّرجلّنصرانيّبدارّاإلسالم"ّّ.
ثمّإنّالقاضيّفيّالخالفّقال"ّ:حكمّناقضّالعهدّحكمّاألسيرّالحربيّيتخيرّاإلمامّفيهّبينّأربعةّأشياءّ:القتلّ
واالسترقاقّوالمنّوالفداء"ّألنّاإلمامّأحمدّقدّنصّفيّاألسيرّعلىّالخيارّبينّأربعةّأشياءّوحكمّاألسيرّألنهّكافرّ
حصلّفيّأيديناّبغيرّأمانّقالّ:ويحملّكالمّاإلمامّأحمدّإذاّرآهّاإلمامّصالحاّواستثنىّفيّالخالفّوهوّالذيّصنفهّ
آخراّسابّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّخاصةّقالّ:فإنهّالّتقبلّتوبتهّويتحتمّقتلهّوالّيخيرّاإلمامّفيّقتلهّوتركهّألنّ
قذفّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّحقّلميتّفالّيسقطّبالتوبةّكقذفّاآلدميّّ.
وقدّيستدلّلهؤالءّمنّالمذهبّبعمومّكالمّاإلمامّأحمدّوتعليلهّحيثّقالّفيّقومّمنّأهلّالعهدّنقضواّالعهدّوخرجواّ
بالذريةّإلىّدارّالحربّفبعثّفيّطلبهمّفلحقوهمّفحاربوهمّقالّ:إذاّنقضواّالعهدّفمنّكانّمنهمّبالغاّفيجريّعليهّماّ
يجريّعلىّأهلّالحربّمنّاألحكامّإذاّأسرواّفأمرهمّإلىّاإلمامّيحكمّفيهمّبماّيرىّوعلىّهذاّنقولّّ:
ّفلإلمامّأنّيعيدهمّإلىّالذمةّإذاّرأىّالمصلحةّفيّذلكّكماّلهّمثلّذلكّفيّاألسيرّالحربيّاألصليّّ.
وهذاّالقولّفيّالجملةّهوّالصحيحّمنّقوليّاإلمامّالشافعيّوالقولّاآلخرّللشافعيّأنّمنّنقضّالعهدّمنّهؤالءّيردّ
إلىّمأمنهّثمّمنّأصحابهّمنّاستثنىّسبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّخاصةّفجعلهّموجباّللقتلّحتماّدونّغيرهّ
ومنهمّمنّعممّالحكمّهذاّهوّالذيّذكرهّأصحابهّوأماّلفظهّفإنهّقالّفيّاألم"ّ:إذاّأرادّاإلمامّأنّيكتبّكتابّصلحّ
علىّالجزيةّكتبّوذكرّالشروط"ّإلىّأنّقال"ّ:وعلىّأنّأحداّمنكمّإنّذكرّمحمداّصلىّهللاّعليهّوسلمّأوّكتابّهللاّ
أوّدينهّبماّالّينبغيّأنّيذكرهّبهّفقدّبرئتّمنهّذمةّهللاّثمّذمةّأميرّالمؤمنينّوجميعّالمسلمينّونقضّماّأعطيّمنّ
األمانّوحلّألميرّالمؤمنينّمالهّودمهّكماّيحلّأموالّأهلّالحربّودمائهمّوعلىّأنّأحداّمنّرجالهمّإنّأصابّ
مسلمةّبزنىّأوّاسمّنكاحّأوّقطعّالطريقّعلىّمسلمّأوّفتنّمسلماّعنّدينهّأوّأعانّالمحاربينّعلىّالمسلمينّبقتالّ
أوّداللةّعلىّعوراتّالمسلمينّأوّإيواءّلعيونهمّفقدّنقضّعهدهّوأحلّدمهّومالهّوإنّنالّمسلماّبماّدونّهذاّفيّمالهّ
أوّعرضهّلزمهّفيهّالحكم"ّّ.
ثمّقالّ:فهذهّالشروطّالالزمةّإنّرضيهاّفإنّلمّيرضهاّفالّعقدّلهّوالّجزيةّّ.
ثمّقالّ:وأيهمّقالّأوّفعلّشيئاّمماّوصفتهّنقضاّللعهدّوأسلمّلمّيقتلّإذاّكانّذلكّقوالّوكذلكّإذاّكانّفعالّلمّيقتلّإالّ
أنّيكونّفيّدينّالمسلمينّأنّمنّفعلهّقتلّحداّأوّقصاصاّفيقتلّبحدّأوّقصاصّالّنقضّعهدّوإنّفعلّمماّوصفناّ
وشرطّأنهّنقضّلعهدّالذمةّفلمّيسلمّولكنهّقالّ"أتوبّوأعطيّالجزيةّكماّكنتّأعطيهاّأوّعلىّصلحّأجدده"ّعوقبّ
ولمّيقتلّإالّأنّيكونّفعلّفعالّ
يوجبّالقصاصّأوّالحدّفأماّماّدونّهذاّمنّالفعلّأوّالقولّفكلّقولّفيعاقبّعليهّوالّيقتلّّ.
قالّ:فإنّفعلّأوّقالّماّوصفناّوشرطّأنهّيحلّدمهّفظفرّبهّفامتنعّمنّأنّيقولّ"أسلمّأوّأعطىّجزية"ّقتلّوأخذّمالهّ
فيئاّوهذاّاللفظّيعطىّوجوبّقتلهّإذاّامتنعّمنّاإلسالمّوالعودّإلىّالذمةّّ.
وسلكّأبوّالخطابّفيّ"الهداية"ّوالحلوانيّوكثيرّمنّمتأخريّأصحابناّمسلكّالمتقدمينّفيّإقرارّنصوصّاإلمامّ
أحمدّبحالهاّوهوّالصوابّفإنّاإلمامّأحمدّقدّنصّعلىّالقتلّعيناّفيمنّزنىّبمسلمةّحتىّبعدّاإلسالمّوجعلّهذاّأشدّ
منّنقضّالعهدّباللحاقّبدارّالحربّثمّإنهّنصّهناكّعلىّأنّاألمرّإلىّاإلمامّكاألسيرّونصّهناّعلىّأنّعلىّاإلمامّ
يخيرّأنّيقتلّوالّيخفىّلمنّتأملّنصوصهّأنّالقولّبالتخييرّمطلقاّمخالفّلهاّّ.
وأماّأبوّحنيفةّفالّتجئّهذهّالمسألةّعلىّأصولهّألنهّالّينتقضّعهدّأهلّالذمةّعندهّإالّأنّيكونواّأهلّشوكةّومنعةّ
فيمتنعونّبذلكّعلىّاإلمامّوالّيمكنهّإجراءّأحكامناّعليهمّّ.
ومذهبّمالكّالّينتقضّعهدهمّإالّأنّيخرجواّممتنعينّمناّمانعينّللجزيةّمنّغيرّظلمّأوّيلحقواّبدارّالحربّلكنّ
"ّ:إذاّاستكرهّالذميّمسلمةّعلىّالزنىّقتلّإنّكانتّ
مالكاّيوجبّقتلّسابّالرسولّصلىّهللاّعليهّوسلمّعيناّوقال ّ
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حرةّوإنّكانتّأمةّعوقبّالعقوبةّالشديدة"ّفمذهبهّإيجابّالقتلّلبعضّأهلّالذمةّالذينّيفعلونّماّفيهّضررّعلىّ
المسلمينّفمنّقال؟"ّ:إنهّيردّإلىّمأمنه"ّقالّ:ألنهّحصلّفيّدارّاإلسالمّبأمانّفلمّيجزّقتلهّحتىّيردّإلىّمأمنهّكماّ
لوّدخلهاّبأمانّصبيّوهذاّضعيفّجداّألنّهللاّتعالىّقالّفيّكتابهّ{ّ:وإّنّّّّن ّكّثواّأّّي ّماّن ّه ّمّمّنّّّّبّع ّدّ ّع ّهّد ّه ّمّّو ّطّعّنواّفّيّ
ونّّقّوماّّّن ّكّثواّأّّي ّماّن ّه ّم}ّاآليةّ,فهذهّاآليةّوإنّكانتّنزلتّفيّ
انّلّ ّه ّمّلّّعلّ ّه ّمّأّالّّتّقاّتلّ ّّ
دّيّن ّك ّمّّفّقاّتلّواّأّّئ ّمّةّ ّال ّكّف ّّرّإّّن ّه ّمّالّأّّي ّم ّّ
أهلّالهدنةّفعمومهاّلفظاّومعنىّيتناولّكلّذيّعهدّعلىّماّالّيخفىّوقدّأمرّسبحانهّبالمقاتلةّحيثّوجدناهمّفعمّذلكّ
مأمنهمّوغيرّمأمنهمّوألنّهللاّتعالىّأمرّبقتالهمّحتىّيعطواّالجزيةّعنّيدّوهمّصاغرونّفمتىّلمّيعطواّالجزيةّأوّ
لمّيكونواّصاغرينّجازّقتالهمّمنّغيرّشرطّعلىّمعنىّاآليةّوألنهّقدّثبتّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأمرّبقتلّ
منّرأوهّمنّرجالّيهودّصبيحةّقتلّابنّاألشرفّوكانواّمعهّمعاهدينّولمّيأمرّبردهمّإلىّمأمنهمّوكذلكّلماّنقضتّ
بنوّقينقاعّالعهدّقاتلهمّولمّيردهمّإلىّمأمنهمّولماّنقضتّبنوّقريظةّالعهدّقاتلهمّوأسرهمّولمّيبلغهمّمأمنهمّوكذلكّ
كعبّبنّاألشرفّنفسهّأمرّبقتلهّغيلةّولمّيشعرهّأنهّيريدّقتلهّفضالّعنّأنّيبلغهّمأمنهّوكذلكّبنوّالنضيرّأجالهمّ
علىّأنّالّينقلواّإالّماّحملتهّاإلبلّإالّالحلقةّوليسّهذاّبإبالغّللمأمنّألنّمنّبلغّمأمنهّيؤمنّعلىّنفسهّوأهلهّومالهّ
حتىّيبلغّمأمنهّوكذلكّسالمّابنّأبيّالحقيقّوغيرهّمنّيهودّلماّنقضواّالعهدّقتلهمّنوبةّخبيرّولمّيبلغهمّمأمنهمّ
وألنهّقدّثبتّأنّأصحابّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّعمرّوأباّعبيدةّومعاذّابنّجبلّوعوفّبنّمالكّقتلواّ
النصرانيّالذيّأرادّأنّيفجرّبالمسلمةّوصلبوهّولمّينكرهّمنكرّفصارّإجماعاّولمّيردوهّإلىّمأمنهّوألنّفيّشروطّ
ّعمرّالتيّشرطهاّعلىّالنصارىّ"فإنّنحنّخالفاّعنّشيءّشرطناهّلكمّوضمناهّعلىّأنفسناّفالّذمةّلناّوقدّحلّلكمّ
مناّماّحلّألهلّالمعاندةّوالشقاق"ّرواهّحربّبإسنادّصحيحّوقدّتقدمّعنّعمرّوغيرهّمنّالصحابةّمثلّأبيّبكرّ
وعمرّوابنّعباسّوخالدّبنّالوليدّوغيرهمّرضوانّهللاّعليهمّأنهمّقتلواّوأمرواّبقتلّناقضّالعهدّولمّيبلغوهّمأمنهّ
ولئنّدمهّكانّمباحاّوإنّعصمتهّالذمةّفمتىّارتفعتّالذمةّبقيّعلىّاإلباحةّوألنّالكافرّلوّدخلّدارّاإلسالمّبغيرّ
أمانّوحصلّفيّأيديناّجازّقتلهّفيّدارناّوأماّمنّدخلّبأمانّصبىّفإنماّذاكّألنهّيعتقدّأنهّمستأمنّ
فصارتّلهّشبهةّأمانّوذلكّيمنعّقتلهّكمنّوطءّفرجاّيعتقدّأنهّحاللّالّحدّعليهّوكذلكّالّينسبّفيّدخولهّدارّ
اإلسالمّإلىّتفريطّوأماّهذاّفإنهّليسّلهّأمانّوالّشبهةّأمانّألنّمجردّحصولهّفيّالدارّليسّبشبهةّأمانّباالتفاقّبلّ
هوّمقدمّعلىّماّينتقضّبهّالعهدّمفرطّفيّذلكّعالمّأناّلمّنصالحهّعلىّذلكّفأيّعذرّلهّفيّحقنّدمهّحتىّيلحقهّ
بمأمنه؟ّنعمّلوّفعلّمنّنواقضّالعهدّماّلمّيعلمّأنهّيضرناّمثلّأنّيذكرّهللاّتعالىّأوّكتابهّأوّرسولهّبشيءّيحسبهّ
جائزاّعندناّكانّمعذوراّبذلكّفالّينقضّالعهدّكماّتقدمّماّلمّيتقدمّإليهّكماّفعلّعمرّبقسطنطينّالنصرانيّّ.
وأماّمنّقالّأنهّكاألسيرّالحربيّإذاّحصلّفيّأيديناّفقالّ:ألنهّكافرّحاللّالدمّحصلّفيّأيديناّوكلّمنّكانّكذلكّ
فإنهّمأسورّفلناّأنّنقتلهّكماّقتلّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعقبةّبنّأبيّمعيطّوالنضرّبنّالحارثّولناّأنّنمنّعليهّ
كماّمنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعلىّثمامهّبنّأثالّالحنفيّوعلىّأبيّعزةّالجمحيّولناّأنّنفاديّبهّكماّفادىّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبعقيلّوغيرهّولناّأنّنسترقهّكماّاسترقّالمسلمونّخلقاّمنّاألسرىّمثلّأبيّلؤلؤةّقاتلّ
عمرّومماليكّالعباسّوغيرهمّأماّقتلّاألسيرّواسترقاقهّفماّأعلمّفيهّخالفاّلكنّقدّاختلفّالعلماءّفيّالمنّعليهّ
والمفادةّهلّهوّباقّأوّمنسوخ؟ّعلىّماّهوّمعروفّفيّمواضعهّوهذاّألنهّإذاّنقضّالعهدّعادّكماّكانّوالحربيّ
الذيّالّعهدّلهّإذاّقدرّعليهّجازّقتلهّواسترقاقهّوألنهّناقضّللعهدّفجازّقتلهّواسترقاقهّكالالحقّبدارّالحربّ
والمحاربّفيّطائفةّممتنعةّإذاّأسرّبلّهذاّأولىّألنّنقضّالعهدّبذلكّمتفقّعليهّفهوّأغلظّفإذاّجازّأنّيحكمّفيهّ
بحكمّاألسيرّففيّهذاّأولىّنعمّإذاّانتقضّالعهدّبفعلّلهّعقوبةّتخصهّمثلّأنّيقتلّمسلماّأوّيقطعّالطريقّعليهّونحوّ
ذلكّأقيمتّعليهّتلكّالعقوبةّسواءّكانتّقتالّأوّجلداّثمّإنّبقيّحياّبعدّإقامةّحدّتلكّالجريمةّعليهّصارّكالكافرّ
الحربيّالذيّالّحدّعليهّّ.
ومنّفرقّبينّسبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوبينّسائرّالنواقضّقالّ:ألنّهذاّحقّلرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّولمّيعفّعنهّفالّيجوزّإسقاطهّباالسترقاقّوالّبالتوبةّكسبّغيرّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوسيأتيّإنّ
شاءّهللاّتحريرّمأخذّالسبّّ.
وأماّمنّقالّإنهّيتعينّقتلهّإذاّنقضهّبماّفيهّمضرةّعلىّالمسلمينّدونّماّإذاّلمّيوجدّمنهّإالّمجردّاللحاقّبدارّ
ّ
الحربّواالمتناعّعنّالمسلمينّفألنّهللاّتعالىّقالّ{ّ:وإّنّّّّن ّكّثواّأّّي ّماّن ّه ّمّمّنّّّّبّع ّدّ ّع ّهّد ّه ّمّّو ّطّعّنواّفّيّدّيّن ّك ّمّّفّقاّتلّواّأّّئ ّمةّ
لّ ّم ّرّة}ّإلىّ
ّولّّو ّه ّمّّبّدأّو ّك ّمّأّّو ّ
الرس ّّ
ونّّقّوماّّّن ّكّثواّأّّي ّماّن ّه ّمّّو ّهمّواّّبإّ ّخ ّر ّّ
ّونّأّالّّتّقاّتلّ ّّ
انّلّ ّه ّمّلّّعلّ ّه ّمّّيّنّته ّّ
ّال ّكّف ّّرّإّّن ّه ّمّالّأّّي ّم ّّ
اجّ ّ
ّعّذّب ّه ّمّ ّ
هللاّّّبأّّيدّي ّك ّمّّوي ّ
ورّّقّوّّمّمّ
ّخ ّز ّه ّمّّوّيّنص ّ
}ّفأوجبّسبحانهّقتالّالذينّ
ّين ّ
ّؤّمن ّّ
صّد ّّ
ّه ّمّّوّي ّشفّّّ ّ
ّقولهّ{ّ:قاّتلّو ّه ّمّيّ
ّر ّك ّمّ ّعلّي ّ
نكثواّالعهدّوطعنواّفيّالدينّومعلومّأنّمجردّنكثّالعهدّموجبّللقتالّالذيّكانّواجباّقبلّالعهدّوأوكدّفالّبدّأنّ
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يفيدّهذاّزيادةّتوكيدّوماّذاكّإالّألنّالكافرّالذيّليسّبمعاهدّيجوزّالكفّعنىّقتالهّإذاّاقتضتّالمصلحةّذلكّإلىّ
وقتّفيجوزّاستبقائهّبخالفّهذاّالذميّنقضّوطعنّفإنهّيجبّقتالهّمنّغيرّاستتابةّوكلّطائفةّوجبّقتالهاّمنّغيرّ
استئنافّلفعلّيبيحّدمّآحادهاّفإنهّيجبّقتلّالواحدّمنهمّإذاّفعلهّوهوّفيّأيديناّكالردةّوالقتلّفيّالمحاربةّوالزنىّ
ونحوّذلكّبخالفّالبغيّفإنهّالّيبيحّدمّالطائفةّإالّإذاّكانتّممتنعةّوبخالفّالكفرّالذيّالّعهدّمعهّفإنهّيجوزّ
ّعّذّب ّه ّمّ ّ
هللاّّّبأّّيدّي ّك ّمّّوي ّ
ّخ ّز ّه ّم}ّدليلّعلىّأنّهللاّتعالىّيريدّاالنتقامّمنهمّ
االستيناءّبقتلّأصحابهّبالجملةّوقولهّسبحانه{ّ:يّ
وذلكّالّيحصلّمنّالواحدّإالّإذاّقتلّوالّيحصلّإنّمنّعليهّأوّفوديّبهّأوّاسترقّنعمّدلتّاآليةّعلىّأنّالطائفةّ
الناقضةّالممتنعةّيجوزّأنّيتوبّهللاّعلىّمنّيشاءّمنهاّبعدّأنّيعذبهاّويخزيهاّبالغلبةّألنّماّحاقّبهمّمنّالعذابّ
والخزيّيكفيّفيّردعهمّوردعّأمثالهمّعماّفعلوهّمنّالنقضّوالطعنّأماّالواحدّفلوّلمّيقتلّبلّمنّعليهّلمّيكنّهناكّ
رادعّقويّعنّقولهّعنّفعلهّّ.
وأيضاّفإنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلماّسبىّبنيّقريظةّقتلّالمقاتلةّواسترقّالذريةّإالّامرأةّواحدةّكانتّقدّألقتّ
رحىّمنّفوقّالحصنّعلىّرجلّمنّالمسلمينّفقتلهاّلذلكّوحديثهاّمعّعائشةّرضيّهللاّعنهاّمعروفّففرقّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّبينّمنّاقتصرّعلىّنقضّالعهدّوبينّمنّآذىّالمسلمينّمعّذلكّوكانّالّيبلغهّعنّأحدّمنّالمعاهدينّ
أنهّآذىّالمسلمينّإالّندبّإلىّقتلهّوقدّأجلىّكثيرّومنّعلىّكثيرّممنّنقضّالعهدّفقطّّ.
وأيضاّفإنّأصحابّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّعاهدواّأهلّالشامّمنّالكفارّثمّنقضواّالعهدّفقاتلوهمّثمّعاهدوهمّ
مرتينّأوّثالثاّوكذلكّمعّأهلّمصرّومعّهذاّفلمّيظفرواّبمعاهدّآذىّالمسلمينّبطعنّفيّالدينّأوّزنىّبمسلمةّونحوّ
ذلكّإالّقتلوهّوأمرواّبقتلّهؤالءّاألجناسّعيناّمنّغيرّتخييرّفعلمّأنهمّفرقواّبينّالنوعينّّ.
وأيضاّفإنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأمرّبقتلّمقيسّبنّحبابةّوعبدّهللاّبنّخطلّونحوهماّمماّارتدّوجمعّإلىّردتهّ
قتلّمسلمّونحوهّمنّالضررّومعّهذاّفقدّارتدّفيّعهدّأبيّبكرّرضيّهللاّعنهّخلقّكثيرّوقتلواّمنّالمسلمينّعدداّ
بعدّاالمتناعّمثلّماّقتلّطليحةّاألسديّعكاشةّبنّمحصنّوغيرهّولمّيؤخذّأحدّمنهمّبقصاصّبعدّذلكّفإذاّكانّ
المرتدّيؤخذّبماّأصابهّقبلّاالمتناعّمنّالجناياتّوالّيؤخذّبماّفعلهّبعدّاالمتناعّفكذلكّالناقضّللعهدّألنّكليهماّ
خرجّعماّعصمّبهّدمهّ:هذاّنقضّإيمانهّوهذاّنقضّأمانهّوإنّكانّفيّهذاّخالفّبينّالفقهاءّفيّالمذهبّوغيرهّ
فإنماّقسناّعلىّأصلّثبتّبالسنةّوإجماعّالصحابةّنعمّالمرتدّإذاّعادّإلىّاإلسالمّعصمّدمهّإالّمنّحدّيقتلّبمثلهّ
المسلمّوالمعاهدّيقتلّعلىّماّفعلهّمنّالجناياتّالمضرةّبالمسلمينّألنهّيصيرّمباحاّبالنقضّولمّيعدّإلىّشيءّيعصمّ
دمهّفيصيرّكحربيّيغلظّقتلهّيبينّذلكّأنّالحربيّعلىّعهدّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّكانّإذاّآذىّالمسلمينّ
وضرهمّقتلهّعقوبةّلهّعلىّذلكّولمّيمنّعليهّبعدّالقدرةّعليهّفهذاّالذيّنقضّعهدهّبضررّالمسلمينّأولىّبذلكّأالّ
ترىّأنهّلماّمنّعلىّأبيّعزةّالجمحيّوعاهدهّأنّالّيعينّعليهّفغدرّبهّثمّقدرّعليهّبعدّذلكّوطلبّأنّيمنّعليهّ
"ّ:الّتسمحّسبالتكّبمكةّوتقولّ:سخرتّبمحمدّمرتين"ّثمّقال"ّ:الّيلدغّالمؤمنّمنّجحرّمرتين"ّفلماّنقضّ
فقال ّ
يمينهّمنعهّذلكّمنّالمنّعليهّألنهّضرهّبعدّأنّكانّعاهدهّعلىّتركّضرارهّفكذلكّمنّعاهدّمنّأهلّالذمةّأنهّالّ
يؤذيّالمسلمينّثمّأذاهمّلوّأطلقواّللدغواّمنّجحرّواحدّمرتينّولمسحّالمشركّسبالتهّوقالّ:سخرتّبهمّمرتينّّ.
وأيضاّفألنهّإذاّلحقّبدارّالحربّوامتنعّلمّيضرّالمسلمينّوإنماّأبطلّالعقدّالذيّبينهمّوبينهّفصارّكحربيّأصليّ
أماّإذاّفعلّماّيضرّبالمسلمينّمنّمقاتلةّأوّزنىّبمسلمهّأوّقطعّطريقّأوّحبسّأوّنحوّذلكّفإنهّيتعينّقتلهّألنهّلوّ
لمّيقتلّلخلتّهذهّالمفاسدّعنّالعقوبةّعليهاّوتعطلتّحدودّهذهّالجرائمّومثلّهذهّالجرائمّالّيجوزّالعفوّعنّعقوبتهاّ
فيّحقّالمسلمّفألنّالّيجوزّالعفوّعنّعقوبتهاّفيّحقّالذميّأولىّوأحرىّوالّيجوزّأنّيقامّعليهّحدهاّمنفرداّكماّ
يقامّعلىّمنّبقيتّذمتهّالحدّألنّصاحبهاّصارّحربياّوالحربيّالّيقامّعليهّإالّالقتلّفتعينّقتلهّوصارّهذاّكاألسيرّ
اقتضتّالمصلحةّقتلهّلعلمناّأنهّمتىّأفلتّكانّفيهّضررّعلىّالمسلمينّأكثرّمنّضررّقتلهّفإنهّالّيجوزّالمنّعليهّ
والّالمفاداةّبهّاتفاقاّوألنّالواجبّفيّمثلّهذاّإماّالقتلّأوّالمنّأوّاالسترقاقّأوّالفداءّفأماّاالسترقاقّفإنهّأبقىّلهّ
علىّذمتهّبنحوّمماّكانّفإنهّكانّتحتّذمتناّنأخذّمنهّالجزيةّبمنزلةّالعبدّولهذاّقالّبعضّالصحابةّلعمرّفيّمسلمّ
قتلّذمياّ:أتقيدّعبدكّمنّأخيك؟ّبلّربماّكانّاستبعادهّأنفعّلهّمنّجعلهّذمياّواستبعادّمثلّهذاّالّتؤمنّعاقبتهّوسوءّ
مغبتهّوأماّالمنّعليهّوالمفاداةّبهّفأبلغّفيّالمفسدةّوإعادتهّإلىّالذمةّتركّلعقوبتهّبالكليةّفتعينّقتلهّّ.
يوضحّذلكّأناّعلىّهذاّالتقريرّالّنعاقبهّإذاّعادّإلىّالذمةّإالّبماّيعاقبّفيهّالمسلمّأوّالباقيّعلىّذمتهّوهذاّفيّ
الحقيقةّيؤولّإلىّقولّمنّيقولّ:إنّالعهدّالّينقضّبهذهّاألشياءّفالّمعنىّلجعلّهذهّاألشياءّناقضهّللعهدّوإيجابّ
إعادةّأصحابهاّإلىّالعهدّوأنّالّيعاقبواّإذاّعادواّإالّبماّيعاقبّبهّالمسلمّّ.
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ويؤيدّذلكّأنّهذهّالجرائمّإذاّرفعتّالعهدّوفسختهّفألنّيمنعّابتداءّبطريقّاألولىّألنّالدوامّأقوىّمنّاالبتداءّأالّ
ترىّأنّالعدةّوالردةّتمنعّابتداءّعقدّالنكاحّدونّدوامهّفأماّإنّكانّوجودّهذهّالمضراتّيمنعّدوامّالعقدّفمنعهّ
ابتداءهّأولىّوأحرىّوإذاّلمّيجزّابتداءّعقدّالذمةّفألنّالّيجوزّالمنّعليهّأولىّوألنّهللاّتعالىّأمرّبقتلّجميعّ
المشركينّإالّأنّالمشدودّوثاقهّمنّالمحاربينّجعلّلناّأنّنعاملهّبماّنرىّوالخارجّعنّالعهدّوليسّبمنزلةّالذيّلمّ
يدخلّفيهّكماّأنّالخارجّعنّالدينّليسّبمنزلةّالذيّلمّيدخلّفيهّفإنّالذيّلمّيدخلّفيهّباقّعلىّحالهّوالذيّخرجّ
منّاإليمانّواألمانّقدّأحدثّفساداّفالّيلزمّمنّاحتمالّالفسادّالباقيّالمستصحبّاحتمالّالفسادّالمحدثّالمتجددّألنّ
الدوامّأقوىّمنّاالبتداءّّ.
يبينّذلكّأنّكلّأسيرّكانّيؤذيّالمسلمينّمعّكفرهّفإنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقتلهّمثلّالنضرّبنّالحارثّوعقبةّ
بنّأبيّمعيطّومثلّأبيّعزةّالجمحيّفيّالمرةّالثانيةّّ.
وأيضاّفإنهّإذاّامتنعّبطائفةّأوّبدارّالحربّكانّماّيتوقىّمنّضررهّمتعلقاّبعزةّومنعتهّكالحربيّاألصليّفإذاّزالتّ
المنعةّبأسرهّلمّيبقّمنهّماّيبقىّإالّمنّجهةّكونهّكافراّفقطّفالّفرقّبينهّوبينّغيرهّأماّإذاّضرّالمسلمينّوآذاهمّ
بينّظهرانيهمّأوّتمردّعليهمّباالمتناعّمماّأوجبتهّالذمةّعليهّكانّضررهّبنفسهّمنّغيرّطائفةّتمنعهّوتنصرهّفيجبّ
إزهاقّنفسهّالتيّالّعصمةّلهاّوهيّمنشأّالضررّوينبوعّألذىّالمسلمينّأالّترىّأنّالممتنعّليسّفيماّفعلهّإغراءّ
ّلآلحادّغيرّذويّالمنعةّبخالفّالواحدّفإنّفيماّيفعلهّفتحّبابّالشرّفإنّلمّيعاقبّفعلّذلكّغيرهّوغيرهّوالّعقوبةّ
لمنّالّعهدّلهّمنّالكفارّإالّالسيفّّ.
وأيضاّفإنّالممتنعّمنهمّقدّأمرناّبقتالهّإلىّأنّيعطيّالجزيةّعنّيدّوهوّصاغرّوأمرناّبقتالهّحتىّإذاّأثخناهّفشدواّ
الوثاقّفكلّآيةّفيهاّذكرّالقتالّدخلّفيهاّفينتظمهّحكمّغيرهّمنّالكفارّالممتنعينّويجوزّإنشاءّعقدّثانّلهمّ
واسترقاقهمّونحوّذلكّأماّمنّفعلّجنايةّانتقضّبهاّعهدهّوهوّفيّأيديناّفلمّيدخلّفيّهذهّالعموماتّألنهّالّيقاتلّ
وإنماّيقتلّإذّالقتالّللممتنعّوإذاّكانّأخذّالجزيةّوالمنّوالفداءّإنماّهوّلمنّقوتلّهذاّلمّيقاتلّفيبقىّداخالّفيّقولهّ:
ّين}ّغيرّداخلّفيّآيةّالجزيةّوالفداءّّ.
{ّفاّقّتلّواّ ّال ّم ّش ّرك ّّ
وأيضاّفإنّالممتنعّيصيرّبمنزلةّالحربيّوالحربيّيندرجّجميعّشأنهّتحتّالحرابّبحيثّلوّأسلمّلمّيؤاخذّبضمانّ
شيءّمنّذلكّبخالفّالذيّفيّأيديناّوذلكّأنهّماّدامّتحتّأيديناّفيّذمتناّفإنهّالّتأويلّلهّفيّضررّالمسلمينّ
وإيذائهمّأماّاللحاقّبدارّالحربّفقدّيكونّلهّمعهّشبهةّفيّدينهّيرىّأنهّإذاّتمكنّمنّالهربّهربّالّسيماّوبعضّ
فقهائناّيبيحّلهّذلكّفإذاّفعلّذلكّ
بتأويلّكانّبمنزلةّماّيتلفهّأهلّالبغيّوالعدلّحالّالقتالّالّضمانّفيهّوماّأتلفوهّفيّغيرّحالّالحربّضمنتهّكلّ
طائفةّلألخرىّفليسّحالّمنّتأولّفيماّفعلهّمنّالنقضّكحالّمنّلمّيتأولّّ.
وأيضاّفإنّماّيفعلهّبالمسلمينّمنّالضررّالذيّينتقضّبهّعهدهّالّبدّلهّمنّعقوبةّألنهّالّيجوزّإخالءّالجرائمّالتيّ
تدعوّإليهاّالطباعّمنّعقوبةّزاجرةّوشرعّالزواجرّشاهدّلذلكّثمّالّيخلوّإماّأنّتكونّعقوبتهّمنّجنسّعقوبةّمنّ
يفعلّذلكّمنّمسلمّأوّذميّبامرأةّذميهّأوّدونّذلكّأوّفوقّذلكّواألولّباطلّألنهّيلزمّأنّيكونّعقوبةّالمعصومّ
والمباحّسواءّوألنّالذيّنقضّالعهدّيستحقّالعقوبةّعلىّكفرهّوعلىّماّفعلهّمنّالضررّالذيّنقضّبهّالعهدّوإنماّ
أخرتّعقوبةّالكفرّألجلّالعهدّفإذاّارتفعّالعهدّاستحقّالعقوبةّعلىّاألمرينّوبهذاّيظهرّالفرقّبينهّوبينّمنّفعلّ
ذلكّوهوّمعصومّوبينّمباحّدمهّلمّيفعلّذلكّألنّهذهّالمعاصيّإذاّفعلهاّالمسلمّفإنهاّمنجبرةّبماّيلتزمهّمنّنصرّ
المسلمينّومنفعتهمّومواالتهمّفلمّيتمحضّمضراّللمسلمينّألنّفيهّمنفعةّومضرةّوخيراّوشراّبخالفّالذميّفإنهّإذاّ
ضرّالمسلمينّتمحضّضرراّلزوالّالعهدّالذيّهوّمظنةّمنفعتهّووجودّهذهّاألمورّالمضرةّوإذاّلمّيجزّأنّيعاقبّ
بمثلّماّيعاقبّبهّالمسلمّفأنّالّيعاقبّبماّهوّدونهّأولىّوأحرىّفوجبّأنّيعاقبّبماّهوّفوقّعقوبةّالمسلمّثمّ
المسلمّيتحتمّقتلهّإذاّفعلّمثلّهذهّاألشياءّفتحتمّعقوبةّناقضّالعهدّأولىّلكنّيختلفانّفيّجنسّالعقوبةّفهذاّعقوبتهّ
القتلّفيجبّأنّيتحتمّوذلكّعقوبتهّتارةّالقتلّوتارةّالقطعّوتارةّالرجمّأوّالجلدّّ.
فصل.
إذاّتلخصتّهذهّالقاعدةّفيمنّنقضّالعهدّعلىّالعمومّفنقولّ:شاتمّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّيتعينّقتلهّكماّقدّ
نصّعليهّاألئمةّّ.
أماّعلىّقولّمنّيقولّ:يتعينّقتلّكلّمنّنقضّالعهدّوهوّفيّأيديناّأوّيتعينّقتلّكلّمنّنقضّالعهدّبماّفيهّضررّ
علىّالمسلمينّوأذىّلهمّكماّذكرناهّفيّمذهبّاإلمامّأحمدّوكماّقدّدلّعليهّكالمّالشافعيّالذيّنقلناهّأوّنقولّ:يتعينّ
قتلّمنّنقضّالعهدّبسبّالرسولّصلىّهللاّعليهّوسلمّوحدهّكماّقدّذكرهّالقاضيّأبوّيعليّوغيرهّمنّأصحابناّوكماّ
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ذكرهّطائفةّمنّأصحابّالشافعيّوكماّنصّعليهّعامةّالذينّذكروهّفيّنواقضّالعهدّوذكرواّأنّاإلمامّيتخيرّفيمنّ
نقضّالعهدّعلىّسبيلّاإلجمالّفإنهمّذكرواّفيّمواضعّأخرّأنهّيقتلّمنّغيرّتخييرّفظاهرّّ.
وأماّعلىّقولّمنّيقولّ:إنّكلّناقضّللعهدّفإنّاإلمامّيتخيرّفيهّكاألسيرّفقدّذكرناّأنهمّقالواّ:إنهّيستوفىّمنهّ
الحقوقّكالقتلّوالحدّوالتعزيرّألنّعقدّالذمةّعلىّأنّتجريّأحكامناّعليهّوهذهّأحكامناّثمّإذاّاستوفيناّمنهّذلكّ
فاإلمامّمخيرّفيهّكاألسيرّوعلىّهذاّالقولّفيمكنهمّأنّيقولواّ:إنهّيقتلّألنّسبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
موجبّللقتلّحداّمنّالحدودّكماّلوّنقضّالعهدّبزنىّأوّقطعّطريقّفإنهّيقامّعليهّحدّذلكّفيقتلّإنّأوجبّالقتلّبلّ
قدّيقتلّالذميّحداّمنّالحدودّوإنّلمّينتقضّعهدهّكماّلوّقتلّذمياّآخرّأوّزنىّبذميةّفإنهّيستوفيّمنهّالقودّوحدّ
الزنىّوعهدهّباقّومذهبّمالكّيمكنّأنّيوجهّعلىّهذاّالمأخذّإنّكانّفيهمّمنّيقولّلمّينتقضّعهدهّّ.
وبالجملةّفالقولّبأنّاإلمامّيتخيرّفيّهذاّإنماّيدلّعليهّكالمّبعضّالفقهاءّأوّإطالقهّوكذلكّالقولّبأنهّيلحقّبمأمنهّ
وأخذّمذاهبّالفقهاءّمنّاإلطالقاتّمنّغيرّمراجعةّلماّفسرواّبهّكالمهمّوماّتقتضيهّأصولهمّيجرّإلىّمذاهبّقبيحةّ
فإنّتقررّفيّهذاّخالفّفهوّضعيفّنقالّلماّقدمناهّوتوجيهاّلماّسنذكرهّوالدليلّعلىّأنهّيتعينّقتلهّوالّيجوزّ
استرقاقهّوالّالمنّعليهّوالّالمفاداةّبهّمنّطريقينّّ.
أحدهماّ:ماّتقدمّمنّاألدلةّعلىّوجوبّقتلّناقضّالعهدّإذاّنقضهّبماّفيهّضررّعلىّالمسلمينّمطلقاّّ.
الثانيّ:ماّيخصهّوهوّمنّوجوهّّ:
أحدهاّ:ماّتقدمّمنّاآلياتّالدالةّعلىّوجوبّقتلّالطاعنّفيّالدينّّ.
الثانيّ:حديثّالرجلّالذيّقتلّالمرأةّاليهوديةّعلىّعهدّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوأهدرّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّدمهاّوقدّتقدمّمنّحديثّعلىّبنّأبيّطالبّوابنّعباسّفلوّكانّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيرفعّالعهدّفقطّ
والّيوجبّالقتلّلكانتّهذهّالمرأةّبمنزلةّكافرةّأسيرةّوبمنزلةّكافرةّدخلتّإلىّدارّاإلسالمّوالّعهدّلهاّومعلومّأنهّ
الّيجوزّقتلهاّوأنهاّتصيرّرقيقةّللمسلمينّبالسبيّوهذهّالمرأةّالمقتولةّكانتّرقيقةّوالمسلمّإذاّكانتّلهّأمةّكافرةّ
حربيةّلمّيجزّلهّوالّلغيرهّقتلهاّلمجردّكونهاّحربيةّبلّتكونّملكاّلسيدهاّتردّعليهّإذاّأخذهاّالمسلمونّوالّنعلمّبينّ
المسلمينّخالفاّأنّالمرأةّالّيجوزّقتلهاّلمجردّالكفرّإذاّلمّتكنّمعاهدةّكماّيقتلّالرجلّلذلكّوالّنعلمّأيضاّخالفاّفيّ
أنّالمرأةّإذاّثبتّفيّحقهاّحكمّنقضّالعهدّفقطّمثلّأنّتكونّمنّأهلّالهدنةّوقدّنقضواّالعهدّفإنهّالّيجوزّقتلّ
نسائهمّوأوالدهمّبلّتسترقّالنساءّواألوالدّوكذلكّالذميّإذاّنقضّالعهدّولحقّبدارّالحربّفمنّولدّلهّبعدّنقضّ
العهدّلمّيجزّقتلّالنساءّمنهمّواألطفالّبلّيكونونّرقيقاّللمسلمينّوكذلكّأهلّالذمةّإذاّامتنعواّبدارّالحربّونحوهاّّ.
فمنّالفقهاءّمنّقالّ:العهدّباقّفيّذريتهمّونسائهمّكماّهوّالمعروفّعنّاإلمامّأحمدّوقالّأكثرهمّ:ينتقضّالعهدّفيّ
كتابهّ{ّوّقاّتلّواّفّيّ
الذريةّوالنساءّأيضاّثمّالّيختلفونّأنّالنساءّالّيقتلنّوأصلّذلكّأنّهللاّتباركّوتعالىّيقولّ:فيّ ّ
هللاّالّّيحّبّّّ ّالمّ
ّين}ّفأمرّبقتالّالذينّيقاتلونّفعلمّأنّشرطّالقتالّكونّالمقاتلّ
ّعّتد ّّ
ّينّّيّقاّتلّوّن ّك ّمّّوالّّتّعّتّدواّإّنّّّ ّّ
هللاّالّذ ّّ
يلّ ّّ
ّسّب ّّ
مقاتالّّ.
وفيّالصحيحينّعنّابنّعمرّقالّ:وجدتّامرأةّمقتولةّفيّبعضّمغازيّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفنهىّرسولّ
هللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّعنّقتلّالنساءّوالصبيانّّ.
وعنّرباحّبنّربيعّأنهّخرجّمعّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّغزوةّغزاهاّوعلىّمقدمتهّخالدّبنّالوليدّفمرّ
رباحّوأصحابّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّعلىّامرأةّمقتولةّمماّأصابتّالمقدمةّفوقفواّينظرونّإليهاّيعنيّ
ويتعجبونّمنّقتلهاّحتىّلحقّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّعلىّراحلتهّفانفرجواّعنهاّفوقفّعليهاّرسولّهللاّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّفقالّ"ّ:ماّكانتّهذهّلتقاتلّ"ّفقالّألحدهم"ّ:الحقّخالداّفقلّلهّ:الّتقتلواّذريةّوالّعسيفاّ"ّرواهّ
ّاإلمامّأحمدّوأبوّداودّوابنّماجةّّ.
وعنّابنّكعبّبنّمالكّعنّعمهّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّحينّبعثّإلىّابنّأبيّالحقيقّبخيبرّ"نهىّعنّقتلّ
النساءّوالصبيانّ"ّرواهّاإلمامّأحمدّّ.
وفيّالبابّأحاديثّمشهورةّعلىّأنّهذاّمنّالعلمّالعامّالذيّتناقلتهّاألمةّخلفاّعنّسلفّوذلكّألنّالمقصودّبالقتالّأنّ
تكونّكلمةّهللاّهيّالعلياّوأنّيكونّالدينّكلهّهللّوأنّالّتكونّفتنةّأيّالّيكونّأحدّيفتنّأحداّعنّدينّهللاّفإنماّنقاتلّ
منّكانّممانعاّعنّذلكّوهمّأهلّالقتالّفأماّمنّالّيقاتلّعنّذلكّفالّوجهّلقتلهّكالمرأةّوالشيخّالكبيرّوالراهبّونحوّ
ّذلكّوألنّالمرأةّتصيرّرقيقةّللمسلمينّوماالّلهمّففيّقتلهاّتفويتّلذلكّعليهمّمنّغيرّحاجةّوإضاعةّالمالّلغيرّ
حاجةّنعمّلوّقاتلتّالمرأةّجازّأنّتقتلّباالتفاقّلوجودّالمعنىّفيهاّالذيّجعلّهللاّورسولهّعدمهّمانعاّمنّقتلهاّبقولهّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّ"ّ:ماّكانتّهذهّلتقاتلّ"ّلكنّهلّيجوزّأنّتقصدّبالقتلّكماّيقصدّالرجلّأوّيقصدّكفهاّكماّ
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يقصدّكفّالصائل؟ّففيهّخالفّبينّالفقهاءّفإذاّكانّالحكمّفيّالمرأةّمثلّذلكّوقدّأهدرّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّدمّ
امرأةّذميةّألجلّسبهاّمعّأنّقتلهاّلوّكانّحراماّألنكرهّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّكماّأنكرّقتلّالمرأةّالتيّوجدهاّ
مقتولةّفيّبعضّمغازيهّوإنّلمّتكنّمضمونةّبديةّوالّكفارةّفإنهّصلىّهللاّعليهّوسلمّالّيسكتّعنّإنكارّالمنكرّبلّ
إقرارهّدليلّعلىّالجوازّواإلباحةّعلمّأنّالسابةّليستّبمنزلةّاألسيرةّالكافرةّألنّتلكّالّيجوزّقتلهاّوعلمّأنّالسبّ
أوجبّقتلهاّبنفسهّكماّيجبّقتلهاّباإلجماعّإذاّقطعتّالطريقّوقتلتّفيهّوإذاّزنتّوكماّيجبّقتلهاّبالردةّعندّ
جماهيرّالعلماءّّ.
فإنّقيلّ:يجوزّأنّيكونّسبهاّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبمنزلةّقتالهاّوالمرأةّإذاّقاتلتّوكانتّمعاهدةّانتقضّعهدهاّ
كالرجلّإذاّفعلّذلكّويجوزّأنّتكونّحينئذّبمنزلةّالمرأةّالمقاتلةّإذاّأسرتّيتخيرّاإلمامّفيهاّبينّأربعةّأشياءّكماّ
يتخيرّفيّالرجلّالمقاتلّإذاّأسرّّ.
قلناّ:الجوابّمنّوجوهّّ:
أحدهاّ:أنّهذهّالمرأةّلمّيصدرّعنهاّإالّمجردّشتمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبحضرةّسيدهاّالمسلمّولمّتحضّأحداّ
منّالمشركينّللقتالّوالّأشارتّعلىّالكفارّبرأيّتعينّفيهّعلىّقتالّالمسلمينّومعلومّأنّمنّلمّيقاتلّبيدهّوالّأعانّ
علىّالقتالّبلسانهّلمّيجزّأنّينسبّإليهّالقتالّبوجهّمنّالوجوهّونحنّالّننكرّأنّمنّالّيجوزّقتلهّكالراهبّواألعمىّ
ّوالشيخّالفانيّوالمقعدّونحوهمّإذاّكانّلهمّرأيّفيّالقتالّوكالمّيعينونّبهّعلىّقتالّالمسلمينّكانواّبمنزلةّالمقاتلينّ
لكنّمجردّسبّالمرأةّلرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّعندّقومّمسلمينّليسّمنّهذاّالقبيلّوإنماّهوّأذىّهللّولرسولهّ
أبلغّمنّالقتالّمنّبعضّالوجوهّفلوّلمّيكنّموجباّللقتلّلكانتّالمرأةّالكافرةّقدّقتلتّألنهاّمقاتلةّوهيّلمّتقاتلّوذلكّ
غيرّجائزّفعلمّأنهّموجبّللقتلّوإنّلمّيكنّقتاالّوقدّيكونّقتاالّإذاّذكرّفيّمعرضّالحضّعلىّقتالّالمسلمينّ
وإغراءّالكفارّبحربهمّفأماّفيّهذهّالواقعةّفلمّيكنّمنّالقتالّالمعروفّّ.
الجوابّالثانيّ:أناّنسلمّأنّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبمنزلةّمحاربةّالمسلمينّومقاتلهمّمنّبعضّالوجوهّكماّ
كتبّأبوّبكرّالصديقّرضيّهللاّعنهّأنّحدّاألنبياءّليسّيشبهّالحدودّفمنّتعاطىّذلكّيعنيّسبّاألنبياءّمنّمسلمّ
فهوّمرتدّأوّمعاهدّفهوّمحاربّغادرّبلّهوّمنّأبلغّأنواعّالحرابّكماّتقدمّتقريرهّلكنّالجوابّنوعانّّ:
أحدهماّ:ماّينقطعّمفسدتهّبالقتلّتارةّوباالسترقاقّأخرىّوبالمنّأوّالفداءّأخرىّوهوّحرابّالكافرّبالقتالّيداّولساناّ
فإنّالحربيّوالحربيةّالمقاتلةّإذاّأسراّفاسترقاّانقطعّعنّالمسلمينّضررهماّكماّقدّيزولّبالقتلّوكذلكّلوّمنّ
عليهماّرجاءّأنّيسلماّإذاّبدتّمخائلّاإلسالمّأوّرجاءّأنّيكفاّعنّالمسلمينّشرّمنّخلفهماّأوّفوديّبهماّفهناّمفسدةّ
المحاربةّقدّتزولّبهذهّاألمورّّ.
الثانيّ:ماّالّتزولّمفسدتهّإالّبإقامةّالحدّفيهّمثلّحرابّالمسلمّأوّالمعاهدةّفيّدارّاإلسالمّبقطعّالطريقّونحوهّفإنّ
ذلكّيتحتمّإقامةّالحدّفيهّباتفاقّالفقهاءّّ.
فهذهّاألمةّالتيّكانتّتسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقدّحاربتّفيّدارّاإلسالمّفإنّقيلّ"تعاقبّباالسترقاق"ّفهيّ
رقيقةّالّيتغيرّحالهاّوإنّقيلّ"يمنّعليهاّأوّيفاديّبها"ّلمّيجزّلوجهينّّ:
أحدهماّ:أنهاّملكّمسلمّوالّيجوزّإخراجهاّعنّملكهّمعّحياتهاّ
الثانيّ:أنّذلكّإحسانّإليهاّوإزالةّللرقّعنهاّفالّيجوزّأنّيكونّجزاءّلسبهاّوحرابهاّفتعينّقتلهاّّ.
الجوابّالثالثّ:أنّمفسدةّالسبّالّتزولّإالّبالقتلّألنهاّمتىّاستبقيتّطمعتّهيّوغيرهاّفيّالسبّالذيّهوّمنّ
أعظمّالفسادّفيّاألرضّكقاطعّالطريقّسواءّبخالفّالمرأةّالمقاتلةّإذاّأسرتّفإنّمفسدةّمقاتلتهاّقدّزالتّبأسرهاّ
والّيمكنهاّمعّاسترقاقهاّأنّتقاتلّويمكنهاّأنّتظهرّالسبّوالشتمّفصارّسبهاّمنّجنسّالجناياتّالتيّتوجبّالعقوباتّ
الّتزولّمفسدتهاّإالّبإقامةّالحدّفيهاّوعلمّأنّالذميةّالتيّتسبّليستّبمنزلةّالحربيةّالتيّتقاتلّإذاّأسرتّبلّهيّ
بمنزلةّالذميةّالتيّتقطعّالطريقّوتزنيّّ.
الجوابّالرابعّ:أنّالحديثّفيهّحكمّوهوّالقتلّوسببّالقتلّهوّالسبّفيجبّإضافةّالحكمّإلىّالسببّواألصلّإيجادّ
الحكمّفمنّزعمّأنّالسببّحكمّآخرّاحتاجّإلىّدليلّوقياسهّعلىّاألسيرةّالّيصحّلماّسيأتيّإنّشاءّهللاّتعالىّّ.
الجوابّالخامسّ:أنهاّلوّكانتّبمنزلةّاألسيرةّلكانّالنظرّفيهاّلإلمامّالّيجوزّآلحادّالرعيةّتخيرّواحدةّمنّالخصالّ
األربعّفيهاّومنّقتلهاّضمنهاّبقيمتهاّللمسلمينّإنّكانتّفيئاّوللغانمينّإنّكانتّمغنماّفعلمّأنّالقتلّكانّواجباّفيهاّ
عيناّّ.
يبقىّأنّيقالّ:الحدودّالّيقيمهاّإالّاإلمامّأوّنائبهّوجوابهّمنّوجوهّّ:
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أحدهاّ:أنّالسيدّلهّأنّيقيمّالحدّعلىّعبدهّبدليلّقولهّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:أقيمواّالحدودّعلىّماّملكتّأيمانكمّ"ّ
وقولهّ"ّ:إذاّزنتّأمةّأحدكمّفليحلدهاّ"ّوالّأعلمّخالفاّبينّفقهاءّالحديثّأنّلهّأنّيقيمّعليهّالحدّمثلّحدّالزناّ
والقذفّوالشربّوالّخالفّبينّالمسلمينّأنّلهّأنّيعزرهّواختلفواّهلّلهّأنّيقيمّعليهّقتالّأوّقطعاّمثلّقتلهّلردتهّ
أوّلسبهّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوقطعهّللسرقة؟ّوفيهّعنّاإلمامّأحمدّروايتانّّ:
إحداهماّيجوزّوهوّمنصوصّعنّالشافعيّواألخرىّ:الّيجوزّكأحدّالوجهينّألصحابّالشافعيّوهوّقولّمالكّوقدّ
صحّعنّابنّعمرّأنهّقطعّيدّعبدّلهّسرقّوصحّعنّحفصةّأنهاّقتلتّجاريةّلهاّاعترفتّبالسحرّوكانّذلكّبرأيّ
ابنّعمرّفيكونّالحديثّحجةّلمنّيجوزّللسيدّأنّيقيمّالحدّعلىّعبدهّمطلقاّوعلىّهذاّالقولّفالسيدّلهّأنّيقيمّالحدّ
علىّعبدهّبعلمهّفيّالمنصوصّعنّاإلمامّأحمدّهوّإحدىّالروايتينّعنّمالكّوالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلمّيطلبّ
منّسيدّاألمةّبينةّعلىّسبهّبلّصدقةّفيّقوله"ّ:كانتّتسبكّوتشتمك"ّففيّالحديثّحجةّلهذاّالقولّأيضاّّ.
الوجهّالثانيّ:أنّذلكّأكثرّماّفيهّأنهّافتئاتّعلىّاإلمامّواإلمامّلهّأنّيعفوّعمنّأقامّحداّواجباّدونهّّ.
الوجهّالثالثّ:أنّهذاّوإنّكانّحداّفهوّقتلّحربيّأيضاّفصارّبمنزلةّقتلّحربيّتحتمّقتلهّوهذاّيجوزّقتلهّلكلّأحدّ
وعلىّهذاّيحملّقولّابنّعمرّفيّالراهبّالذيّقيلّلهّإنهّيسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقالّ:لوّسمعتهّلقتلتهّّ.
الوجهّالرابعّ:أنّمثلّهذاّقدّوقعّعلىّعهدّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّمثلّالمنافقّالذيّقتلهّعمرّبدونّإذنّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلماّلمّيرضّبحكمهّفنزلّالقرآنّبإقرارهّومثلّبنتّمروانّالتيّقتلهاّذلكّالرجلّحتىّسماهّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّناصراّهللّورسولهّوذلكّأنّمنّوجبّقتلهّلمعنىّيكيدّبهّالدينّويفسدهّليسّبمنزلةّمنّقتلّ
ألجلّمعصيةّمنّزنىّونحوهّّ.
الجوابّالسادسّ:أنّالفقهاءّقدّاختلفواّفيّالمرأةّالمقاتلةّإذاّأسرتّهلّيجوزّقتلها؟ّومذهبّالشافعيّأنهاّالّتقتلّفلوّ
كانتّهذهّإنماّقتلتّلكونهاّقدّقاتلتّلمّيجزّأنّتقتلّبعدّاألسرّعندهّفالّيصحّأنّيوردّهذاّالسؤالّعلىّأصلهّّ.
الدليلّالثالثّ:أنّالسابّلوّصارّبمنزلةّالحربيّفقطّلكانّدمهّمعصوماّبأمانّيعقدّلهّأوّذمةّأوّهدنةّومعلومّأنّ
شبهةّاألمانّكحقيقتهّفيّحقنّالدمّوالنفرّالذينّأرسلهمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّإلىّكعبّبنّاألشرفّجاؤاّإليهّ
علىّأنّيستلفواّمنهّوحادثوهّوماشوهّوقدّآمنهمّعلىّدمهّومالهّوكانّبينهّوبينهمّقبلّذلكّعهدّوهوّيعتقدّبقاءهّثمّ
إنهمّاستأذنوهّفيّأنّيشمواّريحّالطيبّمنّرأسهّفأذنّلهمّمرةّبعدّأخرىّوهذاّكلهّيثبتّاألمانّفلوّلمّيكنّفيّالسبّ
إالّمجردّكونهّكافراّحربياّلمّيجزّقتلهّبعدّأمانةّإليهمّوبعدّأنّأظهرواّلهّأنهمّمؤمنونّلهّواستئذانهمّإياهّفيّإمساكّ
يديهّفعلمّبذلكّأنّإيذاءّهللاّورسولهّموجبّللقتلّالّيعصمّمنهّأمانّوالّعهدّوذلكّالّيكونّإالّفيماّأوجبّالقتلّعيناّ
منّالحدودّكحدّالزنىّوحدّقطعّالطريقّوحدّالمرتدّونحوّذلكّفإنّعقدّاألمانّلهؤالءّالّيصحّوالّيصيرونّ
ّمستأمنينّبلّيجوزّاغتيالهمّوالفتكّبهمّلتعينّقتلهمّفعلمّأنّسابّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّكذلكّّ.
يؤيدّهذاّماّذكرهّأهلّالمغازيّمنّقولّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:إنهّلوّقرّكماّقرّغيرهّماّاغتيلّولكنهّنالّمناّ
األذىّوهجاناّبالشعرّولمّيفعلّهذاّأحدّمنكمّإالّكانّالسيف"ّفإنّذلكّدليلّعلىّأنّالّجزاءّلهّإالّالقتلّّ.
الدليلّالرابعّ:قولهّصلىّهللاّعليهّوسلمّإنّكانّثابتاّ"منّسبّنبياّقتلّومنّسبّأصحابهّجلد"ّفأوجبّالقتلّعيناّعلىّ
كلّسابّولمّيخيرّبينهّوبينّغيرهّوهذاّماّيعتمدّفيّالداللةّإنّكانّمحفوظاّّ.
الدليلّالخامسّ:أنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّدعاّالناسّإلىّقتلّابنّاألشرفّألنهّكانّيؤذيّهللاّورسولهّوكذلكّكانّ
يأمرّبقتلّمنّيسبهّأوّيهجوهّإالّمنّعفاّعنهّبعدّالقدرةّوأمرهّصلىّهللاّعليهّوسلمّلاليجابّفعلمّوجوبّقتلّالسابّ
وإنّلمّيجبّقتلّغيرهّمنّالمحاربينّوكذلكّكانتّسيرتهّلمّيعلمّأنهّتركّقتلّأحدّمنّالسابينّبعدّالقدرةّعليهّإالّمنّ
تابّأوّكانّمنّالمنافقينّوهذاّيصلحّأنّيكونّامتثاالّلألمرّبالجهادّوإقامةّالحدودّفيكونّعلىّاإليجابّيؤيدّذلكّأنّ
فيّتركّقتلهّتركاّلنصرّهللاّورسولهّوذلكّغيرّجائزّّ.
"ّ:منّسبّهللاّأوّسبّأحداّ
الدليلّالسادسّ:أقاويلّالصحابةّفإنهاّنصوصّفيّتعيينّقتلهّمثلّقولّعمرّرضيّهللاّعنه ّ
منّاألنبياءّفاقتلوه"ّفأمرّبقتلهّعيناّومثلّقولّابنّعباسّرضيّهللاّعنهما"ّ:أيماّمعاهدّعاندّفسبّهللاّأوّسبّأحداّمنّ
األنبياءّعليهمّالسالمّأوّجهرّبهّفقدّنقضّالعهدّفاقتلوه"ّفأمرّبقتلّالمعاهدّإذاّسبّعيناّومثلّقولّأبيّبكرّالصديقّ
رضيّهللاّعنهّفيماّكتبّبهّإلىّالمهاجرّفيّالمرأةّالتيّسبتّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:لوالّماّقدّسبقتنيّفيهاّ
ألمرتكّبقتلهاّألنّحدّاألنبياءّالّيشبهّالحدودّفمنّتعاطىّذلكّمنّمسلمّفهوّمرتدّومعاهدّفهوّمحاربّغادر"ّفبينّأنّ
الواجبّكانّقتلهاّعيناّلوالّفواتّذلكّولمّيجعلّفيهّخيرةّإلىّاإلمامّالّسيماّوالسابةّامرأةّوذلكّوحدهّدليلّكماّتقدمّ
ومثلّقولّابنّعمرّفيّالراهبّالذيّبلغهّأنهّيسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:لوّسمعتهّلقتلته"ّولوّكانّكاألسيرّ
ّالذيّيخيرّفيهّاإلمامّلمّيجزّالبنّعمرّاختيارّقتلهّوهذاّالدليلّواضحّّ.
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الدليلّالسابعّ:أنّناقضّالعهدّبسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّونحوهّحالهّأغلظّمنّحالّالحربيّاألصليّوخروجهّ
عماّعاهدناّعليهّبالطعنّفيّالدينّوأذىّهللاّورسولهّومثلّهذاّيجبّأنّيعاقبّعقوبةّيزجرّأمثالهّعنّمثلّحالهّ
ّونّ
تّّمّن ّه ّمّّث ّمّّيّنقّض ّّ
ّينّ ّعا ّهّد ّّ
ونّالّذ ّّ
ّينّ ّكّف ّرواّّف ّه ّمّالّيّّؤّمّن ّّ
والدليلّعليهّقولهّسبحانهّوتعالى{ّ:إّنّّّ ّشرّّّالّدّوابّّّ ّعّندّّّ ّّ
هللاّالّذ ّ
ون}ّفأمرّهللاّرسولهّإذاّ
بّّف ّش ّرّّدّّب ّه ّمّ ّمنّّّ ّخّلّف ّه ّمّلّّعلّ ّه ّمّّيّذ ّك ّر ّّ
ونّّفإّمّاّّتّثّقّفّن ّه ّمّفّيّ ّال ّح ّر ّ
لّ ّم ّرّةّّو ّه ّمّالّّيّتقّ ّّ
ّد ّه ّمّفّيّ ّك ّ
ّعهّ
ّ
صادفّالناكثينّبالعهدّفيّالحربّأنّيشردّبهمّغيرهمّمنّالكفارّبأنّيفعلّبهمّماّيتفرقّبهّأولئكّوقالّتعالى{ّ:أالّ
لّ ّم ّرّة}ّفحضّعلىّقتالّمنّنكثّاليمينّوهمّبإخراجّ
ّولّّو ّه ّمّّبّدأّو ّك ّمّأّّو ّ
الرس ّّ
ونّّقّوماّّّن ّكّثواّأّّي ّماّن ّه ّمّّو ّهمّواّّبإّ ّخ ّر ّّ
ّتّقاّتلّ ّّ
اجّ ّ
الرسولّوبدأّبنقضّالعهدّومعلومّأنّمنّسبّالرسولّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقدّفعلّماّهوّأعظمّمنّالهمّبإخراجّ
ّعّذّب ّه ّمّ ّ
هللاّّّبأّّيدّي ّك ّمّّوي ّ
ّخ ّز ّه ّمّّوّيّنص ّ
ورّّقّوّّمّ
صّد ّّ
ّه ّمّّوّي ّشفّّّ ّ
الرسولّوبدئناّأولّمرةّثمّقالّتعالىّ{ّ:قاّتلّو ّه ّمّيّ
ّر ّك ّمّ ّعلّي ّ
ّينّّويّ
ّمّ
وب ّه ّم}ّفعلمّأنّتعذيبّهؤالءّوإخزاءهمّونصرّالمؤمنينّعليهمّوشفاءّصدورهمّباالنتقامّمنهمّ
ّذهّبّّّ ّغي ّّ
ّؤّمن ّّ
ّظّقّلّ ّ
وذهابّغيظّقلوبهمّمماّآذوهمّبهّأمرّمقصودّللشارعّمطلوبّفيّالدينّومعلومّأنّهذاّالمقصودّالّيحصلّممنّسبّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوآذىّهللاّتعالىّورسولهّوعبادهّالمؤمنينّإالّبقتلهّالّيحصلّبمجردّاسترقاقهّوالّبالمنّ
عليهّوالمفادةّبهّّ.
وكذلكّأيضاّتنكيلّغيرهّمنّالكفارّالذينّقدّيريدونّإظهارّالسبّالّيحصلّعلىّسبيلّالتمامّإالّبذلكّوالّيعارضّ
هذاّمنّنقضّالعهدّفيّطائفةّممتنعةّإذاّأسرناّواحداّمنهمّألنّقتالّأولئكّوالظهورّعليهمّيحصلّهذاّالمقصودّ
بخالفّماّكانّفيّأيديناّقبلّالسبّوبعدهّفإنّلمّنحدثّفيهّقتاالّلمّيحصلّهذاّالمقصودّّ.
وجماعّذلكّأنّناقضّالعهدّالّبدّلهّمنّقتالّأوّقتلّإذّالّيحصلّالمقصودّإالّبذلكّوهذاّالوجهّوإنّكانّفيهّعمومّ
لكلّمنّنقضّالعهدّباألذىّلكنّذكرناهّهناّلخصوصّالداللةّأيضاّفإنهاّتدلّعموماّوخصوصاّّ.
الدليلّالثامنّ:أنّالذميّإذاّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقدّصدرّمنهّفعلّتضمنّأمرينّأحدهماّ:انتقاضّالعهدّ
الذيّبينناّوبينهّالثانيّ:جنايتهّعلىّعرضّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوانتهاكهّحرمتهّوإيذاءّهللاّورسولهّ
والمؤمنينّوطعنهّفيّالدينّوهذاّمعنىّزائدّعلىّمجردّكونهّكافراّقدّنقضّالعهدّّ.
ونظيرّذلكّأنّينقضهّبالزنىّبمسلمةّأوّبقطعّالطريقّعلىّالمسلمينّوقتلهمّوأخذّأموالهمّأوّبقتلّمسلمّفإنّفعلهّمعّ
كونهّنقضاّللعهدّقدّتضمنّجنايةّأخرىّفإنّالزنىّوقطعّالطريقّوالقتلّمنّحيثّهوّهوّجنايةّونقضّالعهدّجنايةّ
كذلكّهناّسبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّحيثّهوّهوّجنايةّمنفصلةّعنّنقضّالعهدّلهّعقوبةّتخصهّفيّ
هللاّّو ّرسّولّ ّهّ
ونّ ّّ
ّينّيّّؤّذ ّّ
الدنياّواآلخرةّزائدةّعلىّمجردّعقوبةّالتكذيبّبنبوتهّوالدليلّعليهّقولهّسبحانهّوتعالى{ّ:إّنّّّالّذ ّّ
ّهيناّ}ّفعلقّاللعنةّفيّالدنياّواآلخرةّوالعذابّالمهينّبنفسّأذىّهللاّ
لّّعّن ّه ّمّ ّّ
هللاّفّيّالّدّنّياّّواآلخ ّ
ّرّةّّوأّ ّع ّدّلّ ّه ّمّ ّعّذاباّّم ّ
ّ
ّ
ّ{ّ:وإّنّّّّن ّكّثواّأّي ّماّن ّه ّمّمّنّّّّبّع ّدّ ّع ّهّد ّه ّمّّو ّطّعّنواّفّيّدّيّن ّك ّمّّفّقاّتلّواّأئّ ّم ّةّ
ورسولهّفعلمّأنهّموجبّذلكّوكذلكّقولهّتعالى ّ
ّون}ّوقدّتقدمّتقريرهّّ.
انّلّ ّه ّمّلّّعلّ ّه ّمّّيّنّته ّّ
ّال ّكّف ّّرّإّّن ّه ّمّالّأّّي ّم ّّ
يوضحّذلكّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلماّدخلّمكةّآمنّالناسّالذينّكانواّيقاتلونهّقبلّذلكّوالذينّنقضواّالعهدّ
الذيّكانّبينهّوبينهمّوخانوهّإالّنفراّمنهمّالقينتانّاللتانّكانتاّتغنيانّبهجائهّوسارةّموالةّبنيّعبدّالمطلبّالتيّكانتّ
تؤذيهّبمكةّفإذاّكانّقدّأمرّبقتلّالتيّكانتّتهجوهّمنّالنساءّمعّأنّقتلّالمرأةّالّيجوزّإالّإذاّقاتلتّوهوّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّقدّآمنّجميعّأهلّمكةّمنّكانّقدّقاتلّونقضّالعهدّمنّالرجالّوالنساءّعلمّبذلكّأنّالهجاءّجنايةّزائدةّ
علىّمجردّالقتالّوالحرابّألنّالتفريقّبينّالمتامثلينّالّيقعّمنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّكماّأنهّأمرّبقتلّابنّ
خطلّألنهّكانّقدّقتلّمسلماّوألنهّكانّمرتداّوألنهّكانّيأمرّبهجائهّوكلّواحدّمنّالقتلّوالردةّواألمرّبهجائةّجنايةّ
زائدةّعلىّمجردّالكفرّوالحرابّومماّيبينّذلكّأنهّقدّكانّأمرّبقتلّمنّكانّيؤذيهّبعدّفتحّمكةّمثلّابنّالزبعرىّ
وكعبّبنّزهيرّوالحويرثّبنّنقيدّوابنّخطلّوغيرهمّمعّأمانهّلسائرّأهلّالبلدّوكذلكّأهدرّدمّأبيّسفيانّبنّ
الحارثّوامتنعّمنّإدخالهّعليهّوإدخالّعبدّهللاّبنّأبيّأميةّلماّكاناّيقعانّفيّعرضهّوقتلّابنّأبيّمعيطّوالنضرّ
ّبنّالحارثّدونّغيرهماّمنّاألسرىّوسمىّمنّيبذلّنفسهّفيّقتلهّناصراّهللّورسولهّوكانّيندبّإلىّقتلّمنّيؤذيهّ
ويقول"ّ:منّيكفينيّعدوي"ّوكذلكّأصحابهّيسارعونّإلىّقتلّمنّآذاهّبلسانهّوإنّكانّأباّأوّغيرهّوينذرونّقتلّمنّ
ظفرواّبهّمنّهذاّالضربّوقدّتقدمّمنّبيانّذلكّماّفيهّبالغّومنّالمعلومّأنّهؤالءّلوّكانواّبمنزلةّسائرّالكفارّ
الذينّالّعهدّلهمّلمّيقتلهمّولمّيأمرّبقتلهمّفيّمثلّهذهّاألوقاتّالتيّآمنّفيهاّالناسّوكفّعمنّهوّمثلهمّفعلمّأنّ
السبّجنايةّزائدةّعلىّالكفرّوقدّتقدمّتقريرّذلكّفيّالمسألةّاألولىّعلىّوجهّيقطعّالعاقلّأنّسبّالرسولّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّجنايةّلهاّموقعّيزيدّعلىّسائرّالجناياتّبحيثّيستحقّصاحبهاّمنّالعقوبةّماّالّيستحقهّغيرهّوإنّكانّ
كافراّحربياّمبالغاّفيّمحاربةّالمسلمينّوأنّوجوبّاالنتصارّممنّكانّهذهّحالهّكانّمؤكداّفيّالدينّوالسعيّفيّ
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إهدارّدمهّمنّأفضلّاألعمالّوأوجبهاّوأحقهاّبالمسارعةّإليهّوابتغاءّرضوانّهللاّتعالىّفيهّوأبلغّالجهادّالذيّكتبهّ
هللاّعلىّعبادهّوفرضهّعليهمّومنّتأملّالذينّأهدرّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّدماءهمّيومّالفتحّواشتدّغضبهّعليهمّ
حتىّقتلّبعضهمّفيّنفسّالحرمّوأعرضّعنّبعضهمّوانتظرّقتلّبعضهمّوجدّلهمّجرائمّزائدةّعلىّالكفرّوالحرابّ
منّردةّوقتلّونحوّذلكّوجرمّأكثرهمّإنماّكانّمنّسبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوأذاهّبألسنتهمّفأيّدليلّ
أوضحّمنّهذاّعلىّأنّسبهّوهجاءهّجنايةّزائدةّعلىّالكفرّوالحرابّالّيدخلّفيّضمنّالكفرّكماّيدخلّسائرّ
المعاصيّفيّضمنّالكفرّوعلىّأنّالمعاهدينّإذاّنقضواّالعهدّوفيهمّمنّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّكانّللسبّ
عقوبةّزائدةّعلىّعقوبةّمجردّنقضّالعهد؟ّّ.
ومماّيدلّعلىّأنّالسبّجنايةّزائدةّعلىّكونهّكفراّوحراباّوإنّكانّمتضمناّلذلكّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقدّ
كانّيعفوّعمنّيؤذيهّمنّالمنافقينّكماّتقدمّبيانهّوقدّكانّلهّأنّيقتلهمّكماّتقدمّذكرهّفيّحديثّأبيّبكرّوغيرهّولوّ
كانّالسبّمجردّردةّلوجبّقتلهّكالمرتدّيجبّقتلهّفعلمّأنهّقدّتغلبّفيّالسبّحقّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبحيثّ
يجوزّلهّالعفوّعنهّّ.
ومماّيدلّعلىّأنّالسبّجنايةّمفردةّأنّالذميّلوّسبّواحداّمنّالمسلمينّأوّالمعاهدينّونقضّالعهدّلكانّسبّذلكّ
الرجلّجنايةّعليهّيستحقّبهاّمنّالعقوبةّماّالّيستحقهّبمجردّنقضّالعهدّفيكونّسبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
دونّسبّواحدّمنّالبشرّّ.
ومماّيدلّعلىّذلكّأنّسابّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوشاتمهّيؤذيهّشتمهّوهجائهّكماّيؤذيهّالتعرضّلدمهّومالهّقالّ
لّلّ ّح ّمّأّخّي ّهّ ّميّتاّّّف ّك ّر ّهّتمّوهّ}ّفجعلّالغيبةّالتيّهيّكالمّصحيحّبمنزلةّ
هللاّتعالىّلماّذكرّالغيبة{ّ:أّّيحّبّّّأّ ّحّد ّك ّمّأّنّّّّيأّ ّك ّ
أكلّلحمّالمغتابّميتاّفكيفّببهتانه؟ّوسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّالّيكونّإالّبهتاناّّ.
وفيّالصحيحينّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنهّقال"ّ:لعنّالمؤمنّكقتله"ّوكماّيؤذيّذلكّغيرهّمنّالبشرّّ.
وأيضاّفإنّذلكّيؤذيّجميعّالمؤمنينّويؤذيّهللاّسبحانهّوتعالىّومجردّالكفرّوالمحاربةّالّيحصلّبهماّمنّأذاهّماّ
يحصلّبالوقيعةّفيّالعرضّمعّالمحاربةّفلوّقيل"ّ:إنّالواقعّفيّعرضهّممنّانتقضّعهدهّبمنزلةّغيرهّممنّانتقضّ
عهده"ّلكانتّالوقيعةّفيّعرضّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوأذاهّبذلكّجرماّالّجزاءّلهّمنّحيثّخصوصّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّوخصوصّأذاهّكماّلوّقتلّرجلّنبياّمنّاألنبياءّفإنّلقتلهّمنّالعقوبةّماّالّيستحقّعلىّمجردّ
الكفرّوالمحاربةّوهذاّكلهّظاهرّالّخفاءّبهّفإنّدماءّاألنبياءّوأعراضهمّأجلّمنّدماءّالمؤمنينّوأعراضهمّفإذاّكانّ
دماءّغيرهمّوأعراضهمّالّتندرجّعقوبتهاّفيّعقوبةّمجردّنقضّالعهدّفأنّالّتندرجّعقوبةّدمائهمّوأعراضهمّفيّ
عقوبةّنقضّالعهدّبطريقّاألولىّّ.
ومماّيوضحّذلكّأنّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّتعلقّبهّعدةّحقوقّ:حقّهللاّسبحانهّمنّحيثّكفرّبرسولهّ
وعادىّأفضلّأوليائهّوبارزهّبالمحاربةّومنّحيثّطعنّفيّكتابهّودينهّفإنّصحتهماّموقوفةّعلىّصحةّالرسالةّ
ومنّحيثّطعنّفيّألوهيتهّفإنّالطعنّفيّالرسولّطعنّفيّالمرسلّوتكذيبهّتكذيبّهللّتباركّوتعالىّوإنكارّلكالمهّ
وأمرهّوخبرهّوكثيرّمنّصفاتهّوتعلقّبهّحقّجميعّالمؤمنينّمنّهذهّاألمةّومنّغيرهاّمنّاألممّفإنّجميعّالمؤمنينّ
ّمؤمنونّبهّخصوصاّأمتهّفإنّقيامّأمرّدنياهمّودينهمّوآخرتهمّبهّبلّعامةّالخيرّالذيّيصيبهمّفيّالدنياّواآلخرةّ
بواسطتهّوسفارتهّفالسبّلهّأعظمّعندهمّمنّسبّأنفسهمّوآباءهمّوأبناءهمّوسبّجميعهمّكماّأنهّأحبّإليهمّمنّ
أنفسهمّوأوالدهمّوآبائهمّوالناسّأجمعينّوتعلقّبهّحقّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّحيثّخصوصّنفسهّفإنّ
اإلنسانّتؤذيهّالوقيعةّفيّعرضهّأكثرّمماّيؤذيهّأخذّمالهّوأكثرّمماّيؤذيهّالضربّبلّربماّكانتّعندهّأعظمّمنّ
الجرحّونحوهّخصوصاّمنّيجبّعليهّأنّيظهرّللناسّكمالّعرضهّوعلوّقدرهّلينتفعواّبذلكّفيّالدنياّواآلخرةّفإنّ
هتكّعرضهّقدّيكونّأعظمّعندهّمنّقتلهّفإنّقتلهّالّيقدحّعندّالناسّفيّنبوتهّورسالتهّوعلوّقدرهّكماّأنّموتهّالّ
يقدحّفيّذلكّبخالفّالوقيعةّفيّعرضهّفإنهاّقدّتؤثرّفيّنفوسّبعضّالناسّمنّالنفرهّعنهّوسوءّالظنّبهّماّيفسدّ
عليهمّإيمانهمّويوجبّلهمّخسارةّالدنياّواآلخرةّفكيفّيجوزّأنّيعتقدّعاقلّأنّهذهّالجنايةّبمنزلةّذميّكانّفيّديارّ
المسلمينّفلحقّببالدّالكفارّمستوطناّلهاّمعّأنّذلكّاللحاقّليسّفيّخصوصهّحقّهللّوالّلرسولهّوالّألحدّمنّ
المسلمين؟ّأكثرّماّفيهّأنّالرجلّكانّمعتصماّبحبلناّفخرقّتلكّالعصمةّفإنماّأضرّبنفسهّالّبأحدّمنّالمؤمنينّّ.
فعلمّبذلكّأنّالسبّفيهّمنّاألذىّهللّولرسولهّولعبادهّالمؤمنينّماّليسّفيّالكفرّوالمحاربةّوهذاّظاهرّإنّشاءّهللاّّ.
إذاّثبتّذلكّفنقولّ:هذهّالجنايةّجنايةّالسبّموجبهاّالقتلّلماّتقدمّمنّقولهّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:منّلكعبّبنّ
األشرفّفإنهّقدّآذىّهللاّورسوله"ّفعلمّأنّمنّآذىّهللاّورسولهّكانّحقهّأنّيقتلّولماّتقدمّمنّإهدارّالنبيّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّدمّالمرأةّالسابةّمعّأنهاّالّتقتلّلمجردّنقضّالعهدّولماّتقدمّمنّأمرهّصلىّهللاّعليهّوسلمّبقتلّمنّكانّ
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يسبهّمعّإمساكهّعمنّهوّبمنزلتهّفيّالدينّوندبهّالناسّإلىّذلكّوالثناءّعلىّمنّسارعّفيّذلكّولماّتقدمّمنّالحديثّ
المرفوعّومنّأقوالّالصحابةّرضيّهللاّعنهمّأنّمنّسبّنبياّقتلّومنّسبّغيرّنبيّجلدّّ.
والذيّيختصّبهذاّالموضعّأنّنقولّ:هذهّالجنايةّإماّأنّيكونّموجبهاّبخصوصهاّالقتلّأوّالجلدّأوّالّعقوبةّلهاّبلّ
تدخلّعقوبتهاّفيّضمنّعقوبةّالكفرّوالحرابّّ.
وقدّأبطلناّالقسمّالثالثّوالقسمّالثانيّأيضاّباطلّلوجوهّّ.
أحدهاّ:أنهّلوّكانّاألمرّكذلكّلكانّالذميّإذاّنقضّالعهدّبسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّينبغيّأنّيجلدّلسبّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّألنهّحقّآدميّثمّيكونّكالكافرّالحربيّيقتلّللكفرّومعلومّأنّهذاّخالفّماّدلتّعليهّالسنةّ
وإجماعّالصحابةّفإنهمّاتفقواّعلىّالقتلّفقطّفعلمّأنّموجبّكالّالجنايتينّالقتلّوالقتلّالّيمكنّتعددهّوكذلكّكانّ
ينبغيّأنّيجلدّالمرتدّلحقّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّثمّيقتلّلردتهّكمرتدّسبّبعضّالمسلمينّفإنهّيستوفىّمنهّحقّ
اآلدميّثمّيقتلّأالّترىّأنّالسارقّيقطعّلسرقتهّالتيّهيّحقّهللّويردّالمالّالمسروقّإذاّكانّباقياّباالتفاقّويغرمّ
بدلهّإنّكانّتالفاّعندّأكثرّالفقهاءّوالّيدخلّحقّاآلدميّفيّحقّهللاّمعّايجادّالسببّّ.
الثانيّ:أنهّلوّلمّيكنّموجبهّالقتلّوإنماّالقتلّموجبّكونهّردةّلمّيجزّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّالعفوّعنهّألنّإقامةّ
الحدّعلىّالمرتدّواجبةّباالتفاقّالّيجوزّالعفوّعنهّفلماّعفاّعنهّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّجنايةّدلّعلىّأنّ
السبّنفسهّيوجبّالقتلّحقاّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّويدخلّفيهّحقّهللاّتعالىّويكونّسابهّوقاذفهّبمنزلةّسابّ
غيرهّوقاذفهّقدّاجتمعّفيّسبهّحقانّ:حقّهللّوحقّآلدميّفلوّأنّالمسبوبّوالمقذوفّعفاّعنّحقهّلمّيعزرّالقاذفّ
والسابّعلىّحقّهللاّبلّدخلّفيّالعفوّكذلكّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّإذاّعفاّعمنّسبهّدخلّفيّعفوهّعنهّحقّهللاّ
فلمّيقتلّلكفرهّكماّالّيعزرّسابّغيرهّلمعصيتهّمعّأنّالمعصيةّالمجردةّعنّحقّآدميّتوجبّالتعزيرّّ.
يوضحّذلكّأنهّقدّثبتّأنهّكانّلهّأنّيقتلّمنّسبهّكماّفيّحديثّأبيّبكرّوحديثّالذيّأمرّبقتلهّلماّكذبّعليهّ
وحديثّالشعبيّفيّقتلّالخارجيّوكماّدلتّعليهّأحاديثّقدّتقدمّذكرهاّوثبتّلهّأنّيعفوّعنهّكماّدلّعليهّحديثّابنّ
مسعودّوأبيّسعيدّوجابرّوغيرهمّفعلمّأنّسبهّيوجبّالقتلّكماّأنّسبّغيرهّيوجبّالجلدّوإنّتضمنّسبهّالكفرّباهللّ
كماّتضمنّسبّغيرهّالمعصيةّهللّويكونّالكفرّوالحرابّنوعينّ:أحداهماّحقّهللّخالصّوالثانيّماّفيهّحقّهللّوحقّ
آلدميّكماّأنّالمعصيةّقسمانّ:أحدهماّحقّخالصّهللّوالثانيّحقّهللّوآلدميّويكونّهذاّالنوعّمنّالكفرّوالحرابّ
بمنزلةّغيرهّمنّاألنواعّفيّاستحقاقّفاعلهّالقتلّويفارقهّفيّاالستيفاءّفإنهّإلىّاآلدميّكماّأنّالمعصيةّبسبّغيرّ
النبيينّبمنزلةّغيرهاّمنّالمعاصيّفيّاستحقاقّفاعلهاّالجلدّويفارقّغيرهاّفيّأنّاالستيفاءّفيهاّإلىّاآلدميّّ.
يوضحّهذاّأنّالحقّالوجبّعلىّاإلنسانّقدّيكونّحقاّمحضاّهللّوهوّماّإذاّكفرّأوّعصىّعلىّوجهّالّيؤذيّأحداّ
منّالخلقّفهذاّإذاّوجبّفيهّحدّلمّيجزّالعفوّعنهّبحالّوقدّيكونّحقاّمحضاّآلدميّبمنزلةّالديونّالتيّتجبّلإلنسانّ
علىّغيرهّمنّثمنّمبيعّأوّبدلّقرضّونحوّذلكّمنّالديونّالتيّتثبتّبوجهّمباحّفهذاّالّعقوبةّفيهّبوجهّوإنماّ
يعاقبّعلىّالدينّإذاّامتنعّعنّوفائهّواالمتناعّمعصيةّوقدّيكونّحقاّهللّوآلدميّمثلّحدّالقذفّوالقودّوعقوبةّالسبّ
ونحوّذلكّفهذهّاألمورّفيهاّالعقوبةّمنّالحدّوالتعزيرّواالستيفاءّفيهاّمفوضّإلىّاختيارّاآلدميّ:إنّأحبّاستوفىّ
القودّوحدّالقذفّوإنّشاءّعفاّفسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلوّكانّمنّالقسمّالثانيّلمّيكنّفيهّعقوبةّبحالّفتعينّ
أنّيكونّمنّالقسمّالثالثّوقدّثبتّأنّعقوبتهّالقتلّفعلمّأنّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّحيثّهوّسبّلهّوحقّ
آلدميّعقوبتهّالقتلّكماّأنّسبّغيرهّمنّحيثّهوّسبّلهّوحقّآلدميّعقوبتهّالجلدّإماّحداّأوّتعزيراّوهذاّمعنىّ
صحيحّواضحّّ.
وسرّذلكّأنهّإذاّاجتمعّالحقانّفالّبدّمنّعقوبةّألنّمعصيةّهللاّتوجبّالعقوبةّإماّفيّالدنياّأوّفيّاآلخرةّفإذاّكانّ
االستيفاءّجعلّهللاّذلكّإلىّالمستحقّمنّاآلدميينّألنّهللاّأغنىّالشركاءّعنّالشركّفمنّعملّعمالّأشركّفيهّغيرهّ
فهوّكلهّللذيّأشركّكذلكّمنّعملّعمالّلغيرهّفيهّعقوبةّجعلّعقوبتهّكلهاّلذلكّالغيرّوكانتّعقوبتهّعلىّمعصيةّ
هللاّتمكينّذلكّاإلنسانّمنّعقوبتهّّ.
وتمامّهذاّالمعنىّأنّيقالّ:بعدّموتّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيتعينّالقتلّألنّالمستحقّالّيمكنّمنهّالمطالبةّوالعفوّ
كماّأنّمنّسبّأوّشتمّأحداّمنّأمواتّالمسلمينّعزرّعلىّذلكّالفعلّلكونهّمعصيةّهللّوإنّكانّفيّحياتهّالّيؤدىّ
حتىّيطلبّإذاّعلمّّ.
الوجهّالثالثّ:أنّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّالّيجوزّأنّيكونّمنّحيثّهوّسبّبمنزلةّسبّغيرهّمنّالمؤمنينّ
ألنهّعليهّالصالةّوالسالمّيباينّسائرّالمؤمنينّمنّأمتهّفيّعامةّالحقوقّفرضاّوخطراّوغيرهماّمثلّوجوبّطاعتهّ
ووجوبّمحبتهّوتقديمهّفيّالمحبةّعلىّجميعّالناسّووجوبّتعزيرهّوتوقيرهّعلىّوجهّالّيساويهّفيهّأحدّووجوبّ
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الصالةّعليهّوالتسليمّإلىّغيرّذلكّمنّالخصائصّالتيّالّتحصىّوفيّسبهّإيذاءّهللّولرسولهّولسائرّالمؤمنينّمنّ
عبادهّوأقلّماّفيّذلكّأنّسبهّكفرّومحاربةّوسبّغيرهّذنبّومعصيةّومعلومّأنّالعقوباتّعلىّقدرّالجرائمّفلوّ
سوىّبينّسبهّوسبّغيرهّلكانّتسويةّبينّالسبينّالمتباينينّوذلكّالّيجوزّفإذاّكانّسبّغيرهّمعّكونهّمعصيةّ
يوجبّالجلدّوجبّأنّيكونّسبهّمعّكونهّكفراّيوجبّالقتلّويصيرّذلكّنوعاّمنّأنواعّالكفرّمنّوجهّونوعاّمنّ
أنواعّالسبّمنّوجهّفمنّحيثّهوّمنّجنسّالكفرّأوجبّالقتلّومنّحيثّهوّمنّجنسّالسبّكانّحقاّآلدميّّ.
الوجهّالرابعّ:أنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلمّيعاقبّأحداّمنهمّإالّبالقتلّولوّكانّهوّبانفرادهّالّيوجبّالقتلّوإنماّ
يوجبّماّدونهّوهوّصلىّهللاّعليهّوسلمّقدّعفاّعنّعقوبتهّفيماّدونهّوآمنّمنّفعلّذلكّلكانّصاحبّذلكّالّينبغيّ
قتلهّألنّذنبهّالذيّيختصهّالّيقتضيّالقتلّّ.
فإنّقيلّ:فقتلهّبمجموعّاألمرينّّ.
قلناّ:وهذاّالمقصودّألنّالسبّحيثّكانّفإنهّمستلزمّلكفرّالّعهدّلهّّ.
الدليلّالتاسعّ:أنّسبّرسولّهللاّعليهّالصالةّوالسالمّمعّكونهّمنّجنسّالكفرّوالحرابّأعظمّمنّمجردّالردةّعنّ
اإلسالمّفإنهّمنّالمسلمّردةّوزيادةّكماّتقدمّتقريرهّفإذاّكانّكفرّالمرتدّقدّتغلظّلكونهّقدّخرجّعنّالدينّبعدّأنّدخلّ
فيهّفأوجبّالقتلّعيناّفكفرّالسابّالذيّآذىّهللاّورسولهّوجميعّالمؤمنينّمنّعبادهّأولىّأنّيتغلظّفيوجبّالقتلّعيناّ
ألنّمفسدةّالسبّفيّأنواعّالكفرّأعظمّمنّمفسدةّمجردّالردةّّ.
وقدّاختلفّالناسّفيّقتلّالمرتدةّوإنّكانّالمختارّقتلهاّونحنّقدّقدمناّنصوصاّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّوأصحابهّفيّقتلّالسابةّالذميةّوغيرّالذميةّوالمرتدّيستتابّمنّالردةّورسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
وأصحابهّقتلواّالسابّولمّيستتيبوهّفعلمّأنّكفرهّأغلظّفيكونّتعيينّقتلهّأولىّّ.
الدليلّالعاشرّ:أنّتطهيرّاألرضّمنّإظهارّسبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّواجبّحسبّاإلمكانّألنهّمنّتمامّ
ظهورّدينّهللاّوعلوّكلمةّهللاّوكونّالدينّكلهّهللّفحيثّماّظهرّسبهّولمّينتقمّممنّفعلّذلكّلمّيكنّالدينّظاهراّوالّ
كلمةّهللاّعاليةّوهذاّكماّيجبّتطهيرهاّمنّالزناةّوالسراقّوقطاعّالطريقّبحسبّاإلمكانّبخالفّتطهيرهاّمنّأصلّ
الكفرّفإنهّليسّبواجبّوجوازّإقرارّأهلّالكتابينّعلىّدينهمّبالذمةّملتزمينّجريانّحكمّهللاّورسولهّعليهمّالّينافيّ
إظهارّالدينّوعلوّالكلمةّوإنماّتجوزّمهادنةّالكافرّوأمانهّعندّالعجزّأوّالمصلحةّالمرجوةّفيّذلكّوكلّجنايةّوجبّ
تطهيرّاألرضّمنهاّبحسبّالقدرةّيتعينّعقوبةّفاعلهاّالعقوبةّالمحدودةّفيّالشرعّإذاّلمّيكنّلهاّمستحقّمعينّ
فوجبّأنّيتعينّقتلّهذاّألنهّليسّلهذهّالجنايةّمستحقّمعينّألنهّتعينّبهاّحقّهللاّورسولهّوجميعّالمؤمنينّوبهذاّ
يظهرّالفرقّبينّالسابّوبينّالكافرّلجوازّإقرارّذلكّعلىّكفرهّمستخفياّبهّملتزماّحكمّهللاّورسولهّبخالفّالمظهرّ
للسبّّ.
الدليلّالحاديّعشرّ:أنّقتلّسابّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوإنّكانّقتلّكافرّفهوّحدّمنّالحدودّليسّقتالّعلىّ
مجردّالكفرّوالحرابّلماّتقدمّمنّاألحاديثّالدالةّعلىّأنهّجنايةّزائدةّعلىّمجردّالكفرّوالمحاربةّومنّأنّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّوأصحابهّأمرواّفيهّبالقتلّعيناّوليسّهذاّموجبّالكفرّوالمحاربةّولماّتقدمّمنّقولّالصديقّ
رضيّهللاّعنهّفيّالتيّسبتّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:إنّحدّاألنبياءّليسّيشبهّالحدود"ّومعلومّأنّقتلّاألسيرّ
الحربيّونحوهّمنّالكفارّوالمحاربينّالّيسمىّحداّوألنّظهورّسبهّفيّديارّالمسلمينّفسادّعظيمّأعظمّمنّجرائمّ
كثيرةّفالّبدّأنّيشرعّلهّحدّيزجرّعنهّمنّيتعاطاهّفإنّالشارعّالّيهملّمثلّهذهّالمفاسدّوالّيخليهاّمنّالزواجرّوقدّ
ثبتّأنّحدهّالقتلّبالسنةّواإلجماعّوهوّحدّلغيرّمعينّحيّألنّالحقّفيهّهللّتعالىّولرسولهّوهوّميتّولكلّمؤمنّ
وكلّحدّيكونّبهذهّالمثابةّفإنهّيتعينّإقامتهّباالتفاقّّ.
الدليلّالثانيّعشرّ:أنّنصرّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوتعزيرهّوتوقيرهّواجبّوقتلّسابهّمشروعّكماّتقدمّفلوّ
جازّتركّقتلهّلمّيكنّذلكّنصراّلهّوالّتعزيزاّوالّتوقيراّبلّذلكّأقلّنصرهّألنّالسابّفيّأيديناّونحنّمتمكنونّمنهّ
فإنّلمّنقتلهّمعّأنّقتلهّجائزّلكانّذلكّغايةّفيّالخذالنّوتركّالتعزيزّلهّوالتوقيرّوهذاّظاهرّّ.
واعلمّأنّتقريرّهذهّالمسألةّلهّطرقّمتعددةّغيرّماّذكرناهّولمّنطلّالكالمّهناّألنّعامةّالدالئلّالمذكورةّفيّالمسألةّ
األولىّتدلّعلىّوجوبّقتلهّلمنّتأملهاّفاكتفيناّبماّذكرناهّهناكّوإنّكانّالقصدّفيّالمسألةّاألولىّبيانّجوازّقتلهّ
مطلقاّوهناّبيانّوجوبّقتلهّمطلقاّوقدّأجبناّهناكّعمنّتركّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقتلهّمنمّأهلّالكتابّ
والمشركينّالسابينّوبيناّأنّذلكّإنماّكانّفيّأولّاألمرّحينّكانّمأموراّبالعفوّوالصفحّقبلّأنّيؤمرّبقتالّالذينّ
أوتواّالكتابّحتىّيعطواّالجزيةّويجاهدّالكفارّوالمنافقينّوأنهّكانّلهّأنّيعفوّعمنّسبهّألنّهذهّالجريمةّغلبّفيهاّ
حقهّوبعدّموتهّالّعافيّعنهاّوهللاّأعلمّ
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المسألةّالثالثةّ:أنهّيقتلّوالّيستتابّسواءّكانّمسلماّأوّكافراّّ.
قالّاإلمامّأحمدّفيّروايةّحنبل"ّ:كلّمنّشتمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوتنقصهّمسلماّكانّأوّكافراّفعليهّالقتلّ
وأرىّأنّيقتلّوالّيستتاب"ّّ.
وقال"ّ:كلّمنّنقضّالعهدّوأحدثّفيّاإلسالمّحدثاّمثلّهذاّرأيتّعليهّالقتلّليسّعلىّهذاّأعطواّالعهدّوالذمة"ّّ.
وقالّعبدّهللاّ:سألتّأبيّعمنّشتمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيستتاب؟ّقال"ّ:قدّوجبّعليهّالقتلّوالّيستتابّخالدّبنّ
الوليدّقتلّرجالّشتمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّولمّيستتبه"ّّ.
هذاّمعّنصهّأنهّمرتدّإنّكانّمسلماّوأنهّقدّنقضّالعهدّإنّكانّذمياّوأطلقّفيّسائرّأجوبتهّأنهّيقتلّولمّيأمرّفيهّ
باستتابةّهذاّمعّأنهّالّيختلفّنصهّومذهبهّأنّالمرتدّالمجردّيستتابّثالثاّإالّأنّيكونّممنّولدّعلىّالفطرةّفقدّ
رويّعنهّأنهّيقتلّوالّيستتابّوالمشهورّعنهّاستتابةّجميعّالمرتدينّواتبعّفيّاستتابتهّماّصحّفيّذلكّعنّعمرّ
وعثمانّوعليّوابنّمسعودّوأبيّموسىّوغيرهمّمنّالصحابةّرضيّهللاّعنهمّأنهمّأمرواّباستتابةّالمرتدّفيّقضاياّ
متفرقةّوقدرهاّعمرّرضيّهللاّعنهّثالثاّوفسرّاإلمامّأحمدّقولّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:منّبدلّدينهّفاقتلوه"ّ
بأنهّالمقيمّعلىّالتبديلّالثابتّعليهّفإذاّتابّلمّيكنّمبدالّوهوّراجعّيقولّ:قدّأسلمتّّ.
وهلّاستتابةّالمرتدّواجبةّأوّمستحبة؟ّفيهّعنّاإلمامّأحمدّروايتانّوكذلكّالخرقيّأطلقّالقولّبأنّمنّقذفّأمّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّقتلّمسلماّكانّأوّكافراّوأطلقّأبوّبكرّأنهّيقتلّمنّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوكذلكّ
غيرهماّمعّأنهمّفيّالمرتدّيذكرونّأنهّالّيقتلّحتىّيستتابّفإنّتابّمنّالسبّبأنّيسلمّأوّيعودّإلىّالذمةّإنّكانّ
"ّ:والردةّ
كافراّأوّيعودّإلىّاإلسالمّإنّكانّمسلماّويقلعّعنّالسبّفقالّالقاضيّفيّالمجردّوغيرهّمنّأصحابنا ّ
تحصلّبجحدّالشهادتينّوبالتعريضّبسبّهللاّتباركّوتعالىّوبسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّإالّأنّاإلمامّأحمدّ
قال"ّ:الّتقبلّتوبةّمنّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّألنّالمعرةّتلحقّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبذلك"ّوكذلكّوقالّ
ابنّعقيلّ:قالّأصحابناّفيّسبّالنبيّعليهّالصالةّوالسالمّ:إنهّالّتقبلّتوبتهّمنّذلكّلماّتدخلّمنّالمعرةّمنّالسبّ
ّعلىّالنبيّعليهّالصالةّوالسالمّوهوّحقّآلدميّلمّيعلمّإسقاطهّّ.
وقالّالقاضيّفيّخالفهّوابنهّأبوّالحسين"ّ:إذاّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقتلّولمّتقبلّتوبتهّمسلماّكانّأوّكافراّ
ويجعلهّناقصاّللعهد"ّنصّعليهّأحمدّّ.
وذكرّالقاضيّالنصوصّالتيّقدمناهاّعنّاإلمامّأحمدّفيّأنهّيقتلّوالّيستتابّوقدّوجبّعليهّالقتلّقالّالقاضيّ:ألنّ
حقّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيتعلقّبهّحقانّحقّهللّوحقّلآلدميّوالعقوبةّإذاّتعلقّبهاّحقّهللّوحقّآلدميّلمّتسقطّ
بالتوبةّكالحدّفيّالمحاربةّفإنهّلوّتابّقبلّالقدرةّلمّيسقطّحقّاآلدميّمنّالقصاصّويسقطّحقّهللاّّ.
وقالّأبوّالمواهبّالعكبريّ:يجبّلقذفّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّالحدّالمغلظّوهوّالقتلّتابّأوّلمّيتبّذمياّكانّأوّ
مسلماّّ.
وكذلكّذكرّجماعاتّآخرونّمنّأصحابناّأنهّيقتلّسابّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوالّتقبلّتوبتهّسواءّكانّمسلماّأوّ
كافراّومرادهمّبأنهّالّتقبلّتوبتهّأنّالقتلّالّيسقطّعنهّبالتوبةّوالتوبةّاسمّجامعّللرجوعّعنّالسبّباإلسالمّوبغيرهّ
فلذلكّأتواّبهاّوأرادواّأنهّلوّرجعّعنّالسبّباإلسالمّأوّباإلقالعّعنّالسبّوالعودّإلىّالذمةّإنّكانّذمياّلمّيسقطّ
عنهّالقتلّألنّعامةّهؤالءّلماّذكرواّهذهّالمسألةّقالواّ:خالفاّألبيّحنيفةّوالشافعيّفيّقولهماّ:إنّكانّمسلماّيستتابّ
فإنّتابّوإالّقتلّكالمرتدّوإنّكانّذمياّفقالّأبوّحنيفةّ:الّينتقضّعهدهّواختلفّأصحابّالشافعيّفيهّفعلمّأنهمّ
أرادواّبالتوبةّتوبةّالمرتدّوهيّاإلسالمّوألنهمّقدّحكمواّبأنهّمرتدّوقدّصرحواّبأنّتوبةّالمرتدّأنّيرجعّإلىّ
اإلسالمّوهذاّظاهرّفيهّفإنّكلّمنّارتدّبقولّفتوبتهّأنّيرجعّإلىّاإلسالمّويتوبّمنّذلكّالقولّوأماّالذميّفإنّ
توبتهّلهاّصورتانّّ:
إحداهماّ:أنّيقلعّعنّالسبّويقولّ:الّأعودّإليهّوأناّأعودّإلىّالذمةّوألتزامّموجبّالعهدّّ.
والثانيةّ:أنّيسلمّفإنّإسالمهّتوبةّمنّالسبّّ.
وكالّالصورتينّتدخلّفيّكالمّهؤالءّالذينّقالواّ:الّتقبلّتوبتهّمسلماّكانّأوّكافراّوإنّكانتّالصورةّالثانيةّأدخلّ
فيّكالمهمّفيّاألولىّلكنّإذاّلمّيسقطّعنهّالقتلّبتوبةّهيّاإلسالمّفأنّالّيسقطّبتوبةّهيّالعودّإلىّالذمةّأولىّوإنماّ
ّكانتّأدخلّألنهّقدّعلمّأنّالتوبةّمنّالمسلمّإنماّهيّاإلسالمّفكذلكّمنّالكافرّلذكرهمّتوبةّاالثنينّبلفظّواحدّوألنّ
تعليلهمّبكونهّحقّآدميّوقياسهّعلىّالمحاربّدليلّعلىّأنهّالّيسقطّباإلسالمّوألنهمّقدّصرحواّفيّمواضعّيأتيّ
بعضهاّأنّالتوبةّمنّالكافرّهناّإسالمهّّ.
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"ّوهوّممنّيعتمدّنقلهّ:
وقدّصرحّبذلكّجماعةّغيرهمّفقالّالقاضيّالشريفّأبوّعليّبنّأبيّموسىّفيّ"اإلرشاد ّ
"ومنّسبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّقتلّولمّيستتبّومنّسبهّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّأهلّالذمةّقتلّوإنّ
أسلم"ّّ.
وقالّأبوّعليّبنّالبناءّفيّ"الخصالّواألقسام"ّله"ّ:ومنّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوجبّقتلهّوالّتقبلّتوبتهّ
وإنّكانّكافراّفأسلمّفالصحيحّمنّالمذهبّأنهّيقتلّأيضاّوالّيستتاب"ّقالّ:ومذهبّمالكّكمذهبناّّ.
وعامةّهؤالءّلمّيذكرواّخالفاّفيّوجوبّقتلّالمسلمّوالكافرّوأنهّالّيسقطّبالتوبةّمنّإسالمّوغيرهّوهذهّطريقةّ
القاضيّفيّكتبهّالمتأخرةّمنّ"التعليقّالجديد"ّوطريقةّمنّوافقهّوكانّالقاضيّفيّ"التعليقّالقديم"ّوفيّ"الجامعّ
الصغير"ّيقول"ّ:إنّالمسلمّيقتلّوالّتقبلّتوبتهّوفيّالكافرّإذاّأسلمّروايتان"ّقالّالقاضيّفيّ"الجامعّالصغير"ّالذيّ
ضمنهّمسائلّالتعليقّالقديم"ّ:ومنّسبّأمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقتلّولمّتقبلّتوبتهّفإنّكانّكافراّفأسلمّففيهّ
روايتان"ّإحداهما"ّ:يقتلّأيضا"ّوالثانية"ّ:الّيقتلّويستتاب"ّقياساّعلىّقولهّفيّالساحر"ّ:إذاّكانّكافراّلمّيقتلّوإنّ
كانّمسلماّقتل"ّوكذلكّذكرّمنّنقلّمنّ"التعليقّالقديم"ّمثلّالشريفّأبيّجعفرّقالّإذاّسبّأمّالنبيّعليهّالصالةّ
والسالمّقتلّولمّتقبلّتوبتهّوفيّالذميّإذاّسبّأمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّروايتانّإحداهماّ:يقتلّواألخرىّ:الّ
يقتلّّ.
قالّ:وبهذاّالتفصيلّقالّمالكّوقالّأكثرهمّ:تقبلّتوبتهّفيّالحالينّّ.
لناّأنهّحدّوجبّكقذفّآدميّفالّيسقطّبالتوبةّكقذفّغيرّأمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّّ.
وكذلكّقالّأبوّالخطابّفيّرؤوسّالمسائل"ّ:إذاّقذفّأمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّالّتقبلّالتوبةّمنهّوفيّالكافرّإذاّ
سبهاّثمّأسلمّروايتان"ّوقالّأبوّحنيفةّوالشافعي"ّ:تقبلّتوبتهّفيّالحالين"ّّ.
لناّأنهّحدّوجبّلقذفّآدميّفالّيسقطّبالتوبةّدليلهّقذفّغيرّأمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّّ.
وإنماّذكرتّعبارةّهؤالءّليتبينّأنّمرادهمّبالتوبةّهناّمنّالكافرّاإلسالمّويظهرّأنّطريقتهمّهيّبعينهاّطريقةّابنّ
البناءّفيّأنّالمسلمّإذاّسبّلمّتقبلّتوبتهّوأنّالذميّإذاّسبّثمّأسلمّقتلّأيضاّفيّالصحيحّمنّالمذهبّّ.
فإنّقيلّ:فقدّقالّالقاضيّفيّخالفهّ"فإنّقيلّ:أليسّقدّقلتمّلوّنقضّالعهدّبغيرّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمثلّأنّ
نقضهّبمنعّالجزيةّأوّقتالّالمسلمينّأوّأذيتهمّثمّتابّقبلتمّتوبتهّوكانّاإلمامّفيهّبالخيارّبينّأربعةّأشياءّكالحربيّإذاّ
حصلّأسيراّفيّأيديناّهالّقلتمّفيّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّإذاّتابّمنهّكذلكّقيلّ:ألنّسبّالنبيّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّقذفّلميتّفالّيسقطّبالتوبةّكماّلوّقذفّميتا"ّوهذاّمنّكالمهّيدلّعلىّأنّالتوبةّغيرّاإلسالمّألنهّلوّ
نقضّالعهدّبغيرّالسبّثمّأسلمّلمّيتخيرّاإلمامّفيهّّ.
قلناّ:الّفرقّفيّالتخييرّبينّاألربعةّقبلّالتوبةّالتيّهيّاإلقالعّوبعدهّعندّمنّيقولّبهّوإنماّأرادّالمخالفّأنّيقيسّ
علىّصورةّتشبهّصورّالنزاعّوهيّالحكمّفيهّبعدّالتوبةّإذاّكانّقبلّالتوبةّقدّثبتّجوازّقتلهّّ.
علىّأنّتوبةّالذميّالناقضّللعهدّلهاّصورتانّّ:
إحداهماّ:أنّيسلمّفإنّإسالمهّتوبةّمنّالكفرّوتوابعهّّ.
والثانيةّ:أنّيرجعّإلىّالذمةّتائباّمنّالذنبّالذيّأحدثهّحتىّانتقضّعهدهّفهذهّتوبةّمنّنقضّالعهدّفإذاّتابّهذهّ
التوبةّوهوّمقدورّعليهّجازّلإلمامّأنّيقبلّتوبتهّحيثّيكونّحكمهّحكمّاألسيرّكماّأنّاألسيرّإذاّطلبّأنّتعقدّلهّ
الذمةّجازّأنّيجابّإلىّذلكّّ.
فألزمّالمخالفّالقاضيّعلىّطريقتهّأنّالناقضّالتائبّمنّالناقضّيخيرّاإلمامّفيهّفهالّخيرتموهّفيّالسابّإذاّتابّ
توبةّيمكنّالتخييرّبعدهاّبأنّيقلعّعنّالسبّويطلبّعقدّالذمةّلهّثانياّفلذلكّقيلّفيّهذهّالصورةّ:هالّخيرّاإلمامّفيهّ
بعدّالتوبةّوإنّكانّفيّصورةّأخرىّالّيمكنّالتخييرّبعدّتوبةّهيّاإلسالمّّ.
وقدّتقدمّذكرّذلكّوقدّقدمناّأيضاّأنّالصحيحّأنهّالّيخيرّفيمنّنقضّالعهدّبماّيضرّالمسلمينّبحالّوقدّظهرّأنّ
الروايةّاألخرىّالتيّحكوهاّفيّالفرقّبينّالمسلمّوالكافرّمخرجةّمنّنصهّعلىّالفرقّبينّالساحرّالكافرّوالساحرّ
المسلمّوذلكّأنهّقدّقالّفيّالساحرّالذميّ:الّيقتلّماّهوّعليهّمنّالكفرّأعظمّواستدلّبأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
ّلمّيقتلّلبيدّبنّأعصمّلماّسحرهّوالساحرّالمسلمّيقتلّعندهّلماّجاءّفيّذلكّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوعمرّ
وعثمانّوابنّعمرّوحفصةّرضيّهللاّعنهمّمنّاألحاديثّووجهّالترجيحّأنّماّالكافرّعليهّمنّالشركّأعظمّمماّهوّ
عليهّمنّالسبّوالسحرّفنسبةّالسبّوالسحرّإليهّواحدةّبخالفّالمسلمّفإذاّقتلّالساحرّالمسلمّدونّالذميّفكذلكّ
السابّالذميّدونّالمسلمّلكنّالسبّينقضّالعهدّفيجوزّقتلهّألجلّنقضّالعهدّفإذاّأسلمّامتنعّقتلهّلنقضّالعهدّوهوّ
الّيقتلّلخصوصّالسبّكماّالّيقتلّلخصوصّالسحرّفيبقىّدمهّمعصوماّّ.
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وقدّحكىّهذهّالروايةّالخطابيّعنّاإلمامّأحمدّنفسهّفقالّ:قالّمالكّبنّأنس"ّ:منّشتمّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّمنّاليهودّوالنصارىّقتلّإالّأنّيسلم"ّوكذلكّقالّأحمدّبنّحنبلّوحكىّآخرونّمنّأصحابناّروايةّعنّاإلمامّ
أحمدّأنّالمسلمّتقبلّتوبتهّمنّالسبّبأنّيسلمّويرجعّعنّالسبّكذلكّذكرّأبوّالخطابّفيّ"الهداية"ّومنّاحتذىّ
حذوهّمنّمتأخريّأصحابناّفيّسابّهللاّورسولهّمنّالمسلمينّ:هلّتقبلّتوبتهّأمّيقتلّبكلّحال؟ّروايتانّّ.
فقدّتلخصّأنّأصحابناّحكواّفيّالسابّإذاّتابّثالثّرواياتّّ.
إحداهنّ:يقتلّبكلّحالّوهيّالتيّنصروهاّكلهمّودلّعليهاّكالمّاإلمامّأحمدّفيّنفسّهذهّالمسألةّوأكثرّمحققيهمّلمّ
يذكرواّسواهاّّ.
والثانيةّ:تقبلّتوبتهّمطلقاّّ.
والثالثةّ:تقبلّتوبةّالكافرّوالّتقبلّتوبةّالمسلمّوتوبةّالذميّالتيّتقبلّإذاّقلناّبهاّأنّيسلمّفأماّإذاّأقلعّوطلبّعقدّ
الذمةّلهّثانياّلمّيعصمّذلكّدمهّروايةّواحدةّكماّتقدمّّ.
وذكرّأبوّعبدّهللاّالسامريّأنّمنّسبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّالمسلمينّفهلّتقبلّتوبته؟ّعلىّروايتينّ
قال"ّ:ومنّسبهّمنّأهلّالذمةّقتلّوإنّأسلم"ّذكرهّابنّأبيّموسىّفعلىّظاهرّكالمهّيكونّالخالفّفيّالمسلمّدونّ
الذميّعكسّالروايةّالتيّحكاهاّجماعةّمنّاألصحابّوليسّاألمرّكذلكّفإنّابنّأبيّموسىّقال"ّ:ومنّسبّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّقتلّولمّيستتبّومنّسبهّمنّأهلّالذمةّقتلّوإنّأسلم"ّفلمّيذكرّخالفاّفيّشيءّمنّذلكّكماّدلّ
عليهّالمأثورّعنّاإلمامّأحمدّوكتابّأبيّعبدّهللاّالسامريّتضمنّنقلّأبيّالخطابّونقلّابنّأبيّموسىّكماّاقتضىّ
شرطهّأنّيضمنهّعدةّكتبّصغارّفلماّذكرّماّحكاهّأبوّالخطابّمنّالروايتينّفيّالمسلمّوماّذكرهّابنّأبيّموسىّ
فيّالذميّإذاّأسلمّظهرّنوعّخللّوإالّفالّريبّأناّقبلناّتوبةّالمسلمّبإسالمهّفتوبةّالذميّبإسالمهّأولىّفإنّكلّماّ
يفرضّ.فيّالكافرّمنّغلظّالسبّفهوّفيّالمسلمّوزيادةّفإنهماّيشتركانّفيّأذىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوينفردّ
سبّالمسلمّبأنهّيدلّعلىّزندقتهّوأنّسابهّمنافقّظهرّنفاقهّبخالفّالذميّفإنّسبهّمستندّإلىّاعتقادّوذلكّاالعتقادّ
ّزالّباإلسالمّّ.
نعمّقدّيوجهّماّذكرهّالسامريّبأنّيقالّ:السبّقدّيكونّغلطاّمنّالمسلمّالّاعتقاداّفإذاّتابّمنهّقبلتّتوبتهّإذّهوّ
عثرةّلسانّوسوءّأدبّأوّقلةّعلمّوالذميّسبهّأذىّمحضّالّريبّفيهّفإذاّوجبّالحدّعليهّلمّيسقطّبإسالمهّكسائرّ
الحدودّوقدّينزعّهذاّإلىّقولّمنّيقولّ:إنّالسبّالّيكونّكفراّفيّالباطنّإالّأنّيكونّاستحالالّوهوّقولّمرغوبّ
عنهّكماّسيأتيّإنّشاءّهللاّتعالىّّ.
واعلمّأنّأصحابناّذكرواّأنهّالّتقبلّتوبتهّألنّاإلمامّأحمدّقالّ:الّيستتابّومنّأصلهّأنّكلّمنّقبلتّتوبتهّفإنهّ
يستتابّكالمرتدّولهذاّلماّاختلفتّالروايةّعنهّفيّالزنديقّوالساحرّوالكاهنّوالعرافّومنّارتدّوكانّمسلمّاألصلّ
هلّيستتابونّأمّال؟ّعلىّروايتينّفإنّقلنا"ّ:الّيستتابون"ّقتلواّبكلّحالّوإنّتابواّّ.
وقدّصرحّفيّروايةّعبدّهللاّبأنّمنّسبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّقدّوجبّعليهّالقتلّوالّيستتابّفتبينّأنّ
القتلّقدّوجبّوماّوجبّمنّالقتلّلمّيسقطّبحالّّ.
يؤيدّهذاّأنهّقدّقالّفيّذميّفجرّبمسلمةّ:يقتلّقيلّلهّ:فإنّأسلم؟ّقالّ:يقتلّهذاّقدّوجبّعليهّفتبينّأنّاإلسالمّالّ
يسقطّالقتلّالواجبّوقدّذكرّفيّالسابّأنهّقدّوجبّعليهّالقتلّّ.
وأيضاّفإنهّأوجبّعلىّالزانيّبمسلمةّبعدّاإلسالمّالقتلّالذيّوجبّعقوبةّعلىّالزنىّبمسلمةّحتىّإنهّيقتلهّسواءّ
كانّحراّأوّعبداّأوّمحصناّأوّغيرّمحصنّكماّقدّنصّعليهّفيّمواضعّولمّيسقطّذلكّالقتلّباإلسالمّويوجبّعليهّ
مجردّحدّالزناّألنهّأدخلّعلىّالمسلمينّمنّالضررّوالمعرةّماّأوجبّقتلهّونقضّعهدهّفإذاّأسلمّلمّتزلّعقوبةّذلكّ
ّاإلضرارّعنهّكماّالّتزولّعنهّعقوبةّقطعهّللطريقّلوّأسلمّولمّيجزّأنّيقالّ:هوّبعدّاإلسالمّكمسلمّفعلّذلكّيفعلّ
بهّماّيفعلّبالمسلمّألنّاإلسالمّيمنعّابتداءّالعقوبةّوالّيمنعّدوامهاّألنّالدوامّأقوىّكماّلوّقتلّذميّذمياّثمّأسلمّقتلّ
ولوّقتلهّوهوّمسلمّلمّيقتلّّ.
ولهذاّينتقضّعهدّالذميّبأشياءّ:مثلّالزناّبالمسلمةّوإنّلمّيكنّمحصناّوقتلّأيّمسلمّكانّوالتجسسّللكفارّوقتالّ
المسلمينّواللحاقّبدارّالحربّوإنّكانّالمسلمّالّيقتلّبهذهّاألشياءّعلىّاإلطالقّفإذاّوجبّقتلّالذميّبهاّعيناّثمّ
أسلمّكانّكماّلوّوجبّقتلهّبذميّثمّأسلمّإذّالّفرقّبينّأنّيجبّعليهّحدّالّيجبّعلىّالمسلمّفيسلمّأوّيجبّعليهّ
قصاصّالّيجبّعلىّالمسلمّفيسلمّفإنّالقصاصّفيّاندرائهّباإلسالمّكالحدودّوهوّيسقطّبالشبهةّحكماّيمنعّاإلسالمّ
ابتداءهّدونّدوامهّفكذلكّالعقوباتّالواجبةّعلىّالمعاهدّوهذاّينبنيّعلىّقولناّ:يتعينّقتلّالذميّإذاّفعلّهذهّاألشياءّ
وأنّلخصوصّهذهّالجناياتّأثراّفيّقتلهّوراءّكونهّكافراّغيرّذيّعهدّويقتضيّأنّقتلهّحدّمنّالحدودّالتيّتجبّ
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علىّأهلّدارّاإلسالمّمنّمسلمّومعاهدّليسّبمنزلةّرجلّمنّأهلّدارّالحربّأخذّأسيراّإذّذاكّالمقصودّبقتلهّتطهيرّ
دارّاإلسالمّمنّفسادّهذهّالجناياتّوحسمّمادةّجنايةّالمعاهدينّوإذاّكانّقدّنصّعلىّأنّالّتزولّعنهّعقوبةّماّ
أدخلهّعلىّالمسلمينّمنّالضررّفيّزناهّبالمسلمةّفأنّالّتزولّعنهّعقوبةّإضرارهّبسبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّأولىّألنّماّيلحقّالمسلمينّمنّالمضرةّفيّدينهمّبسبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّأكثرّمماّيلحقّبالزناّ
بمسلمةّإذاّأقيمّعلىّالزانيّالحدّّ.
ونصهّهذاّيدلّعلىّأنّالذميّإذاّقذفّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّأوّسبهّثمّأسلمّقتلّبذلكّولمّيقمّعليهّمجردّ
حدّقذفّواحدّمنّالناسّوهوّثمانونّأوّسبّواحدّمنّالناسّوهوّالتعزيرّكماّأنهّلمّيوجبّعلىّمنّزنىّبمسلمةّإذاّ
أسلمّحدّالزناّوإنماّأوجبّالقتلّالذيّكانّواجباّوعلىّالروايةّاألخرىّالتيّخرجهاّالقاضيّفيّكتبهّالقديمةّومنّ
اتبعهّفإنّالذميّيستتابّمنّالسبّفإنّتابّوإالّقتلّّ.
وكذلكّيستتابّالمسلمّعلىّالروايةّالتيّذكرّأبوّالخطابّوغيرهّكماّيستتابّالزنديقّوالساحرّولمّأجدّلالستتابةّفيّ
كالمّاإلمامّأحمدّأصالّفأماّاستتابةّالمسلمّفظاهرةّكاستتابةّمنّارتدّبكالمّتكلمّبهّوأماّاستتابةّالذميّفإنّيدعىّإلىّ
اإلسالمّفأماّاستتابةّبالعودّإلىّالذمةّفالّيكفيّعلىّالمذهبّألنّقتلهّمتعينّّ.
فأماّعلىّالوجهّالمضطربّالذيّيقالّفيه"ّ:أنّاإلمامّيخيرّفيه"ّفيشرعّاستتابتهّبالعودّإلىّالذمةّألنّإقرارهّبهاّجائزّ
بعدّهذاّلكنّالّتجبّهذهّاالستتابةّروايةّواحدةّوإنّأوجبناّاالستتابةّباإلسالمّعلىّإحدىّالروايتينّوأماّعلىّالروايةّ
ّالتيّذكرهاّالخطابيّفإنهّإذاّأسلمّالذميّسقطّعنهّالقتلّمعّأنهّالّيستتابّكاألسيرّالحربيّوغيرهّمنّالكفارّيقتلونّ
قبلّاالستتابةّولوّأسلمواّسقطّعنهمّالقتلّوهذاّأوجهّمنّقولّمنّيقولّباالستتابةّفإنّالذميّإذاّنقضّالعهدّجازّقتلهّ
لكونهّكافراّمحارباّوهذاّالّيجبّاستتابتهّباالتفاقّاللهمّإالّأنّيكونّعلىّقولّمنّيوجبّدعوةّكلّكافرّقبلّقتالهّفإذاّ
أسلمّجازّأنّيقالّ:عصمّدمهّكالحربيّاألصليّبخالفّالمسلمّفإنهّإذاّقبلتّتوبتهّفإنهّيستتابّومعّهذاّفمنّتقبلّ
توبتهّفقدّيجوزّاستتابتهّكماّيجوزّاستتابةّاألسيرّألنهّمنّجنسّدعاءّالكافرّإلىّاإلسالمّقبلّقتلهّلكنّالّيجبّلكنّ
المنصوصّعنّأصحابّهذاّالقولّأنهّالّيقالّلهّ:أسلمّوالّالّتسلمّلكنّإنّأسلمّسقطّعنهّالقتلّفتلخصّمنّذلكّأنهماّ
الّيستتابانّفيّالمنصوصّالمشهورّفإنّتاباّلمّتقبلّتوبتهماّفيّالمشهورّأيضاّّ.
وحكيّعنهّفيّالذميّأنهّإذاّأسلمّسقطّعنهّالقتلّوإنّلمّيستتبّّ.
وحكيّعنهّأنّالمسلمّيستتابّوتقبلّتوبتهّوخرجّعنهّفيّالذميّأنهّيستتابّوهوّبعيدّّ.
واعلمّأنهّالّفرقّبينّسبهّبالقذفّوغيرهّكماّنصّعليهّاإلمامّأحمدّوعامةّأصحابهّوعامةّالعلماءّّ.
وفرقّالشيخّأبوّمحمدّالمقدسيّرحمهّهللاّبينّالقذفّوالسبّفذكرّالروايتينّفيّالمسلمّوفيّالكافرّفيّالقذفّثمّقالّ:
وكذلكّسبهّبغيرّالقذفّإالّأنّسبهّبغيرّالقذفّيسقطّباإلسالمّألنّسبّهللاّتعالىّيسقطّباإلسالمّفسبّالنبيّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّأولىّوسيأتيّإنّشاءّهللاّتعالىّتحريرّذلكّإذاّذكرّبأنواعّالسبّفهذاّمذهبّاإلمامّأحمدّّ.
وأماّمذهبّمالكّرضيّهللاّعنهّفقالّمالكّفيّروايةّابنّالقاسمّومطرف"ّ:ومنّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقتلّ
ولمّيستتب"ّقالّابنّالقاسم"ّ:منّسبهّأوّشتمهّأوّعابهّأوّتنقصهّفإنهّيقتلّكالزنديق"ّوقالّأبوّمصعبّوابنّأبيّ
أويسّ:سمعناّمالكاّيقول"ّ:منّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأوّشتمهّأوّعابهّأوّتنقصهّقتلّمسلماّكانّأوّكافراّوالّ
"ّوكذلكّقالّمحمدّبنّعبدّالحكمّ:أخبرناّأصحابّمالكّأنهّقال"ّ:منّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأوّغيرهّ
يستتاب ّ
منّالنبيينّمنّمسلمّكانّأوّكافرّقتلّولمّيستتب"ّقالّ:وروىّلناّمالكّإالّأنّيسلمّالكافرّقالّأشهبّعنه"ّ:منّسبّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّمسلمّأوّكافرّقتلّولمّيستتب"ّفهذهّنصوصهّنحوّمنّنصوصّاإلمامّأحمدّوالمشهورّ
منّمذهبهّأنهّالّتقبلّتوبةّالمسلمّإذاّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوحكمهّحكمّالزنديقّعندهمّويقتلّعندهمّحداّالّ
كفراّإذاّأظهرّالتوبةّمنّالسبّوروىّالوليدّبنّمسلمّعنّمالكّأنهّجعلّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّردةّقالّ
أصحابهّ:فعلىّهذاّيستتابّفإنّتابّنكلّوإنّأبىّقتلّويحكمّلهّبحكمّالمرتدّوأماّالذميّإذاّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّثمّأسلمّفهلّيدرأّعنهّاإلسالمّالقتل؟ّعلىّالروايتينّذكرهماّالقاضيّعبدّالوهابّوغيرهّإحداهماّ:يسقطّعنهّقالّ
مالكّفيّروايةّجماعةّمنهمّابنّالقاسم"ّ:منّشتمّنبيناّمنّأهلّالذمةّأوّأحداّمنّاألنبياءّقتلّإالّأنّيسلم"ّوفيّروايةّ:
"الّيقالّلهّأسلمّوالّالّتسلمّولكنّإنّأسلمّفذلكّلهّتوبة"ّوفيّروايةّمطرفّعنه"ّ:منّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّمنّالمسلمينّأوّأحداّمنّاألنبياءّأوّانتقصهّقتلّوكذلكّمنّفعلّذلكّمنّاليهودّوالنصارىّقتلّوالّيستتابّإالّ
ّ:وقالّليّأصبغّعنّابنّ
أنّيسلمّقبلّالقتل"ّقالّابنّحبيبّ:وسمعتّابنّالماجشونّيقولهّوقالّليّابنّعبدّالحكم ّ
القاسمّفعلىّهذهّالروايةّقالّابنّالقاسمّ:قالّمالك"ّ:إنّشتمّالنصرانيّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّشتماّيعرفّفإنهّ
يقتلّإالّأنّيسلمّقالهّمالكّغيرّمرةّولمّيقلّ:يستتابّقالّابنّالقاسمّومحمدّ:قولهّعنديّإنّأسلمّطائعاّوعلىّهذاّفإذاّ
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أسلمّبعدّأنّيؤخذّوثبتّعليهّالسبّويعلمّأنهمّيريدونّقتلهّإنّلمّيسلمّلمّيسقطّعنهّالقتلّألنهّمكرهّفيّهذهّالحالّ
والروايةّالثانيةّ:الّيدرأّعنهّإسالمهّالقتلّقالّمحمدّبنّسحنونّ:وحدّالقذفّوشبههّمنّحقوقّالعبادّالّيسقطّعنّ
الذميّبإسالمهّوإنماّتسقطّعنهّبإسالمهّحدودّهللاّفأماّحدّالقذفّفحدّللعبادّكانّذلكّمنّنبيّأوّغيرهّّ.
ّ:هوّكالمرتدّإذاّتابّسقطّ
وأماّمذهبّالشافعيّرضيّهللاّعنهّفلهمّفيّسابّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوجهانّأحدهما ّ
عنهّالقتلّوهذاّقولّجماعةّمنهمّوهوّالذيّيحكيهّأصحابّالخالفّعنّمذهبّالشافعيّوالثانيّ:أنّحدّمنّسبهّالقتلّ
فكماّالّيسقطّحدّالقذفّبالتوبةّالّيسقطّالقتلّالواجبّبسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبالتوبةّقالواّ:ذكرّذلكّأبوّبكرّ
الفارسيّوادعىّفيهّاإلجماعّووافقهّالشيخّأبوّبكرّالقفالّوقالّالصيدالنيّقوالّثالثاّوهوّأنّالسابّبالقذفّمثالّ
يستوجبّالقتلّللردةّالّللسبّفإنّتابّزالّالقتلّالذيّهوّموجبّالردةّوجلدّثمانينّللقذفّولهذاّالوجهّلوّكانّالسبّ
غيرّقذفّعزرّبحسبهّثمّمنهمّمنّذكرّهذاّالخالفّفيّالمسلمّإذاّسبّثمّأسلمّولمّيتعرضّللكالمّفيّالذميّإذاّسبّ
ثمّأسلمّومنهمّمنّذكرّالخالفّفيّالذميّكالخالفّفيّالمسلمّإذاّجددّاإلسالمّبعدّالسبّومنهمّمنّذكرّفيّالذميّإذاّ
سبّثمّأسلمّأنهّيسقطّعنهّالقتلّوهوّالذيّحكاهّأصحابّالخالفّعنّمذهبّالشافعيّوعليهّيدلّعمومّكالمّالشافعيّ
فيّموضعّمنّ"األم"ّفإنهّقالّبعدّأنّذكرّنواقضّالعهدّوذكرّفيهاّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ:وأيهمّقالّأوّفعلّ
شيئاّمماّوصفتهّنقضاّللعهدّوأسلمّلمّيقتلّإذاّكانّذلكّقوالّوكذلكّإذاّكانّفعالّلمّيقتلّإالّأنّيكونّفيّدينّالمسلمّ
أنّمنّفعلهّقتلّحداّأوّقصاصّفيقتلّبحدّأوّقصاصّالّنقضّعهدّوإنّفعلّمماّوصفناّوشرطّأنهّنقضّلعهدّالذمةّ
فلمّيسلمّولكنهّقال"ّ:أتوبّوأعطيّالجزيةّكماّكنتّأعطيهاّأوّعلىّصلحّأجدده"ّعوقبّولمّيقتلّإالّأنّيكونّفعلّ
فعالّيوجبّالقصاصّأوّالقودّفأماّماّدونّهذاّمنّالفعلّأوّالقولّفكلّقولّفيعاقبّعليهّوالّيقتلّقالّ:فإنّفعلّأوّ
قالّمماّوصفناّوشرطّأنهّيحلّدمهّفظفرناّبهّفامتنعّمنّأنّيقول"ّ:أسلمّأوّأعطيّالجزية"ّقتلّوأخذّمالهّفيئاّفقدّ
ذكرّأنّمنّنقضّالعهدّفإنهّتقبلّتوبتهّإماّبأنّيسلمّأوّبأنّيعودّإلىّالذمةّّ.
وذكرّالخطابيّقالّ:قالّمالكّبنّأنس"ّ:منّشتمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّاليهودّوالنصارىّقتلّإالّأنّيسلم"ّ
وكذلكّقالّأحمدّبنّحنبلّوقالّالشافعي"ّ:يقتلّالذميّإذاّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوتبرأّمنهّالذمة"ّواحتجّفيّ
ذلكّبخبرّكعبّبنّاألشرفّوظاهرّهذاّالقتلّواالستداللّيقتضيّأنّالّيكفّعنهّإذاّأظهرّالتوبةّألنهّلمّيحكّعنهّ
شيئاّوألنّابنّاألشرفّكانّمظهراّللذمةّمجيباّإلىّإظهارّالتوبةّلوّقبلتّمنهّّ.
والكالمّفيّفصلينّّ:
أحدهماّ:فيّاستتابةّالمسلمّوقبولّتوبةّمنّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوقدّذكرناّأنّالمشهورّعنّمالكّوأحمدّأنهّ
الّيستتابّوالّتسقطّالقتلّعنهّتوبتهّوهوّقولّالليثّبنّسعدّوذكرّالقاضيّعياضّأنهّالمشهورّمنّقولّالسلفّ
وجمهورّالعلماءّوهوّأحدّالوجهينّألصحابّالشافعيّوحكىّمالكّوأحمدّأنهّتقبلّتوبتهّوهوّقولّأبيّحنيفةّ
وأصحابهّوهوّالمشهورّمنّمذهبّالشافعيّبناءّعلىّقبولّتوبةّالمرتدّفنتكلمّأوالّفيّقبولّتوبتهّوالذيّعليهّعامةّ
أهلّالعلمّمنّالصحابةّوالتابعينّأنهّتقبلّتوبةّالمرتدّفيّالجملةّورويّعنّالحسنّالبصريّأنهّيقتلّوإنّأسلمّجعلهّ
كالزانيّوالسارقّوذكرّعنّأهلّالظاهرّنحوّذلكّأنّتوبتهّتنفعهّعندّهللاّولكنّالّيدرأّالقتلّعنهّورويّعنّأحمدّأنّ
منّولدّفيّاإلسالمّقتلّومنّكانّمشركاّفاسلمّاستتيبّوكذلكّرويّعنّعطاءّوهوّقولّإسحاقّبنّراهويهّ
والمشهورّعنّعطاءّوأحمدّاالستتابةّمطلقاّوهوّالصوابّووجهّعدمّقبولّالتوبةّقولهّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:منّبدلّ
دينهّفاقتلوه"ّرواهّالبخاريّولمّيستثنّماّإذاّتابّوقالّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:الّيحلّدمّامرئّمسلمّيشهدّأنّالّإلهّ
إالّهللاّوأنيّرسولّهللاّإالّبإحدىّثالثّ:الثيبّالزانيّوالنفسّبالنفسّوالتاركّلدينهّالمفارقّللجماعة"ّمتفقّعليهّفإذاّ
كانّالقاتلّوالزانيّالّيسقطّعنهماّالقتلّبالتوبةّفكذلكّالتاركّلدينهّالمفارقّللجماعةّوعنّحكيمّبنّجماعةّعنّأبيهّ
أنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّقال"ّ:الّيقبلّهللاّتوبةّعبدّكفرّبعدّإسالمه"ّرواهّاإلمامّأحمدّوألنهّالّيقتلّلمجردّ
الكفرّوالمحاربةّألنهّلوّكانّكذلكّلماّقتلّالمترهبّوالشيخّالكبيرّاألعمىّوالمقعدّوالمرأةّونحوهمّفلماّقتلّهؤالءّ
علمّأنّالردةّحدّمنّالحدودّوالحدودّالّتسقطّبالتوبةّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّه ّمّّوش ّهّدواّأنّّّ
والصوابّماّعليهّالجماعةّألنّهللاّسبحانهّوتعالىّقالّفيّكتابه{ّ:كي ّّ
ّفّّي ّهدّيّهللاّّقّوماّكف ّرواّّبّعدّّّإّي ّمان ّ
ّ
هللاّّالّّي ّهدّيّ ّالّقّو ّمّ ّ
اتّّو ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّكّّوأ ّ
صل ّحواّفإّنّّّ
ّينّتابّواّمّنّّّّبّع ّدّذل ّّ
}ّإلىّقولهّتعالى{ّ:إّالّالذ ّّ
ّين ّ
الظالّم ّّ
قّّو ّجا ّء ّه ّمّ ّالّبّيّن ّّ
لّ ّح ّّ
الرسّو ّ
ّ
ّ
هللاّ ّغفورّّّ ّرحّي ّم}ّفأخبرّهللاّأنهّغفورّرحيمّلمنّتابّبعدّالردةّوذلكّيقتضىّمغفرتهّلهّفيّالدنياّواآلخرةّومنّهذهّ
ّّ
حالهّلمّيعاقبّبالقتلّّ.
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يبينّذلكّماّرواهّاإلمامّأحمدّقالّ:حدثناّعلىّبنّعاصمّعنّداودّبنّأبيّهندّعنّعكرمةّعنّابنّعباسّأنّرجالّ
ّفّّي ّهدّيّ ّ
هللاّّّقّوماّّ ّكّف ّروا}ّإلىّآخرّاآليةّفبعثّ
منّاألنصارّارتدّعنّاإلسالمّولحقّبالمشركينّفأنزلّهللاّتعالىّ {ّ:كي ّّ
بهاّقومهّإليهّفرجعّتائباّفقبلّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّذلكّمنهّوخلىّعنهّورواهّالنسائيّمنّحديثّداودّمثلهّّ.
وقالّاإلمامّأحمدّ:حدثناّعليّعنّخالدّعنّعكرمةّبمعناهّوقال"ّ:وهللاّماّكذبنيّقوميّعلىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّوماّكذبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّعلىّهللاّوهللاّأصدقّالثالثةّفرجعّتائباّفقبلّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
ذلكّمنهّوخلىّعنهّّ.
ّ
ّ
ّفّّي ّهدّيّهللاّّّقّوماّ ّكّفرّواّّبّعدّّّ
وقالّ:ثناّحجاجّعنّابنّجريجّحديثاّعنّعكرمةّمولىّابنّعباسّفيّقولّهللاّتعالىّ {ّ:كي ّّ
ق}ّفيّأبيّعامرّبنّالنعمانّووحوحّبنّاألسلتّوالحارثّبنّسويدّبنّالصامتّفيّ
لّ ّح ّّ
الرسّو ّ
ّه ّمّّو ّش ّهّدواّأّنّّّ ّ
إّي ّمان ّ
ّ
ّ
ّينّّتابّواّمّنّّّ
اثنيّعشرّرجالّرجعواّعنّاإلسالمّولحقواّبقريشّثمّكتبواّإلىّأهليهمّ:هلّلناّمنّتوبة؟ّفنزلت{ّ:إّالّالذ ّّ
ّك}ّفيّالحارثّبنّسويدّبنّالصامتّّ.
ّبّع ّدّّذل ّّ
وقالّ:ثناّعبدّالرزاقّناّجعفرّعنّحميدّعنّمجاهدّقال"ّ:جاءّالحارثّابنّسويدّفأسلمّمعّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
ّه ّم}ّإلىّقولهّ {ّ:غفّورّّّ
ّفّّي ّهدّيّ ّّ
ثمّكفرّالحارثّفرجعّإلىّقومهّفأنزلّهللاّفيهّالقرآنّ {ّ:كي ّّ
هللاّّقّوماّّ ّكّفرّواّّبّعدّّّإّي ّمان ّ
ّرحّي ّم}ّقالّ:فحملهاّإليهّرجلّمنّقومهّفقرأهاّعليهّفقالّالحارثّ:وهللاّإنكّماّعلمتّلصادقّوإنّرسولّهللاّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّألصدقّمنكّوإنّهللاّألصدقّالثالثةّقالّ:فرجعّالحارثّفأسلمّفحسنّإسالمه"ّّ.
وكذلكّذكرّغيرّواحدّمنّأهلّالعلمّأنهاّنزلتّفيّالحارثّبنّسويدّوجماعةّمعهّارتدواّعنّاإلسالمّوخرجواّمنّ
المدينةّكهيئةّالبدءّولحقواّبمكةّكفاراّفأنزلّهللاّفيهمّهذهّاآليةّفندمّالحارثّوأرسلّإلىّقومهّ:أنّسلواّرسولّهللاّ
ّكّّوأّ ّ
هللاّ ّغفّورّّّ
صلّ ّحواّّفإّنّّّ ّّ
ّينّّتابّواّمّنّّّّبّع ّدّّذل ّّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّ:هلّليّتوبة؟ّففعلواّذلكّفأنزلّهللاّتعالى{ّ:إّالّّالّذ ّّ
ّرحّي ّم}ّفحملهاّإليهّرجلّمنّقومهّفقرأهاّعليهّفقالّالحارثّ:إنكّوهللاّماّعلمتّلصدوقّوإنّرسولّهللاّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّألصدقّمنكّوإنّهللاّعزّوجلّألصدقّالثالثةّفرجعّالحارثّإلىّالمدينةّوأسلمّوحسنّإسالمهّّ.
فهذاّرجلّقدّارتدّولمّيقتلهّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبعدّعودهّإلىّاإلسالمّوألنّهللاّتعالىّقالّفيّإخبارهّعنّ
ونّالّّتّعّتّذرّواّّقّّدّ ّكّف ّرّت ّمّّبّعدّّّإّي ّماّن ّك ّمّإّنّّّّنّعفّّّ ّعنّّّ ّطائّّف ّةّّمّن ّك ّمّّنّعّذبّّّ ّطاّئّف ّة}ّ
ّزّئ ّّ
المنافقين{ّ:أّّب ّّ
اهللّّوآّياّت ّهّّو ّرسّولّ ّهّ ّكّنّت ّمّّت ّسّته ّ
فدلّعلىّأنّالكافرّبعدّإيمانهّقدّيعفىّعنهّوقدّيعذبّوإنماّيعفىّعنهّإذاّتابّفعلمّأنّتوبتهّمقبولةّّ.
وذكرّأهلّالتفسيرّأنهمّكانواّجماعةّوأنّالذيّتابّمنهمّرجلّواحدّيقالّلهّمخشيّبنّحميرّوقالّبعضهمّ:كانّقدّ
أنكرّعليهمّبعضّماّسمعّولمّيمالئهمّعليهّوجعلّيسيرّمجانباّلهمّفلماّنزلتّهذهّاآلياتّبرئّمنّنفاقهّوقال"ّ:اللهمّ
إنيّالّأزالّأسمعّآيةّتقرّعينيّتقشعرّمنهاّالجلودّوتجبّمنهاّالقلوبّاللهمّفاجعلّوفاتيّقتالّفيّسبيلك"ّوذكرواّ
القصةّّ.
ّ
ّ
ّينّّو ّ
اهللّ
ونّّب ّّ
ّهم}ّإلىّقولهّ{ّ:ي ّحلّفّ ّّ
اغلّ ّ
ارّّو ّال ّمّناّفق ّّ
وفيّاالستداللّبهذاّنظرّوألنهّقالّتعالىّ{ّ:ياّأّي ّهاّالّنّبيّّّ ّجا ّه ّدّ ّال ّكّف ّّ
ظّ ّعلّي ّ
هللاّّو ّرسّولّ ّهّمّنّّّّف ّ
ضّل ّهّ
ّه ّمّّو ّهمّواّّب ّماّلّ ّمّّيّنالّواّّو ّماّّنّقمّواّإّالّّأّنّّّأّ ّغّنا ّه ّمّ ّّ
ّماّّقالّواّّولّّقّّدّّقالّواّ ّكّل ّم ّةّ ّال ّكّف ّّرّّو ّكّف ّرواّّبّعدّّّإّ ّسالم ّ
ير}ّّّ.
ص ّّ
ّرّةّّو ّماّلّ ّه ّمّفّيّاألّ ّر ّ ّ
ّعّذّب ّه ّمّ ّّ
ّفإّنّّّّيّتوبّواّّي ّ
ضّمّنّّّّولّيّّّّوالّّن ّ
هللاّ ّعّذاباّّأّلّيماّّفّيّالّدّنّياّّواآلخ ّ
كّ ّخيّراّّلّ ّه ّمّّوإّ ّنّّيّتّولّّواّيّ
وذلكّدليلّعلىّقبولّتوبةّمنّكفرّبعدّإسالمهّوأنهمّالّيعذبونّفيّالدنياّوالّفيّاآلخرةّعذاباّأليماّ:بمفهومّالشرطّ
ومنّجهةّالتعليلّولسياقّالكالمّوالقتلّعذابّأليمّفعلمّأنّمنّتابّمنهمّلمّيعذبّبالقتلّألنّهللاّسبحانهّقالّ {ّ:منّّّ ّكّف ّّرّ
اهللّمّنّّّّبّع ّدّإّي ّماّن ّهّإّالّّ ّمنّّّأّّكرّهّّوّقّلّب ّهّم ّ
هللاّّولّ ّه ّمّ ّعّذابّّّ
ّنّ ّّ
ضبّّّم ّّ
انّّولّكّنّّّ ّمنّّّ ّش ّر ّّ
ّط ّمئّنّّّّباإلّي ّم ّّ
ّب ّّ
ّه ّمّ ّغ ّ
حّّب ّال ّكّف ّّرّ ّ
صّدراّّّفّعلّي ّ
ّ
ّ
ّينّ ّطّب ّّعّ ّ
ّكّّبأّّن ّه ّمّ ّ
وب ّه ّمّ
ّكّالّذ ّّ
ينّأولّئ ّّ
ّر ّّ
ّرّةّّوأّنّّّ ّّ
ّ ّع ّظي ّمّّذل ّّ
اسّت ّحبّواّ ّال ّحّياّةّالّدّنّياّ ّعلّىّاآلخ ّ
هللاّّ ّعلّىّقّلّ ّ
هللاّالّّي ّهدّيّ ّالّقّو ّمّ ّال ّكاف ّ
ّ
اجرّواّمّنّّّّبّع ّدّ ّماّ
كّلّلّذ ّّ
ّونّّث ّمّإّنّّّ ّرّب ّ
اسر ّّ
كّ ّه ّمّ ّالّغاّفلّ ّّ
ار ّه ّمّّوأولّّئ ّ
ّرّةّ ّه ّمّ ّال ّخ ّ
ّينّ ّه ّ
ونّالّ ّج ّر ّمّأّّن ّه ّمّفّيّاآلخ ّ
ّه ّمّّوأّب ّ
ّو ّسّمع ّ
ّص ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
كّمّنّّّّبّعّد ّهاّلغفو ّرّ ّرحّي ّم}ّفبينّأنّالذينّهاجرواّإلىّدارّاإلسالمّبعدّأنّفتنواّعنّ
صّبرّواّإّنّّّ ّرّب ّ
فّّتّنواّّث ّمّ ّجا ّهدواّّو ّ
دينهمّبالكفرّبعدّاإلسالمّوجاهدواّوصبرواّفإنّهللاّيغفرّلهمّويرحمهمّومنّغفرّلهّذنبهّمطلقاّلمّيعاقبهّعليهّفيّالدنياّ
والّفيّاآلخرةّّ.
وقالّسفيانّبنّعيينةّعنّعمروّبنّدينارّعنّعكرمةّ:خرجّناسّمنّالمسلمينّيعنيّالمهاجرينّفأدركهمّالمشركونّ
هللا}ّ
بّ ّّ
اسّ ّكّعّذا ّ
لّّفّتّنّةّالّن ّّ
هللاّ ّجّع ّ
ّيّفّيّ ّّ
اهللّّفإّّذاّأّوذ ّّ
لّآ ّمّناّّب ّّ
اسّ ّمنّّّّيقّو ّ
ّنّالّن ّّ
ففتنوهمّفأعطوهمّالفتنةّفنزلتّفيهمّ{ّ:وم ّّ
اهللّمّنّّّّبّع ّدّإّي ّمانّه}ّاآليةّثمّإنهمّخرجواّمرةّأخرىّفانقلبواّحتىّأتواّالمدينةّفأنزلّهللاّ
اآليةّونزلّفيهمّ {ّ:منّّّ ّكّف ّّرّّب ّّ
ّتّ
ّدّّمّن ّك ّمّ ّعنّّّدّيّن ّهّّفّيم ّّ
اج ّرواّمّنّّّّبّع ّدّ ّماّفّتّّنوا}ّإلىّآخرّاآليةّوألنهّسبحانهّقالّ{ّ:و ّمنّّّّي ّرّتدّّ
كّلّلّذّي ّّ
فيهمّ{ّ:ث ّمّإّنّّّ ّرّب ّ
نّ ّه ّ
ّرة}ّفعلمّأنّمنّلمّيمتّوهوّكافرّمنّالمرتدينّالّيكونّخالداّفيّ
ّكّ ّحّب ّط ّّ
ّوّ ّكاّف ّرّّفأّولّئ ّّ
ّوهّّ
تّأّ ّع ّمالّ ّه ّمّفّيّالّدّنّياّّواآلخ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
النارّوذلكّدليلّعلىّقبولّالتوبةّوصحةّاإلسالمّفالّيكونّتاركاّلدينهّفالّيقتلّولعمومّقولهّتعالى{ّ:فإّذاّان ّسلخّ
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ّين}ّإلىّقولهّ{ّ:فإّنّّّّتابّواّّوأّّقامّواّالصّالّةّّوآّتّواّ ّ
الز ّكاّةّّف ّخلّواّ ّسّبيلّ ّه ّم}ّفإنّهذاّالخطابّعامّ
األّ ّشهّرّّّ ّال ّح ّر ّمّّفاّقّتلّواّ ّال ّم ّش ّرك ّّ
فيّقتالّكلّمشركّوتخليةّسبيلهّإذاّتابّمنّشركهّوأقامّالصالةّوآتىّالزكاةّسواءّكانّمشركاّأصلياّأوّمشركاّ
مرتداّّ.
وأيضاّفإنّعبدّهللاّبنّسعدّبنّأبيّسرحّكانّقدّارتدّعلىّعهدّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّولحقّبمكةّوافترىّعلىّ
هللاّورسولهّثمّإنهّبعدّذلكّبايعهّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوحقنّدمهّوكذلكّالحارثّبنّسويدّوكذلكّجماعةّمنّ
أهلّمكةّأسلمواّثمّارتدواّثمّعادواّإلىّاإلسالمّفحقنتّدماؤهمّوقصصّهؤالءّوغيرهمّمشهورةّعندّأهلّالعلمّ
بالحديثّوالسيرةّّ.
وأيضاّفاإلجماعّمنّالصحابةّرضيّهللاّعنهمّعلىّذلكّفإنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلماّتوفىّارتدّأكثرّالعربّإالّ
أهلّمكةّوالمدينةّوالطائفّواتبعّقومّمنهمّمنّتنبأّفيهمّمثلّمسيلمةّوالعنسيّوطليحةّاألسديّفقاتلهمّالصديقّوسائرّ
الصحابةّرضيّهللاّعنهمّحتىّرجعّأكثرهمّإلىّاإلسالمّفأقروهمّعلىّذلكّولمّيقتلواّواحداّممنّرجعّإلىّاإلسالمّ
ومنّرؤوسّمنّكانّقدّارتدّورجعّطليحةّاألسديّالمتنبيّواألشعثّبنّقيسّوخلقّكثيرّالّيحصونّوالعلمّبذلكّ
ظاهرّالّخفاءّبهّعلىّأحدّوهذهّالروايةّعنّالحسنّفيهاّنظرّفإنّمثلّهذاّالّيخفىّعليهّولعلهّأرادّنوعاّمنّالردةّ
كظهورّالزندقةّونحوهاّأوّقالّذلكّفيّالمرتدّالذيّولدّمسلماّونحوّذلكّمماّقدّشاعّفيهّالخالفّّ.
وأماّقولهّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:منّبدلّدينهّفاقتلوه"ّفنقولّبموجبهّفإنماّيكونّمبدالّإذاّدامّعلىّذلكّواستمرّعليهّ
فأماّإذاّرجعّإلىّالدينّالحقّفليسّبمبدلّوكذلكّإذاّرجعّإلىّالمسلمينّفليسّبتاركّلدينهّمفارقّللجماعةّبلّهوّ
متمسكّبدينهّمالزمّللجماعةّوهذاّبخالفّالقتلّوالزنىّفإنهّفعلّصدرّعنهّالّيمكنّدوامهّعليهّبحيثّإذاّتركهّيقالّ
إنهّليسّبزانّوالّقاتلّفمتىّوجدّمنهّترتبّحدهّعليهّوإنّعزمّعلىّأنّالّيعودّإليهّألنّالعزمّعلىّتركّالعودّالّ
يقطعّمفسدةّماّمضىّمنّالفعلّّ.
علىّأنّقوله"ّ:التاركّلدينهّالمفارقّللجماعة"ّقدّيفسرّبالمحاربّقاطعّالطريقّكذلكّرواهّأبوّداودّفيّسننهّمفسراّ
عنّعائشةّرضيّهللاّعنهاّقالتّ:قالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:الّيحلّدمّامرئّمسلمّيشهدّأنّالّإلهّإالّهللاّ
وأنّمحمداّرسولّهللاّإالّبإحدىّثالثّ:رجلّزنىّبعدّإحصانّفإنهّيرجمّورجلّخرجّمحارباّهللّورسولهّفإنهّيقتلّ
أوّيصلبّأوّينفىّمنّاألرضّأوّيقتلّنفساّفيقتلّبها"ّفهذاّالمستثنىّهناّهوّالمذكورّفيّقوله"ّ:التاركّلدينهّالمفارقّ
للجماعة"ّولهذاّوصفهّبفراقّالجماعةّوإنماّيكونّهذاّبالمحاربةّّ.
يؤيدّذلكّأنّالحديثينّتضمناّأنهّالّيحلّدمّمنّيشهدّأنّالّإلهّإالّهللاّوأنّمحمداّرسولّهللاّوالمرتدّلمّيدخلّفيّهذاّ
العمومّفالّحاجةّإلىّاستثنائهّوعلىّهذاّفيكونّتركّدينهّعبارةّعنّخروجهّعنّموجبّالدينّويفرقّبينّتركّالدينّ
وتبديلهّأوّيكونّالمرادّبهّمنّارتدّوحاربّكالعرنيينّومقيسّبنّحبابةّممنّارتدّوقتلّوأخذّالمالّفإنّهذاّيقتلّبكلّ
حالّإنّتابّبعدّالقدرةّعليهّولهذاّوهللاّأعلمّاستثنيّهؤالءّالثالثةّالذينّيقتلونّبكلّحالّوإنّأظهرواّالتوبةّبعدّ
"ّ:المفارقّللجماعة"ّفإنّمجردّالخروجّمنّالدينّيوجبّالقتلّ
القدرةّولوّكانّأريدّالمرتدّالمجردّلماّاحتيجّإلىّقوله ّ
وإنّلمّيفارقّجماعةّالناسّفهذاّوجهّيحتملهّالحديثّوهوّوهللاّأعلمّمقصودّهذاّالحديثّّ.
"ّ:الّيقبلّهللاّمنّمشركّ
وأماّقوله"ّ:الّيقبلّهللاّتوبةّعبدّأشركّبعدّإسالمه"ّفقدّرواهّابنّماجهّمنّهذاّالوجهّولفظه ّ
أشركّبعدّإسالمهّعمالّحتىّيفارقّالمشركينّإلىّالمسلمين"ّوهذاّدليلّعلىّقبولّإسالمهّإذاّرجعّإلىّالمسلمينّ
وبيانّأنّمعنىّالحديثّأنّتوبتهّالّتقبلّماّدامّمقيماّبينّظهرانيّالمشركينّمكثراّلسوادهمّكحالّالذينّقتلواّببدرّ
ومعناهّأنّمنّأظهرّاإلسالمّثمّفتنّعنّدينهّحتىّارتدّفإنهّالّتقبلّتوبتهّوعملهّحتىّيهاجرّإلىّالمسلمينّوفيّمثلّ
ّينّّتّوّفا ّه ّمّ ّال ّمالّئ ّك ّةّ ّظالّمّيّأّّنفّ ّس ّهم}ّاآليةّوأيضاّفإنّتركّالدينّوتبديلهّوفراقّالجماعةّ
هؤالءّنزلّقولهّتعالى{ّ:إّنّّّالّذ ّّ
يدومّويستمرّألنهّتابعّلالعتقادّواالعتقادّدائمّفمتىّقطعهّوتركهّعادّكماّكانّولمّيبقّلماّمضىّحكمّأصالّوالّفيهّ
فسادّوالّيجوزّأنّيطلقّعليهّالقولّبأنهّمبدلّللدينّوالّأنهّتاركّلدينهّكماّيطلقّعلىّالزانيّوالقاتلّبأنّهذاّزانّ
وقاتلّفإنّالكافرّبعدّإسالمهّالّيجوزّأنّيسمىّكافراّعندّاإلطالقّوألنّتبديلّالدينّوتركهّفيّكونهّموجباّللقتلّ
بمنزلةّالكفرّاألصليّوالحرابّفيّكونهماّكذلكّفإذاّكانّزوالّالكفرّباإلسالمّأوّزوالّالمحاربةّبالعهدّيقطعّحكمّ
الكفرّفكذلكّزوالّتبديلّالدينّوتركهّبالعودّإلىّالدينّوأخذهّيقطعّحكمّذلكّالتبديلّوالتركّّ.
فصل.
إذاّتقررّذلكّفإنّالذيّعليهّجماهيرّأهلّالعلمّأنّالمرتدّيستتابّومذهبّمالكّوأحمدّأنهّيستتابّويؤجلّبعدّ
االستتابةّثالثةّأيامّوهلّذلكّواجبّأوّمستحب؟ّعلىّروايتينّعنهماّأشهرهماّعنهماّ:أنّاالستتابةّواجبةّوهوّقولّ
إسحاقّبنّراهويهّّ.
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وكذلكّمذهبّالشافعيّهلّاالستتابةّواجبةّأوّمستحبةّعلىّقولينّلكنّعندهّفيّأحدّالقولينّيستتابّفإنّتابّفيّالحالّ
وإالّقتلّوهوّقولّابنّالمنذرّوالمزنيّوفيّالقولّاآلخرّيستتابّكمذهبّمالكّوأحمدّّ.
وقالّالزهريّوابنّالقاسمّفيّرواية"ّ:يستتابّثالثّمرات"ّّ.
ومذهبّأبيّحنيفةّأنهّيستتابّأيضاّفإنّلمّيتبّوإالّقتلّوالمشهورّعندهمّأنّاالستتابةّمستحبةّوذكرّالطحاويّ
عنهمّ:الّيقتلّالمرتدّحتىّيستتابّوعندهمّيعرضّعليهّاإلسالمّفإنّأسلمّوإالّقتلّمكانهّإالّأنّيطلبّأنّيؤجلّفإنهّ
يؤجلّثالثةّأيامّّ.
وقالّالثوري"ّ:يؤجلّماّرجيتّتوبتهّوكذلكّمعنىّقولّالنخعي"ّّ.
وذهبّعبيدّبنّعميرّوطاوسّإلىّأنهّيقتلّوالّيستتابّألنهّصلىّهللاّعليهّوسلمّأمرّبقتلّالمبدلّدينهّوالتاركّلدينهّ
المفارقّللجماعةّولمّيأمرّباستتابتهّكماّأمرّهللاّسبحانهّبقتالّالمشركينّمنّغيرّاستتابةّمعّأنهمّلوّتابواّلكففناّعنهمّّ.
يؤيدّذلكّأنّالمرتدّأغلظّكفراّمنّالكافرّاألصليّفإذاّجازّقتلّاألسيرّالحربيّمنّغيرّاستتابةّفقتلّالمرتدّاألولىّّ.
وسرّذلكّأناّالّنجيزّقتلّكافرّحتىّنستتيبهّبأنّيكونّقدّبلغتهّدعوةّمحمدّصلىّهللاّعليهّوسلمّإلىّاإلسالمّفإنّقتلّ
منّلمّتبلغهّالدعوةّغيرّجائزّوالمرتدّقدّبلغتهّالدعوةّفجازّقتلهّكالكافرّاألصليّالذيّبلغتهّوهذاّهوّعلةّمنّرأىّ
ّاالستتابةّمستحبةّفإنّالكفارّيستحبّأنّندعوهمّإلىّاإلسالمّعندّكلّحربّوإنّكانتّالدعوةّقدّبلغتهمّفكذلكّالمرتدّ
والّيجبّذلكّفيهماّّ.
نعمّلوّفرضّالمرتدّمنّيخفىّعليهّجوازّالرجوعّإلىّاإلسالمّفإنّاالستتابةّهناّالّبدّمنهاّّ.
ويدلّعلىّذلكّأيضاّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأهدرّيومّالفتحّمكةّدمّعبدّهللاّبنّسعدّبنّأبيّسرحّودمّمقيسّبنّ
حبابةّودمّعبدّهللاّبنّخطلّوكانواّمرتدينّولمّيستتبهمّبلّقتلّذانكّالرجالنّوتوقفّصلىّهللاّعليهّوسلمّعنّمبايعةّ
بنّأبيّسرحّلعلّبعضّالمسلمينّيقتلهّفعلمّأنّقتلّالمرتدّجائزّماّلمّيسلمّوأنهّالّيستتابّّ.
وأيضاّفإنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعاقبّالعرنيينّالذينّكانواّفيّاللقاحّثمّارتدواّعنّاإلسالمّبماّأوجبّموتهمّ
ولمّيستتبهمّوألنهّفعلّشيئاّمنّاألسبابّالمبيحةّللدمّفقتلّقبلّاستتابتهّكالكافرّاألصليّوكالزانيّوكقاطعّالطريقّ
ونحوهمّفإنّكلّهؤالءّمنّقبلتّتوبتهّومنّلمّتقبلّيقتلّقبلّاالستتابةّوألنّالمرتدّلوّامتنعّبأنّيلحقّبدارّالحربّأوّ
بأنّيكونّالمرتدونّذويّشوكةّيمتنعونّبهاّعنّحكمّاإلسالمّفإنهّيقتلّقبلّاالستتابةّبالّترددّفكذلكّإذاّكانّفيّ
أيديناّّ.
ّينّ ّكّفرّواّإّنّّّّيّنّتهّواّيّ
ف}ّ
ّغّفرّّّلّ ّه ّمّ ّماّّقّّدّ ّسلّ ّّ
لّلّلّذ ّّ
وحجةّمنّرأىّاالستتابةّإماّواجبةّأوّمستحبةّقولهّسبحانهّوتعالى{ّ:قّ ّ
أمرّهللاّورسولهّأنّيخبرّجميعّالذينّكفرواّأنهمّإنّانتهواّغفرّلهمّماّسلفّوهذاّمعنىّاالستتابةّوالمرتدّمنّالذينّ
كفرواّواألمرّللوجوبّفعلمّأنّاستتابةّالمرتدّواجبةّوالّيقال"ّ:فقدّبلغهمّعمومّالدعوةّإلىّاإلسالم"ّألنّهذاّالكفرّ
أخصّمنّذلكّالكفرّفإنهّيوجبّقتلّكلّمنّفعلهّوالّيجوزّاستبقاؤهّوهوّلمّيستتبّمنّهذاّالكفرّّ.
وأيضاّفإنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبعثّبالتوبةّإلىّالحارثّبنّسويدّومنّكانّقدّارتدّمعهّإلىّمكةّكماّقدمناهّبعدّ
أنّكانتّقدّنزلتّفيهمّآيةّالتوبةّفيكونّاستتابتهّمشروعةّثمّإنّهذاّالفعلّمنهّخرجّامتثاالّلألمرّبالدعوةّإلىّاإلسالمّ
واإلبالغّلدينهّفيكونّواجباّّ.
وعنّجابرّرضيّهللاّعنه"ّ:أنّامرأةّيقالّلهاّ"أمّمروان"ّارتدتّعنّاإلسالمّفأمرّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنّ
يعرضّعليهاّاإلسالمّفإنّرجعتّوإالّقتلت"ّّ.
وعنّعائشةّرضيّهللاّعنهاّقالت"ّ:ارتدتّامرأةّيومّأحدّفأمرّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنّتستتابّفإنّتابتّوإالّ
قتلت"ّرواهماّالدارقطنيّّ.
وهذاّإنّصحّأمرّباالستتابةّواألمرّللوجوبّوالعمدةّفيهّإجماعّالصحابةّعنّمحمدّبنّعبدّهللاّبنّعبدّالقاريّقالّ:
"قدمّعلىّعمرّبنّالخطابّرجلّمنّقبلّأبيّموسىّاألشعريّفسألهّعنّالناسّفأخبرهّثمّقالّ:هلّمنّمغربةّخبر؟ّ
قالّ:نعمّرجلّكفرّبعدّإسالمهّقالّ:فماّفعلتمّبه؟ّقالّ:قربناهّفضربناّعنقهّقالّعمرّ:فهالّحبستموهّثالثاّوأطعمتوهّ
"ّرواهّمالكّ
كلّيومّرغيفاّواستتبتموهّلعلهّيتوبّويرجعّإلىّأمرّهللاّاللهمّإنيّلمّأحضرّولمّآمرّولمّأرضّإذّبلغني ّ
والشافعيّوأحمدّوقالّ:أذهبّإلىّحديثّعمرّوهذاّيدلّعلىّأنّاالستتابةّواجبةّوإالّلمّيقلّعمر"ّ:لمّأرضّإذّ
بلغني"ّّ.
وعنّأنسّبنّمالكّقالّ:لماّافتتحناّتسترّبعثنيّاألشعريّإلىّعمرّبنّالخطابّفلماّقدمتّعليهّقالّ:ماّفعلّ
البكريون؟ّقالّ:فلماّرأيتهّالّيقطعّقلتّ:ياّأميرّالمؤمنينّماّفعلوا؟ّإنهمّقتلواّولحقواّبالمشركينّارتدواّعنّاإلسالمّ
قاتلواّمعّالمشركينّحتىّقتلواّقالّ:فقال"ّ:ألنّأكونّأخذتهمّسلماّكانّأحبّإليّمماّعلىّوجهّاألرضّمنّصفراءّأوّ
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"ّ:كنتّأعرضّعليهمّالبابّالذيّخرجواّمنهّفإنّأبواّ
بيضاء"ّوقالّ:فقلتّ:وماّكانّسبيلهمّلوّأخذتهمّسلما؟ّقال ّ
استودعتهمّالحبس"ّّ.
ّ:فكتبّفيهمّإلىّعثمانّبنّ
وعنّعبدّهللاّبنّعتبةّقالّ:أخذّابنّمسعودّقوماّارتدواّعنّاإلسالمّمنّأهلّالعراقّقال ّ
عفانّرضيّهللاّعنهّفكتبّإليهّأنّأعرضّعليهمّدينّالحقّوشهادةّأنّالّإلهّإالّهللاّفإنّقبلواّفخلّعنهمّوإنّلمّيقبلواّ
فاقتلهمّفقبلهاّبعضهمّفتركهّولمّيقبلهاّبعضهمّفقتلهّرواهماّاإلمامّأحمدّبسندّصحيحّّ.
وعنّالعالءّأبيّمحمدّأنّعلياّرضيّهللاّعنهّأخذّرجالّمنّبنيّبكرّبنّوائلّقدّتنصرّفاستتابهّشهراّفأبىّفقدمهّ
ليضربّعنقهّفنادىّ:ياّلبكرّفقالّعلي"ّ:أماّإنكّواجدهّأمامكّفيّالنار"ّرواهّالخاللّوصاحبهّأبوّبكرّّ.
وعنّأبيّموسىّرضيّهللاّعنهّأنهّأتىّبرجلّقدّارتدّعنّاإلسالمّفدعاهّعشرينّليلةّأوّقريباّمنهاّفجاءّمعاذّفدعاهّ
فأبىّفضربّعنقهّرواهّأبوّداودّّ.
وروىّمنّوجهّآخرّأنّأباّموسىّاستتابهّشهراّذكرهّاإلمامّأحمدّّ.
وعنّرجلّعنّابنّعمرّقال"ّ:يستتابّالمرتدّثالثا"ّرواهّاإلمامّأحمدّّ.
وعنّأبيّوائلّعنّأبيّمعينّالسعديّقال"ّ:مررتّفيّالسحرّبمسجدّبنيّحنيفةّوهمّيقولونّ:إنّمسيلمةّرسولّهللاّ
فأتيتّعبدّهللاّفأخبرتهّفبعثّالشرطّفجاءواّبهمّفاستتابهمّفتابواّفخلىّسبيلهمّوضربّعنقّعبدّهللاّبنّالنواحةّفقالواّ:
أحدثّقومّفيّأمرّفقتلتّبعضهمّوتركتّبعضهمّفقال"ّ:إنيّسمعتّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوقدمّإليهّهذاّ
"ّ:آمنتّ
وابنّأثالّفقالّ:أتشهدّأنيّرسولّهللا؟ّفقاالّ:أتشهدّأنتّأنّمسيلمةّرسولّهللا؟ّفقالّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم ّ
باهللّورسلهّولوّكنتّقاتالّوفداّلقتلتكما"ّقالّ:فلذلكّقتلتهّرواهّعبدّهللاّبنّأحمدّبإسنادّصحيحّّ.
فهذهّأقوالّالصحابةّفيّقضاياّمتعددةّلمّينكرهاّمنكرّفصارتّإجماعاّّ.
والفرقّبينّهذاّوبينّالكافرّاألصليّمنّوجوهّّ:
أحدهاّ:أنّتوبةّهذاّأقربّألنّالمطلوبّمنهّإعادةّاإلسالمّوالمطلوبّمنّذاكّابتداؤهّواإلعادةّأسهلّمنّاالبتداءّفإذاّ
أسقطّعناّاستتابةّالكافرّلصعوبتهاّلمّيلزمّسقوطّاستتابةّالمرتدّّ.
الثانيّ:أنّهذاّيجبّقتلهّعيناّوإنّلمّيكنّمنّأهلّالقتالّوذاكّالّيجوزّأنّيقتلّإالّأنّيكونّمنّأهلّالقتالّويجوزّ
استبقاؤهّباألمانّوالهدنةّوالذمةّواإلرقاقّوالمنّوالفداءّفإذاّكانّحدهّأغلظّفلمّيقدمّعليهّإالّبعدّاإلعذارّإليهّ
باالستتابةّبخالفّمنّيكونّجزاؤهّدونّهذاّّ.
الثالثّ:أنّاألصليّقدّبلغتهّالدعوةّوهيّاستتابةّعامةّمنّكلّكفرّوأماّهذاّفإنماّنستتيبهّمنّالتبديلّوتركّالدينّالذيّ
كانّعليهّونحنّلمّنصرحّلهّباالستتابةّمنّهذاّوالّبالدعوةّإلىّالرجوعّّ.
وأماّابنّأبيّسرحّوابنّخطلّومقيسّبنّحبابةّفإنهّكانتّلهمّجرائمّزائدةّعلىّالردةّوكذلكّالعرنيونّفإنّأكثرّ
هؤالءّقتلواّمعّالردةّوأخذواّاألموالّفصارواّقطاعّطريقّمحاربينّهللّورسولهّوفيهمّمنّكانّيؤذيّبلسانهّأذىّ
صارّبهّمنّجنسّالمحاربينّفلذلكّلمّيستتابواّعلىّأنّ
ّالممتنعّالّيستتابّوإنماّيستتابّالمقدورّعليهّولعلّبعضّهؤالءّقدّاستتيبّفنكلّّ.
فصل.
ذكرناّحكمّالمرتدّاستطراداّألنّالكالمّفيّالسابّمتعلقّبهّتعلقاّشديداّفمنّقال"ّ:إنّسابّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
منّالمسلمينّ"ّقالّ:إنهّنوعّمنّالكفرّفإنّمنّسبّالرسولّأوّجحدّنبوتهّأوّكذبّبآيةّمنّكتابّهللاّأوّتهودّأوّ
تنصرّونحوّذلكّكلّهؤالءّقدّبدلواّدينهمّوتركوهّوفارقواّالجماعةّفيستتابونّوتقبلّتوبتهمّكغيرهمّّ.
يؤيدّذلكّأنّفيّكتابّأبيّبكرّرضيّهللاّعنهّإلىّالمهاجرّفيّالمرأةّالسابةّ"أنّحدّاألنبياءّليسّيشبهّالحدودّفمنّ
تعاطىّذلكّمنّمسلمّفهوّمرتدّأوّمعاهدّفهوّمحاربّغادر"ّّ.
وعنّابنّعباسّرضيّهللاّعنهما"ّ:أيماّمسلمّسبّهللاّأوّسبّأحداّمنّاألنبياءّفقدّكذبّبرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّوهيّردةّيستتابّمنهاّفإنّرجعّوإالّقتل"ّّ.
واألعمىّالذيّكانتّلهّأمّولدّتسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّكانّينهاهاّفالّتنتهيّويزجرهاّفالّتنزجرّفقتلهاّبعدّ
ذلكّفإنّكانتّمسلمةّفلمّيقتلهاّحتىّاستتابهاّوإنّكانتّذميةّوقدّاستتابهاّفاستتابةّالمسلمّأولىّّ.
وأيضاّفإماّأنّيقتلّالسابّلكونهّكفرّبعدّإسالمهّأوّلخصوصّالسبّوالثانيّالّيجوزّألنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
قال"ّ:الّيحلّدمّامرئّمسلمّيشهدّأنّالّإلهّإالّهللاّوأنيّرسولّهللاّإالّبإحدىّثالثّ:كفرّبعدّإسالمّأوّزنيّبعدّ
"ّ.
إحصانّأوّقتلّنفسّفيقتلّبها ّ
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وقدّصحّذلكّعنهّمنّوجوهّمتعددةّوهذاّالرجلّلمّيزنّولمّيقتلّفإنّلمّيكنّقتلهّألجلّالكفرّبعدّاإلسالمّامتنعّقتلهّ
ّفّّي ّهدّيّ ّ
هللاّّّقّوماّّ
فثبتّأنهّإنماّيقتلّألنهّكفرّبعدّإسالمهّوكلّمنّكفرّبعدّإسالمهّفإنّتوبتهّتقبلّلقولهّتعالىّ {ّ:كي ّّ
ّكّّوأّ ّ
صلّحّوا}ّاآليةّولماّتقدمّمنّاألدلةّالدالةّعلىّقبولّتوبةّ
ّينّّتابّواّمّنّّّّبّع ّدّّذل ّّ
{ّ:إّالّّالّذ ّّ
ّه ّم}ّإلىّقوله ّ
ّكّف ّرواّّبّعدّّّإّي ّمان ّ
ّالمرتدّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ف}ّوقولهّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:اإلسالمّيجبّ
ّينّ ّكّف ّرواّّإّنّّّّينّتهّواّيّغّفرّّّل ّه ّمّ ّماّّقّّدّ ّسل ّّ
لّلّلذ ّّ
وأيضاّفعمومّقولهّتعالى{ّ:ق ّ
ماّقبلهّواإلسالمّيهدمّماّكانّقبله"ّرواهّمسلمّيوجبّأنّمنّأسلمّغفرّلهّكلّماّمضىّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّرّلكم}ّإلىّ
لّأذنّّّ ّخي ّّ
ّوّأذنّّّق ّ
ونّهّّ
ونّالّنّبيّّّّوّيقّولّ ّّ
ّينّيّّؤّذ ّّ
وأيضاّفإنّالمنافقينّالذينّنزلّفيهمّقولهّتعالىّ{ّ:وّمّن ّه ّمّالّذ ّّ
ّرواّّقّّدّ ّكّف ّرّت ّمّّبّعدّّّإّي ّماّن ّك ّم}ّوقدّقيلّفيهم{ّ:إّنّّّّنّعفّّّ ّعنّّّ ّطاّئّف ّةّّمّن ّك ّمّّنّعّذبّّّ ّطائّّفّة}ّمعّأنّهؤالءّقدّآذوهّ
قوله{ّ:الّّتّعّتذ ّ
بألسنتهمّوأيديهمّأيضاّثمّالعفوّمرجوّلهمّوإنماّيرجىّالعفوّمعّالتوبةّفعلمّأنّتوبتهمّمقبولةّومنّعفىّعنهّلمّيعذبّ
فيّالدنياّوالّفيّاآلخرةّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
هللاّ ّعذاباّ
ّعذّب ّه ّمّ ّ
ّين}ّإلىّقولهّ{ّ:فإّنّّّّيتوبّواّّي ّ
ارّّوال ّمّناّفق ّّ
وأيضاّفقولهّسبحانهّوتعالىّ {ّ:جا ّه ّدّالكّف ّّ
كّ ّخيّراّل ّه ّمّّوإّنّّّّيّتّولّواّيّ
أّلّيماّ}ّاآليةّفإنهاّتدلّعلىّأنّالمنافقّإذاّكفرّبعدّإسالمهّثمّتابّلمّيعذبّعذاباّأليماّفيّالدنياّوالّفيّاآلخرةّوالقتلّ
عذابّأليمّفعلمّأنهّالّيقتلّّ.
وقدّذكرّعنّابنّعباسّرضيّهللاّعنهماّأنهاّنزلتّفيّرجالّمنّالمنافقينّاطلعّأحدهمّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّفقالّ:عالمّتشتمنيّأنتّوأصحابك؟ّفانطلقّالرجلّفجاءّبأصحابهّفحلفواّباهللّماّقالواّفأنزلّهللاّهذهّاآليةّّ.
وعنّالضحاكّقال"ّ:خرجّالمنافقونّمعّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّإلىّتبوكّفكانواّإذاّخالّبعضهمّببعضّسبواّ
رسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوأصحابهّوطعنواّفيّالدينّفنقلّماّقالواّحذيفةّإلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقالّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:ياّأهلّالنفاقّماّهذاّالذيّبلغنيّعنكم؟ّ"ّفحلفواّلرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّماّقالواّ
شيئاّمنّذلكّفأنزلّهللاّهذهّاآليةّإكذاباّلهمّّ.
وأيضاّفالّريبّأنّتوبتهمّفيماّبينهمّوبينّهللاّوإنّتضمنتّالتوبةّمنّحقوقّاآلدميينّألوجهّّ:
أحدهاّ:أنهّقدّقيلّكفارةّالغيبةّاالستغفارّلمنّاستغيبهّوقدّذهبّكثيرّمنّالعلماءّأوّأكثرهمّإلىّمثلّذلكّفجازّأنّ
يكونّماّأتىّبهّمنّاإليمانّبرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّالموجبّألنواعّالثناءّعليهّوالتعظيمّلهّموجباّلماّنالهّمنّ
عرضهّّ.
الثانيّ:أنّحقّاألنبياءّتابعّلحقّهللاّوإنماّعظمتّالوقيعةّفيّأعراضهمّلماّيتضمنّذلكّمنّالكفرّوالوقيعةّفيّدينّ
هللاّوكتابهّورسالتهّفإذاّتبعتّحقّهللاّفيّالوجوبّتبعتهّفيّالسقوطّلئالّليكونّأعظمّمنهّومعلومّأنّالكافرّتصحّ
توبتهّمنّحقوقّهللاّفكذلكّمنّحقوقّاألنبياءّالمتعلقةّبنبوتهمّبخالفّالتوبةّمنّالحقوقّالتيّتجبّللناسّبعضهمّعلىّ
بعضّّ.
الثالثّ:أنّالرسولّصلىّهللاّعليهّوسلمّقدّعلمّمنهّأنهّيدعوّللتأسيّبهّوإتباعهّويخبرهمّأنّمنّفعلّذلكّفقدّغفرّهللاّ
لهّكلّماّأسلفهّفيّكفرهّفيكونّقدّعفاّلمنّقدّأسلمّعماّنالهّمنّعرضهّّ.
وبهذهّالوجوهّيظهرّالفرقّبينّسبّالرسولّصلىّهللاّعليهّوسلمّوبينّسبّواحدّمنّالناسّفإنهّإذاّسبّواحداّمنّ
الناسّلمّيأتّبعدّسبهّماّيناقضّموجبّالسبّوسبهّحقّآدميّمحضّلمّيعفّعنهّوالمقتضىّللسبّهوّموجودّبعدّ
التوبةّواإلسالمّكماّكانّموجوداّقبلهماّإنّلمّيزجرّعنهّبالحدّوهناّكانّالداعيّإليهّالكفرّوقدّزالّباإليمانّوإذاّثبتّ
أنّتوبتهّوإيمانهّمقبولّمنهّفيماّبينهّوبينّهللاّفإذاّأظهرهاّوجبّأنّيقبلهاّمنهّلماّروىّأبوّسعيدّفيّحديثّذيّ
الخويصرةّالتميميّالذيّاعترضّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّالقسمةّفقالّخالدّبنّالوليدّ:ياّرسولّهللاّأالّ
أضربّعنقه؟ّفقال"ّ:الّلعلهّأنّيكونّيصلي"ّقالّخالد"ّ:وكمّمنّمصلّيقولّبلسانهّماّليسّفيّقلبه"ّفقالّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:لمّأومرّأنّأنقبّعنّقلوبّالناسّوالّأشقّبطونهم"ّرواهّمسلمّّ.
وقالّألسامةّفيّالرجلّالذيّقتلهّبعدّأنّقالّالّإلهّإالّهللا"ّ:كيفّقتلتهّبعدّأنّقالّالّإلهّإالّهللا"ّقالّ:إنماّقالهاّتعوذاّ
قال"ّ:فهالّشققتّعنّقلبه"ّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تّمّ
ونّ
ّؤمّناّتّبتغ ّّ
وكذلكّفيّحديثّالمقدادّنحوّهذاّوفيّذلكّنزلّقولهّتعالىّ{ّ:والّتقولواّلّ ّمنّّّألقىّإّلّيك ّمّالسّال ّمّل ّس ّّ
ضّ ّال ّحّياّةّال ّدّنّيا}ّوالّخالفّبينّالمسلمينّأنّالحربيّإذاّأسلمّعندّرؤيةّالسيفّوهوّمطلقّأوّمقيدّيصحّإسالمهّ
ّع ّر ّّ
وتقبلّتوبتهّمنّالكفرّوإنّكانتّداللةّالحالّتقضيّأنّباطنهّبخالفّظاهرهّّ.
وأيضاّفإنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّكانّيقبلّمنّالمنافقينّعالنيتهمّويكلّسرائرهمّإلىّهللاّمعّإخبارّهللاّلهّأنهمّ
ّه ّمّّو ّهمّواّّب ّماّلّ ّمّّيّنالّوا}ّفعلمّ
ونّّب ّّ
اتخذواّأيمانهمّجنةّوأنهمّ{ّ:ي ّحلّفّ ّّ
اهللّ ّماّّقالّواّّولّّقّّدّّقالّواّ ّكلّ ّمّةّ ّال ّكّف ّّرّّو ّكّفرّواّّبّعدّّّإّ ّسالم ّ
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أنّمنّأظهرّاإلسالمّوالتوبةّمنّالكفرّقبلّذلكّمنهّفهذاّقولّهؤالءّوسيأتيّإنّشاءّهللاّتعالىّاالستداللّعلىّتعينّ
قتلهّمنّغيرّاستتابةّوالجوابّعنّهذهّالحججّّ.
الفصل الثاني
فيّالذميّإذاّسبهّثمّتابّّ.
وقدّذكرناّفيهّثالثةّأقوالّّ:
أحدهاّ:يقتلّبكلّحالّوهوّالمشهورّمنّمذهبّاإلمامّأحمدّومذهبّمالكّإذاّتابّبعدّأخذهّوهوّوجهّألصحابّاإلمامّ
الشافعيّّ.
الثانيّ:يقتلّإالّأنّيتوبّباإلسالمّوهوّظاهرّالروايةّاألخرىّعنّمالكّوأحمدّّ.
والثالثّ:يقتلّإالّأنّيتوبّباإلسالمّأوّبالعودةّإلىّالذمةّكماّكانّوعليهّيدلّظاهرّعمومّكالمّالشافعيّإالّأنّيتأولّ
وعلىّهذاّفإنهّيعاقبّإذاّعادّإلىّالذمةّوالّيقتلّّ.
فمنّقال"ّ:إنّالقتلّيسقطّعنهّباإلسالم"ّفإنهّيستدلّبمثلّماّذكرناهّفيّالمسلمّفإنهّكلهّيدلّعلىّأنّالكافرّأيضاّإذاّ
أسلمّسقطّعنهّموجبّالسبّويدلّعلىّذلكّأيضاّأنّالصحابةّذكرواّأنهّإذاّفعلّذلكّفهوّغادرّمحاربّوأنهّناقضّ
للعهدّومعلومّأنّمنّحاربّونقضّالعهدّإذاّأسلمّعصمّدمهّومالهّوقدّكانّكثيرّمنّالمشركينّمثلّابنّالزبعرىّ
وكعبّبنّزهيرّوأبيّسفيانّبنّالحارثّوغيرهمّيهجونّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبأنواعّالهجاءّثمّأسلمواّفعصمّ
اإلسالمّدماءهمّوأموالهمّوهؤالءّوإنّكانواّمحاربينّلمّيكونواّمنّأهلّالعهدّفهوّدليلّعلىّأنّحقوقّاآلدميينّالتيّ
يستحلهاّالكافرّإذاّفعلهاّثمّأسلمّسقطتّعنهّكماّتسقطّعنهّحقوقّهللاّولهذاّأجمعّالمسلمونّإجماعاّمستندهّكتابّهللاّ
وسنةّنبيهّالظاهرةّأنّالكافرّالحربيّإذاّأسلمّلمّيؤخذّبماّكانّأصابهّمنّالمسلمينّمنّدمّأوّمالّأوّعرضّوالذميّ
إذاّسبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفإنهّمعتقدّحلّذلكّوعقدّالذمةّلمّيوجبّعليهّتحريمّذلكّفإذاّأسلمّلمّيؤخذّبهّ
بخالفّماّيصيبهّمنّدماءّالمسلمينّوأموالهمّوأعراضهمّفإنّعقدّالذمةّيوجبّتحريمّذلكّعليهّمناّكماّيوجبّتحريمّ
ذلكّعليناّمنهّوإنّكانّيوجبّعليناّالكفّعنّسبّدينهمّوالطعنّفيهّفهذاّأقربّماّيتوجهّبهّاالستداللّبقصصّ
هؤالءّوإنّكانّاالستداللّبهّخطأّّ.
وأيضاّفإنّالذميّإماّأنّيقتلّإذاّسبّلكفرهّأوّحرابهّكماّيقتلّالحربيّالسابّأوّيقتلّحداّمنّالحدودّكماّيقتلّلزناهّ
بذميةّوقطعّالطريقّعلىّذميّوالثانيّباطلّفتعينّاألولّوذلكّألنّالسبّمنّحيثّهوّسبّليسّفيهّأكثرّمنّانتهاكّ
العرضّوهذاّالقدرّالّيوجبّإالّالجلدّبلّالّيوجبّعلىّالذميّشيئاّالعتقادهّحلّذلكّنعمّإنماّصولحّعلىّالكفّعنهّ
واإلمساكّفمتىّأظهرّالسبّزالّالعهدّوصارّحربياّوألنّكونّالسبّموجباّللقتلّحداّحكمّشرعيّفيفتقرّإلىّدليلّ
والّدليلّعلىّذلكّإذاّأكثرّماّيذكرّمنّاألدلةّإنماّيفيدّأنهّيقتلّوذلكّمترددّبينّكونّالقتلّلكفرهّوحرابهّأوّ
لخصوصّالسبّوالّيجوزّإثباتّاألحكامّبمجردّاالستحسانّواالستصالحّفإنّذلكّشرعّللدينّبالرأيّوذلكّحرامّ
لقولهّتعالى{ّ:أّ ّمّلّ ّه ّمّ ّ
هللا}ّوالقياسّفيّالمسألةّمتعذرّلوجهينّّ:
ينّ ّماّلّ ّمّّيأّّذنّّّّب ّهّ ّّ
ّنّالّد ّّ
ش ّر ّكا ّءّ ّش ّرعّواّلّ ّهّمّم ّّ
أحدهماّ:أنّكثيراّمنّالنظارّيمنعّجريانّالقياسّفيّاألسبابّوالشروطّوالموانعّألنّذلكّيفتقرّإلىّمعرفةّنوعّ
الحكمةّوقدرهاّوذلكّمتعذرّألنّذلكّيخرجّالسبّعنّأنّيكونّسباّوشرطّالقياسّبقاءّحكمّاألصلّوألنهّليسّفيّ
الجناياتّالموجبةّللقتلّحداّماّيمكنّإلحاقّالسبّبهاّالختالفهماّنوعاّوقدراّواشتراكهماّفيّعمومّالمفسدةّالّيوجبّ
اإللحاقّباالتفاقّوكونّهذهّالمفسدةّمثلّهذهّالمفسدةّيفتقرّإلىّدليلّوإالّكانّشرعاّبالرأيّووضعاّللدينّبالمعقولّ
وذلكّانحاللّعنّمعاقدّالدينّوانساللّعنّروابطّالشريعةّوانخالعّمنّربقّاإلسالمّوسياسةّللخلقّباآلراءّالملكيةّ
واألنحاءّالعقليةّوذلكّحرامّبالّريبّفثبتّأنهّإنماّيقتلّألجلّكفرهّوحرابهّومعلومّأنّاإلسالمّيسقطّالقتلّالثابتّ
للكفرّوالحرابّباالتفاقّّ.
وأيضاّفالذميّلوّكانّيسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيماّبينهّوبينّهللاّتعالىّويقولّفيهّماّعسىّأنّيقولّمنّالقبائحّ
ثمّأسلمّواعتقدّنبوتهّورسالتهّلمحاّذلكّعنهّجميعّتلكّالسيئاتّوالّيجوزّأنّيقال"ّ:إنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
يطالبهّبموجبّسبهّفيّالدنياّوالّفيّاآلخرة"ّومنّقالّذلكّعلمّأنهّمبطلّفيّمقالتهّللعلمّبأنّالكافرينّيقولونّفيّ
الرسولّشرّالمقاالتّوأشنعهاّوقدّأخبرّهللاّتعالىّعنهمّفيّالقرآنّببعضهاّمثلّقولهمّساحرّوكاهنّومجنونّومفترّ
وقولّاليهودّفيّمريمّبهتاناّعظيماّونسبتهاّإلىّالفاحشةّوأنّالمسيحّلغيرّرشدةّوهذاّهوّالقذفّالصريحّثمّلوّأسلمّ
اليهوديّوأقرّبنبوةّالمسيحّوأنهّعبدّهللاّورسولهّوأنهّبريءّمماّرمتهّبهّاليهودّلمّيبقىّللمسيحّعليهّتبعةّّ.
ونحنّنعلمّأنّمنّالكفارّمنّيعتقدّنبوةّنبيناّإلىّاألميينّومنهمّمنّيعتقدّنبوتهّمطلقاّلكنّإلفّالدينّوعادتهّوأغراضّ
أخرتمنعّالدخولّفيّاإلسالمّومنهمّالمعرضّعنّذلكّالذيّالّينظرّإليهّوالّيتفكرّفهؤالءّقدّالّيسبونهّومنهمّمنّ
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يعتقدّفيهّالعقيدةّالرديةّويكفّعنّسبهّوشتمهّأوّيسبهّويشتمهّبماّيعتقدهّفيهّمماّيكفرّبهّوالّيظهرّذلكّومنهمّمنّ
يظهرّذلكّعندّالمسلمينّومنهمّمنّيسبهّبماّلمّيكفرّبهّمماّيكونّسباّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوغيرّالنبيّكالقذفّ
ونحوهّوإذاّأسلمّالكفارّغفرّلهمّجميعّذلكّولمّيجئّفيّكتابّوالّسنةّأنّالكافرّإذاّأسلمّيبقىّعليهّتبعةّمنّالتبعاتّ
بلّالكتابّوالسنةّدليالنّعلىّأنّاإلسالمّيجبّماّقبلهّمطلقاّوإذاّكانّإثمّالسبّمغفوراّلهّلمّيجزّأنّيعاقبّعليهّبعدّ
اإلسالمّّ.
وأيضاّفلوّسبّهللاّسبحانهّثمّأسلمّلمّيؤخذّبموجبّذلكّوقدّقالّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيماّيرويّعنهّربهّتباركّ
وتعالى"ّ:شتمنيّابنّآدمّوماّينبغيّلهّذلكّأماّشتمهّإيايّفقولهّ:إنيّاتخذتّولداّوأناّاألحدّالصمد"ّثمّلوّتابّ
ّ
ّينّ
النصرانيّونحوهّمنّشتمّهللاّسبحانهّلمّيعاقبّعلىّذلكّفيّالدنياّوالّفيّاآلخرةّباالتفاقّقالّتعالى{ّ:لّّقّّدّ ّكّف ّّرّالذ ّّ
ّينّ ّكّفرّواّّمّن ّه ّمّ ّعّذابّّّأّلّي ّمّأّّفالّ
ونّلّّي ّمسّنّّّالّذ ّّ
ّثّّثالّث ّةّّو ّماّمّنّّّإّلّ ّهّإّالّّإّلّ ّهّّوا ّح ّدّّوإّنّّّلّ ّمّّيّنّتهّواّ ّعمّاّّيقّولّ ّّ
هللاّّثال ّّ
ّقالّواّإّنّّّ ّّ
هللاّّوّي ّسّتّغفّرّوّن ّهّّّو ّ
هللاّّ ّغفّو ّرّ ّرحّي ّم}ّفسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّالّيكونّأعظمّمنّسبّهللاّفإنهّإنماّ
ّونّإّلّىّ ّّ
ّيّتوب ّّ
عظمّوصارّموجباّللقتلّلكونّحقهّتابعاّلحقّهللاّفإذاّسقطّالمتبوعّباإلسالمّفالتابعّأولىّوبهذاّيظهرّالفرقّبينّسبّ
األنبياءّوسبّغيرهمّمنّالمؤمنينّفإنّسبّالواحدّمنّالناسّالّيختلفّبينّماّقبلّاإلسالمّوماّبعدهّواألذىّ
ّوالغضاضةّالتيّتلحقّالمسبوبّقبلّاإلسالمّالسابّوبعدهّسواءّبخالفّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفإنهّقدّزالّ
موجبهّباإلسالمّوتبدلّبالتعزيرّلهّوالتوقيرّوالثناءّعليهّوالمدحةّلهّكماّتبدلّالسبّهللّباإليمانّوتوحيدهّوتقديسهّ
وتحميدهّوعبادتهّّ.
ّ
ّ
الّّب ّشراّّ ّرسّوال}ّفمنّحيثّ
تّإّ ّ
لّ ّكّن ّّ
انّ ّربّيّ ّه ّ
ّح ّّ
يوضحّذلكّأنّالرسولّلهّنعتّالبشريةّونعتّالرسالةّكماّقالّ {ّ:سب ّ
هوّبشرّلهّأحكامّالبشرّومنّحيثّهوّرسولّقدّميزهّهللاّسبحانهّوفضلهّبماّخصهّبهّفسبهّموجبّللعقوبةّمنّحيثّ
هوّبشرّكغيرهّمنّالمؤمنينّوموجبّللعقوبةّمنّحيثّهوّرسولّبماّخصهّهللاّبهّلكنّإنماّأوجبّالقتلّمنّحيثّهوّ
رسولّفقطّألنّالسبّالمتعلقّبالبشريةّالّيوجبّقتالّوسبهّمنّحيثّهوّرسولّحقّهللّفقطّفإذاّأسلمّالسابّانقطعّ
حكمّالسبّالمتعلقّبرسالتهّكماّانقطعّحكمّالسبّالمتعلقّبالمرسلّفسقطّالقتلّالذيّهوّموجبّذلكّالسبّويبقىّحقّ
بشريتهّمنّهذاّالسبّوحقّالبشريةّإنماّيوجبّجلدّثمانينّّ.
فمنّقال"ّ:إنهّيجلدّلقذفهّبعدّإسالمهّويعزرّلسبهّلغيرّالقذف"ّقالّ:إنّاإلسالمّيسقطّحقّهللاّوحقّالرسالةّويبقىّحقّ
خصوصّاآلدميةّكغيرهّمنّاآلدميينّفيؤدبّسابهّكماّيؤدبّسابّجميعّالمؤمنينّبعدّإسالمهّّ.
ومنّقال"ّ:إنهّالّيعاقبّبشيء"ّقالّ:هذاّالحقّاندرجّفيّحقّالنبوةّوانغمرّفيّحقّالرسالةّفإنّالجريمةّالواحدةّإذاّ
أوجبتّالقتلّلمّتوجبّمعهّعقوبةّأخرىّعندّأكثرّالفقهاءّولهذاّاندرجّحقّهللاّالمتعلقّبالقتلّوالقذفّفيّحقّاآلدميّ
فإذاّعفيّللجانيّعنّالقصاصّوحدّالقذفّلمّيعاقبّعلىّماّانتهكهّمنّالحرمةّكذلكّاندرجّهناّحقّالبشريةّفيّحقّ
الرسالةّوفيّهذينّاألصلينّالمقيسّعليهماّخالفّبينّالفقهاءّفإنّمذهبّمالكّأنّالقاتلّيعزرهّاإلمامّإذاّعفاّعنهّ
وليّالدمّّ.
وعندّأبيّحنيفةّأنّحدّالقذفّالّيسقطّبالعفوّوكذلكّترددّمنّقال"ّ:إنّالقتلّيسقطّباإلسالم"ّهلّيؤدبّحداّأوّتعزيراّ
ّ:الّيستدلّعليناّبأنّالصحابةّقتلواّسابهّأوّأمرواّبقتلّسابهّأوّ
علىّخصوصّالقذفّوالسب؟ّومنّقالّهذاّالقولّقال ّ
أرادواّقتلّسابهّمنّغيرّاستتابةّفإنّالذميّإذاّسبهّالّيستتابّبالّترددّفإنهّيقتلّلكفرهّاألصليّكماّيقتلّاألسيرّ
الحربيّومثلّذلكّالّيستتابّكاستتابةّالمرتدّإجماعاّلكنّلوّأسلمّعصمّدمهّّ.
كذلكّيقولّفيمنّشتمهّمنّأهلّالذمةّفإنهّيقتلّوالّيستتابّكأنهّحربيّآذىّالمسلمينّوقدّأسرناهّفإناّنقتلهّفإنّأسلمّ
سقطّعنهّالقتلّّ.
وكذلكّأكثرّنصوصّمالكّوأحمدّوغيرهماّإنماّهيّأنهّيقتلّوالّيستتابّوهذاّالّترددّفيهّإذاّسبهّالذميّّ.
ومنّقال"ّ:إنّالذميّيستتاب"ّفقدّيقولّ:إنهّقدّالّيعلمّأنهّإذاّأسلمّسقطّعنهّالقتلّفيستتابّكماّيستتابّالمرتدّوأولىّ
فإنّقتلّالكفارّقبلّاإلعذارّإليهمّوتبليغهمّرساالتّهللاّغيرّجائزّّ.
ومنّلمّيستتبهّقالّ:هذاّهوّالقياسّلماّجاءّفيّالكتبّفيّقتلّكلّكافرّأصليّأسيرّوقدّثبتّثبوتاّالّيمكنّدفعهّأنّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوخلفاءهّالراشدينّكانواّيقتلونّكثيراّمنّاألسرىّمنّغيرّعرضّلإلسالمّعليهمّوإنّكانواّ
ناقضينّللعهدّوذلكّفيّقصةّقريظةّوخيبرّظاهرّالّيختلفّفيهّاثنانّمنّأهلّالعلمّبالسيرةّفإنّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّأخذهمّأسرىّبعدّأنّنقضواّالعهدّوضربّرقابهمّمنّغيرّأنّيعرضّعليهمّاإلسالمّوقدّأمرّبقتلّابنّاألشرفّ
منّغيرّعرضّلإلسالمّعليهّوإنماّقتلهّألنهّكانّيؤذيّهللاّورسولهّوقدّنقضّالعهدّّ.
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ومنّقال"ّ:إذاّتابّبالعودّإلىّالذمةّقبلتّتوبتهّأوّخيرّاإلمامّفيه"ّقالّ:إنهّفيّهذهّالحالّبمنزلةّحربيّقدّبذلّ
الجزيةّعنّيدّوهوّصاغرّفيجبّالكفّعنهّّ.
واعلمّأنّهناّمعنىّالّبدّمنّالتنبيهّعليهّوهوّأنّاألسيرّالحربيّاألصلّلوّأسلمّفإنّإسالمهّالّيزيلّعنهّحكمّاألسرّ
بلّإماّأنّيصيرّرقيقاّللمسلمينّبمنزلةّالنساءّوالصبيانّكأحدّالقولينّفيّمذهبّالشافعيّوأحمدّأوّيخيرّاإلمامّفيهّ
بينّالثالثةّغيرّالقتلّعلىّالقولّاآلخرّفيّالمذهبينّّ.
والدليلّعلىّذلكّماّروىّمسلمّفيّصحيحهّعنّعمرانّبنّحصينّقال"ّ:كانتّثقيفّحلفاءّلبنيّعقيلّفأسرتّثقيفّ
رجلينّمنّأصحابّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوأسرّأصحابّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّرجالّمنّبنيّعقيلّ
وأصابواّمعهّالعضباءّفأتىّعليهّصلىّهللاّعليهّوسلمّوهوّفيّالوثاقّفقالّ:ياّمحمدّفأتاهّفقالّ:ماّشأنك؟ّفقالّ:بمّ
أخذتنيّوأخذتّسابقةّالحاج؟ّيعنيّالعضباءّفقالّ:أخذتكّبجريرةّحلفائكّمنّثقيفّثمّانصرفّعنهّفناداهّ:ياّمحمدّياّ
محمدّوكانّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّرحيماّرقيقاّفرجعّإليهّفقالّ:ماّشأنك؟ّقالّ:إنيّمسلمّقالّ:لوّقلتهاّوأنتّ
تملكّأمركّأفلحتّكلّالفالحّثمّانصرفّفناداهّ:ياّمحمدّياّمحمدّفأتاهّفقالّ:ماّشأنك؟ّفقالّ:إنيّجائعّفأطعمنيّ
وظمآنّفاسقنيّقالّ:هذهّحاجتكّففدىّبالرجلينّفأخبرّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنهّإذاّأسلمّبعدّاألسرّلمّيفلحّكلّ
ّالفالحّكماّإذاّأسلمّقبلّاألسرّوأنّذلكّاإلسالمّالّيوجبّإطالقه"ّّ.
وكذلكّالعباسّبنّعبدّالمطلبّرضيّهللاّعنهّأظهرّاإلسالمّبعدّاألسرّبلّأخبرّأنهّقدّأسلمّقبلّذلكّفلمّيطلقهّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّحتىّفدىّنفسهّوالقياسّيقتضيّذلكّفإنهّلوّأسلمّرقيقّللمسلمينّلمّيمنعّذلكّدوامّرقهّفكذلكّ
إسالمّاألسيرّالّيمنعّدوامّأسرهّألنهّنوعّرقّومجوزّلالسترقاقّكماّأنّإسالمهّالّيوجبّأنّيردّعليهّماّأخذّمنّ
مالهّقبلّاإلسالمّفإذاّكانّهذاّحالّمنّأسلمّبعدّأنّأسرّممنّهوّحربيّاألصلّفهذاّالناقضّللعهدّحالهّأشدّبالّريبّ
فإذاّأسلمّبعدّأنّنقضّالعهدّوهوّفيّأيديناّلمّيجزّأنّيقالّ:إنهّيطلقّبلّحيثّقلناّقدّعصمّدمهّفإماّأنّيصيرّرقيقاّ
ولإلمامّأنّيبيعهّبعدّذلكّوثمنهّلبيتّالمالّأوّأنهّيتخيرّفيهّوهذاّقياسّقولّمنّيجوزّاسترقاقّناقضّالعهدّومنّلمّ
يجوزّاسترقاقهمّفإنهّيجعلّهذاّبمنزلةّالمرتدّويقولّ:إذاّعادّإلىّاإلسالمّلمّيسترقّولمّيقتلّومعنىّقولهّعليهّ
الصالةّوالسالم"ّ:لوّأسلمتّوأنتّتملكّأمركّأفلحتّكلّالفالح"ّدليلّعلىّأنّمنّأسلمّوالّيملكّأمرهّلمّيكنّحالهّ
كحالّمنّأسلمّوهوّمالكّأمرهّفالّتجوزّالتسويةّبينهماّبحالّوفيّهذاّأيضاّدليلّعلىّأنهّإذاّبذلّالجزيةّلمّيجبّ
إطالقهّفإنهّإذاّلمّيجبّإطالقهّباإلسالمّفببذلّالجزيةّأولىّلكنّليسّفيّالحديثّماّينفيّاسترقاقهّّ.
فصل.
والدليلّعلىّأنّالمسلمّيقتلّمنّغيرّاستتابةّوإنّأظهرّالتوبةّبعدّأخذهّكماّهوّمذهبّالجمهورّقولهّسبحانه{ّ:إّنّّّ
ّينّيّ
ّهيناّ}ّّّ.
هللاّّو ّرسّولّ ّهّلّّعّن ّه ّمّ ّّ
ونّ ّّ
ّؤّذ ّّ
الّذ ّّ
هللاّفّيّالّدّنّياّّواآلخ ّ
ّرّةّّوأّ ّع ّدّلّ ّه ّمّ ّعّذاباّّم ّ
وقدّتقدمّأنّهذاّيقتضيّقتلهّويقتضيّتحتمّقتلهّوإنّتابّبعدّاألخذّألنهّسبحانهّذكرّالذينّيؤذونّهللاّورسولهّوالذينّ
يؤذونّالمؤمنينّوالمؤمناتّفإذاّكانتّعقوبةّأولئكّالّتسقطّإذاّتابواّبعدّاألخذّفعقوبةّهؤالءّأولىّوأحرىّألنّعقوبةّ
كليهماّعلىّاألذىّالذيّقالهّبلسانهّالّعلىّمجردّكفرّهوّباقّعليهّّ.
ّ
ّينّأّّيّن ّماّّثّقفّواّأخّ
ّذواّّوقّّتلّواّّتّقتّيالّ}ّوهوّيقتضيّأنّمنّلمّينتهّ
ون}ّإلىّقولهّ {ّ:مّلعّون ّّ
وأيضاّفإنهّقال{ّ:لّئّنّّّلّ ّمّّيّنّت ّهّ ّال ّمّناّفقّ ّّ
فإنهّيؤخذّويقتلّفعلمّأنّاالنتهاءّالعاصمّماّكانّقبلّاألخذّّ.
وأيضاّفإنهّجعلّذلكّتفسيراّللعنّفعلمّأنّالملعونّمتىّأخذّقتلّإذاّلمّيكنّانتهىّقبلّاألخذّوهذاّملعونّفدخلّفيّ
اآليةّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تّالمّ
ّونّالم ّ
تّلّعنواّفّيّ
ّؤّمنا ّ
تّالغافّال ّ
ص نا ّ
ّينّّي ّرم ّّ
يؤيدّذلكّماّقدمناهّعنّابنّعباسّأنهّقالّفيّقولهّتعالى{ّ:إّنّّّالذ ّّ
ّح ّ
ّرّةّّولّ ّه ّمّ ّعّذابّّّ ّع ّظي ّم}ّقال"ّ:هذهّفيّشأنّعائشةّوأزواجّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّخاصةّليسّفيهاّتوبةّ
الّدّنّياّّواآلخ ّ
تّّث ّمّلّ ّمّّيأّّتواّّبأّّرّبّع ّةّ ّ
ّكّّوأّ ّ
ّونّ ّالم ّ
صلّحّوا}ّفجعلّ
ّينّّتابّواّمّنّّّّبّع ّدّّذل ّّ
ش ّهّداء}ّإلىّقوله{ّ:إّالّّالّذ ّّ
صّنا ّ
ّينّّي ّرم ّّ
ثمّقرأّ{ّ:والّذ ّّ
ّح ّ
لهؤالءّتوبةّولمّيجعلّألولئكّتوبة"ّقالّ:فهمّرجلّأنّيقومّفيقبلّرأسهّمنّحسنّماّفسرّفهذاّابنّعباسّقدّبينّأنّ
منّلعنّهذهّاللعنةّالّتوبةّلهّواللعنةّاألخرىّأبلغّمنهاّّ.
يقررهّأنّقاذفّأمهاتّالمؤمنينّإنماّاستحقّهذهّاللعنةّعلىّقولهّألجلّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفعلمّأنّمؤذيهّالّ
توبةّلهّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
}ّاآليةّّ.
ضّف ّسادا ّ
نّفّيّاأل ّر ّ ّ
ّونّهللاّّّو ّرسّول ّهّّوّي ّسّعّو ّّ
ارب ّّ
ّينّي ّّ
وأيضاّقولهّسبحانه{ّ:إّن ّماّ ّجزا ّءّالذ ّّ
ّح ّ
وهذاّالسابّمحاربّهللّورسولهّكماّتقدمّتقريرهّمنّأنهّمحادّهللّورسولهّوأنّالمحادّهللّورسولهّمشاقّهللّورسولهّ
محاربّهللّورسولهّوألنّالمحاربّضدّالمسالمّوالمسالمّالذيّتسلمّمنهّويسلمّمنكّومنّآذاهّلمّيسلمّمنهّفليسّبمسالمّ
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فهوّمحاربّوقدّتقدمّمنّغيرّوجهّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّسماهّعدواّلهّومنّعاداهّفقدّحاربهّوهوّمنّأعظمّ
ضّّقالّواّإّّن ّماّّن ّحنّّّ
لّلّ ّه ّمّالّّتّف ّسّدواّفّيّاألّ ّر ّ ّ
الساعينّفيّاألرضّبالفسادّقالّهللاّتعالىّفيّصفةّالمنافقينّ{ّ:وإّّذاّقّي ّ
م ّ
ّون}ّّّ.
ونّّولّكّنّّّالّّي ّش ّعر ّّ
ّونّأّالّإّّن ّه ّمّ ّه ّمّ ّال ّمّف ّسّد ّّ
ّصلّح ّّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ضّّبّعدّّّإّ ّ
ّ{ّ:وإّذاّتّولىّ ّسّعىّفّيّ
صال ّح ّها}ّوقوله ّ
وكلّماّفيّالقرآنّمنّذكرّالفسادّمثلّقولهّ{ّ:والّتف ّسّدواّفّيّاأل ّر ّ ّ
ضّلّّيّف ّسدّّّفّي ّها}ّإلىّقولهّّ{ّ:و ّ
هللاّّالّّيحّبّّّ ّالّف ّساد}ّوغيرّذلكّفإنّالسبّداخلّفيهّفإنهّأصلّلكلّفسادّفيّاألرضّإذّ
األّ ّر ّ ّ
هوّإفسادّللنبوةّالتيّهيّعمادّصالحّالدينّوالدنياّواآلخرةّّ.
وإذاّكانّهذاّالسابّمحارباّهللّورسولهّساعياّفيّاألرضّبفسادّوجبّأنّيعاقبّبإحدىّالعقوباتّالمذكورةّفيّاآليةّ
إالّأنّيتوبّقبلّالقدرةّعليهّوقدّقدمناّاألدلةّعلىّأنّعقوبتهّمتعينةّبالقتلّكعقوبةّمنّقتلّفيّقطعّالطريقّفيجبّأنّ
يقامّذلكّعليهّإالّأنّيتوبّقبلّالقدرةّعليهّوهذاّالسابّالذيّقامتّعليهّالبينةّثمّتابّبعدّذلكّإنماّتابّبعدّالقدرةّفالّ
ّتسقطّالعقوبةّعنهّولهذاّكانّالكافرّالحربيّإذاّأسلمّبعدّاألخذّلمّتسقطّعنهّالعقوبةّمطلقاّكماّقالّالنبيّصلىّهللاّ
"ّبلّيعاقبّباالسترقاقّأوّبجوازّاالسترقاقّوغيرهّ
عليهّوسلمّللعقيلي"ّ:لوّقلتهاّوأنتّتملكّأمركّأفلحتّكلّالفالح ّ
ولكنّهذاّمرتدّمحاربّفلمّيمكنّاسترقاقهّكالعرنيينّإذّالمحاربةّباللسانّكالمحاربةّباليدّفتعينّعقوبتهّبالقتلّّ.
وأيضاّفسنةّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّدلتّمنّغيرّوجهّعلىّقتلّالسابّمنّغيرّاستتابةّفإنهّأمرّبقتلّالذيّ
كذبّعليهّمنّغيرّاستتابةّوقدّذكرناّأنّذلكّيقتضيّقتلّالسابّسواءّأجريناّالحديثّعلىّظاهرهّأوّحملناهّعلىّمنّ
كذبّعليهّكذباّيشينهّوكذلكّفيّحديثّالشعبيّأنهّأمرّبقتلّالذيّطعنّعليهّفيّقسمّمالّالعزىّمنّغيرّاستتابةّّ.
"ّ:إنهاّلمّتكنّألحدّبعدّ
وفيّحديثّأبيّبكرّلماّاستأذنهّأبوّبرزةّأنّيقتلّالرجلّالذيّشتمهّمنّغيرّاستتابةّقال ّ
رسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّفعلمّأنهّكانّلهّقتلّمنّشتمهّمنّغيرّاستتابةّوعمرّرضيّهللاّعنهّقتلّالذيّلمّ
يرضّبحكمهّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّغيرّاستتابةّأصالّفنزلّالقرآنّبإقرارهّعلىّذلكّوهوّمنّأدنىّأنواعّ
االستخفافّبهّفكيفّبأعالها؟ّّ.
وأيضاّفإنّعبدّهللاّبنّسعدّبنّأبيّسرحّلماّطعنّعليهّوافترىّافتراءّعابهّبهّبعدّأنّأسلمّأهدرّدمهّوامتنعّعنّ
مبايعتهّوقدّتقدمّتقريرّالداللةّمنهّعلىّأنّالسابّيقتلّوإنّأسلمّوذكرناّأنهّكانّقدّجاءهّمسلماّتائباّقدّأسلمّقبلّأنّ
يجيءّإليهّكماّرويناهّعنّغيرّواحدّأوّقدّجاءّيريدّاإلسالمّوقدّعلمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنهّقدّجاءّيريدّ
اإلسالمّثمّكفّعنهّانتظارّأنّيقومّإليهّرجلّفيقتلهّّ.
وهذاّنصّفيّأنّمثلّهذاّالمرتدّالطاعنّالّيجبّقبولّتوبتهّبلّيجوزّقتلهّوإنّجاءّتائباّوإنّتابّوقدّقررناّهذاّفيماّ
مضىّوهناّمنّوجوهّأخرىّأنّالذيّعصمّدمهّعفوّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّعنهّالّمجردّإسالمهّوأنّ
باإلسالمّوالتوبةّانمحىّاإلثمّوبعفوّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّاحتقنّالدمّوالعفوّبطلّبموتهّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
وليسّلألمةّأنّيعفواّعنّحقهّوامتناعهّمنّبيعتهّحتىّيقومّإليهّبعضّالقومّفيقتلهّنصّفيّجوازّقتلهّوإنّجاءّتائباّّ.
وأماّعصمةّدمهّبعدّذلكّفليسّدليالّلناّعلىّأنّنعصمّدمّمنّسبّوتابّبعدّأنّقدرناّعليهّألناّقدّبيناّمنّغيرّوجهّ
أنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقدّكانّيعفوّعمنّسبهّممنّالّخالفّبينّاألمةّفيّوجوبّقتلهّإذاّفعلّذلكّوتعذرّعفوّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعنهّوقدّذكرناّأيضاّأنّحديثّعبدّهللاّبنّخطلّيدلّعلىّقتلّالسابّألنهّكانّمسلماّفارتدّ
وكانّيهجوهّفقتلّمنّغيرّاستتابةّّ.
وأيضاّفماّتقدمّمنّحديثّأنسّالمرفوعّوأثرّأبيّبكرّفيّقتلّمنّآذاهّفيّأزواجهّوسراريهّمنّغيرّاستتابةّوماّذاكّ
إالّألجلّأنهّنوعّمنّاألذىّولذلكّحرمهّهللاّومعلومّأنّالسبّأشدّأذىّمنهّبدليلّأنّالسبّيحرمّمنهّومنّغيرهّ
ونكاحّاألزواجّالّيحرمّإالّمنهّصلىّهللاّعليهّوسلمّوإنماّذاكّمبالغةّفيّتحريمّماّيؤذيهّووجوبّقتلّمنّيؤذيهّأيّ
أذىّكانّمنّغيرّاستتابةّّ.
وأيضاّفإنهّصلىّهللاّعليهّوسلمّأمرّبقتلّالنسوةّالالتيّكنّيؤذينهّبألسنتهنّبالهجاءّمعّأمانهّلعامةّأهلّالبلدّومعّأنّ
قتلّالمرأةّالّيجوزّإالّأنّتفعلّماّيوجبّالقتلّولمّيستتبّواحدةّمنهنّحينّقتلّمنّقتلّوالكافرةّالحربيةّمنّالنساءّ
الّتقتلّإنّلمّتقاتلّوالمرتدةّالّتقتلّحتىّتستتابّوهؤالءّالنسوةّقتلنّمنّغيرّأنّيقاتلنّولمّيستتبنّفعلمّأنّقتلّمنّ
فعلّمثلّفعلهنّجائزّبدونّاستتابةّفإنّصدورّذلكّعنّمسلمةّأوّمعاهدةّأعظمّمنّصدورهّعنّحربيةّّ.
وقدّبسطناّبعضّهذهّالدالالتّفيماّمضىّبماّأغنىّعنّإعادتهّهناّوذكرناّأنّالسنةّتدلّعلىّأنّالسبّذنبّمقتطعّ
عنّعمومّالكفرّوهوّمنّجنسّالمحاربةّوالتوبةّالتيّتحقنّالدمّدمّالمرتدّإنماّهيّالتوبةّعنّالكفرّفأماّإنّارتدّ
بمحاربةّمثلّسفكّالدمّوأخذّالمالّكماّفعلّالعرنيونّوكماّفعلّمقيسّبنّحبابةّحيثّقتلّاألنصاريّواستاقّالمالّ
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ورجعّمرتداّفهذاّيتعينّقتلهّكماّقتلّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّمقيسّبنّحبابةّوكماّقيلّلهّفيّمثلّالعرنيينّ
"إنماّجزاؤهمّأنّيقتلوا"ّفلذلكّمنّتكلمّبكالمّمنّجنسّالمحادةّوالمحاربةّلمّيكنّبمنزلةّمنّارتدّفقطّّ.
وأيضاّماّاعتمدهّاإلمامّأحمدّمنّأنّأصحابّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفرقواّبينّالسابّوبينّالمرتدّالمجردّ
فقتلواّاألولّمنّغيرّاستتابةّواستتابواّالثانيّوأمرواّباستتابتهّوذلكّأنهّقدّثبتّأنهمّقتلواّسابهّوقدّتقدمّذكرّبعضّ
ذلكّمعّأنهّقدّتقدمّعنهمّأنهمّكانواّيستتيبونّالمرتدّويأمرونّباستتابتهّفثبتّبذلكّأنهمّكانواّالّيقبلونّتوبةّمنّيسبهّ
منّالمسلمينّألنّتوبتهّلوّقبلتّلشرعتّاستتابتهّكالمرتدّفإنهّعلىّهذاّالقولّنوعّمنّالمرتدينّومنّخصّالمسلمّ
بذلكّقالّ:الّيدلّذلكّعلىّأنّالكافرّالسابّالّيسقطّعنهّإسالمهّالقتلّفإنّالحربيّيقتلّمنّغيرّاستتابةّمعّأنّ
إسالمهّيسقطّعنهّالقتلّإجماعاّولمّيبلغناّعنّأحدّمنّالصحابةّأنهّأمرّباستتابةّالسابّإالّماّروىّعنّابنّعباسّ
وفيّإسنادّالحديثّعنهّمقالّولفظه"ّ:أيماّمسلمّسبّهللاّأوّسبّأحداّمنّاألنبياءّفقدّكذبّبرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّوهيّردةّيستتابّفإنّرجعّوإالّقتل"ّوهذاّوهللاّأعلمّفيمنّكذبّبنبوةّشخصّمنّاألنبياءّوسبهّبناءّعلىّأنهّ
ليسّبنبيّأالّترىّإلىّقوله"ّ:فقدّكذبّبرسولّهللاّعليهّالصالةّوالسالم"ّوالّريبّأنّمنّكذبّبنبوةّبعضّاألنبياءّ
وسبهّبناءّعلىّذلكّثمّتابّقبلتّتوبتهّكمنّكذبّببعضّآياتّالقرآنّفإنّهذاّأظهرّأمرهّفهوّكالمرتدّأماّمنّكانّ
يظهرّاإلقرارّبنبوةّالنبيّثمّأظهرّسبهّفهذاّهوّمسألتناّّ.
يؤيدّهذاّأناّقدّرويناّعنهّأنهّكانّيقول"ّ:ليسّلقاذفّأزواجّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّتوبةّوقاذفّغيرهنّلهّتوبة"ّ
ومعلومّأنّذلكّرعايةّلحقّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفعلمّأنّمذهبهّأنّسابّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوقاذفهّ
الّتوبةّلهّوأنّوجهّالروايةّاألخرىّعنهّإنّصحتّماّذكرناهّأوّنحوهّّ.
وأيضاّفإنّسبهّأوّشتمهّممنّيظهرّاإلقرارّبنبوتهّدليلّعلىّفسادّاعتقادهّوكفرهّبهّبلّهوّدليلّعلىّاالستهانةّبهّ
واالستخفافّبحرمتهّفإنّمنّوقرّاإليمانّفيّقلبهّواإليمانّموجبّإلكرامهّوإجاللهّلمّيتصورّمنهّذمهّوسبهّوالنقصّ
بهّوقدّكانّمنّأقبحّالمنافقينّنفاقاّمنّيستخفّبشتمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّكماّرويّعنّابنّعباسّقال"ّ:كانّ
رسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّجالساّفيّظلّحجرةّمنّحجرّنسائهّفيّنفرّمنّالمسلمينّقدّكانّتقلصّعنهمّالظلّ
فقالّ:سيأتيكمّإنسانّينظرّبعينّشيطانّفالّتكلموهّفجاءّرجلّأزرقّفدعاهّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقالّ:عالمّ
تشتمنيّأنتّوفالنّوفالن؟ّدعاهمّبأسمائهمّفانطلقّفجاءّبهمّفحلفواّلهّواعتذرواّإليهّفأنزلّهللاّتباركّوتعالىّ:
ضّواّ ّعّن ّه ّم}ّاآليةّرواهّأبوّمسعودّبنّالفراتّورواهّالحاكمّفيّصحيحهّوقالّ:فأنزلّهللاّتعالىّ{ّيّو ّمّ
{ّي ّحلّفّ ّّ
ونّلّ ّك ّمّلّّت ّر ّ
ونّلّ ّه}ّاآليةّوإذاّثبتّأنهّكافرّمستهينّبهّفإظهارّاإلقرارّبرسالتهّبعدّذلكّالّيدلّعلىّزوالّ
هللاّ ّجمّيعاّّّفّي ّحلّفّ ّّ
ّيّبّعّث ّه ّمّ ّّ
الكفرّواالستهانةّألنّالظاهرّإنماّيكونّدليالّصحيحاّمعتمداّإذاّلمّيثبتّأنّالباطنّبخالفهّفإذاّقامّدليلّعلىّالباطنّ
لمّيلتفتّإلىّظاهرّقدّعلمّأنّالباطنّبخالفهّّ.
ولهذاّاتفقّالعلماءّعلىّأنهّالّيجوزّللحاكمّأنّيحكمّبخالفّعلمهّوإنّشهدّعندهّبذلكّالعدولّويجوزّلهّأنّيحكمّ
بشهادتهمّإذاّلمّيعلمّخالفهاّوكذلكّأيضاّلوّأقرّإقراراّعلمّأنهّكاذبّفيهّمثلّأنّيقولّلمنّهوّأكبرّمنهّ"هذاّابني"ّلمّ
يثبتّنسبهّوالّميراثهّباتفاقّالعلماءّوكذلكّاألدلةّالشرعيةّمثلّخبرّالعدلّالواحدّومثلّاألمرّوالنهيّوالعمومّ
والقياسّيجبّإتباعهاّإالّأنّيقومّدليلّأقوىّمنهاّيدلّعلىّأنّباطنهاّمخالفّلظاهرهاّونظائرّهذاّكثيرةّّ.
فإذاّعلمتّهذاّفنقولّ:هذاّالرجلّقدّقامّالدليلّعلىّفسادّعقيدتهّوتكذيبهّبهّواستهانتهّلهّفإظهارهّاإلقرارّبرسالتهّ
اآلنّليسّفيهّأكثرّمماّكانّيظهرهّقبلّهذاّوهذاّالقدرّبطلتّداللتهّفالّيجوزّاالعتمادّعليهّوهذهّنكتةّمنّالّيقبلّ
توبةّالزنديقّوهوّمذهبّأهلّالمدينةّومالكّوأصحابهّوالليثّبنّسعدّوهوّالمنصورّمنّالروايتينّعنّأبيّحنيفةّ
وهوّإحدىّالرواياتّعنّأحمدّنصرهاّكثيرّمنّأصحابهّوعنهماّأنهّيستتابّوهوّالمشهورّعنّالشافعيّّ.
وقالّأبوّيوسفّآخراّ:أقتلهّمنّغيرّاستتابةّلكنّإنّتابّقبلّأنّأقتلهّقبلتّتوبتهّوهذاّأيضاّالروايةّالثالثةّعنّأحمدّّ.
وعلىّهذاّالمأخذّفإذاّكانّالسابّقدّتكررّمنهّالسبّونحوهّمماّيدلّعلىّالكفرّاعتضدّالسببّبدالالتّأخرّمنّ
االستخفافّبحرماتّهللاّواالستهانةّبفرائضّهللاّونحوّذلكّمنّدالالتّالنفاقّوالزنديقّكانّذلكّأبلغّفيّثبوتّزندقتهّ
وكفرهّوفيّأنّالّيقبلّمنهّمجردّماّيظهرّمنّاإلسالمّمعّثبوتّهذهّاألمورّوماّينبغيّأنّيتوقفّفيّقتلّمثلّهذاّ
وفيّأنّالّيسقطّعنهّالقتلّبماّيظهرّمنّاإلسالمّإذّتوبةّهذاّبعدّأخذهّلمّتجددّلهّحاالّلمّتكنّقبلّذلكّفكيفّتعطلّ
الحدودّبغيرّموجب؟ّنعمّلوّأنهّقبلّرفعهّإلىّالسلطانّظهرّمنهّمنّاألقوالّواألعمالّماّيدلّعلىّحسنّاإلسالمّ
وكفّعنّذلكّلمّيقتلّفيّهذهّالحالّوفيهّخالفّبينّأهلّهذاّالقولّسيأتيّإنّشاءّهللاّتعالىّذكرهّّ.
وعلىّمثلّهذاّومنّهوّأخفّمنهّممنّلمّيظهرّنفاقهّقطّتحملّآياتّالتوبةّمنّالنفاقّوعلىّاألولّتحملّآياتّإقامةّ
الحدّّ.
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ثمّمنّأسقطّالقتلّعنّالذميّإذاّأسلمّقالّ:بهذاّيظهرّالفرقّبينهّوبينّالكافرّإذاّأسلمّفإنهّكانّيظهرّلدينّيبيحّسبهّأوّ
الّيمنعهّمنّسبهّفأظهرّدينّاإلسالمّالذيّيوجبّتعزيرهّوتوقيرهّفكانّذلكّدليالّعلىّصحةّانتقالهّولمّيعارضهّماّ
يخالفّفوجبّالعملّبهّوهذهّالطريقةّمبنيةّعلىّعدمّقبولّتوبةّالزنديقّكماّقررناهّمنّظهورّدليلّالكفرّمعّعدمّ
ظهورّدليلّاإلسالمّوهوّمنّالقياسّالجليّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
لّائذنّّّلّيّّوالّّتفتّني}ّإلىّقولهّ:
ويدلّعلىّجوازّقتلّالزنديقّوالمنافقّمنّغيرّاستتابةّقولهّوتعالىّ{ّ:وّمن ّه ّمّ ّمنّّّّيقو ّ
ّ
ّ
ّصيّب ّك ّمّ ّ
ّ
ّّّّبأّيدّيّنا}ّّّ.
بّمّنّّّ ّعنّدّهّأو
هللاّّّبّعّذا ّ
ّونّّبّناّإّالّّإّ ّحّدىّ ّال ّح ّسّنّيي ّّ
لّّت ّرّبص ّّ
لّ ّه ّ
{قّ ّ
ّنّّوّن ّحنّّّّنّت ّربّصّّّّب ّك ّمّأّنّّّي ّ
ّّّّبأّّيدّيّنا}ّبالقتلّ:إنّأظهرتمّماّفيّقلبوكمّقتلناكمّوهوّكماّقالواّ:ألنّالعذابّعلىّماّيبطنونهّمنّ
قالّأهلّالتفسير{ّ:أّو
النفاقّبأيديناّالّيكونّإالّالقتلّلكفرهمّولوّكانّالمنافقّيجبّقبولّماّيظهرهّمنّالتوبةّبعدّماّظهرّنفاقهّوزندقتهّلمّ
يمكنّأنّنتربصّبهمّأنّيصيبهمّهللاّتعالىّبعذابّمنّعندهّأوّبأيديناّألناّكلماّأردناّأنّنعذبهمّعلىّماّأظهروهّ
أظهرواّالتوبةّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
}ّقالوا"ّ:فيّالدنياّالقتلّوفيّ
ّن ّ
ون}ّإلىّقولهّ {ّ:سنّعذّب ّه ّمّ ّم ّرّتي ّّ
بّ ّمّنافّق ّّ
ّنّاأل ّع ّرا ّ
وقالّقتادةّوغيرهّ:قولهّ{ّوّممّنّّّ ّحّولك ّمّم ّّ
البرزخّعذابّالقبر"ّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
قّأنّّّي ّ
اهللّلّ ّك ّمّلّي ّ
ّرضّوهّ}ّوقولهّسبحانهّ:
هللاّّو ّرسّول ّهّأ ّح ّّ
ّرضّو ّك ّمّّو ّ
نّّب ّ
ومماّيدلّعلىّذلكّأيضاّقولهّتعالىّ{ّ:ي ّحلّفّو ّّ
ّ
ضّواّ
ّه ّمّلّّتّع ّرضّواّ ّعّن ّه ّمّّفأ ّع ّرضّواّ ّعّن ّه ّم}ّإلىّقولهّ{ّ:ي ّحلّفّ ّّ
ونّّب ّّ
{ ّسّي ّحلّفّ ّّ
ضّواّ ّعّن ّه ّمّّفإّنّّّّت ّر ّ
ونّلّ ّك ّمّلّّت ّر ّ
اهللّلّ ّك ّمّإّّذاّاّنّقلّّبّت ّمّإّلّي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اهللّ ّماّّقالواّّولّّقّّدّّقالواّ ّكلّ ّم ّةّال ّكّف ّّرّّو ّكّفرّواّّبّعدّّّ
ونّّب ّ
ّين}ّوكذلكّقولهّتعالىّ{ّ:ي ّحلّفّ ّّ
اسق ّّ
ضىّ ّع ّّ
ّعّن ّه ّمّّفإّنّّّ ّ
نّالّقّوّّمّالّف ّ
هللاّالّّي ّر ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّينّ
هللاّّي ّش ّه ّدّإّنّّّال ّمّناّفق ّّ
كّلّ ّرسّول ّهّّو ّ
هللاّّيّعلّ ّمّإّّن ّّ
هللاّّو ّ
لّ ّ
كّلّ ّرسّو ّ
ونّّقالواّّن ّش ّه ّدّإّّن ّّ
كّال ّمّناّفقّ ّّ
ّه ّم}ّوقولهّسبحانه{ّ:إّذاّ ّجا ّء ّّ
ّإّ ّسالم ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ون}ّوقولهّتعالى{ّ:ألّ ّمّّت ّّرّإّلّىّ
هللاّإّّن ّه ّمّ ّسا ّءّ ّماّ ّكاّنواّّيّع ّمل ّّ
يلّ ّ
صّدواّ ّعنّّّ ّسّب ّّ
لّ ّكاّذب ّّ
ّونّاتخذواّإيمانهمّاّت ّخذواّأّي ّماّن ّه ّمّ ّجّن ّةّّف ّ
ّ
ّ
ّ
ّون}ّإلىّقولهّتعالى{ّ:اّت ّخذواّ
بّّو ّه ّمّّيّعلّم ّّ
ونّ ّعلّىّال ّكّذ ّ
ّه ّمّ ّماّ ّه ّمّّمّن ّك ّمّّوالّّمّن ّه ّمّّوّي ّحلّفّ ّّ
بّ ّ
ض ّّ
الّذ ّّ
ّينّّتّولّّواّّقّوماّّ ّغ ّ
هللاّ ّعلّي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ونّلّ ّك ّمّ
ونّلّ ّهّ ّك ّماّّي ّحلّفّ ّّ
هللاّ ّجمّيعاّّّفّي ّحلّفّ ّّ
ّعث ّه ّمّ ّ
يلّ ّ
صّدواّ ّعنّّّ ّسّب ّّ
ّهينّّ}ّإلىّقولهّ{ّ:يّو ّمّّيبّ
ّأّّي ّماّن ّه ّمّ ّجّن ّةّّف ّ
هللاّّفلّ ّه ّمّ ّعّذابّّّم ّ
ّون}ّّّ.
ّونّأّّن ّه ّمّ ّعلّىّ ّش ّي ّءّأّالّإّّن ّه ّمّ ّه ّمّ ّال ّكاّذب ّّ
ّوّي ّح ّسب ّّ
دلتّهذهّاآلياتّكلهاّعلىّأنّالمنافقينّكانواّيرضونّالمؤمنينّباأليمانّالكاذبةّوينكرونّأنهمّكفرواّويحلفونّأنهمّلمّ
يتكلمواّبكلمةّالكفرّّ.
وذلكّدليلّعلىّأنهمّيقتلونّإذاّثبتّذلكّعليهمّبالبينةّلوجوهّّ.
أحدهاّ:أنهمّلوّكانواّإذاّأظهرواّالتوبةّقبلّذلكّمنهمّلمّيحتاجواّإلىّالحلفّواإلنكارّولكانواّيقولونّ:قلناّوقدّتبناّفعلمّ
أنهمّكانواّيخافونّإذاّظهرّذلكّعليهمّأنهمّيعاقبونّمنّغيرّاستتابةّّ.
الثانيّ:أنهّقالّتعالى{ّ:اّت ّخّذواّأّّي ّماّن ّه ّمّ ّجّنّّة}ّواليمينّإنماّتكونّجنةّإذاّلمّنأتّببينةّعادلةّتكذبهاّفإذاّكذبتهاّبينةّعادلةّ
انخرقتّالجنةّفجازّقتلهمّوالّيمكنهّأنّيجتنّبعدّذلكّإالّبجنةّمنّجنسّاألولىّوتلكّجنةّمخروقةّّ.
الثالثّ:أنّاآلياتّدليلّعلىّأنّالمنافقينّإنماّعصمّدماءهمّالكذبّواإلنكارّومعلومّأنّذلكّإنماّيعصمّإذاّلمّتقمّالبينةّ
بخالفهّولذلكّلمّيقتلهمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّّ.
ّ
ّينّّو ّ
ونّ
صيرّّّّي ّحّلفّ ّّ
ّه ّمّّو ّمأّوا ّه ّمّ ّج ّهّن ّمّّوّبّئ ّّ
اغلّ ّّ
ارّّو ّال ّمّناّفق ّّ
ويدلّعلىّذلكّقولهّسبحانهّ{ّ:ياّأّّي ّهاّالّنّبيّّّ ّجا ّه ّدّ ّال ّكّف ّّ
سّ ّال ّم ّ
ظّ ّعلّي ّ
ّين}ّقالّالحسنّوقتادةّ:
ارّّو ّال ّمّناّفق ّّ
اهللّ ّماّّقالّواّّولّّقّّدّّقالّواّ ّكلّ ّمّةّ ّال ّكّف ّّر}ّاآليةّوقولهّتعالىّفيّموضعّآخرّ {ّ:جا ّه ّدّ ّال ّكّف ّّ
ّب ّّ
"بإقامةّالحدودّعليهم"ّوقالّابنّمسعودّرضيّهللاّعنه"ّ:بيدهّفإنّلمّيستطعّفبلسانهّفإنّلمّيستطعّفبقلبه"ّوعنّابنّ
ّعباسّوابنّجريج"ّ:باللسانّوتغليظّالكالمّوتركّالرفق"ّّ.
ووجهّالدليلّأنّهللاّأمرّرسولهّعليهّالصالةّوالسالمّبجهادّالمنافقينّكماّأمرهّبجهادّالكافرينّوأنّجهادهمّإنماّيمكنّ
إذاّظهرّمنهمّمنّالقولّأوّالفعلّماّيوجبّالعقوبةّفإنهّماّلمّيظهرّمنهّشيءّالبتةّلمّيكنّلناّسبيلّعليهّفإذاّظهرّمنهّ
كلمةّالكفرّفجهادهّالقتلّوذلكّيقتضيّأنّالّيسقطّعنهّبتجديدّاإلسالمّلهّظاهراّألناّلوّأسقطناّعنهمّالقتلّبماّأظهروهّ
منّاإلسالمّلكانواّبمنزلةّالكفارّوكانّجهادهمّمنّحيثّهمّكفارّفقطّالّمنّحيثّهمّمنافقونّواآليةّتقتضيّجهادهمّ
ّين}ّيقتضيّجهادهمّمنّحيثّهمّمنافقونّألنّتعليقّ
ارّّو ّال ّمّناّفق ّّ
ألنهمّصنفّغيرّالكفارّالّسيماّقولهّتعالىّ {ّ:جا ّه ّدّ ّال ّكّف ّّ
الحكمّباسمّمشتقّمناسبّيدلّعلىّأنّموضعّاالشتقاقّهوّالعلةّفيجبّأنّيجاهدّألجلّالنفاقّكماّيجاهدّالكافرّألجلّ
الكفرّّ.
ومعلومّأنّالكافرّإذاّأظهرّالتوبةّمنّالكفرّكانّتركاّلهّفيّالظاهرّوالّيعلمّماّيخالفهّّ.
أماّالمنافقّفإذاّأظهرّاإلسالمّلمّيكنّتركاّللنفاقّألنّظهورّهذهّالحالّمنهّالّينافيّالنفاقّوألنّالمنافقّإذاّكانّجهادهّ
بإقامةّالحدّعليهّكجهادّالذيّفيّقلبهّمرضّوهوّالزانيّإذاّزنىّلمّيسقطّعنهّحدهّإذاّأظهرّالتوبةّبعدّأخذهّإلقامةّ
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الحدّعليهّكماّعرفتّوألنهّلوّقبلتّعالنيتهمّدائماّمعّثبوتّضدهاّلمّيكنّإلىّالجهادّعلىّالنفاقّسبيلّفإنّالمنافقّ
إذاّثبتّعنهّأنهّأظهرّالكفرّفلوّكانّإظهارّاإلسالمّحينئذّينفعهّلمّيمكنّجهادهّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وب ّه ّمّ ّم ّرضّّّّو ّالم ّ
كّّب ّه ّمّث ّمّالّ
ونّفّيّال ّمدّين ّةّلنغ ّرّين ّ
ّر ّجفّ ّّ
ونّّوالّذ ّّ
ويدلّعلىّذلكّقوله{ّ:لّئّنّّّلّ ّمّّيّنّت ّهّ ّال ّمّناّفقّ ّّ
ّينّفّيّقّلّ ّ
ّينّّأّّيّن ّماّّثقّفّواّأّخّ
ل}ّدلتّهذهّاآليةّعلىّأنّ
ّينّ ّخلّّواّمّنّّّّقّب ّ
هللاّفّيّالّذ ّّ
ّذواّّوقّّتلّواّّتّقتّيالّّ ّسّنّةّ ّّ
كّفّي ّهاّإّالّّّقلّيالّّ ّمّلعّون ّّ
اورّوّن ّّ
يّ
ّج ّ
المنافقينّإذاّلمّينتهواّفإنّهللاّيغريّنبيهّبهمّوأنهمّالّيجاورونهّبعدّاإلغراءّبهمّإالّقليالّوأنّذلكّفيّحالّكونهمّ
ملعونينّأينماّوجدواّوأصيبواّأسرواّوقتلواّوإنماّيكونّذلكّإذاّأظهرواّالنفاقّألنهّماّدامّمكتوماّالّيمكنّقتلهمّّ.
وكذلكّقالّالحسنّ:أرادّالمنافقونّأنّيظهرواّماّفيّقلوبهمّمنّالنفاقّ
فأوعدهمّهللاّفيّهذهّاآليةّفكتموهّوأسروهّوقالّقتادةّ:ذكرّلناّأنّالمنافقينّأرادواّأنّيظهرواّماّفيّقلوبهمّمنّالنفاقّ
فأوعدهمّهللاّفيّهذهّاآليةّفكتمواّولوّكانّإظهارّالتوبةّبعدّإظهارّالنفاقّمقبوالّلمّيمكنّأخذّالمنافقّوالّقتلهّلتمكنهّ
منّإظهارّالتوبةّالّسيماّإذاّكانّكلماّشاءّأظهرّالنفاقّثمّأظهرّالتوبةّوهيّمقبولةّمنهّّ.
يؤيدّذلكّأنّهللاّتباركّوتعالىّجعلّجزاءهمّأنّيقتلواّولمّيجعلّجزاءهمّأنّيقاتلواّولمّيستثنّحالّالتوبةّكماّاستثناهّ
ّثّّو ّجّدّتمّو ّه ّمّّو ّخّذو ّه ّمّ
ّينّ ّحي ّّ
خّاألّ ّشهّرّّّ ّال ّح ّر ّمّّفاّقّتلّواّ ّال ّم ّش ّرك ّّ
منّقتلّالمحاربينّوقتلّالمشركينّفإنهّقالّ{ّ:فإّّذاّاّن ّسلّ ّّ
ص ّدّّفإّنّّّّتابّواّّوأّّقامّواّالصّالّةّّوآّتّواّ ّ
ّو ّ
الز ّكاّةّّف ّخلّواّ ّسّبيلّ ّه ّم}ّوقالّفيّالمحاربين{ّ:إّّن ّماّ
احصّرّو ّه ّمّّواّق ّعّدواّلّ ّه ّمّ ّك ّ
لّ ّم ّر ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّينّّتابّواّمّنّّّ
ّصلبّوا}ّإلىّقولهّتعالى{ّ:إّالّّالذ ّّ
ضّّف ّساداّّأنّّّّيّقّتلواّأو
نّفّيّاأل ّر ّ ّ
هللاّّو ّرسّولّ ّهّّوّي ّسّعّو ّّ
ّونّ ّ
ارب ّّ
ّج ّزا ّءّالذ ّّ
ّّّي ّ
ّينّي ّ
ّح ّ
ّه ّم}ّفعلمّأنهمّيقتلونّمنّغيرّاستتابةّوأنهّالّيقبلّمنهمّماّيظهرونهّمنّالتوبةّّ.
ّلّأّنّّّّتّقد ّ
ّقب ّّ
ّرواّ ّعلّي ّ
يوضحّذلكّأنهّجعلّانتهاءهمّالنافعّقبلّاإلغراءّبهمّوقبلّاألخذّوالتقتيلّوهناكّجعلّالتوبةّبعدّذكرّالحصرّواألخذّ
والقتلّفعلمّأنّاالنتهاءّبعدّاإلغراءّبهمّالّينفعهمّكماّالّتنفعّالمحاربّالتوبةّبعدّالقدرةّعليهّوإنّنفعتّالمشركّمنّ
مرتدّوأصليّالتوبةّبعدّالقدرةّعليهّوقدّأخبرّسبحانهّأنّسنتهّفيمنّلمّيتبّعنّالنفاقّحتىّقدرّعليهّأنّيؤخذّويقتلّ
وأنّهذهّالسنةّالّتبديلّلهاّواالنتهاءّفيّاآليةّإماّأنّيعنىّبهّاالنتهاءّعنّالنفاقّبالتوبةّالصحيحةّأوّاالنتهاءّعنّ
إظهارهّعندّشياطينهّوعندّبعضّالمؤمنينّّ.
والمعنىّالثانيّأظهرّفإنّمنّالمنافقينّمنّلمّينتهّعنّإسرارّالنفاقّحتىّماتّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوانتهواّعنّ
إظهارهّحتىّكانّفيّآخرّاألمرّالّيكادّأحدّيجترئّعلىّإظهارّشيءّمنّالنفاقّنعمّاالنتهاءّيعمّالقسمينّفمنّانتهىّ
عنّإظهارهّفقطّأوّعنّإسرارهّوإعالنهّخرجّمنّوعيدّهذهّاآليةّومنّأظهرهّلحقهّوعيدهاّّ.
كّ ّخيّراّّلّ ّه ّمّّوإّنّّّ
ّ{ّ:فإّنّّّّيّتوبّواّّي ّ
اهللّ ّماّّقالّواّّولّّقّّدّّقالّواّ ّكلّ ّم ّةّ ّال ّكّف ّّر}ّإلىّقولهّتعالى ّ
ونّّب ّّ
ومماّيشبهّذلكّقولهّتعالىّ{ّ:ي ّحلّفّ ّّ
ّرّة}ّفإنهّدليلّعلىّأنّالمنافقّإذاّلمّيتبّعذبهّهللاّفيّالدنياّواآلخرةّ
ّعّذّب ّه ّمّ ّّ
هللاّ ّعّذاباّّأّلّيماّّفّيّالّدّنّياّّواآلخ ّ
ّيّتّولّّواّيّ
ّ
ّن}ّوأماّقوله{ّ:لّئّنّّّلّ ّمّّيّنّت ّهّ
ون}ّإلىّقولهّتعالىّ {ّ:سّنّعّذّب ّه ّمّ ّم ّرّتي ّّ
بّ ّمّناّفقّ ّّ
ّنّاأل ّع ّّرا ّ
وكذلكّقولهّتعالىّ{ّ:وّممّنّّّ ّحّولّ ّك ّمّم ّّ
وب ّه ّمّ ّم ّرضّّّّو ّالم ّ
ونّفّيّ ّال ّمدّيّن ّة}ّفقدّقالّأبو"ّ:هذاّشيءّواحدّهمّالمنافقون"ّوكذلكّقالّ
ّر ّجفّ ّّ
ونّّوالّذ ّّ
ّال ّمّناّفقّ ّّ
ّينّفّيّقّلّ ّ
لّّومّي ّكال}ّوقالّسلمةّبنّ
ّري ّ
مجاهد"ّ:كلّهؤالءّمنافقونّفيكونّمنّبابّعطفّالخاصّعلىّالعام"ّكقولهّتعالىّ{ّ:و ّجب ّ
كهيلّوعكرمة"ّ:الذينّفيّقلوبهمّمرضّأصحابّالفواحشّوالزناةّومعلومّأنّمنّأظهرّالفاحشةّلمّيكنّبدّمنّإقامةّ
الحدّعليهّفكذلكّمنّأظهرّالنفاق"ّّ.
ويدلّعلىّجوازّقتلّالزنديقّالمنافقّمنّغيرّاستتابةّماّخرجاهّفيّالصحيحينّفيّقصةّحاطبّبنّأبيّبلتعةّفقالّ
عمرّ:دعنيّياّرسولّهللاّأضربّعنقّهذاّالمنافقّفقالّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:إنهّقدّشهدّبدراّوماّيدريكّلعلّ
هللاّاطلعّعلىّأهلّبدرّفقالّ:اعملواّماّشئتمّفقدّغفرتّلكم"ّفدلّعلىّأنّضربّعنقّالمنافقّمنّغيرّاستتابةّ
مشروعّإذّلمّينكرّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعلىّعمرّاستحاللّضربّعنقّالمنافقّولكنّأجابّبأنّهذاّليسّ
بمنافقّولكنهّمنّأهلّبدرّالمغفورّلهمّفإذاّأظهرّالنفاقّالذيّالّريبّأنهّنفاقّفهوّمبيحّللدمّّ.
وعنّعائشةّرضيّهللاّتعالىّعنهاّفيّحديثّاإلفكّقالت"ّ:فقامّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّنومهّفاستعذرّمنّ
عبدّهللاّبنّأبيّابنّسلولّفقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوهوّعلىّالمنبر"ّ:منّيعذرنيّمنّرجلّبلغنيّأذاهّفيّ
أهلي؟ّفوهللاّماّعلمتّعلىّأهليّإالّخيراّولقدّذكرواّرجالّماّعلمتّعليهّإالّخيراّوماّكانّيدخلّعلىّأهليّإالّمعيّ
فقامّسعدّبنّمعاذّأحدّبنيّعبدّاألشهلّفقالّ:ياّرسولّهللاّأناّوهللاّأعذركّمنهّ:إنّكانّمنّاألوسّضربناّعنقهّوإنّ
كانّمنّإخوانناّمنّالخزرجّأمرتناّففعلناّفيهّأمركّفقامّسعدّبنّعبادةّوهوّسيدّالخزرجّوكانتّأمّحسانّبنتّعمهّ
منّفخذهّوكانّرجالّصالحاّولكنّاحتملتهّالحميةّفقالّلسعدّبنّمعاذّ:كذبتّلعمرّهللاّالّتقتلهّوالّتقدرّعلىّذلكّفقامّ
أسيدّبنّحضيرّوهوّابنّعمّسعدّيعنيّابنّمعاذّفقالّلسعدّبنّعبادةّ:كذبتّلعمرّهللاّلنقتلنهّفإنكّمنافقّتجادلّعنّ
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المنافقينّفثارّالحيانّاألوسّوالخزرجّحتىّهمواّأنّيقتتلواّورسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّقائمّعلىّالمنبرّفلمّيزلّ
"ّمتفقّعليهّّ.
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيخفضهمّحتىّسكتواّوسكت ّ
وفيّالصحيحينّعنّعمرّوعنّجابرّبنّعبدّهللاّقال"ّ:غزوناّمعّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوقدّثابّمعهّناسّ
منّالمهاجرينّحتىّكثرواّوكانّمنّالمهاجرينّرجلّلعابّفكسعّأنصارياّفغضبّاألنصاريّغضباّشديداّحتىّ
تداعواّوقالّاألنصاريّ:ياّلألنصارّوقالّالمهاجريّياّللمهاجرينّفخرجّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقالّ:ماّبالّ
دعوىّالجاهلية؟ّثمّقالّ:ماّشأنهم؟ّفأخبرّبكسعةّالمهاجريّاألنصاريّقالّ:فقالّالنبيّعليهّالصالةّوالسالمّّ:دعوهاّ
فإنهاّخبيثةّوقالّعبدّهللاّبنّأبيّبنّسلولّ:أقدّتداعواّعلينا؟ّلئنّرجعناّإلىّالمدينةّليخرجنّاألعزّمنهاّاألذلّقالّ
عمرّ:أالّنقتلّياّنبيّهللاّهذاّالخبيثّلعبدّهللاّفقالّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:الّيتحدثّالناسّأنّمحمداّيقتلّ
أصحابه"ّّ.
وذكرّأهلّالتفسيرّوأصحابّالسيرّأنّهذهّالقصةّكانتّفيّغزوةّبنيّالمصطلقّ:اختصمّرجلّمنّالمهاجرينّورجلّ
منّاألنصارّحتىّغضبّعبدّهللاّبنّأبيّوعندهّرهطّمنّقومهّفيهمّزيدّبنّأرقمّغالمّحديثّالسنّوقالّعبدّهللاّبنّ
أبيّ:أفعلوها؟ّقدّنافروناّوكابروناّفيّبالدناّوهللاّماّمثلناّومثلهمّإالّكماّقالّالقائلّ:سمنّكلبكّيأكلكّأماّوهللاّلئنّ
رجعناّإلىّالمدينةّليخرجنّاألعزّمنهاّاألذلّيعنيّباألعزّنفسهّوباألذلّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّثمّأقبلّعلىّ
منّحضرهّمنّقومهّفقالّ:هذاّماّفعلتمّبأنفسكمّأحللتموهمّبالدكمّوقاسمتموهمّأموالكمّأماّوهللاّلئنّأمسكتمّعنهمّفضلّ
الطعامّلمّيركبواّرقابكمّوألوشكواّأنّيتحولواّعنّبالدكمّويلحقواّبعشائرهمّومواليهمّفالّتنفقواّعليهمّحتىّينفضواّ
منّحولّمحمدّفقالّزيدّبنّابنّأرقمّ:أنتّوهللاّالذليلّالقليلّالمبغضّفيّقومكّومحمدّفيّعزّمنّالرحمنّومودةّمنّ
المسلمينّوهللاّالّأحبكّبعدّكالمكّهذاّفقالّعبدّهللاّ:اسكتّفإنماّكنتّألعبّفمشىّزيدّبنّأرقمّبهاّإلىّالنبيّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّوذلكّبعدّفراغهّمنّالغزوةّوعندهّعمرّبنّالخطابّفقالّ:دعنيّأضربّعنقهّياّرسولّهللاّفقال"ّ:إذاّ
ترعدّلهّآنفّكثيرةّبيثرب"ّفقالّعمرّ:فإنّكرهتّياّرسولّهللاّأنّيقتلهّرجلّمنّالمهاجرينّفمرّسعدّبنّمعاذّأوّ
محمدّبنّمسلمةّأوّعبادّبنّبشرّفليقتلوهّفقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:فكيفّياّعمر؟ّإذاّتحدثّالناسّأنّ
محمداّيقتلّأصحابهّالّولكنّأذنّبالرحيل"ّوذلكّفيّساعةّلمّيكنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّيرتحلّفيهاّوأرسلّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّإلىّعبدّهللاّبنّأبيّفأتاهّفقالّ:أنتّصاحبّهذاّالكالم؟ّفقالّعبدّهللاّ:والذيّأنزلّعليكّ
الكتابّبالحقّماّقلتّمنّهذاّشيئاّوإنّزيداّلكاذبّفقالّمنّحضرّمنّاألنصارّ:ياّرسولّهللاّشيخناّوكبيرناّالّ
تصدقّعليهّكالمّغالمّمنّغلمانّاألنصارّعسىّأنّيكونّهذاّالغالمّوهمّفيّحديثهّولمّيحفظّماّقالّفعذرهّرسولّ
هللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوفشتّالمالمةّفيّاألنصارّلزيدّوكذبوهّقالواّ:وبلغّعبدّهللاّبنّعبدّهللاّبنّأبيّوكانّمنّ
ّ:ياّرسولّهللاّبلغنيّأنكّتريدّقتلّعبدّ
فضالءّالصحابةّماّكانّمنّأمرّأبيهّفأتىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقال ّ
هللاّبنّأبيّلماّبلغكّعنهّفإنّكنتّفاعالّفمرنيّفأناّأحملّإليكّرأسهّفوهللاّلقدّعلمتّالخزرجّماّكانّبهاّرجلّأبرّ
بوالديهّمنيّوإنيّأخشىّأنّتأمرّبهّغيريّفيقتلهّفالّتدعنيّنفسيّأنظرّإلىّقاتلّعبدّهللاّبنّأبيّيمشيّفيّالناسّ
فأقتلهّفأقتلّمؤمناّبكافرّفأدخلّالنارّفقالّلهّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:بلّنرفقّبهّونحسنّصحبتهّماّبقيّمعنا"ّ
وقالّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:الّيتحدثّالناسّأنهّيقتلّأصحابهّولكنّبرّأباكّوأحسنّصحبته"ّوذكرواّالقصةّ
قالواّ:وفيّذلكّنزلتّسورةّالمنافقينّّ.
وقدّأخرجاّفيّالصحيحينّعنّزيدّبنّأرقمّقال"ّ:خرجناّمعّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّسفرّأصابّالناسّفيهّشدةّ
فقالّعبدّهللاّبنّأبيّ:الّتنفقواّعلىّمنّعندّرسولّهللاّحتىّينفضواّمنّحولهّوقالّ:لئنّرجعناّإلىّالمدينةّليخرجنّ
األعزّمنهاّاألذلّفأتيتّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفأخبرتهّبذلكّفأرسلّإلىّعبدّهللاّبنّأبيّفسألهّفاجتهدّيمينهّماّفعلّ
ون}ّقالّ:ثمّ
كّ ّال ّمّناّفقّ ّّ
ّ:كذبّزيدّياّرسولّهللاّقالّ:فوقعّفيّنفسيّمماّقالوهّشدةّحتّأنزلّهللاّتصديقي{ّ:إّّذاّ ّجا ّء ّ
فقالوا ّ
دعاهمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّليستغفرّلهمّفلوواّرؤوسهمّّ.
ففيّهذهّالقصةّبيانّأنّقتلّالمنافقّجائزّمنّغيرّاستتابةّوإنّأظهرّإنكارّذلكّالقولّوتبرأّمنهّوأظهرّاإلسالمّوإنماّ
منعّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّقتلهّماّذكرهّمنّتحدثّالناسّأنهّيقتلّأصحابهّألنّالنفاقّلمّيثبتّعليهّبالبينةّوقدّ
حلفّأنهّماّقالّوإنماّعلمّبالوحيّوخبرّزيدّابنّأرقمّّ.
وأيضاّلماّخافهّمنّظهورّفتنةّبقتلهّوغضبّأقوامّيخافّافتتانهمّبقتلهّّ.
وذكرّبعضّأهلّالتفسيرّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعدّالمنافقينّالذينّوقفواّلهّعلىّالعقبةّفيّغزوةّتبوكّليفتكواّ
بهّفقالّحذيفةّ:أالّتبعثّإليهمّفتقتلهمّفقال"ّ:أكرهّأنّيقولّالعربّلماّظفرّبأصحابهّأقبلّيقتلهمّبلّيكفيناهمّهللاّ
بالرسالة"ّّ.
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وذكرّبعضهمّأنّرجالّمنّالمنافقينّخاصمّرجالّمنّاليهودّإلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقضىّالنبيّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّلليهوديّفلماّخرجاّمنّعندهّلزمهّالمنافقّوقالّ:انطلقّبناّإلىّعمرّبنّالخطابّفأقبلّإلىّعمرّفقالّ
اليهوديّ:اختصمتّأناّوهذاّإلىّمحمدّفقضىّليّعليهّفلمّيرضّبقضائهّوزعمّأنهّمخاصمّإليكّوتعلقّبيّفجئتّ
ّ:أكذلك؟ّقالّ:نعمّفقالّلهماّ:رويدكماّحتىّأخرجّإليكماّفدخلّعمرّالبيتّفأخذّالسيفّوأشتملّ
معهّفقالّعمرّللمنافق ّ
عليهّثمّخرجّإليهماّفضربّبهّالمنافقّحتىّبردّفقالّ:هكذاّأقضيّبينّمنّلمّيرضّبقضاءّهللاّوقضاءّرسولهّفنزلّ
ّون}ّاآليةّوقالّجبريلّ:إنّعمرّفرقّبينّالحقّوالباطلّفسميّالفاروقّوقدّتقدمتّهذهّ
ّينّّي ّز ّعم ّّ
قوله{ّ:أّلّ ّمّّت ّّرّإّلّىّالّذ ّّ
القصةّمرويةّمنّوجهينّّ.
ففيّهذهّاألحاديثّداللةّعلىّأنّقتلّالمنافقّكانّجائزاّإذّلوالّذلكّألنكرّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعلىّمنّاستأذنهّ
فيّقتلّالمنافقّوألنكرّعلىّعمرّإذّقتلّمنّقتلّمنّالمنافقينّوألخبرّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنّالدمّمعصومّ
باإلسالمّولمّيعللّذلكّبكراهيةّغضبّعشائرّالمنافقينّلهمّوإنّيتحدثّالناسّأنّمحمداّيقتلّأصحابهّوأنّيقولّ
القائلّ:لماّظفرّبأصحابهّأقبلّيقتلهمّألنّالدمّإذاّكانّمعصوماّكانّهذاّالوصفّعديمّالتأثيرّفيّعصمةّدمّالمعصومّ
والّيجوزّتعليلّالحكمّبوصفّالّأثرّلهّونزلّتعليلهّبالوصفّالذيّهوّمناطّالحكمّوكماّأنهّدليلّعلىّالقتلّفهوّدليلّ
علىّالقتلّمنّغيرّاستتابةّعلىّماّالّيخفىّّ.
فإنّقيلّ:فلمّلمّيقتلهمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمعّعلمهّبنفاقّبعضهمّوقبلّعالنيتهم؟ّّ.
قلناّ:إنماّذاكّلوجهينّّ:
أحدهماّ:أنّعامتهمّلمّيكنّماّيتكلمونّبهّمنّالكفرّمماّيثبتّعليهمّبالبينةّبلّكانواّيظهرونّاإلسالمّونفاقهمّيعرفّ
تارةّبالكلمةّيسمعهاّمنهمّالرجلّالمؤمنّفينقلهاّإلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيحلفونّباهللّأنهمّماّقالوهاّأوّالّ
يحلفونّوتارةّبماّيظهرّمنّتأخرهمّعنّالصالةّوالجهادّواستثقالهمّللزكاةّوظهورّالكراهيةّمنهمّلكثيرّمنّأحكامّهللاّ
وب ّه ّمّ ّم ّرضّّّأّنّّّلّنّّّي ّ
هللاّأّ ّ
ّّّّن ّشا ّءّ
ضّغاّن ّه ّمّّولّو
جّ ّّ
ّخ ّر ّ
بّالّذ ّّ
وعامتهمّيعرفونّفيّلحنّالقولّكماّقالّهللا{ّ:أّ ّمّ ّح ّس ّّ
ّينّفّيّقّلّ ّ
ل}ّفأخبرّسبحانهّأنهّلوّشاءّلعرفهمّرسولهّبالسيماءّفيّوجوههمّ
نّ ّالّقّو ّّ
ألّ ّرّيّنا ّك ّه ّمّّفلّّع ّرّفّت ّه ّمّّب ّسي ّما ّه ّمّّولّّتّع ّرّفّن ّه ّمّفّيّلّ ّح ّّ
ل}ّفأقسمّأنهّالّبدّأنّيعرفهمّفيّلحنّالقولّومنهمّمنّكانّيقولّالقولّأوّيعملّالعملّ
نّ ّالّقّو ّّ
ثمّقالّ{ّ:ولّّتّع ّرّفّن ّه ّمّفّيّلّ ّح ّّ
فينزلّالقرآنّيخبرّأنّصاحبّذلكّالقولّوالعملّمنهمّكماّفيّسورةّبراءةّومنهمّمنّكانّالمسلمونّأيضاّيعلمونّ
ّنّ
كثيراّمنهمّبالشواهدّوالدالالتّوالقرائنّواألماراتّومنهمّمنّلمّيكنّيعرفّكماّقالّتعالىّ{ّ:وّممّنّّّ ّحّولّ ّك ّمّم ّّ
اقّالّّتّعلّ ّم ّه ّمّّن ّحنّّّّنّعلّ ّم ّه ّم}ّثمّجميعّهؤالءّالمنافقينّيظهرونّ
لّ ّال ّمدّيّن ّةّ ّم ّرّدواّ ّعلّىّالّنّف ّّ
ونّّومّنّّّأّ ّه ّّ
بّ ّمّناّفقّ ّّ
األّ ّع ّرا ّ
اإلسالمّويحلفونّأنهمّمسلمونّوقدّاتخذواّأيمانهمّجنةّوإذاّكانتّهذهّحالهمّفالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلمّيكنّيقيمّ
الحدودّبعلمهّوالّبخبرّالواحدّوالّبمجردّالوحيّوالّبالدالئلّوالشواهدّحتىّيثبتّالموجبّللحدّببينةّأوّإقرارّأالّ
ترىّكيفّأخبرّعنّالمرأةّالمالعنةّأنهاّإنّجاءتّبالولدّعلىّنعتّكذاّوكذاّفهوّللذيّرميتّبهّوجاءتّبهّعلىّ
النعتّالمكروهّفقال"ّ:لوالّاإليمانّلكانّليّولهاّشأن"ّّ.
وكانّبالمدينةّامرأةّتعلنّالشرّفقال"ّ:لوّكنتّراجماّأحداّمنّغيرّبينةّلرجمتها"ّّ.
وقالّللذينّاختصمواّإليه"ّ:إنكمّتختصمونّإليّولعلّبعضكمّأنّيكونّألحنّبحجتهّمنّبعضّفأقضيّبنحوّمماّأسمعّ
فمنّقضيتّلهّمنّحقّأخيهّشيئاّفالّيأخذهّفإنماّأقطعّلهّقطعةّمنّالنار"ّفكانّتركّقتلهمّمعّكونهمّكفاراّلعدمّظهورّ
الكفرّمنهمّبحجةّشرعيةّّ.
ويدلّعلىّهذاّأنهّلمّيستتبهمّعلىّالتعيينّومنّالمعلومّأنّأحسنّحالّمنّثبتّنفاقهّوزندقتهّأنّيستتابّكالمرتدّفإنّ
تابّوإالّقتلّولمّيبلغناّأنهّاستتابّواحداّبعينهّمنهمّفعلمّأنّالكفرّوالردةّلمّتثبتّعلىّواحدّبعينهّثبوتاّيوجبّأنّ
يقتلّكالمرتدّولهذاّكانّيقبلّعالنيتهمّونكلّسرائرهمّإلىّهللاّفإذاّكانتّهذهّحالّمنّظهرّنفاقهّبغيرّالبينةّالشرعيةّ
فكيفّحالّمنّلمّيظهرّنفاقه؟ّولهذاّقالّعليهّالصالةّوالسالم"ّ:إنيّلمّأومرّأنّأنقبّعنّقلوبّالناسّوالّأشقّ
بطونهم"ّلماّاستؤذنّفيّقتلّذيّالخويصرةّولماّاستؤذنّأيضاّفيّقتلّرجلّمنّالمنافقينّقال"ّ:أليسّيشهدّأنّالّإلهّ
إالّهللا"ّقيلّ:بلىّقال"ّ:أليسّيصلي؟ّ"ّقيلّ:بلىّقال"ّ:أولئكّالذينّنهانيّهللاّعنّقتلهم"ّفأخبرّعليهّالصالةّوالسالمّ
أنهّنهيّعنّقتلّمنّأظهرّاإلسالمّمنّالشهادتينّوالصالةّوإنّذكرّبالنفاقّورميّبهّوظهرتّعليهّداللتهّإذاّلمّيثبتّ
"ّ:أمرتّأنّأقاتلّالناسّحتىّيشهدواّأنّالّإلهّإالّهللاّ
بحجةّشرعيةّأنهّأظهرّالكفرّوكذلكّقولهّفيّالحديثّاآلخر ّ
وأنيّرسولّهللاّفإذاّقالوهاّعصمواّمنيّدماءهمّوأموالهمّإالّبحقهاّوحسابهمّعلىّهللا"ّمعناهّإنيّأمرتّأنّأقبلّمنهمّ
ظاهرّاإلسالمّوأكلّبواطنهمّإلىّهللاّوالزنديقّوالمنافقّإنماّيقتلّإذاّتكلمّبكلمةّالكفرّوقامتّعليهّبذلكّبينةّوهذاّحكمّ
بالظاهرّالّبالباطنّوبهذاّالجوابّيظهرّفقهّالمسألةّّ.
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الوجهّالثانيّ:أنهّصلىّهللاّعليهّوسلمّكانّيخافّأنّيتولدّمنّقتلهمّمنّالفسادّأكثرّمماّفيّاستبقائهمّوقدّبينّذلكّ
حيثّقال"ّ:الّيتحدثّالناسّأنّمحمداّيقتلّأصحابه"ّوقال"ّ:إذاّترعدّلهّآنفّكثيرةّبيثرب"ّفإنهّلوّقتلهمّبماّيعلمهّ
منّكفرهمّألوشكّأنّيظنّالظانّأنهّإنماّقتلهمّألغراضّوأحقادّوإنماّقصدهّاالستعانةّبهمّعلىّالملكّكماّقال"ّ:أكرهّ
أنّتقولّالعربّلماّظفرّبأصحابهّ
أقبلّيقتلهم"ّوأنّيخافّمنّيريدّالدخولّفيّاإلسالمّأنّيقتلّمعّإظهارهّاإلسالمّكماّقتلّغيرهّّ.
وقدّكانّأيضاّيغضبّلقتلّبعضهمّقبيلتهّوناسّآخرونّفيكونّذلكّسبباّللفتنةّواعتبرّذلكّبماّجرىّفيّقصةّعبدّهللاّ
بنّأبيّلماّعرضّسعدّبنّمعاذّبقتلهّخاصمّلهّأناسّصالحونّوأخذتهمّالحميةّحتىّسكتهمّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّوقدّبينّذلكّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّلماّاستأذنهّعمرّفيّقتلّابنّأبيّقالّأصحابناّ:ونحنّاآلنّإذاّخفناّ
مثلّذلكّكففناّعنّالقتلّّ.
فحاصلهّأنّالحدّلمّيقمّعلىّواحدّبعينهّلعدمّظهورهّبالحجةّالشرعيةّالتيّيعلمهّبهاّالخاصّوالعامّأوّلعدمّإمكانّ
إقامتهّإالّمعّتنفيرّأقوامّعنّالدخولّفيّاإلسالمّوارتدادّآخرينّعنهّوإظهارّقومّمنّالحربّوالفتنةّماّيربىّفسادهّ
علىّفسادّتركّقتلّمنافقّوهذانّالمعنيانّحكمهماّباقّإلىّيومناّهذاّإالّفيّشيءّواحدّوهوّأنهّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
ربماّخافّأنّيظنّالظانّأنهّيقتلّأصحابهّلغرضّآخرّمثلّأغراضّالملوكّفهذاّمنتفّاليومّّ.
والذيّيبينّحقيقةّالجوابّالثانيّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلماّكانّبمكةّمستضعفاّهوّوأصحابهّعاجزينّعنّ
الجهادّأمرهمّهللاّبكفّأيديهمّوالصبرّعلىّأذىّالمشركينّفلماّهاجرواّإلىّالمدينةّوصارّلهّدارّعزّومنعةّأمرهمّ
بالجهادّوبالكفّعمنّسالمهمّوكفّيدهّعنهمّألنهّلوّأمرهمّإذّذاكّبإقامةّالحدودّعلىّكلّمنافقّلنفرّعنّاإلسالمّ
ّينّّوّدعّّّ
ينّّو ّال ّمّناّفق ّّ
ّر ّّ
أكثرّالعربّإذّرأواّأنّبعضّمنّدخلّفيهّيقتلّوفيّمثلّهذهّالحالّنزلّقولهّ{ّ:والّّت ّط ّّعّ ّال ّكاف ّّ
اهللّّوكّيالّ}ّوهذهّالسورةّنزلتّبالمدينةّبعدّالخندقّفأمرهّهللاّفيّتلكّالحالّأنّيتركّأذىّ
هللاّّو ّكّفىّّب ّّ
لّ ّعلّىّ ّّ
أّّذا ّه ّمّّوّتّو ّك ّ
الكافرينّوالمنافقينّلهّفالّيكافئهمّعليهّلماّيتولدّفيّمكافأتهمّمنّالفتنةّولمّيزلّاألمرّكذلكّحتىّفتحتّمكةّودخلتّ
العربّفيّدينّهللاّقاطبةّثمّأخذّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّغزوّالرومّوأنزلّهللاّتباركّوتعالىّسورةّبراءةّوكملّ
تّلّ ّك ّمّدّيّن ّك ّم}ّقبلّ
شرائعّالدينّمنّالجهادّوالحجّواألمرّبالمعروفّفكانّكمالّالدينّحينّنزلّقولهّتعالىّ {ّ:الّيّو ّمّأّّك ّمّل ّّ
الوفاةّبأقلّمنّثالثةّأشهرّولماّأنزلّبراءةّأمرهّبنبذّالعهودّالتيّكانتّللمشركينّوقالّفيهاّ{ّ:ياّأّّي ّهاّالّنّبيّّّ ّجا ّه ّدّ
ّينّّو ّ
ّينّّوّدعّّّّأّّذاهّم}ّوذلكّأنهّلمّيبقّ
ينّّو ّال ّمّنافّق ّّ
ّر ّّ
اغلّ ّّ
ارّّو ّال ّمّناّفق ّّ
ّال ّكّف ّّ
ظّ ّعلّي ّ
ّه ّم}ّوهذهّناسخةّلقولهّتعالىّ{ّ:والّّت ّط ّّعّ ّال ّكاف ّ
حينئذّللمنافقّمنّيعينهّلوّأقيمّعليهّالحدّولمّيبقّحولّالمدينةّمنّالكفارّمنّيتحدثّبأنّمحمدّيقتلّأصحابهّفأمرهّهللاّ
بجهادهمّواإلغالظّعليهمّوقدّذكرّأهلّالعلمّأنّآيةّاألحزابّمنسوخةّبهذهّاآليةّونحوهاّوقالّفيّاألحزاب{ّ:لّئّنّّّلّ ّمّ
وب ّه ّمّ ّم ّرضّّّّو ّالم ّ
ّينّ
كّفّي ّهاّإّالّّّقلّيالّّ ّمّلعّون ّّ
اورّوّن ّّ
ونّفّيّ ّال ّمدّيّن ّةّلّّنّغ ّرّيّن ّّ
ّر ّجفّ ّّ
ونّّوالّذ ّّ
ّيّنّت ّهّ ّال ّمّناّفقّ ّّ
كّّب ّه ّمّّث ّمّالّي ّ
ّج ّ
ّينّفّيّقّلّ ّ
أّّيّن ّماّّثّقفّواّأّخّ
ّذوا}ّاآليةّفعلمّأنهمّكانواّيفعلونّأشياءّإذّذاكّإنّلمّينتهواّعنهاّأقبلواّعليهاّفيّالمستقبلّلماّأعزّهللاّ
دينهّونصرّرسولهّفحيثّماّكانّللمنافقّظهورّوتخافّمنّإقامةّالحدّعليهّفتنةّأكبرّمنّبقائهّعملناّبآيةّ{ّودّعّّّ
ّأّّذاهّم}ّكماّأنهّحيثّعجزناّعنّجهادّالكفارّعملناّبآيةّالكفّعنهمّوالصفحّوحيثّماّحصلّالقوةّوالعزّخوطبناّ
ّين}ّّّ.
ارّّو ّال ّمّناّفق ّّ
بقولهّ {ّ:جا ّه ّدّ ّال ّكّف ّّ
فهذاّيبينّأنّاإلمساكّعنّقتلّمنّأظهرّنفاقهّبكتابّهللاّعلىّعهدّرسولهّعليهّالصالةّوالسالمّإذّالّنسخّبعدهّولمّ
ندعّأنّالحكمّتغيرّبعدهّلتغيرالمصلحةّمنّغيرّوحيّنزلّفإنّهذاّتصرفّفيّالشريعةّوتحويلّلهاّبالرأيّودعوىّ
أنّالحكمّالمطلقّكانّلمعنىّوقدّزالّوهوّغيرّجائزّكماّقدّنسبواّذلكّإلىّمنّقالّ:إنّحكمّالمؤلفةّانقطعّولمّيأتّ
علىّانقطاعهّبكتابّوالّسنةّسوىّادعاءّتغيرّالمصلحةّّ.
ويدلّعلىّالمسألةّماّروىّأبوّإدريسّقالّ:أتىّعلىّرضيّهللاّعنهّبناسّمنّالزنادقةّارتدواّعنّاإلسالمّفسألهمّ
ّ:وأتىّبرجلّكانّنصرانياّوأسلمّثمّرجعّعنّاإلسالمّ
فجحدواّفقامتّعليهمّالبينةّالعدولّقالّ:فقتلهمّولمّيستتبهمّوقال ّ
قالّ:فسألهّفأقرّبماّكانّمنهّفاستتابهّفتركهّفقيلّلهّ:كيفّتستتيبّهذاّولمّتستتبّأولئك؟ّقالّ:إنّهذاّأقرّبماّكانّمنهّ
وإنّأولئكّلمّيقرواّوجحدواّحتىّقامتّعليهمّالبينةّفلذلكّلمّأستتبهمّرواهّاإلمامّأحمدّّ.
وروىّعنّأبيّإدريسّقالّ:أتىّعليّبرجلّقدّتنصرّفاستتابهّفأبىّأنّيتوبّفقتلهّوأتىّبرهطّيصلونّالقبلةّوهمّ
زنادقةّوقدّقامتّعليهمّبذلكّالشهودّالعدولّفجحدواّوقالواّ:ليسّلناّدينّإالّاإلسالمّفقتلهمّولمّيستتبهمّثمّقالّ:
"أتدرونّلمّاستتبتّهذاّالنصراني؟ّاستتبتهّألنهّأظهرّدينهّوأماّالزنادقةّالذينّقامتّعليهمّالبينةّوجحدونيّفإنماّ
قتلتهمّألنهمّجحدواّوقامتّعليهمّالبينة"ّّ.
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فهذاّمنّأميرّالمؤمنينّعلىّرضيّهللاّعنهّبيانّأنّكلّزنديقّكتمّزندقتهّوجحدهاّحتىّقامتّعليهّالبينةّقتلّولمّ
يستتبّوأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلمّيقتلّمنّجحدّزندقتهّمنّالمنافقينّلعدمّقيامّالبينةّّ.
ّ
ّ
ّ
ّونّ ّ
اعت ّرفواّ
لّ ّال ّمدّيّن ّة}ّإلىّقولهّ{ّ:وآخر ّّ
ونّّومّنّّّأّ ّه ّّ
بّ ّمّناّفقّ ّّ
ّنّاألّ ّع ّرا ّ
ويدلّعلىّذلكّقولهّتعالىّ{ّوّممّنّّّ ّحّولّ ّك ّمّم ّّ
وب ّه ّمّ ّخلّ ّ
ّصالّحاّّّو ّ
آخ ّّرّ ّسيّئاّ}ّفعلمّأنّمنّلمّيعترفّبذنبهّكانّمنّالمنافقينّولهذاّالحديثّقالّاإلمامّأحمدّ
طواّ ّع ّمالّ ّ
ّبّذّن ّ
فيّالرجلّيشهدّعليهّبالبدعةّفيجحد"ّ:ليستّلهّتوبةّإنماّالتوبةّلمنّاعترفّفأماّمنّجحدّفالّتوبةّله"ّّ.
قالّالقاضيّأبوّيعليّوغيرهّ:وإذاّاعترفّبالزندقةّثمّتابّقبلتّتوبتهّألنهّباعترافهّيخرجّعنّحدّالزندقةّألنّ
الزنديقّهوّالذيّيستبطنّالكفرّوالّيظهرهّفإذاّاعترفّبهّثمّتابّخرجّعنّحدهّفلهذاّقبلناّتوبتهّولهذاّلمّيقبلّعليّ
رضيّهللاّعنهّتوبةّالزنادقةّلماّجحدواّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ت}ّاآليةّوروىّاإلمامّأحمدّبإسنادهّعنّأبيّ
ونّال ّسّيّئا ّ
ّينّّيّع ّمل ّّ
تّالتّوّبةّلّلذ ّّ
ّس ّ
وقدّيستدلّعلىّالمسألةّبقولهّتعالىّ{ّ:ولّي ّ
ب}ّقال"ّ:هذهّفيّأهلّ
ّونّمّنّّّّق ّري ّ
ونّالسّو ّءّّب ّج ّهالّ ّةّّث ّمّّيّتوب ّّ
ّينّّيّع ّملّ ّّ
هللاّلّلّذ ّّ
العاليةّفيّقولهّتعالى{ّ:إّّن ّماّالّتّوّب ّةّ ّعلّىّ ّّ
اآلن}ّقال"ّ:هذهّفيّأهلّ
ّتّ ّّ
لّإّّنيّّتب ّّ
تّّقا ّ
ض ّّرّأّ ّحّد ّه ّمّ ّال ّمّو ّّ
ونّال ّسّيّئا ّ
ّينّّيّع ّملّ ّّ
تّالّتّوّب ّةّلّلّذ ّّ
ّس ّ
تّ ّحّتىّإّّذاّ ّح ّ
اإليمان"ّ{ّولّي ّ
ونّّو ّه ّمّ ّكّفارّّ}ّقال"ّ:هذهّفيّأهلّالشرك"ّهذاّمعّأنهّالراويّعنّأصحابّمحمدّصلىّهللاّ
ّينّّيمّوّت ّّ
ّالنفاق"ّ{ّوالّالّذ ّّ
عليهّوسلمّفيماّأظنّأنهمّقالوا"ّ:كلّمنّأصابّذنباّفهوّجاهلّباهللّوكلّمنّتابّقبلّالموتّفقدّتابّمنّقريب"ّّ.
ويدلّعلىّماّقالّأنّالمنافقّإذاّأخذّليقتلّورأىّالسيفّفقدّحضرهّالموتّبدليلّدخولّمثلّهذاّفيّعمومّقولهّتعالىّ:
ض ّّرّأّ ّحّد ّك ّمّ ّال ّمّوت}ّوقدّقالّحينّحضرهّ
ت}ّوقولهّتعالى ّ
ّّ ّّ
ض ّّرّأّ ّحّد ّك ّمّ ّال ّمو
{ ّكت ّّ
ّ {ّ:ش ّه ّادةّّّبّيّن ّك ّمّإّّذاّ ّح ّ
ّبّ ّعلّّي ّك ّمّإّّذاّ ّح ّ
}ّفليستّلهّتوبةّكماّذكرهّهللاّسبحانهّنعمّإنّتابّتوبةّصحيحهّفيماّبينهّوبينّهللاّلمّيكنّممنّ
اآلن ّ
ّتّ ّّ
الموتّ{إّّنيّّتب ّّ
اآلن}ّبلّيكونّممنّتابّمنّقريبّألنّهللاّسبحانهّإنماّنفىّالتوبةّعمنّحضرهّالموتّوتابّبلسانهّ
ّتّ ّّ
قالّ{إّّنيّّتب ّّ
ّ
ّونّ}ّ
فقطّولهذاّقالّفيّاألولّ{ث ّمّّيّتوب ّّ
اآلن}ّفمنّقال"ّ:إنيّتبت"ّقبلّحضورّالموتّأوّتابّتوبةّصحيحةّبعدّحضورّأسبابّالموتّ
ّتّ ّّ
وقالّهناّ{إّّنيّّتب ّّ
صحتّتوبتهّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ق}ّ
اهللّّو ّحّدهّ}ّاآليتينّوبقولهّتعالىّ {ّ:حّتىّإّّذاّأّد ّر ّك ّهّ ّالّغ ّر ّّ
وربماّاستدلّبعضهمّبقولهّتعالىّ{ّ:فلّمّاّ ّرأّواّّبأ ّسّناّّقالّواّآ ّمّناّّب ّ
}ّاآليةّفوجهّالداللةّأنّعقوبةّاألممّالخاليةّبمنزلةّالسيفّ
تّّفّنّفّع ّهاّإّي ّماّن ّها ّ
تّّق ّرّي ّّةّآ ّمّن ّّ
اآليةّوقولهّسبحانهّ{ّ:فلّّوالّ ّكاّن ّّ
للمنافقينّثمّأولئكّإذاّتابواّبعدّمعاينةّالعذابّلمّينفعهمّفكذلكّالمنافقّومنّقالّهذاّفرقّبينهّوبينّالحربيّبأناّالّ
نقاتلهّعقوبةّعلىّكفرهّبلّنقاتلهّليسلمّفإذاّأسلمّفقدّأتىّبالمقصودّوالمنافقّإنماّيقاتلّعقوبةّالّليسلمّفإنهّلمّيزلّ
مسلماّوالعقوباتّالّتسقطّبالتوبةّبعدّمجيءّالبأسّوهذاّكعقوباتّسائرّالعصاةّفهذهّطريقةّمنّيقتلّالسابّلكونهّ
منافقاّّ.
وفيهّطريقةّأخرىّوهيّأنّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبنفسهّموجبّللقتلّمعّقطعّالنظرّعنّكونهّمجردّردةّ
فإناّقدّبيناّأنهّموجبّللقتلّوبيناّأنهّجنايةّغيرّالكفرّإذّلوّكانّردةّمحضةّوتبديالّللدينّوتركاّلهّلماّجازّللنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّالعفوّعمنّكانّيؤذيهّكماّالّيجوزّالعفوّعنّالمرتدّولماّقتلّالذينّسبوهّوقدّعفاّعمنّقاتلّ
وحاربّّ.
وقدّذكرناّأدلةّأخرىّعلىّذلكّفيماّتقدمّوألنّالتنقصّوالسبّقدّيصدرّعنّالرجلّمعّاعتقادّالنبوةّوالرسالةّلكنّلماّ
وجبّتعزيرّالرسولّوتوقيرهّبكلّطريقّغلظتّعقوبةّمنّانتهكّعرضهّبالقتلّفصارّقتلهّحداّمنّالحدودّألنّسبهّ
نوعّمنّالفسادّفيّاألرضّكالمحاربةّباليدّالّلمجردّكونهّبدلّالدينّوتركهّوفارقّالجماعةّوإذاّكانّكذلكّلمّيسقطّ
ّونّ ّ
نّ
هللاّّّو ّرسّولّ ّهّّوّي ّسّعّو ّّ
ارب ّّ
ّبالتوبةّكسائرّالحدودّغيرّعقوبةّالكفرّوتبديلّالدينّقالّهللاّتعالى{ّ:إّّن ّماّ ّج ّزا ّءّالّذ ّّ
ّينّي ّ
ّح ّ
ّكّلّ ّه ّمّخ ّ
ّزيّّّفّيّ
ضّّذل ّّ
ّنّاألّ ّر ّ ّ
ّّّّيّنّفّواّم ّّ
ّيه ّمّّوأّ ّر ّجلّ ّه ّمّمّنّّّخّالفّّّأّو
ّصلّبّواّأّو
ضّّف ّساداّّأّنّّّّيّقّتلّواّأّو
فّيّاألّ ّر ّ ّ
ّّّي ّ
ّّّّتّق ّط ّّعّأّّيد ّ
ّه ّمّّف ّ
هللاّ ّغفّورّّّ ّرحّيم}ّّّ.
اعلّمّواّأّنّّّ ّّ
ّينّّتابّواّمّنّّّّقب ّّ
الّالّذ ّّ
ّرّةّ ّعّذابّّّ ّع ّظي ّمّإّّّ
الّدّنّياّّولّ ّه ّمّفّيّاآلخ ّ
ّلّأّنّّّّتّقّدرّواّ ّعلّي ّ
ّارّق ّةّّفاّق ّطعّواّ
ار ّّ
ّ{ّ:وال ّ
فثبتّبهذهّاآليةّأنّمنّتابّبعدّأنّقدرّعليهّلمّتسقطّعنهّالعقوبةّوكذلكّقالّسبحانه ّ
قّّوالس ّ
سّ
ابّمّنّّّّبّع ّدّ ّ
ّ
ّ
هللاّّو ّ
ّ
ّ
ّ
ظّلّم ّهّّوأّ ّ
هللاّ ّغفورّّّ
هللاّّيتوبّّّ ّعلّي ّهّإّنّّّ ّ
حّّفإّنّّّ ّ
صلّ ّّ
هللاّّ ّع ّزي ّزّ ّحكّي ّمّّف ّمنّّّّت ّّ
ّنّ ّّ
أّّيّدّي ّه ّماّ ّج ّزا ّءّّب ّماّ ّك ّسّباّّن ّكاالّّم ّّ
ّرحّي ّم}ّفأمرّبقطعّأيديهمّجزاءّعلىّماّمضىّونكاالّعنّالسرقةّفيّالمستقبلّمنهمّومنّغيرهمّوأخبرّأنّهللاّيتوبّ
علىّمنّتابّولمّيدرأّالقطعّبذلكّألنّالقطعّلهّحكمتانّ:الجزاءّوالنكالّوالتوبةّتسقطّالجزاءّوالّتسقطّالنكالّفإنّ
الجانيّمتىّعلمّأنهّإذاّتابّلمّيعاقبّلمّيردعّذلكّالفساقّولمّيزجرهمّعنّركوبّالعظائمّفإنّإظهارّالتوبةّ
واإلصالحّلمقصودّحفظّالنفسّوالمالّسهلّّ.
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ولهذاّلمّنعلمّخالفاّيعتمدّفيّأنّالسارقّأوّالزانيّلوّأظهرّالتوبةّبعدّثبوتّالحدّعليهّعندّالسلطانّلمّيسقطّالحدّ
عنهّوقدّرجمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّماعزاّوالغامديةّوأخبرّبحسنّتوبتهماّوحسنّمصيرهماّوكذلكّلوّقيل"ّ:إنّ
سبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيسقطّبالتوبةّوتجديدّاإلسالم"ّلمّيردعّذلكّاأللسنّعنّانتهاكّعرضهّولمّيزجرّ
النفوسّعنّاالستحاللّحرمتهّبلّيؤذيهّاإلنسانّبماّيريدّويصيبّمنّعرضهّماّشاءّمنّأنواعّالسبّواألذىّثمّيجددّ
إسالمهّويظهرّإيمانهّوقدّينالّالمرءّمنّعرضهّويقعّمنهّتنقصّلهّواستهزاءّببعضّأقوالهّأوّأعمالهّوإنّلمّيكنّ
منتقالّمنّدينّإلىّدينّفألنهّالّيصعبّعلىّ
منّهذهّسبيلهّكلماّنالّمنّعرضهّواستخفّبحرمتهّأنّيجددّإسالمهّبخالفّالردةّالمجردةّعنّالدينّفإنّسقوطّ
القتلّفيهاّبالعودّإلىّاإلسالمّالّيوجبّاجتراءّالناسّعلىّالردةّأوّاالنتقالّألنّاالنتقالّعنّالدينّالّيقعّإالّعنّشبهةّ
قادحةّفيّالقلبّأوّشهوةّقامعةّللعقلّفالّيكونّقبولّالتوبةّمنّالمرتدّمحرضاّللنفوسّعلىّالردةّويكونّماّيتوقعهّ
منّخوفّالقتلّزاجراّلهّعنّالكفرّفإنهّإذاّأظهرّذلكّالّيتمّمقصودهّلعلمهّبأنهّيجبرّعلىّالعودّإلىّاإلسالمّوهناّ
منّفيهّاستخفافّأوّاجتراءّأوّسفاهةّتمكنّمنّانتقاصّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوعيبهّوالطعنّعليهّكلماّشتمّيجددّ
اإلسالمّويظهرّالتوبةّوبهذاّيظهرّأنّالسبّوالشتمّيظهرّالفسادّفيّاألرضّالذيّيوجبّالحدّالالزمّمنّالزنىّوقطعّ
الطريقّوالسرقةّوشربّالخمرّفإنّمريدّهذهّالمعاصيّإذاّعلمّأنهّتسقطّعنهّالعقوبةّإذاّتابّفعلهاّكلماّشاءّكذلكّ
منّيدعوهّضعفّعقلهّأوّضعفّدينهّإلىّاالنتقاصّبرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّإذاّعلمّأنّالتوبةّتقبلّمنهّأتىّ
ذلكّمتىّشاءّثمّتابّمنهّوقدّحصلّمقصودهّبماّقالهّكماّحصلّمقصودّأولئكّبماّفعلوهّبخالفّمريدّالردةّفإنّ
مقصودهّالّيحصلّإالّبالمقامّعليهاّوذلكّالّيحصلّلهّإذاّقتلّإنّلمّيرجعّفيكونّذلكّرادعاّلهّوهذاّالوجهّالّيخرجّ
السبّعنّأنّيكونّردةّلكنّحقيقتهّأنهّنوعّمنّالردةّتغلظّبماّفيهّمنّانتهاكّعرضّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
كماّقدّتتغلظّردةّبعضّالناسّبأنّينضمّإليهاّقتلّوغيرهّفيتحتمّالقتلّفيهاّدونّالردةّالمجردةّكماّيتحتمّالقتلّفيّقتلّ
منّقطعّالطريقّلتغلظّالجرمّوإنّلمّيتحتمّقتلّمنّقتلّلغرضّآخرّفعودهّإلىّاإلسالمّيسقطّموجبّالردةّالمحضةّ
ويبقىّخصوصّالسبّوالّبدّمنّإقامةّحدهّكماّأنّتوبةّالقاطعّقبلّالقدرةّعليهّتسقطّتحتمّالقتلّويبقىّحقّأولياءّ
المقتولّمنّالقتلّالديةّأوّالعفوّوهذهّمناسبةّظاهرةّوقدّتقدمّنصّالشارعّوتنبيههّعلىّاعتبارّهذاّالمعنىّّ.
فإنّقيلّ:تلكّالمعاصيّيدعوّإليهاّالطمعّمعّصحةّاالعتقادّفلوّلمّيشرعّعنهاّزاجرّلتسارعتّالنفوسّإليهاّبخالفّ
سبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفإنّالطبعّالّيدعواّإليهّإالّبخللّفيّاالعتقادّأكثرّماّيوجبّالردةّفعلمّأنّ
مصدرهّأكثرّماّيكونّالكفرّفيلزمهّعقوبةّالكافرّوعقوبةّالكافرّمشروطةّبعدمّالتوبةّوإذاّلمّيكنّإليهّمجردهّباعثّ
طبيعيّلمّيشرعّماّيزجرّعنهّوإنّكانّحراماّكاالستخفافّفيّالكتابّوالدينّونحوّذلكّّ.
قلناّ:بلّقدّيكونّإليهّباعثّطبيعيّغيرّالخللّفيّاالعتقادّمنّالكبرّالموجبّلالستخفافّببعضّأحوالهّوأفعالهّ
والغضبّالداعيّإلىّالوقيعةّفيهّإذاّخالفّالغرضّبعضّأحكامهّوالشهوةّالحاملةّعلىّذمّماّيخالفّالغرضّمنّ
أمورهّوغيرّذلكّفهذهّاألمورّقدّتدعوّاإلنسانّإلىّنوعّمنّالسبّلهّوضربّمنّاألذىّواالنتقاصّوإنّلمّيصدرّإالّ
معّضعفّاإليمانّبهّكماّأنّتلكّالمعاصيّالّتصدرّأيضاّإالّمعّضعفّاإليمانّوإذاّكانّكذلكّفقبولّالتوبةّممنّ
هذهّحالهّيوجبّاجتراءّأمثالهّعلىّأمثالّكلماتهّفالّيزالّالعرضّمنهوكاّوالحرمةّمحفورةّبخالفّقبولّالتوبةّممنّ
يريدّانتقاالّعنّالدينّإماّإلىّدينّآخرّأوّإلىّتعطيلّفإنهّإذاّعلمّأنهّيستتابّعلىّذلكّفإنّتابّوإالّقتلّلمّينتقلّ
بخالفّماّإذاّصدرّالسبّعنّكافرّبهّثمّآمنّبهّفإنّعلمهّبأنهّإذاّأظهرّالسبّالّيقبلّمنهّإالّاإلسالمّأوّالسيفّ
يردعهّعنّهذاّالسبّإالّأنّيكونّمريداّلإلسالمّومتىّأرادّاإلسالمّفاإلسالمّيجبّماّكانّقبلهّفليسّفيّسقوطّالقتلّ
بإسالمّالكافرّمنّالطريقّإلىّالوقيعةّفيّعرضهّماّفيّسقوطهّبتجديدّإسالمّمنّيظهرّاإلسالمّّ.
وأيضاّفإنّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّحقّآلدميّفالّيسقطّبالتوبةّكحدّالقذفّوكسبّغيرهّمنّالبشرّّ.
ثمّمنّفرقّبينّالمسلمّوالذميّقالّ:المسلمّقدّالتزمّأنّالّيسبّوالّيعتقدّسبهّفإذاّأتىّذلكّأقيمّعليهّحدهّكماّيقامّعليهّ
حدّالخمرّوكماّيعزرّعلىّأكلّلحمّالميتّوالخنزيرّوالكافرّلمّيلتزمّتحريمّذلكّوالّيعتقدهّفالّتجبّعليهّإقامةّحدهّ
كماّالّتجبّعليهّإقامةّحدّالخمرّوالّيعزرّعلىّالميتّوالخنزيرّّ.
نعمّإذاّأظهرهّنقضّالعهدّالذيّبينناّوبينهّفصارّبمنزلةّالحربيّفنقتلهّلذلكّفقطّالّلكونهّأتىّحداّيعتقدّبحرمتهّفإذاّ
أسلمّسقطّعنهّالعقوبةّعلىّالكفرّوالّعقوبةّعليهّلخصوصّالسبّفالّيجوزّقتلهّّ.
وحقيقةّهذهّالطريقةّأنّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلماّفيهّمنّالغضاضةّعليهّيوجبّالقتلّتعظيماّلحرمتهّ
وتعزيراّلهّوتوقيراّونكاالّعنّالتعرضّلهّوالحدّإنماّيقامّعلىّالكافرّفيماّيعتقدّتحريمهّخاصةّلكنهّإذاّأظهرّماّ
يعتقدّحلهّمنّالمحرماتّعندناّزجرّعنّذلكّوعوقبّعليهّكماّإذاّأظهرّالخمرّوالخنزيرّفإظهارّالسبّإماّأنّيكونّ
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كهذهّاألشياءّكماّزعمهّبعضّالناسّأوّيكونّنقضاّللعهدّكمقاتلةّالمسلمينّوعلىّالتقديرينّفاإلسالمّيسقطّتلكّ
العقوبةّبخالفّماّيصيبهّالمسلمّمماّيوجبّالحدّعليهّّ.
وأيضاّفإنّالردةّعلىّقسمينّ:ردةّمجردةّوردةّمغلظةّشرعّالقتلّعلىّخصوصهاّوكلّمنهماّقدّقامّالدليلّعلىّ
وجوبّقتلّصاحبهاّواألدلةّالدالةّعلىّسقوطّالقتلّبالتوبةّالّتعمّالقسمينّبلّإنماّتدلّعلىّالقسمّاألولّكماّيظهرّ
لمنّذلكّتأملّاألدلةّعلىّقبولّتوبةّالمرتدّفيبقىّالقسمّالثانيّوقدّقامّالدليلّعلىّوجوبّقتلّصاحبهّولمّيأتّنصّ
والّإجماعّلسقوطّالقتلّعنهّوالقياسّمتعذرّمعّوجودّالفرقّالجليّفانقطعّاإللحاقّّ.
والذيّيحققّهذهّالطريقةّأنهّلمّيأتّفيّكتابّوالّسنةّوالّإجماعّأنّكلّمنّارتدّبأيّقولّأوّأيّفعلّكانّفإنهّيسقطّ
عنهّالقتلّإذاّتابّبعدّالقدرةّعليهّبلّالكتابّوالسنةّواإلجماعّقدّفرقّبينّأنواعّالمرتدينّكماّسنذكرهّوإنماّبعضّ
ّالناسّيجعلّبرأيهّالردةّجنساّواحداّعلىّتباينّأنواعهّويقيسّبعضهاّببعضّفإذاّلمّيكنّمعهّعمومّنطقيّيعمّأنواعّ
المرتدينّلمّيبقّإالّالقياسّوهوّفاسدّإذاّفارقّالفرعّاألصلّبوصفّلهّتأثيرّفيّالحكمّوقدّدلّعلىّتأثيرهّنصّ
الشارعّوتنبيههّوالمناسبةّالمشتملةّعلىّالمصلحةّالمعتبرةّّ.
وتقريرّهذاّمنّثالثةّأوجهّّ:
ّ
ّ
ّ
ّينّّتابّواّ
ّه ّم}ّإلىّقوله{ّ:إّالّالذ ّّ
ّفّّي ّهدّيّ ّ
أحدهاّ:أنّدالئلّقبولّتوبةّالمرتدّمثلّقولهّتعالىّ {ّ:كي ّّ
هللاّّقّوماّّ ّكّف ّرواّّبّع ّدّإّي ّمان ّ
ّكّّوأّ ّ
اهللّمّنّّّّبّع ّدّإّي ّمانّ ّه}ّونحوهاّليسّفيهاّإالّتوبةّمنّكفرّبعدّاإليمانّفقطّ
صلّ ّحوا}ّوقولهّتعالىّ {ّ:منّّّ ّكّف ّّرّّب ّّ
مّنّّّّبّع ّدّّذل ّّ
دونّمنّانضمّإلىّكفرهّمزيدّأذىّوإضرارّوكذلكّسنةّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّإنماّفيهاّقبولّتوبةّمنّجردّ
الردةّفقطّوكذلكّسنةّالخلفاءّالراشدينّإنماّتضمنتّقبولّتوبةّمنّجردّالردةّوحاربّبعدّارتدادهّكمحاربةّالكافرّ
األصليّعلىّكفرهّفمنّعزمّأنّفيّاألصولّماّيعمّتوبةّكلّمرتدّسواءّجردّالردةّأوّغلظهاّبأيّشيءّكانّفقدّأخطأّ
وحينئذّفقدّقامتّاألدلةّعلىّوجوبّقتلّالسابّوأنهّمرتدّولمّتدلّاألصولّعلىّأنّمثلهّيسقطّعنهّالقتلّفيجبّقتلهّ
بالدليلّالسالمّعنّالمعارضّّ.
ّ
ّ
ّ
هللاّالّ
اتّّو ّ
قّّو ّجا ّء ّه ّمّ ّالّبّيّن ّّ
لّ ّح ّّ
الرسّو ّ
ّفّّي ّهدّيّ ّ
الثانيّ:أنّهللاّسبحانهّقالّ {ّ:كي ّّ
ّه ّمّّو ّش ّهّدواّأنّّّ ّ
هللاّّقّوماّّ ّكّفرّواّّبّعدّّّإّي ّمان ّ
ّ
ّ
ّي ّهدّيّ ّالّقّو ّمّ ّ
ّ
ّينّفّي ّهاّالّي ّ
ّخّففّّّ ّعّن ّه ّمّ ّالّعّذابّّّ
ّينّ ّخالّد ّّ
اسّأ ّج ّمع ّّ
هللاّّو ّال ّمالّئ ّك ّةّّوالّن ّّ
ّه ّمّلّّعّن ّةّ ّ
ّينّأّولّئ ّّ
الظالّم ّّ
ّكّ ّج ّز ّاؤ ّه ّمّأنّّّ ّعلّي ّ
ّه ّمّّث ّمّ ّ
ّكّّوأّ ّ
ّينّّتابّواّم ّ
ازّداّدواّ ّكّفراّّ
هللاّ ّغفّورّّّ ّرحّي ّمّإّنّّّالّذ ّّ
صلّ ّحواّّفإّنّّّ ّّ
ّنّّبّع ّدّّذل ّّ
ّونّإّالّّالّذ ّّ
ّوالّ ّه ّمّّيّن ّظر ّّ
ّينّ ّكّف ّرواّّبّعدّّّإّي ّمان ّ
ّ
ون}ّفأخبرّسبحانهّأنّمنّازدادّكفراّبعدّإيمانهّلنّتقبلّتوبتهّوفرقّبينّالكفرّالمزيدّ
ّكّ ّه ّمّالضّالّ ّّ
لّّتّوّبّت ّه ّمّّوأولّئ ّّ
لّنّّّّتّقّب ّ
كفراّوالكفرّالمجردّفيّقبولّالتوبةّمنّالثانيّدونّاألولّفمنّزعمّأنّكلّكفرّبعدّاإليمانّتقبلّمنهّالتوبةّفقدّخالفّ
نصّالقرآنّّ.
وهذهّاآليةّإنّكانّقدّقيلّفيهاّإنّازديادّالكفرّالمقامّعليهّإلىّحينّالموتّوإنّالتوبةّالمنفيةّهيّتوبتهّعندّالغرغرةّ
أوّيومّالقيامةّفاآليةّأعمّمنّذلكّّ.
وقدّرأيناّسنةّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفرقتّبينّالنوعينّفقبلّتوبةّجماعةّمنّالمرتدينّثمّإنهّأمرّبقتلّمقيسّ
بنّحبابةّيومّالفتحّمنّغيرّاستتابةّلماّضمّإلىّردتهّقتلّالمسلمّوأخذّالمالّولمّيتبّقبلّالقدرةّعليهّوأمرّبقتلّ
العرنيينّلماّضمواّردتهمّنحواّمنّذلكّوكذلكّأمرّبقتلّابنّخطلّلماّضمّإلىّردتهّالسبّوقتلّالمسلمّوأمرّبقتلّ
ابنّأبيّسرحّلماّضمّإلىّردتهّالطعنّعليهّواالفتراءّوإذاّكانّالكتابّوالسنةّقدّحكماّفيّالمرتدينّبحكمينّورأيناّ
أنّمنّضرّوآذىّبالردةّأذىّيوجبّالقتلّلمّيسقطّعنهّالقتلّإذاّتابّبعدّالقدرةّعليهّوإنّتابّمطلقاّدونّمنّبدلّ
دينهّفقطّلمّيصحّالقولّبقبولّتوبةّالمرتدّمطلقاّوكانّالسابّمنّالقسمّالذيّالّيجبّأنّتقبلّتوبتهّكماّدلتّعليهّ
السنةّفيّقصةّابنّأبيّسرحّوألنّالسبّإيذاءّعظيمّللمسلمينّأعظمّعليهمّمنّالمحاربةّباليدّكماّتقدمّتقريرهّفيجبّ
أنّيتحتمّعقوبةّفاعلهّوألنّالمرتدّالمجردّإنماّنقتلهّلمقامهّعلىّالتبديلّفإذاّعاودّالدينّالحقّزالّالمبيحّلدمهّكماّ
يزولّالمبيحّلدمّالكافرّاألصليّبإسالمهّوهذاّالسابّأتىّمنّاألذىّهللّورسولهّبعدّالمعاهدةّعلىّتركّذلكّبماّأتىّ
بهّوهوّالّيقتلّلمقامهّعليهّفإنّذلكّممتنعّفصارّقتلهّكقتلّالمحاربّباليدّّ.
وبالجملةّفمنّكانتّردتهّمحاربةّهللّورسولهّبيدّأوّلسانّفقدّدلتّالسنةّالمفسرةّللكتابّأنهّمنّكفرّكفراّمزيداّالّ
تقبلّتوبتهّمنهّّ.
الوجهّالثالثّ:أنّالردةّقدّتتجردّعنّالسبّفالّتتضمنهّوالّتستلزمهّكماّتتجردّعنّقتلّالمسلمينّوأخذّأموالهمّإذّ
السبّوالشتمّإفراطّفيّالعداوةّوإبالغّفيّالمحادةّمصدرهّشدةّسفهّالكافرّوحرصهّعلىّفسادّالدينّوإضرارّأهلهّ
ولربماّصدرّعمنّيعتقدّالنبوةّوالرسالةّلكنّلمّيأتّبموجبّهذاّاالعتقادّمنّالتوقيرّواالنقيادّفصارّبمنزلةّإبليسّ
122

مختزل الصارم المسلول على شاتم الرسول(ص)

اختزال وتوضيب :عبدالرؤوف أبومجد البيضاوي

حيثّاعتقدّربوبيةّهللاّسبحانهّبقولهّ(رب)ّوقدّأيقنّأنّهللاّأمرهّبالسجودّثمّلمّيأتّبموجبّهذاّاالعتقادّمنّ
االستسالمّواالنقيادّبلّاستكبرّوعاندّمعاندةّمعارضّطاعنّفيّحكمةّاآلمرّّ.
والّفرقّبينّمنّيعتقدّأنّهللاّربهّوأنّهللاّأمرهّبهذاّاألمرّثمّيقولّ:إنهّالّيطيعهّألنّأمرهّليسّبصوابّوالّسدادّ
وبينّمنّيعتقدّأنّمحمداّرسولّهللاّوأنهّصادقّواجبّاإلتباعّفيّخبرهّوأمرهّثمّيسبهّأوّيعيبّأمرهّأوّشيئاّمنّ
أحوالهّأوّتنقصهّانتقاصاّالّيجوزّأنّيستحقهّالرسولّوذلكّأنّاإليمانّقولّوعملّفمنّاعتقدّالوحدانيةّفيّاأللوهيةّ
هللّسبحانهّوتعالىّوالرسالةّلعبدهّورسولهّثمّلمّيتبعّهذاّاالعتقادّموجبهّمنّاإلجاللّواإلكرامّوالذيّهوّحالّفيّ
القلبّيظهرّأثرهّعلىّالجوارحّبلّقارنهّاالستخفافّوالتسفيهّواالزدراءّبالقولّأوّبالفعلّكانّوجودّذلكّاالعتقادّ
كعدمهّوكانّذلكّموجباّلفسادّذلكّاالعتقادّومزيالّلماّفيهّمنّالمنفعةّوالصالحّإذّاالعتقاداتّاإليمانيةّتزكيّالنفوسّ
وتصلحهاّفمتىّلمّتوجبّزكاةّالنفسّوالّصالحاّفماّذاكّإالّألنهاّلمّترسخّفيّالقلبّولمّتصرّصفةّونعتاّللنفسّ
ّوصالحاّوإذاّلمّيكنّعلمّاإليمانّالمفروضّصفةّلقلبّاإلنسانّالزمةّلمّينفعهّفإنهّيكونّبمنزلةّحديثّالنفسّ
وخواطرّالقلبّوالنجاةّالّتحصلّإالّبيقينّفيّالقلبّولوّأنهّمثقالّذرةّّ.
هذاّفيماّبينهّوبينّهللاّوأماّفيّالظاهرّفتجريّاألحكامّعلىّماّيظهرهّمنّالقولّوالفعلّّ.
والغرضّبهذاّالتنبيهّعلىّأنّاالستهزاءّبالقلبّواالنتقاصّينافيّاإليمانّالذيّفيّالقلبّمنافاةّالضدّضدهّواالستهزاءّ
باللسانّينافيّاإليمانّالظاهرّباللسانّكذلكّّ.
والغرضّبهذاّالتنبيهّعلىّأنّالسبّالصادرّعنّالقلبّيوجبّالكفرّظاهراّوباطناّّ.
هذاّمذهبّالفقهاءّوغيرهمّمنّأهلّالسنةّوالجماعةّخالفّماّيقولهّبعضّالجهميةّوالمرجئةّالقائلينّبأنّاإليمانّهوّ
المعرفةّوالقولّبالّعملّمنّأعمالّالقلبّمنّأنهّإنماّينافيهّفيّالظاهرّوقدّيجامعهّفيّالباطنّوربماّيكونّلناّإنّشاءّ
هللاّتعالىّعودةّإلىّهذاّالموضعّّ.
والغرضّهناّأنهّكماّأنّالردةّتتجردّعنّالسبّفكذلكّقدّتتجردّعنّقصدّتبديلّالدينّوإرادةّالتكذيبّبالرسالةّكماّ
تجردّكفرّإبليسّعنّقصدّالتكذيبّبالربوبيةّوإنّكانّعدمّهذاّالقصدّالّينفعهّكماّالّينفعّمنّقالّ:الكفرّأنّالّيقصدّ
أنّيكفرّّ.
وإذاّكانّكذلكّفالشارعّإذاّأمرّبقبولّتوبةّمنّقصدّتبديلّدينهّالحقّوغيرّاعتقادهّوقولهّفإنماّذاكّألنّالمقتضىّ
للقتلّاالعتقادّالطارىءّوإعدامّاالعتقادّاألولّفإذاّعادّذلكّاالعتقادّاإليمانيّوزالّهذاّالطارئّكانّبمنزلةّالماءّ
والعصيرّ:يتنجسّبتغيرهّثمّيزولّالتغيرّفيعودّحالالّألنّالحكمّإذاّثبتّبعلةّزولّبزوالهاّوهذاّالرجلّلمّيظهرّ
مجردّتغيرّاالعتقادّحتىّيعودّمعصوماّبعودهّإليهّوليسّهذاّالقولّمنّلوازمّتغيرّاالعتقادّحتىّيكونّحكمهّكحكمهّ
إذّقدّيتغيرّاالعتقادّكثيراّوالّيكونّبهّأذىّهللّورسولهّّ.
وإضرارّبالمسلمينّيزيدّعلىّتغييرّاالعتقادّويفعلهّمنّيظنّسالمةّاالعتقادّوهوّكاذبّعندّهللاّورسولهّوالمؤمنينّ
فيّهذهّالدعوةّوالظنّومعلومّأنّالمفسدةّفيّهذاّأعظمّمنّالمفسدةّفيّمجردّتغيرّاالعتقادّمنّهذينّالوجهينّ:منّ
جهةّكونهّإضراراّزائداّومنّجهةّكونهّقدّيظنّأوّيقالّإنّاالعتقادّقدّيكونّسالماّمعهّفيصدرّعمنّالّيريدّاالنتقالّ
منّدينّإلىّدينّويكونّفسادهّأعظمّمنّفسادّاالنتقالّإذّاالنتقالّقدّعلمّأنهّكفرّفنزعّعنهّماّنزعّعنّالكفرّوهذاّقدّ
يظنّأنهّليسّبكفرّإالّإذاّصدرّاستحالالّبلّهوّمعصيةّوهوّمنّأعظمّأنواعّالكفرّفإذاّكانّالداعيّإليهّغيرّالداعيّ
إلىّمجردّالردةّوالمفسدةّفيهّمخالفةّلمفسدةّالردةّوهيّأشدّمنهاّلمّيجزّأنّيلحقّالتائبّمنهّبالتائبّمنّالردةّبالردةّ
ألنّمنّشروطّالقياسّقياسّالمعنىّاستواءّالفرعّواألصلّفيّحكمةّالحكمّباستوائهماّفيّدليلّالحكمةّإذاّكانتّخفيةّ
فإذاّكانّفيّاألصلّمعانّمؤثرةّيجوزّأنّتكونّالتوبةّإنماّقبلتّألجلهاّوهيّمعدومةّفيّالفرعّلمّيجزّإذاّالّيلزمّ
منّقبولّتوبةّمنّخففتّمفسدةّجنايتهّأوّانتفتّقبولّتوبةّمنّتغلظتّمفسدتهّأوّبقيتّّ.
وحاصلّهذاّالوجهّأنّعصمةّدمّهذاّبالتوبةّقياساّعلىّالمرتدّمتعذرّلوجودّالفرقّالمؤثرّفيكونّالمرتدّالمنتقلّإلىّ
دينّآخرّومنّأتىّمنّالقولّبماّيضرّالمسلمينّويؤذيّهللاّورسولهّوهوّموجبّللكفرّنوعينّتحتّجنسّالكافرّبعدّ
إسالمهّوقدّشرعتّالتوبةّفيّحقّاألولّفالّيلزمّشرعّالتوبةّفيّحقّالثانيّلوجودّالفارقّمنّحيثّاإلضرارّومنّ
حيثّإنّمفسدتهّالّتزولّبقبولّالتوبةّّ.
فصل.
قدّتضمنّهذهّالداللةّعلىّوجوبّقتلّالسابّمنّالمسلمينّوإنّتابّوأسلمّويوجبهّقولّمنّفرقّبينهّوبينّالذميّإذاّ
أسلمّوقدّتضمنّالداللةّعلىّأنّالذميّإذاّعادّإلىّالذمةّلمّيسقطّعنهّالقتلّبطريقّاألولىّفإنّعودّالمسلمّإلىّ
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اإلسالمّأحقنّلدمهّمنّعودّالذميّإلىّذمتهّولهذاّعامةّالعلماءّالذينّحقنواّدمّهذاّوأمثالهّبالعودّإلىّاإلسالمّلمّيقولواّ
مثلّذلكّفيّالذميّإذاّعادّإلىّالذمةّّ.
ومنّتأملّسنةّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّقتلهّلبنيّقريظةّوبعضّأهلّخيبرّوبعضّبنيّالنضيرّوإجالئهّ
لبنيّالنضيرّوبنيّقينقاعّبعدّأنّنقضّهؤالءّالذمةّوحرصواّعلىّأنّيجيبهمّإلىّعقدّالذمةّثانياّفلمّيفعلّثمّسنةّ
خلفائهّوصحابتهّفيّمثلّهذاّالمؤذيّوأمثالهّمعّالعلمّبأنهّكانّأحرصّشيءّعلىّالعودّإلىّالذمةّلمّيستربّفيّأنّ
القولّبوجوبّإعادةّمثلّهذاّإلىّالذمةّقولّمخالفّللسنةّوإلجماعّخيرّالقرونّوقدّتقدمّالتنبيهّعلىّذلكّفيّحكمّ
ناقضّالعهدّمطلقاّولوالّظهورهّألشبعناّالقولّفيهّوإنماّأحلناّعلىّسيرةّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوسنتهّمنّلهّ
بهاّعلمّفإنهمّالّيستريبونّأنهّلمّيكنّالذيّبينّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوهؤالءّاليهودّهدنةّمؤقتةّوإنماّكانتّذمةّ
مؤبدةّعلىّأنّالدارّدارّاإلسالمّوأنهّيجريّعليهمّحكمّهللاّورسولهّفيماّيختلفونّفيهّإالّأنهمّلمّيضربّعليهمّجزيةّ
ّولمّيلزمواّبالصغارّالذيّألزموهّبعدّنزولّبراءةّألنّذلكّلمّيكنّشرعّبعدّّ.
وأماّمنّقال"ّ:إنّالسابّيقتلّوإنّتابّوأسلمّوسواءّكانّكافراّأوّمسلما"ّفقدّتقدمّدليلهّعلىّأنّالمسلمّيقتلّبعدّ
التوبةّوأنّالذميّيقتلّوإنّطلبّالعودّإلىّالذمةّّ.
وأماّقتلّالذميّإذاّوجبّعليهّالقتلّبالسبّوإنّأسلمّبعدّذلكّفلهمّفيهّطرقّوهيّدالةّعلىّتحتمّقتلّالمسلمّأيضاّكماّ
تدلّعلىّتحتمّقتلّالذميّّ:
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
صلبّواّ
ضّّف ّساداّّأنّّّّيّقّتلواّأو
نّفّيّاأل ّر ّ ّ
هللاّّو ّرسّولّ ّهّّوّي ّسّعّو ّّ
ّونّ ّ
ارب ّّ
الطريقةّاألولىّ:قولهّتعالى{ّ:إّّن ّماّ ّج ّزا ّءّالذ ّّ
ّّّّي ّ
ّينّي ّ
ّح ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّكّلّ ّه ّمّخ ّ
ّرّةّ ّعذابّّّ ّع ّظي ّمّإّالّّ
ّز ّ
ضّذل ّّ
ّنّاأل ّر ّ ّ
ّّّّيّنّفّواّم ّّ
ّيه ّمّّوأّ ّر ّجلّ ّه ّمّمّنّّّخّالفّّّأّو
أّو
يّفّيّالّدّنّياّّولّ ّه ّمّفّيّاآلخ ّ
ّّّّتّق ّط ّّعّأّّيد ّ
ّه ّمّّف ّ
هللاّ ّغفّورّّّ ّرحّي ّم}ّفوجهّالداللةّأنّهذاّالسابّالمذكورّمنّالمحاربينّ
اعلّمّواّأّنّّّ ّّ
ّينّّتابّواّمّنّّّّقب ّّ
الّذ ّّ
ّلّأّنّّّّتّقدّرّواّ ّعلّي ّ
هللّورسولهّالساعينّفيّاألرضّفساداّالداخلينّفيّهذهّاآليةّسواءّكانّمسلماّأوّمعاهداّوكلّمنّكانّمنّالمحاربينّ
الداخلينّفيّهذهّاآليةّفإنهّيقامّعليهّالحدّإذاّقدرّعليهّقبلّالتوبةّسواءّتابّبعدّذلكّأوّلمّيتبّفهذاّالذميّأوّالمسلمّ
إذاّسبّثمّأسلمّبعدّأنّكلّواحدّقدّقدرّعليهّقبلّالتوبةّفيجبّإقامةّالحدّعليهّوحدهّالقتلّفيجبّقتلهّسواءّتابّأوّلمّ
يتبّّ.
والدليلّمبنيّعلىّمقدمتينّّ:
إحداهماّ:أنهّداخلّفيّهذهّاآليةّّ.
والثانيةّ:أنّذلكّيوجبّقتلهّإذاّأخذّقبلّالتوبةّّ.
أماّالمقدمةّالثانيةّفظاهرةّفإناّلمّنعلمّمخالفاّفيّأنّالمحاربينّإذاّأخذواّقبلّالتوبةّوجبّإقامةّالحدّعليهمّوإنّتابواّ
بعدّاألخذّوذلكّبينّفيّاآليةّفإنّهللاّأخبرّأنّجزاءهمّأحدّهذهّالحدودّاألربعةّإالّالذينّتابواّقبلّأنّتقدرواّعليهمّ
فالتائبّقبلّالقدرةّليسّجزاؤهّشيئاّمنّذلكّوغيرهّهذهّأحدّهذهّجزاؤهّوجزاءّأصحابّالحدودّتجبّإقامتهّعلىّاآليةّ
ألنّجزاءّالعقوبةّإذاّلمّيكنّحقاّآلدميّحيّبلّكانّحداّمنّحدودّهللاّوجبّاستيفاؤهّباتفاقّالمسلمينّوقدّقالّتعالىّ
فيّآيةّالسرقةّ{ّ:فاّق ّطعّواّّأّّيّدّي ّه ّماّ ّج ّزا ّءّّب ّماّ ّك ّسّبا}ّفأمرّبالقطعّجزاءّعلىّماّكسباهّفلوّلمّيكنّالجزاءّالمشروعّ
المحدودّمنّالعقوباتّواجباّلمّيعللّوجوبّالقطعّبهّإذّالعلةّالمطلوبةّيجبّأنّتكونّأبلغّمنّالحكمّوأقوىّمنهّ
والجزاءّاسمّللفعلّواسمّلماّيجازىّبهّولهذاّقرأّقولهّتعالىّ{ّ:ف ّج ّزا ّءّمّ
ل}ّبالتنوينّوباإلضافةّوكذلكّالثوابّ
لّ ّماّّقّت ّ
ّث ّ
والعقابّوغيرهماّفالقتلّوالقطعّقدّيسمىّجزاءّونكاالّوقدّيقالّفعلّهذهّليجزيهّوللجزاءّّ.
ولهذاّقالّاألكثرونّ:إنهّنصبّعلىّالمفعولّلهّوالمعنىّأنّهللاّأمرّبالقطعّليجزيهمّولينكلّعنّفعلهمّّ.
وقدّقيلّ:إنهّنصبّعلىّالمصدرّألنّمعنىّ"اقطعوا"ّاجزوهمّونكلواّّ.
وقيلّ:إنهّعلىّالحالّأيّفاقطعوهمّمجزينّمنكلينّهمّوغيرهمّأوّجازينّمنكلينّّ.
وبكلّحالّفالجزاءّمأمورّبهّأوّمأمورّألجلهّفثبتّأنهّواجبّالحصولّشرعاّوقدّأخبرّأنّجزاءّالمحاربينّأحدّ
الحدودّاألربعةّفيجبّتحصيلهاّإذّالجزاءّهناّيتحدّفيهّمعنىّالفعلّومعنىّالمجزيّبهّألنّالقتلّوالقطعّوالصلبّ
وهيّأفعالّوهيّعينّماّيجزيّبهّوليستّأجساماّبمنزلةّالمثلّمنّالنعمّّ.
يبينّذلكّأنّلفظّاآليةّخبرّعنّأحكامّهللاّسبحانهّالتيّيؤمرّاإلمامّبفعلهاّليستّعنّالحكمّالذيّيخيرّبينّفعلهّوتركهّ
إذاّليسّهللّأحكامّفيّأهلّذنوبّيخيرّاإلمامّبينّفعلهاّوتركّجميعهاّّ.
ّكّلّ ّه ّمّخ ّ
ّزيّّّفّيّالّدّنّيا}ّوالخزيّالّيحصلّإالّبإقامةّالحدودّالّبتعطيلهاّّ.
وأيضاّفإنهّقالّ{ّ:ذل ّّ
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وأيضاّفإنهّلوّكانّهذاّالجزاءّإلىّاإلمامّلهّإقامتهّوتركهّبحسبّالمصلحةّلندبّإلىّالعفوّكماّفيّقولهّتعالىّ{ّ:وإّنّّّ
ّعاّقّبّت ّمّّفّعاّقبّواّّبمّ
ّوّ
قّّب ّهّّفهّّ
صّد ّّ
}ّوقولهّ{ّ:و ّال ّجر ّّ
ين ّ
ّاب ّر ّّ
صّب ّرّت ّمّلّهّّ
ّث ّّ
ّصاصّّّّف ّمنّّّّت ّ
ّوحّق ّ
لّ ّماّعّوّقّبّت ّمّّب ّهّّولّئّنّّّ ّ
ّوّ ّخيّرّّّلّلص ّ
صّدقّوا}ّّّ.
ّسلّّم ّّةّإّلّىّأّ ّهلّ ّهّإّالّّأّنّّّّي ّ
ارةّّلّ ّه}ّوقولهّ{ّ:وّدّي ّّةّم ّ
ّكّف ّ
وأيضاّفاألدلةّعلىّوجوبّإقامةّالحدودّعلىّالسلطانّمنّالسنةّواإلجماعّظاهرةّولمّنعلمّمخالفاّفيّوجوبّجزاءّ
ّ:هلّيخيرّاإلمامّبينهاّبحسبّالمصلحةّأوّلكلّ
المحاربينّببعضّماّذكرّهللاّفيّكتابهّوإنماّاختلفواّفيّهذهّالحدود ّ
جرمّجزاءّمحدودّشرعا؟ّكماّهوّمشهورّفالّحاجةّإلىّاإلطنابّفيّوجوبّالجزاءّلكنّنقولّ:جزاءّالسابّالقتلّ
عيناّبماّتقدمّمنّالدالئلّالكثيرةّوالّيخيرّاإلمامّفيهّبينّالقتلّوالقطعّباإلنفاءّوإذاّكانّجزاؤهّالقتلّمنّهذهّالحدودّ
وقدّأخذّقبلّالتوبةّوجبّإقامةّالحدّعليهّإذاّكانّمنّالمحاربينّبالّترددّّ.
فلنبينّالمقدمةّاألولىّوهيّأنّهذاّمنّالمحاربينّهللّورسولهّالساعينّفيّاألرضّفساداّوذلكّمنّوجوهّّ:
أحدهاّ:ماّرويناهّمنّحديثّعبدّهللاّبنّصالحّكاتبّالليثّقالّ:ثناّمعاويةّبنّصالحّعنّعليّبنّأبيّطلحةّعنّابنّ
ضّّف ّساداّ}ّقالّ:كانّقومّ
نّفّيّ ّاألّ ّر ّ ّ
هللاّّو ّرسّولّ ّهّّوّي ّسّعّو ّّ
ّونّ ّّ
ارب ّّ
عباسّرضيّهللاّعنهماّقال"ّ:وقولهّ{إّّن ّماّ ّج ّزا ّءّالّذ ّّ
ّينّّي ّح ّ
منّأهلّالكتابّبينهمّوبينّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعهدّوميثاقّفنقضواّالعهدّوأفسدواّفيّاألرضّفخيرّهللاّرسولهّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّإنّشاءّهللاّأنّيقتلّوإنّشاءّأنّيصلبّوإنّشاءّأنّيقطعّأيديهمّوأرجلهمّمنّخالفّوأماّالنفيّ
فهوّأنّيهربّفيّاألرضّفإنّجاءّتائباّفدخلّفيّاإلسالمّقبلّمنهّولمّيؤاخذّبماّسلفّمنهّثمّقالّفيّموضعّآخرّ
وذكرّهذهّاآليةّمنّشهرّالسالحّفيّقبةّاإلسالمّوأخافّالسبيلّثمّظفرّبهّوقدرّعليهّفإمامّالمسلمينّفيهّبالخيارّ:إنّ
ض}ّيخرجواّمنّدارّاإلسالمّإلىّدارّ
ّنّاألّ ّر ّ ّ
ّّّّيّنّفّواّم ّّ
شاءّقتلهّوإنّشاءّصلبهّوإنّشاءّقطعّيدهّورجلهّثمّقال{ّ:أّو
ّه ّمّّف ّ
هللاّ ّغفّو ّرّ ّرحّي ّم}ّّّ.
اعلّمّواّأّنّّّ ّّ
ّلّأّنّّّّتّقد ّ
ّينّّتابّواّمّنّّّّقب ّّ
الحربّ{إّالّّالّذ ّّ
ّرواّ ّعلّي ّ
هللاّّو ّرسّولّ ّهّ
ّونّ ّّ
ارب ّّ
وكذلكّروىّمحمدّبنّيزيدّالواسطيّعنّجويبرّعنّالضحاكّقولهّتعالى{ّ:إّّن ّماّ ّج ّزا ّءّالّذ ّّ
ّينّي ّ
ّح ّ
ضّّف ّساداّ}ّقال"ّ:كانّناسّمنّأهلّالكتابّبينهمّوبينّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّعهدّوميثاقّ
نّفّيّ ّاألّ ّر ّ ّ
ّوّي ّسّعّو ّّ
فقطعواّالميثاقّوأفسدواّفيّاألرضّفخيرّهللاّرسولهّأنّيقتلّإنّشاءّأوّيصلبّأوّيقطعّأيديهمّوأرجلهمّمنّخالفّ
وأماّالنفيّأنّيهربّفيّاألرضّوالّيقدرّعليهّفإنّجاءّتائباّداخالّفيّاإلسالمّقبلّمنهّولمّيؤاخذّبماّعمل"ّّ.
وقالّالضحاك"ّ:أيماّرجلّمسلمّقتلّأوّأصابّحداّأوّماالّلمسلمّفلحقّبالمشركينّفالّتوبةّلهّحتىّيرجعّفيضعّيدهّ
فيّيدّالمسلمينّفيقرّبماّأصابّقبلّأنّيهربّمنّدمّأوّغيرهّأقيمّعليهّأوّأخذّمنه"ّّ.
ففيّهذينّاألثرينّأنهاّنزلتّفيّقومّمعاهدينّمنّأهلّالكتابّلماّنقضواّالعهدّوأفسدواّفيّاألرضّوكذلكّفيّتفسيرّ
الكلبيّعنّأبيّصالحّعنّابنّعباسّوإنّكانّالّيعتمدّعليهّإذاّانفردّأنهاّنزلتّفيّقومّموادعينّوذلكّأنّرسولّهللاّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّوادعّهاللّبنّعويمرّوهوّأبوّبردةّاألسلميّعلىّأالّيعينهّوالّيعينّعليهّومنّأتاهّمنّالمسلمينّ
فهوّآمنّأنّيهاجّومنّأتىّالمسلمينّمنهمّفهوّآمنّأنّيهاجّومنّمرّبهاللّبنّعويمرّإلىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّفهوّآمنّأنّيهاجّّ.
قال"ّ:فمرّقومّمنّبنيّكنانةّيريدونّاإلسالمّبناسّمنّأسلمّمنّقومّهاللّبنّعويمرّولمّيكنّهاللّيومئذّشاهداّ
فنهدواّإليهمّفقتلوهمّوأخذواّأموالهمّفبلغّذلكّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفنزلّعليهّجبريلّبالقصةّفيهم"ّفقدّذكرّ
أنهاّنزلتّفيّقومّمعاهدينّلكنّمنّغيرّأهلّالكتابّّ.
وروىّعكرمةّعنّابنّعباسّوهوّقولّالحسنّأنهاّنزلتّفيّالمشركينّولعلهّأرادّالذينّنقضواّالعهدّكماّقالّهؤالءّ
فإنّالكافرّاألصليّالّينطبقّعليهّحكمّاآليةّّ.
والذيّيحققّأنّناقضّالعهدّبماّيضرّالمسلمينّداخلّفيّهذهّاآليةّمنّاألثرّماّقدمناهّمنّحديثّعمرّبنّالخطابّ
رضيّهللاّعنهّأنهّأتىّبرجلّمنّأهلّالذمةّنخسّبامرأةّمنّالمسلمينّبالشامّحتىّوقعتّفتجللهاّفأمرّبهّعمرّفقتلّ
وصلبّفكانّأولّمصلوبّفيّاإلسالمّوقال"ّ:ياّأيهاّالناسّاتقواّهللاّفيّذمةّمحمدّعليهّالصالةّوالسالمّوالّتظلموهمّ
فمنّفعلّهذاّفالّذمةّله"ّوقدّرواهّعنهّعوفّبنّمالكّاألشجعيّوغيرهّكماّتقدمّّ.
وروىّعبدّالملكّبنّحبيبّبإسنادهّعنّعياضّبنّعبدّهللاّاألشعريّقال"ّ:مرتّامرأةّتسيرّعلىّبغلّفنخسّبهاّعلجّ
فوقعتّمنّالبغلّفبداّبعضّعورتهاّفكتبّبذلكّأبوّعبيدةّبنّالجراحّإلىّعمرّرضيّهللاّعنهّفكتبّإليهّعمر"ّ:أنّ
اصلبّالعلجّفيّذلكّالمكانّفإناّلمّنعاهدهمّعلىّهذاّإنماّعاهدناهمّعلىّأنّيعطواّالجزيةّعنّيدّوهمّصاغرون"ّّ.
وقدّقالّأبوّعبدّهللاّأحمدّبنّحنبلّفيّمجوسيّفجرّبمسلمة"ّ:يقتلّهذاّقدّنقضّالعهدّوكذلكّإنّكانّمنّأهلّالكتابّ
يقتلّأيضاّقدّصلبّعمرّرجالّمنّاليهودّفجرّبمسلمةّهذاّنقضّالعهد"ّقيلّلهّ:ترىّعليهّالصلبّمعّالقتل؟ّقالّ:
"ّ.
"إنّذهبّرجلّإلىّحديثّعمرّكأنهّلمّيعبّعليه ّ
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فهؤالءّأصحابّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعمرّوأبوّعبيدةّوعوفّبنّمالكّومنّكانّفيّعصرهمّمنّالسابقينّ
األولينّقدّاستحلواّقتلّهذاّوصلبهّوبينّعمرّأناّلمّنعاهدهمّعلىّمثلّهذاّالفسادّوأنّالعهدّانتقضّبذلكّفعلمّأنهمّ
تأولواّفيمنّنقضّالعهدّبمثلّهذاّأنهّمنّمحاربةّهللاّورسولهّوالسعيّفيّاألرضّفساداّفاستحلواّلذلكّقتلهّوصلبهّ
وإالّفصلبّمثلهّالّيجوزّإالّلمنّذكرهّهللاّفيّكتابهّّ.
وقدّقالّآخرونّمنهمّابنّعمرّوأنسّبنّمالكّومجاهدّوسعيدّبنّجبيرّوعبدّالرحمنّبنّجبيرّومكحولّوقتادةّ
وغيرهمّرضيّهللاّعنهم"ّ:إنهاّنزلتّفيّالعرنيينّالذينّارتدواّعنّاإلسالمّوقتلواّراعيّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
"ّوحديثّالعرنيينّمشهورّوالّمنافاةّبينّالحديثينّفإنّسببّالنزولّقدّ
واستاقواّإبلّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم ّ
يتعددّمعّكونّاللفظّعاماّفيّمدلولهّوكذلكّكانّعامةّالعلماءّعلىّأنّاآليةّعامةّفيّالمسلمّوالمرتدّوالناقضّكماّقالّ
األوزاعيّفيّهذهّاآليةّ:هذاّحكمّحكمهّهللاّفيّهذهّاألمةّعلىّمنّحاربّمقيماّعلىّاإلسالمّأوّمرتداّعنهّوفيمنّ
حاربّمنّأهلّالذمةّّ.
وقدّجاءتّآثارّصحيحةّعنّعليّوأبيّموسىّوأبيّهريرةّوغيرهمّرضيّهللاّعنهمّتقتضيّأنّحكمّهذهّاآليةّثابتّ
فيمنّحاربّالمسلمينّبقطعّالطريقّونحوهّمقيماّعلىّإسالمهّلهذاّيستدلّجمهورّالفقهاءّمنّالصحابةّوالتابعينّومنّ
بعدهمّعلىّحدّقطعّالطريقّبهذهّاآليةّّ.
والمقصودّهناّأنّهذاّالناقضّللعهدّوالمرتدّعنّاإلسالمّبماّفيهّالضررّداخلّفيهاّكماّذكرناّدالئلهّعنّالصحابةّ
والتابعينّوإنّكانّيدخلّفيهاّبعضّمنّهوّعلىّاإلسالمّوهذاّالسابّناقضّللعهدّبماّفيهّضررّعلىّالمسلمينّومرتدّ
بماّفيهّضررّعلىّالمسلمينّفيدخلّفيّاآليةّّ.
ومماّيدلّعلىّأنهّقدّعنىّبهاّناقضوّالعهدّفيّالجملةّأنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّنفىّبنيّقينقاعّوالنضيرّلماّ
نقضواّالعهدّإلىّأرضّالحربّوقتلّبنيّقريظةّوبعضّأهلّخيبرّلماّنقضواّالعهدّوالصحابةّقتلواّوصلبواّبعضّ
منّفعلّماّينقضّالعهدّمنّاألمورّالمضرةّفحكمّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوخلفائهّفيّأصنافّناقضّالعهدّ
كحكمّهللاّفيّهذهّاآليةّمعّصالحهّألنّيكونّامتثاالّألمرّهللاّفيهاّدليلّعلىّأنهمّمرادونّمنهاّّ.
الوجهّالثانيّ:أنّناقضّالعهدّوالمرتدّالمؤذيّالّريبّأنهّمحاربّهللّورسولهّفإنّحقيقةّنقضّالعهدّمحاربةّ
المسلمينّومحاربةّالمسلمينّمحاربةّهللّورسولهّوهوّأولىّبهذاّاالسمّمنّقاطعّالطريقّونحوهّألنّذلكّمسلمّلكنّلماّ
حاربّالمسلمينّعلىّالدنياّكانّمحارباّهللّورسولهّفالذيّيحاربهمّعلىّالدينّأولىّأنّيكونّمحارباّهللّورسولهّثمّالّ
يخلوّإماّأنّالّيكونّمحارباّهللّورسولهّحتىّيقاتلهمّويمتنعّعنهمّأوّيكونّمحارباّإذاّفعلّماّيضرهمّمماّفيهّنقضّ
العهدّوإنّلمّيقاتلهمّواألولّالّيصحّلماّقدمناهّمنّأنّهذاّقدّنقضّالعهدّوصارّمنّالمحاربينّوألنّأباّبكرّالصديقّ
رضيّهللاّعنهّقالّ:أيماّمعاهدّتعاطىّسبّاألنبياءّفهوّمحاربّغادرّّ.
وعمرّوسائرّالصحابةّقدّجعلواّالذميّالذيّتجللّالمسلمةّبعدّأنّنخسّبهاّالدابةّمحارباّبمجردّذلكّحتىّحكمواّفيهّ
بالقتلّوالصلبّفعلمّأنهّالّيشترطّفيّالمحاربةّالمقاتلةّبلّكلّماّنقضّالعهدّعندهمّمنّاألقوالّواألفعالّالمضرةّفهوّ
محاربّداخلّفيّهذهّاآليةّّ.
فإنّقيلّ:فيلزمّمنّهذاّأنّيكونّكلّمنّنقضّالعهدّبماّفيهّضررّيقتلّإذاّأسلمّبعدّالقدرةّعليهّّ.
قيلّ:وكذلكّنقولّوعليهّيدلّماّذكرناهّفيّسببّنزولهاّفإنهاّإذاّنزلتّفيمنّنقضّالعهدّبالفسادّوقدّقيلّفيها{ّ:إّالّّ
ّهم}ّعلمّأنّالتائبّبعدّالقدرةّمبقىّعلىّحكمّاآليةّّ.
ّينّّتابّواّمّنّّّّقب ّّ
الّذ ّّ
ّلّأّنّّّّتّقدّرّواّ ّعلّي ّ
الوجهّالثالثّ:أنّكلّناقضّللعهدّفقدّحاربّهللاّورسولهّولوالّذلكّلمّيجزّقتلهّثمّالّيخلواّإماّأنّيقتصرّعلىّنقضّ
العهدّبأنّيلحقّبدارّالحربّأوّيضمّإلىّذلكّفساداّفإنّكانّاألولّفقدّحاربّهللاّورسولهّفقطّفهذاّلمّيدخلّفيّاآليةّ
وإنّكانّالثانيّفقدّحاربّوسعىّفيّاألرضّفساداّمثلّأنّيقتلّمسلماّأوّيقطعّالطريقّعلىّالمسلمينّأوّيغصبّ
مسلمةّعلىّنفسهاّأوّيظهرّالطعنّفيّكتابّهللاّورسولهّودينهّأوّيفتنّمسلماّعنّدينهّفإنّهذاّقدّحاربّهللاّورسولهّ
بنقضهّالعهدّوسعىّفيّاألرضّفساداّبفعلهّماّيفسدّعلىّالمسلمينّإماّدينهمّأوّدنياهمّوهذاّقدّدخلّفيّاآليةّفيجبّ
أنّيقتلّأوّيقتلّويصلبّأوّينفىّمنّاألرضّحتىّيلحقّبأرضّالحربّإنّلمّيقدرّعليهّأوّتقطعّيدهّورجلهّإنّكانّ
قدّقطعّالطرقّوأخذّالمالّوالّيسقطّعنهّذلكّإالّأنّيتوبّمنّقبلّأنّيقدرّعليهّوهوّالمطلوبّّ.
الوجهّالرابعّ:أنّهذاّالسابّمحاربّهللاّورسولهّساعّفيّاألرضّفساداّفيدخلّفيّاآليةّوذلكّألنهّعدوّهللّولرسولهّ
ومنّعادىّهللاّورسولهّفقدّحاربّهللاّورسولهّوذلكّألنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقالّللذيّسبه"ّ:منّيكفننيّ
عدوي؟ّ"ّوقدّتقدمّذكرّذلكّمنّغيرّوجهّإذاّكانّعدواّلهّفهوّمحاربّوروىّالبخاريّفيّصحيحهّعنّأبيّهريرةّ
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"ّ:يقولّهللاّتباركّوتعالىّ:منّعادىّليّولياّفقدّبارزنيّ
رضيّهللاّعنهّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقال ّ
بالمحاربة"ّّ.
وفيّالحديثّعنّمعاذّبنّجبلّقالّ:سمعتّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّيقول"ّ:اليسيرّمنّالرياءّشركّومنّعادىّ
أولياءّهللاّفقدّبارزّهللاّبالمحاربة"ّفإذاّكانّمنّعادىّواحداّمنّاألولياءّقدّبارزّهللاّبالمحاربةّفكيفّمنّعادىّصفوةّ
هللاّمنّأوليائه؟ّفإنهّيكونّأشدّمبارزةّلهّبالمحاربةّوإذاّكانّمحارباّهللّألجلّعداوتهّللرسولّفهوّمحاربّللرسولّ
بطريقّاألولىّفثبتّأنّالسابّللرسولّمحاربّهللّورسولهّّ.
فإنّقيلّ:فلوّسبّواحداّمنّأولياءّهللاّغيرّاألنبياءّفقدّبارزّهللاّبالمحاربةّفإنهّإذاّسبهّفقدّعاداهّكماّذكرتمّوإذاّعاداهّ
فقدّبارزّهللاّبالمحاربةّكماّنصهّالحديثّالصحيحّومعّهذاّالّيدخلّفيّالمحاربةّالمذكورةّفيّاآليةّفقدّانتقضّالدليلّ
وذلكّيوجبّصرفّالمحاربةّإلىّالمحاربةّباليدّّ.
قيلّ:هذاّباطلّمنّوجوهّّ:
أحدهاّ:أنّليسّكلّمنّسبّغيرّاألنبياءّيكونّقدّعاداهمّإذّالّدليلّيدلّعلىّذلكّوقدّقالّهللاّسبحانهّوتعالىّ:
ّرّ ّماّاّكّت ّسبّواّّفّق ّدّ ّ
ّينّّو ّالمّ
ونّ ّالمّ
ّبيناّ}ّبعدّأنّأطلقّأنهّمنّآذىّهللاّ
تّّبّغي ّّ
ّؤّمّنا ّ
ّؤّمن ّّ
ّينّيّّؤّذ ّّ
{ّوالّذ ّّ
احّت ّملّواّّب ّهّتاناّّّوإّّثماّّمّ
ورسولهّفقدّلعنهّهللاّفيّالدنياّواآلخرةّفعلمّأنّالمؤمنّقدّيؤذىّبماّاكتسبّويكونّأذاهّبحقّكإقامةّالحدودّواالنتصارّ
فيّالشتمةّونحوّذلكّمعّكونهّولياّهللّوإذاّكانّواجباّفيّبعضّاألحيانّأوّجائزاّلمّيكنّمؤذيهّفيّتلكّالحالّعدواّلهّ
هللاّّو ّرسّولّ ّهّ
ألنّالمؤمنّيجبّعليهّأنّيواليّالمؤمنّوالّيعاديهّوإنّعاقبهّعقوبةّشرعيةّكماّقالّتعالى{ّ:إّّن ّماّّولّّي ّك ّمّ ّّ
ّينّآ ّمّنوا}ّّّ.
هللاّّو ّرسّولّ ّهّّوالّذ ّّ
لّ ّّ
ّينّآ ّمّنوا}ّوقالّتعالىّ{ّ:و ّمنّّّّيّتّو ّ
ّوالّذ ّّ
الثانيّ:أنّمنّسبّغيرّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقدّيكونّمعّالسبّمواليهّمنّوجهّآخرّفإنّسبابّالمسلمّإذاّ
لمّيكنّبحقّكانّفسوقاّوالفاسقّالّيعاديّالمؤمنينّبلّيواليهمّويعتقدّمعّالسبّللمؤمنّأنهّتجبّمواالتهّمنّوجهّآخرّ
أماّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفإنهّينافيّاعتقادّنبوتهّويستلزمّالبراءةّمنهّوالمعاداةّلهّألنّاعتقادّعدمّنبوتهّوهوّ
يقولّ"إنهّنبي"ّيوجبّأنّيعاملّمعاملةّالمتنبيينّوذلكّيوجبّأبلغّالعداواتّلهّّ.
الثالثّ:لوّفرضّأنّسبّغيرّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعداوةّلهّلكنّليسّأحدّبعينهّيشهدّلهّأنهّوليّهللّشهادةّ
توجبّأنّترتبّعليهاّاألحكامّالمبيحةّللدماءّبخالفّالشهادةّللنبيّبالواليةّفإنهاّبعينهّنعمّلماّكانّالصحابةّقدّيشهدّ
لبعضهمّبالواليةّخرجّفيّقتلّسابهمّخالفّمشهورّربماّنبينهّأنّشاءّهللاّتعالىّعليهّّ.
الرابعّ:أنهّلوّفرضّأنهّعادىّولياّعلمّأنهّوليّفإنماّيدلّعلىّأنهّبارزّهللاّبالمحاربةّوليسّفيهّذكرّمحاربةّهللاّ
ورسولهّوالجزاءّالمذكورّفيّاآليةّإنماّهوّلمنّحاربّهللاّورسولهّومنّسبّالرسولّفقدّعاداهّومنّعاداهّفقدّحاربهّ
وقدّحاربّهللاّأيضاّكماّدلّعليهّالحديثّفيكونّمحارباّهللّورسولهّومحاربةّهللاّورسولهّأخصّمنّمحاربةّهللاّ
والحكمّالمعلقّباألخصّالّيدلّعلىّأنهّمعلقّباألعمّوذلكّأنّمحاربةّالرسولّتقتضيّمشاقتهّعلىّماّجاءّبهّمنّ
ّالرسالةّوليسّفيّمعاداةّوليّبعينهّمشاقةّفيّالرسالةّبخالفّالطعنّفيّالرسولّّ.
الخامسّ:أنّالجزاءّفيّاآليةّلمنّحاربّهللاّورسولهّوسعىّفيّاألرضّفساداّوالطاعنّفيّالرسولّقدّحاربّهللاّ
ورسولهّكماّتقدمّوقدّسعىّفيّاألرضّفساداّكماّسيأتيّوهذاّالسابّللوليّوإنّكانّقدّحاربّهللاّفلمّيسعّفيّ
األرضّفساداّألنّالسعيّفيّاألرضّفساداّإنماّيكونّبإفسادّعامّلدينّالناسّأوّدنياهمّوهذاّإنماّيتحققّفيّالطعنّفيّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّولهذاّالّيجبّعلىّالناسّاإليمانّبواليةّالوليّويجبّعليهمّاإليمانّبنبوةّالنبيّّ.
السادسّ:أنّسابّالوليّلوّفرضّأنهّمحاربّهللّورسولهّفخروجهّمنّاللفظّالعامّلدليلّأوجبهّالّيوجبّأنّيخرجّ
هذاّالسابّللرسولّألنّالفرقّبينّالعداوتينّظاهرّوالقولّالعامّإذاّخصتّمنهّصورةّلمّتخصّمنهّصورةّأخرىّالّ
تساويهاّإالّبدليلّآخرّّ.
السابعّ:أنّحملهّعلىّالمحاربةّباليدّمتعذرّأيضاّفيّحقّالوليّألنّمنّعاداهّبيدهّلمّيوجبّذلكّأنّيدخلّفيّحكمّ
اآليةّعلىّاإلطالقّمثلّأنّيضربهّونحوّذلكّفالّفرقّإذاّفيّحقهّبينّالمعاداةّباليدّواللسانّبخالفّالنبيّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّفإنهّالّفرقّبينّأنّيعاديهّبيدّأوّلسانّفإنهّيمكنّدخولهّفيّاآليةّوذلكّمقررّاالستداللّكماّتقدمّّ.
وإذاّثبتّأنّهذاّالسابّمحاربّهللّورسولهّفهوّأيضاّساعّفيّاألرضّفساداّألنّالفسادّنوعانّ:فسادّالدنياّمنّالدماءّ
واألموالّوالفروجّوفسادّالدينّوالذيّيسبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّويقعّفيّعرضهّيسعىّليفسدّعلىّالناسّ
دينهمّثمّبواسطةّذلكّيفسدّعليهمّدنياهمّوسواءّفرضناّأنهّأفسدّعلىّأحدّدينهّأوّلمّيفسدّألنهّسبحانهّوتعالىّإنماّ
ضّّف ّساداّ}ّقيلّأنهّنصبّعلىّالمفعولّلهّأيّويسعونّفيّاألرضّللفسادّوكماّقالّ{ّ:وإّّذاّ
نّفّيّاألّ ّر ّ ّ
ّ{ّ:وّي ّسّعّو ّّ
قال ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّوهللاّّالّّيحّبّّّالف ّسادّّ}ّوالسعيّهوّالعملّوالفعلّفمنّسعىّ
كّال ّح ّر ّ
ضّلّّيف ّسدّّّفّي ّهاّّوّي ّهلّ ّ
ّتّولّىّ ّسّعىّفّيّاأل ّر ّ ّ
ثّّوالن ّس ّل ّ
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ليفسدّأمرّالدينّفقدّسعىّفيّاألرضّفساداّوإنّخابّسعيهّوقيلّ:إنهّنصبّعلىّالمصدرّأوّعلىّالحالّتقديرهّسعىّ
ّين}ّأوّكماّيقالّ:جلسّقعوداّوهذاّيقالّلكلّمنّعملّعمالّ
ضّ ّمّف ّسد ّّ
فيّاألرضّمفسداّكقولهّ{ّ:والّّتّعّثّواّفّيّاألّ ّر ّ ّ
يوجبّالفسادّوإنّلمّيؤثرّلعدمّقبولّالناسّلهّوتمكينهمّإياهّبمنزلةّقاطعّالطريقّإذاّلمّيقتلّأحداّولمّيأخذّماالّعلىّ
أنّهذاّالعملّالّيخلوّمنّفسادّفيّالنفوسّقطّإذاّلمّيقمّعليهّالحدّّ.
وأيضاّفإنهّالّريبّأنّالطعنّفيّالدينّوتقبيحّحالّالرسولّفيّأعينّالناسّوتنفيرهمّعنهّمنّأعظمّالفسادّكماّأنّ
الدعاءّإلىّتعزيرهّوتوقيرهّمنّأعظمّالصالحّوالفسادّضدّالصالحّفكماّأنّكلّقولّأوّعملّيحبهّهللاّفهوّمنّ
ضّّبّع ّدّإّ ّ
صال ّح ّها}ّ
الصالحّفكلّقولّأوّعملّيبغضهّهللاّفهوّمنّالفسادّقالّسبحانهّوتعالىّ{ّ:والّّتّف ّسّدواّفّيّاألّ ّر ّ ّ
يعنيّالكفرّوالمعصيةّبعدّاإليمانّوالطاعةّولكنّالفسادّنوعانّ:الزمّوهوّمصدرّفسدّيفسدّفساداّومتعدّوهوّاسمّ
لّّو ّ
هللاّّالّّيحّبّّّ ّالّف ّسادّّ}ّ
ثّّوالّن ّس ّ
ّكّ ّال ّح ّر ّّ
ضّلّّيّف ّسدّّّفّي ّهاّّوّي ّهل ّّ
ّمصدرّأفسدّيفسدّإفساداّكماّقالّتعالىّ {ّ:سّعىّفّيّاألّ ّر ّ ّ
}ّوهذاّإنماّيقالّلمنّأفسدّغيرهّألنهّلوّكانّالفسادّفيّنفسهّ
ضّّف ّساداّ ّ
نّفّيّاألّ ّر ّ ّ
وهذاّهوّالمرادّهناّألنهّقالّ{ّ:وّي ّسّعّو ّّ
ّ
ابّ
ص ّّ
فقطّلمّيقلّسعىّفيّاألرضّفساداّوإنماّيقالّفيّاألرضّلماّانفصلّعنّاإلنسانّكماّقالّسبحانهّوتعالىّ {ّ:ماّأ ّ
اقّّوفّيّأّّنفّ ّس ّهم}ّوقالّتعالىّ:
يه ّمّآّياتّّناّفّيّاآلّف ّّ
ّصيّب ّةّفّيّاألّ ّر ّ ّ
مّنّّّم ّ
ضّّوالّفّيّأّّنفّ ّس ّك ّمّإّالّّفّيّ ّكّتابّ}ّوقالّتعالىّ {ّ:سّن ّر ّ
ّ
ّ
ّ
ّينّّوفّيّأّنفّ ّس ّك ّم}ّّّ.
اتّلّلمّوّقن ّّ
ضّآّي ّّ
{ّوفّيّاأل ّر ّ ّ
وأيضاّفإنّالسابّونحوهّانتهكّحرمةّالرسولّونقصّقدرهّوآذىّهللاّورسولهّوعبادهّالمؤمنينّوأجرأّالنفوسّالكافرةّ
والمنافقةّعلىّاصطالمّأمرّاإلسالمّوطلبّإذاللّالنفوسّالمؤمنةّوإزالةّعزّالدينّوإسفالّكلمةّهللاّوهذاّمنّأبلغّ
السعيّفساداّّ.
ويؤيدّذلكّأنّعامةّماّذكرّفيّالقرآنّمنّالسعيّفيّاألرضّفساداّواإلفسادّفيّاألرضّفإنهّقدّعنىّبهّإفسادّالدينّ
فثبتّأنّهذاّالسابّمحاربّهللّورسولهّساعّفيّاألرضّفساداّفيدخلّفيّاآليةّّ.
الوجهّالخامسّ:أنّالمحاربةّنوعانّ:محاربةّباليدّومحاربةّباللسانّوالمحاربةّباللسانّفيّبابّالدينّقدّتكونّأنكىّ
منّالمحاربةّباليدّكماّتقدمّتقريرهّفيّالمسألةّاألولىّولذلكّكانّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيقتلّمنّكانّيحاربهّ
باللسانّمعّاستبقائهّبعضّمنّحاربهّباليدّخصوصاّمحاربةّالرسولّصلىّهللاّعليهّوسلمّبعدّموتهّفإنهاّإنماّتمكنّ
باللسانّوكذلكّاإلفسادّقدّيكونّباليدّوقدّيكونّباللسانّوماّيفسدهّاللسانّمنّاألديانّأضعافّماّتفسدهّاليدّكماّأنّماّ
يصلحهّاللسانّمنّاألديانّأضعافّماّتصلحهّاليدّفثبتّأنّمحاربةّهللاّورسولهّباللسانّأشدّوالسعيّفيّاألرضّ
لفسادّالدينّباللسانّأوكدّفهذاّالسابّهللّورسولهّأولىّباسمّالمحاربّالمفسدّمنّقاطعّالطريقّّ.
الوجهّالسادسّ:أنّالمحاربةّخالفّالمسألةّوالمسألةّ:أنّيسلمّكلّمنّالمتسالمينّمنّأذىّاآلخرّفمنّلمّتسلمّمنّيدهّ
أوّلسانهّفليسّبمسالمّلكّبلّهوّمحاربّومعلومّأنّمحاربةّهللاّورسولهّهيّالمغالبةّعلىّخالفّماّأمرّهللاّورسولهّ
إذّالمحاربةّلذاتّهللاّورسولهّمحالّفمنّسبّهللاّورسولهّلمّيسالمّهللاّورسولهّألنّالرسولّلمّيسلمّمنهّبلّطعنهّفيّ
رسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّمغالبةّهللّورسولهّعلىّخالفّماّأمرّهللاّبهّعلىّلسانّرسولهّوقدّأفسدّفيّاألرضّ
كماّتقدمّفيدخلّفيّاآليةّّ.
وقدّتقدمّفيّالمسألةّاألولىّأنّهذاّالسابّمحادّهللّورسولهّمشاقّهللّتعالىّورسولهّوكلّمنّشاقّهللاّورسولهّفقدّ
حاربّهللاّورسولهّألنّالمحاربةّوالمشاقةّسواءّفإنّالحربّهوّالشقّومنهّسميّالمحاربّمحارباّوأماّكونهّمفسداّ
فيّاألرضّفظاهرّّ.
واعلمّأنّكلّماّدلّعلىّأنّالسبّنقضّللعهدّفقدّدللّعلىّأنهّمحاربةّهللّورسولهّألنّحقيقةّنقضّالعهدّأنّيعودّ
الذميّمحارباّفلوّلمّيكنّبالسبّيعودّمحارباّلماّكانّناقضاّللعهدّوقدّقدمناّفيّذلكّمنّالكالمّماّالّيليقّإعادتهّلماّ
فيهّمنّاإلطالةّفليراجعّماّمضىّفيّهذاّالموضوعّفبقىّأنهّسعىّفيّاألرضّفساداّوهذاّأوضحّمنّأنّيحتاجّإلىّ
دليلّفإنّإظهارّكلمةّالكفرّوالطعنّفيّالمرسلينّوالقدحّفيّكتابّهللاّودينهّورسلهّوكلّسببّبينهّوبينّخلقهّالّ
يكونّشيءّأشدّمنهّفساداّوعامةّاآليّفيّكتابّهللاّالتيّتنهىّعنّاإلفسادّفيّاألرضّفإنّمنّأكثرّالمرادّبهاّالطعنّ
ضّّقالّواّإّّن ّماّ
لّلّ ّه ّمّالّّتّف ّسّدواّفّيّاألّ ّر ّ ّ
فيّاألنبياءّكقولهّسبحانهّعنّالمنافقينّالذينّيخادعونّهللاّوالذينّآمنواّ{ّ:وإّّذاّقّي ّ
ّن ّحنّّّم ّ
ضّ
ون}ّوإنماّكانّإفسادهمّنفاقهمّوكفرهمّوقولهّ{ّ:والّّتّف ّسّدواّفّيّاألّ ّر ّ ّ
{ّ:أّالّإّّن ّه ّمّ ّه ّمّ ّال ّمّف ّسّد ّّ
ّون}ّقالّتعالى ّ
ّصلّح ّّ
صال ّح ّها}ّوقولهّسبحانهّ{ّ:و ّ
ّّبّعدّّّإّ ّ
هللاّّالّّيحّبّّّ ّالّف ّسادّّّ}ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وقولهّ{ّ:وأ ّ
ّين}ّوإذاّكانّهذاّمحارباّهللّورسولهّساعياّفيّاألرضّفساداّتناولتهّاآليةّ
لّال ّمف ّسد ّّ
صلّحّّّّوالّتتّبعّّّ ّسّبي ّ
وشملتهّّ.
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ومماّيقررّالداللةّمنّاآليةّأنّالناسّفيهاّقسمانّ:منهمّمنّيجعلهاّمخصوصةّبالكفارّمنّمرتدّوناقضّعهدّونحوهاّ
ومنهمّمنّيجعلهاّعامةّفيّالمسلمّالمقيمّعلىّإسالمهّوفيّغيرهّوالّأعلمّأحداّخصهاّبالمسلمّالمقيمّعلىّإسالمهّ
ّ
ّلّأنّّّ
ّينّّتابّواّمّنّّّّقب ّّ
فتخصيصهاّبهّخالفّاإلجماعّثمّالذينّقالواّإنهاّعامةّقالّكثيرّمنهمّقتادةّوغيرهّ:قوله{ّ:إّالّّالّذ ّّ
}ّ"هذاّألهلّالشركّخاصةّفمنّأصابّمنّالمشركينّشيئاّمنّالمسلمينّوهوّلهمّحربّفأخذّماالّأوّ
ّه ّم ّ
ّتّقد ّ
ّرواّ ّعلّي ّ
أصابّدماّثمّتابّمنّقبلّأنّيقدرّعليهّأهدرّعنهّماّمضى"ّلكنّالمسلمّالمقيمّعلىّإسالمهّمحاربتهّإنماّهيّباليدّ
ألنّلسانهّموافقّمسالمّللمسلمينّغيرّمحاربّأماّالمرتدّوالناقضّللعهدّفمحاربتهّتارةّباليدّوباللسانّأخرىّومنّ
زعمّأنّاللسانّالّتقعّبهّمحاربةّفاألدلةّالمتقدمةّفيّأولّالمسألةّمعّماّذكرناهّهناّتدلّعلىّأنهّمحاربةّعلىّأنّ
الكالمّفيّهذاّالمقامّإنماّهوّبعدّأنّتقررّأنّالسبّمحاربةّونقضّللعهدّّ.
واعلمّأنّهذهّاآليةّآيةّجامعةّألنواعّمنّالمفسدينّوالداللةّمنهاّظاهرةّقويةّلمنّتأملهاّالّأعلمّشيئاّيدفعهاّّ.
ّه ّم}ّوإنماّيكونّهذاّ
ّلّأّنّّّّتّقد ّ
ّينّّتابّواّمّنّّّّقب ّّ
فإنّقيلّ:مماّيدلّعلىّأنّالمحاربةّهناّباليدّفقطّأنهّقال{ّ:إّالّّالّذ ّّ
ّرواّ ّعلّي ّ
فيمنّيكونّممتنعاّوالشاتمّليسّممتنعاّّ.
قيلّ:الجوابّمنّوجوهّّ:
أحدهاّ:أنّالمستثنىّإذاّكانّممتنعاّلمّيلزمّأنّيكونّالمستبقىّممتنعاّلجوازّأنّتكونّاآليةّتعمّكلّمحاربّبيدّأوّ
لسانّثمّاستثنىّمنهمّالممتنعّإذاّتابّقبلّالقدرةّفيبقىّالمقدورّعليهّمطلقاّوالممتنعّإذاّتابّبعدّالقدرةّّ.
الثانيّ:أنّكلّمنّجاءّتائباّقبلّأخذهّفقدّتابّقبلّالقدرةّعليهّّ.
ّ
ّ
ّه ّم}ّوكلّ
ّينّّتابّواّمّنّّّّقب ّّ
سئلّعطاءّعنّالرجلّيجيءّبالسرقةّتائباّقالّ:ليسّعليهّقطعّوقرأ{ّ:إّالّّالذ ّّ
ّلّأنّّّّتّقّدرّواّ ّعلّي ّ
منّلمّيؤخذّفهوّممتنعّالّسيماّإذاّلمّيؤخذّولمّتقمّعليهّحجةّوذلكّألنّالرجلّوإنّكانّمقيماّفيمكنهّاالستخفاءّ
والهربّكماّيمكنّالمصحرّفليسّكلّمنّفعلّجرماّكانّمقدوراّعليهّبلّيكونّطلبّالمصحرّأسهلّمنّطلبّالمقيمّ
إذاّكانّالّيواريهّفيّالصحراءّخمرّوالّغابةّبخالفّالمقيمّفيّالمصرّوقدّيكونّالمقيمّلهّمنّيمنعهّمنّإقامةّالحدّ
عليهّفكلّمنّتابّقبلّأنّيؤخذّويرفعّإلىّالسلطانّفقدّتابّقبلّالقدرةّعليهّّ.
وأيضاّفإذاّتابّقبلّأنّيعلمّبهّويثبتّالحدّعليهّفإنّجاءّبنفسهّفقدّتابّقبلّالقدرةّعليهّألنّقيامّالبينةّوهوّفيّأيديناّ
قدرةّعليهّفإذاّتابّقبلّهذينّفقدّتابّقبلّالقدرةّعليهّقطعاّّ.
الثالثّ:أنّالمحاربّباللسانّكالمحاربّباليدّقدّيكونّممتنعاّوقدّيكونّالمحاربّباليدّمستضعفاّبينّقومّكثيرينّوكماّ
أنّالذيّيخاطرّبنفسهّبقتالّقومّكثيرينّقليلّفكذلكّالذيّيظهرّالشتمّونحوهّمنّالضررّبينّقومّكثيرينّقليلّوإنّ
الغالبّأنّالقاطعّبسيفهّإنماّيخرجّعلىّمنّيستضعفهّفكذلكّالذيّيظهرّالشتمّونحوهّمنّالسابّونحوهّإنماّيفعلّذلكّ
فيّالغالبّمستخفياّمعّمنّالّيتمكنّمنّأخذهّورفعهّإلىّالسلطانّوالشهادةّعليهّّ.
ومماّيقررّالداللةّاالستداللّباآليةّمنّوجهينّآخرينّّ:
أحدهماّ:أنهاّقدّنزلتّفيّقومّممنّكفرّوحاربّبعدّسلمهّباتفاقّالناسّفيماّعلمناهّوإنّكانتّنزلتّأيضاّفيمنّحاربّ
وهوّمقيمّعلىّإسالمهّفالذميّإذاّحاربّإماّبأنّيقطعّالطريقّعلىّالمسلمينّأوّيستكرهّمسلمةّعلىّنفسهاّونحوّذلكّ
يصيرّبهّمحارباّوعلىّهذاّإذاّتابّبعدّالقدرةّعليهّلمّيسقطّعنهّالقتلّالواجبّعليهّوإنّكانّهذاّقدّاختلفّفيهّفإنّ
ّالعمدةّعلىّالحجةّفالسابّللرسولّأولىّوالّيجوزّأنّيخصّبمنّقاتلّألخذّالمالّفإنّالصحابةّجعلوهّمحارباّبدونّ
ذلكّوكذلكّسببّالنزولّالذيّذكرناهّليسّفيهّأنهمّقتلواّأحداّألخذّمالّولوّكانواّقتلواّأحداّلمّيسقطّالقودّعنّقاتلهّ
إذاّتابّقبلّالقدرةّوكانّقدّقتلهّولهّعهدّكماّلوّقتلهّوهوّمسلمّّ.
وأيضاّفقطعّالطرقّإماّأنّيكونّنقضاّللعهدّأوّيقامّعليهّماّيقامّعلىّالمسلمّمعّبقاءّالعهدّفإنّكانّاألولّفالّفرقّ
بينّقطعّالطريقّوغيرهّمنّاألمورّالتيّتضرّالمسلمينّوحينئذّفمنّنقضّالعهدّبهاّلمّيسقطّحدهّوهوّالقتلّإذاّتابّ
بعدّالقدرةّوإنّكانّالثانيّلمّينتقضّعهدّالذميّبقطعّالطريقّوقدّتقدمّالدليلّعلىّفسادهّثمّإنّالكالمّهناّإنماّهوّ
تفريعّعليهّفالّيصحّالمنعّبعدّالتسليمّّ.
الثانيّ:أنّهللاّسبحانهّفرقّبينّالتوبةّقبلّالقدرةّوبعدهاّألنّالحدودّإذاّرفعتّإلىّالسلطانّوجبتّولمّيمكنّالعفوّ
عنهاّوالّالشفاعةّفيهاّبخالفّماّقبلّالرفعّوألنّالتوبةّقبلّالقدرةّعليهّتوبةّاختيارّوالتوبةّبعدّالقدرةّتوبةّإكراهّ
واضطرارّبمنزلةّتوبةّفرعونّحينّأدركهّالغرقّوتوبةّاألممّالمكذبةّلماّجاءهاّالبأسّوتوبةّمنّحضرهّالموتّ
فقالّ:إنيّتبتّاآلنّفلمّيعلمّصحتهاّحتىّيسقطّالحدّالواجبّوألنّقبولّالتوبةّبعدّالقدرةّلوّأسقطتّالحدّلتعطلتّ
الحدودّوانبثقّسدّالفسادّفإنّكلّمفسدّيتمكنّإذاّأخذّأنّيتوبّبخالفّالتوبةّقبلّالقدرةّفإنهاّتقطعّدابرّالشرّمنّغيرّ
فسادّفهذهّمعانّمناسبةّقدّشهدّلهاّالشارعّباالعتبارّفيّغيرّهذاّاألصلّفتكونّأوصافاّمؤثرةّأوّمالئمةّفيعللّالحكمّ
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بهاّوهيّبعينهاّموجودةّفيّالسابّفيجبّأنّالّيسقطّالقتلّعنهّبالتوبةّبعدّاألخذّألنّإسالمهّتوبةّمنهّوكذلكّتوبةّ
كلّكافرّقالّسبحانهّوتعالىّ{ّ:فإّنّّّّتابّواّّوأّّقامّواّالصّالّة}ّفيّموضعينّوالحدّقدّوجبّبالرفعّوهذهّتوبةّإكراهّأوّ
اضطرارّوفيّقبولهاّتعطيلّللحدّوالّينتقضّهذاّعليناّبتوبةّالحربيّاألصليّفإنهّلمّيدخلّفيّهذهّاآليةّوألنهّإذاّ
تابّبعدّاألسرّلمّيخلّسبيلهّبلّيسترقّويستعبدّوهوّإحدىّالعقوبتينّاللتينّكانّيعاقبّبإحداهماّقبلّاإلسالمّوالسابّ
لمّيكنّعليهّإالّعقوبةّواحدةّفلمّيسقطّكقاطعّالطريقّوالمرتدّالمجردّلمّيسعّفيّاألرضّفساداّفلمّيدخلّفيّاآليةّ
والّيردّنقضاّمنّجهةّالمعنىّألناّإنماّنعرضهّللسيفّليعودّإلىّاإلسالمّوإنماّنقتلهّلمقامهّعلىّتبديلّالدينّفإذاّ
أظهرّاإلعادةّإليهّحصلّالمقصودّالذيّيمكنناّتحصيلهّوزالّالمحذورّالذيّيمكنناّإزالتهّوإنماّتعطيلّهذاّالحدّأنّ
يتركّعلىّردتهّغيرّمرفوعّإلىّاإلمامّولمّيقدحّكونهّمكرهاّبحقّفيّغرضناّألناّإنماّطلبناّمنهّأنّيعودّإلىّ
ّاإلسالمّطوعاّأوّكرهاّكماّلوّقاتلناهّعلىّالصالةّأوّالزكاةّفبذلهاّطوعاّأوّكرهاّحصلّمقصودناّوالسابّونحوهّمنّ
المؤذينّإنماّنقتلهمّلماّفعلوهّمنّاألذىّوالضررّالّلمجردّكفرهمّفإناّقدّأعطيناهمّالعهدّعلىّكفرهمّفإذاّأسلمّبعدّ
األخذّزالّالكفرّالذيّلمّيعاقبّعليهّبمجردهّّ.
وأماّاألذىّوالضررّفهوّإفسادّفيّاألرضّقدّمضىّمنهّكاإلفسادّبقطعّالطريقّلمّيزلّإالّبتوبةّاضطرارّلمّتطلبّ
منهّولمّيقتلّليفعلهاّبلّقوتلّأوّالّليبذلّواحداّمنّاإلسالمّأوّإعطاءّالجزيةّطوعاّأوّكرهاّفبذلّالجزيةّكرهاّعلىّ
أنهّالّيضرّالمسلمينّفضرهمّفاستحقّأنّيقتلّفإذاّتابّبعدّالقدرةّعليهّوأسلمّكانتّتوبةّمحاربّمفسدّمقدورّعليهّّ.
انّلّ ّه ّمّ
الطريقّالثانيةّ:قولهّسبحانهّ{ّ:وإّنّّّّن ّكّثواّأّّي ّماّن ّه ّمّمّنّّّّبّع ّدّ ّع ّهّد ّه ّمّّو ّطّعّنواّفّيّدّيّن ّك ّمّّفّقاّتلّواّأّّئ ّم ّةّ ّال ّكّف ّّرّإّّن ّه ّمّالّأّّي ّم ّّ
ّون}ّاآلياتّّ.
لّّعلّ ّه ّمّّيّنّته ّّ
)ّبكسرّالهمزةّوهيّ
وقدّقرأّابنّعامرّوالحسنّوعطاءّوالضحاكّواألصمعيّوغيرهمّعنّأبيّعمرّ(الّإيمانّلهم ّ
قراءةّمشهورةّّ.
وهذهّاآليةّتدلّعلىّأنهّالّيعصمّدمّالطاعنّإيمانّوالّيمينّثانيةّّ.
نّلّ ّه ّم}ّأيّالّوفاءّباأليمانّومعلومّأنهّإنماّأرادّالّوفاءّفيّالمستقبلّبيمينّ
أماّعلىّقراءةّاألكثرينّفإنّقولهّ{الّأّّي ّما ّّ
أخرىّإذّعدمّاليمينّفيّالماضيّقدّتحققّبقولهّ{ّ:وإّنّّّّن ّكّثواّأّّي ّماّن ّه ّم}ّفأفادّهذاّأنّالناكثّالطاعنّإمامّفيّالكفرّالّ
يعقدّلهّعهدّثانّأبداّّ.
وأماّعلىّقراءةّابنّعامرّفقدّعلمّأنّاإلمامّفيّالكفرّليسّلهّإيمانّولمّيخرجّهذاّمخرجّالتعليلّلقتالهمّألنّقولهّ
تعالىّ{ّ:فّقاّتلّواّأّّئ ّم ّةّ ّال ّكّف ّّر}ّأبلغّفيّانتفاءّاإليمانّعنهمّمنّقولهّتعالى(ّ:الّإيمانّلهم)ّوأدلّعلىّعلةّالحكمّولكنّيشبهّ
وهللاّأعلمّأنّيكونّالمقصودّأنّالناكثّالطاعنّإمامّفيّالكفرّالّيوثقّبماّيظهرهّمنّاإليمانّكماّلمّيوثقّبماّكانّ
عقدهّمنّاأليمانّألنّقولهّتعالى{ّ:الّإيمان}ّنكرةّمنفيةّبالّالتيّتنفيّالجنسّفتقتضيّنفيّاإليمانّعنهمّمطلقاّفثبتّ
أنّالناكثّالطاعنّفيّالدينّإمامّفيّالكفرّالّإيمانّلهّمنّهؤالءّوأنهّيجبّقتلهّوإنّأظهرّاإليمانّّ.
يؤيدّذلكّأنّكلّكافرّفإنهّالّإيمانّلهّفيّحالّالكفرّفكيفّبأئمةّالكفر؟ّفتخصيصّهؤالءّبسلبّاإليمانّعنهمّالّبدّأنّ
يكونّلهّموجبّوالّموجبّلهّإالّنفيهّمطلقاّعنهمّّ.
والمعنىّأنّهؤالءّالّيرتجىّإيمانهمّفالّيستبقونّوأنهمّلوّأظهرواّإيماناّلمّيكنّصحيحاّوهذاّكماّقالّالنبيّصلىّهللاّ
عليهّوسلم"ّ:اقتلواّشيوخّالمشركينّواستبقواّشرخهم"ّألنّالشيخّقدّعساّفيّالكفرّوكماّقالّأبوّبكرّالصديقّرضيّ
هللاّعنهّفيّوصيتهّألمراءّاألجنادّشرحبيلّبنّحسنةّويزيدّبنّأبيّسفيانّوعمروّبنّالعاص"ّ:ستلقونّأقواماّمحوفةّ
رؤوسهمّفاضربواّمعاقدّالشيطانّمنهاّبالسيوفّفألنّأقتلّرجالّمنهمّأحبّإليّمنّأنّأقتلّسبعينّمنّغيرهمّوذلكّ
ّون}ّوهللاّأصدقّالقائلين"ّفإنهّالّيكادّيعلمّأحداّمنّ
انّلّ ّه ّمّلّّعلّ ّه ّمّّيّنّته ّّ
بأنّهللاّتعالىّقالّ{ّ:فّقاّتلّواّأّئّ ّمّةّ ّال ّكّف ّّرّإّّن ّه ّمّالّأّّي ّم ّّ
الناقضينّللعهودّالطاعنينّفيّالدينّأئمةّالكفرّحسنّإسالمهّبخالفّمنّلمّينقضّالعهدّأوّنقضهّولمّيطعنّفيّالدينّ
أوّطعنّولمّينقضّعهداّفإنّهؤالءّقدّيكونّلهمّإيمانّّ.
ّون}ّأيّعنّالنقضّوالطعنّكماّسنقررهّوإنماّيحصلّاالنتهاءّإذاّقوتلتّالفئةّالممتنعةّ
يبينّذلكّأنهّقال{ّ:لّّعلّ ّه ّمّّيّنّته ّّ
حتىّتغلبّأوّأخذّالواحدّالذيّليسّبممتنعّفقتلّألنهّمتىّاستحييّبعدّالقدرةّطمعّأمثالهّفيّالحياةّفالّينتهونّّ.
ومماّيوضحّذلكّأنّهذهّاآليةّقدّقيلّ:إنهاّنزلتّفيّاليهودّالذينّكانواّقدّغدرواّبرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
ونكثواّماّكانواّأعطواّمنّالعهودّواأليمانّعلىّأنّالّيعينواّعليهّأعداءّمنّالمشركينّوهمواّبمعاونةّالكفارّ
والمنافقينّعلىّإخراجّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّالمدينةّفأخبرّأنهمّبدأواّبالغدرّونكثّالعهدّفأمرّبقتالهمّّ.
ذكرّذلكّالقاضيّأبوّيعلىّفعلىّهذاّيكونّسببّنزولّاآليةّمثلّمسألتناّسواءّّ.
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وقدّقيلّ:إنهاّنزلتّفيّمشركيّقريشّذكرهّجماعةّوقالتّطائفةّمنّالعلماءّ:وبراءةّإنماّنزلتّبعدّتبوكّوبعدّفتحّ
مكةّولمّيكنّحينئذّبقيّبمكةّمشركّيقاتلّفيكونّالمرادّمنّأظهرّاإلسالمّمنّالطلقاءّولمّيبقّقتلهّمنّالكفرّإذاّ
أظهرواّالنفاقّّ.
ويؤيدّهذاّقراءةّمجاهدّوالضحاك{ّ:نكثواّإيمانهم}ّبكسرّالهمزةّفتكونّدالةّعلىّأنّمنّنكثّعهدهّالذيّعاهدّعليهّ
منّاإلسالمّوطعنّفيّالدينّفإنهّيقاتلّوإنهّالّإيمانّلهّقالّمنّنصرّهذاّألنهّقالّ{ّ:فإّنّّّّتابّواّّوأّّقامّواّالصّالّةّّوآّتّواّ
ّ
ّ{ّ:وإّنّّّّن ّكّثواّإيمانهم}ّفعلمّأنّهذاّنكثّبعدّهذهّالتوبةّألنهّقدّتقدمّاإلخبارّعنّنكثهمّ
ين}ّثمّقال ّ
الز ّكاّةّّفإّ ّخّواّن ّك ّمّفّيّالّد ّّ
ّونّفّيّمّ
ّفّّوإّنّّّّي ّظ ّه ّرواّ ّعلّّي ّك ّم}ّاآليةّوقدّتقدمّأنّ
ّة}ّوقولهّتعالىّ {ّ:كي ّّ
ّنّإّّالّّّوالّّذمّّ
ّؤم ّّ
ّاألولّبقولهّتعالى{ّ:الّّي ّرقّب ّّ
األيمانّمنّالعهودّفعلىّهذاّتعمّاآليةّمنّنكثّعهدّاإليمانّومنّنكثّعهدّاأليمانّأنهّإذاّطعنّفيّالدينّقوتلّوأنهّالّ
إيمانّلهّحينئذّفتكونّدالةّعلىّأنّالطاعنّفيّالدينّبسبّالرسولّونحوهّمنّالمسلمينّوأهلّالذمةّالّإيمانّلهّوالّ
يمينّلهّفالّيحقنّدمهّبشيءّبعدّذلكّّ.
فإنّقيلّ:قدّقيلّقولهّتعالى{ّ:الّإيمانّلهم}ّأيّالّأمانّلهمّمصدرّآمنتّالرجلّأومنهّإيماناّضدّأخفتهّكماّقالّتعالىّ:
{ّوآ ّمّن ّه ّمّمّنّّّ ّخّوفّّ}ّّّ.
قيلّ:إنّكانّهذاّالقولّصحيحاّفهوّحجةّأيضاّألنهّلمّيقصدّالّأمانّلهمّفيّالحالّفقطّللعلمّبأنهمّقدّنقضواّالعهدّ
وإنماّيقصدّالّأمانّلهمّبحالّفيّالزمانّالحاضرّوالمستقبلّوحينئذّفالّيجوزّأنّيؤمنّهذاّبحالّبلّيقتلّبكلّحالّّ.
}ّفعلمّأنّالتوبةّمنهّمقبولةّقيلّ
هللاّ ّعلّىّ ّمنّّّّي ّشا ّء ّ
فإنّقيلّ:إنماّأمرّفيّاآليةّبالمقاتلةّالّبالقتلّوقدّقالّبعدهاّ{ّ:وّيّتوبّّّ ّّ
لماّتقدمّذكرّطائفةّممتنعةّأمرّبالمقاتلةّوأخبرّسبحانهّأنهّيعذبهمّبأيديّالمؤمنينّوينصرّالمؤمنينّعليهمّثمّبعدّذلكّ
يتوبّهللاّعلىّمنّيشاءّألنّناقضيّالعهدّإذاّكانواّممتنعينّفمنّتابّمنهمّقبلّالقدرةّعليهّسقطتّعنهّالحدودّولذلكّ
ّقالّ {ّ:علّىّ ّمنّّّّي ّشا ّء}ّوإنماّيكونّهذاّفيّعددّتتعلقّالمشيئةّبتوبةّبعضهمّّ.
هللا}ّبالضمّوهذاّكالمّمستأنفّليسّداخالّفيّحيزّجوابّاألمرّوذلكّيدلّعلىّأنّ
يوضحّذلكّأنهّقالّ{ّ:وّيّتوبّّّ ّّ
التوبةّليستّمقصودةّمنّقتالهمّوالّهيّحاصلةّبقتالهمّوإنماّالمقصودّبقتالهمّانتهاؤهمّعنّالنكثّوالطعنّوالمضمونّ
بقتالهمّتعذيبهمّوخزيهمّوالنصرّعليهمّوفيّذلكّماّيدلّعلىّأنّالحدّالّيسقطّعنّالطاعنّالناكثّبإظهارّالتوبةّألنهّ
لمّيقتلّويقاتلّألجلهاّّ.
ّ
هللا}ّإلىّقولهّ{ّ:فإّنّّّّتابّواّّوأّقامّواّالصّالّةّّوآّتّواّ ّ
الز ّكاّةّّفإّ ّخّواّن ّك ّمّفّيّ
ّينّ ّع ّه ّدّ ّعّندّّّ ّّ
ّفّّي ّكونّّّلّّل ّم ّش ّرك ّّ
يؤيدّهذاّأنهّقالّ {ّ:كي ّّ
ّ
ّ
ين}ّثمّقالّ{ّ:وإّنّّّّن ّكّثواّأّي ّماّن ّه ّمّمّنّّّّبّع ّدّ ّع ّهّد ّه ّمّّو ّطّعّنواّفّيّدّيّن ّك ّمّّفّقاّتلّواّأّئ ّم ّةّ ّال ّكّف ّّر}ّفذكرّالتوبةّالموجبةّلألخوةّقبلّ
الّد ّّ
أنّيذكرّنقضّالعهدّوالطعنّفيّالدينّوجعلّللمعاهدّثالثةّأحوالّّ:
أحدهاّ:أنّيستقيمّلناّفنستقيمّلهّكماّاستقامّفيكونّمخلىّسبيلهّلكنّليسّأخاّفيّالدينّّ.
الحالةّالثانيةّ:أنّيتوبّمنّالكفرّويقيمّالصالةّويؤتيّالزكاةّفيصيرّأخاّفيّالدينّولهذاّلمّيقلّهناّفخلواّسبيلهمّكماّ
قالّفيّاآليةّقبلهاّألنّالكالمّهناكّفيّتوبةّالمحاربّوتوبتهّتوجبّتخليةّسبيلهّوهناّالكالمّفيّتوبةّالمعاهدّوقدّكانّ
ّون}ّّّ.
تّّلّقّوّّمّّيّعلّم ّّ
لّاآليا ّ
صّ
سبيلهّمخلىّوإنماّتوبتهّتوجبّأخوتهّفيّالدينّقالّسبحانهّ{ّ:وّنّف ّ
وذلكّأنّالمحاربّإذاّتابّوجبّتخليةّسبيلهّإذّحاجتهّإنماّهيّإلىّذلكّوجازّأنّيكونّقدّتابّخوفّالسيفّفيكونّ
تّاألّ ّع ّرابّّّآ ّمّناّقّ ّلّلّ ّمّّتّؤّمّنواّ
مسلماّالّمؤمناّفأخوتهّاإليمانيةّتتوقفّعلىّظهورّدالئلّاإليمانّكماّقالّتعالىّ{ّ:قالّ ّ
ّولّكّنّّّقّولّواّأّ ّسلّّمّنا}ّوالمعاهدّإذاّتابّفالّملجأّلهّإلىّالتوبةّظاهراّفإناّلمّنكرههّعلىّالتوبةّوالّيجوزّإكراههّفتوبتهّ
دليلّعلىّأنهّتابّطائعاّفيكونّمسلماّمؤمناّوالمؤمنونّإخوةّفيكونّأخاّّ.
الحالةّالثالثةّ:أنّينكثّيمينهّبعدّعهدهّويطعنّفيّدينناّفأمرّبقتالهّوبينّأنهّليسّلهّأيمانّوالّإيمانّوالمقصودّمنّ
قتالهّأنّينتهيّعنّالنقضّوالطعنّالّعنّالكفرّفقطّألنهّقدّكانّمعاهداّمعّالكفرّولمّيكنّقتالهّجائزاّفعلمّأنّاالنتهاءّ
منّمثلّهذاّعنّالكفرّليسّهوّالمقصودّبقتالهّوإنماّالمقصودّبقتالهّانتهاؤهّعنّماّأضرّبهّالمسلمينّمنّنقضّالعهدّ
والطعنّفيّالدينّوذلكّالّيحصلّإالّبقتلّالواحدّالممكنّوقتالّالطائفةّالممتنعةّقتاالّيعذبونّبهّويخزونّوينصرّ
المؤمنونّعليهمّإذّتخصيصّالتوبةّبحالّدليلّعلىّانتفائهاّفيّالحالّاألخرىّّ.
وذكرهّسبحانهّالتوبةّبعدّذلكّجملةّمستقلةّبعدّأنّأمرّبماّيوجبّتعذيبهمّوخزيهمّوشفاءّالصدورّمنهمّدليلّعلىّأنّ
توبةّمثلّهؤالءّالّبدّمعهاّمنّاالنتقامّمنهمّبماّفعلواّبخالفّتوبةّالباقيّعلىّعهدهّفلوّكانّتوبةّالمأخوذّبعدّاألخذّ
تسقطّالقتلّلكانتّتوبةّخاليةّعنّاالنتقامّوللزمّأنّمثلّهؤالءّالّيعذبونّوالّيخزونّوالّتشفىّالصدورّمنهمّوهوّ
خالفّماّأمرّبهّفيّاآليةّوصارّهؤالءّالذينّنقضواّالعهدّوطعنواّفيّالدينّكمنّارتدّوسفكّالدماءّفإنّكانّواحداّ
فالّبدّمنّقتلهّوإنّعادّإلىّاإلسالمّوإنّكانواّممتنعينّقوتلواّفمنّتابّبعدّذلكّمنهمّلمّيقتلّوهللاّسبحانهّأعلمّّ.
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اآلن}ّ
ّتّ ّّ
لّإّّنيّّتب ّّ
تّّقا ّ
ض ّّرّأّ ّحّد ّه ّمّ ّال ّمّو ّّ
ونّال ّسّيّئا ّ
ّينّّيّع ّملّ ّّ
تّالّتّوّب ّةّلّلّذ ّّ
ّس ّ
تّ ّحّتىّإّّذاّ ّح ّ
الطريقةّالثالثةّ:قولهّسبحانهّ{ّ:ولّي ّ
كّّيّنّف ّع ّه ّمّإّي ّماّن ّه ّمّلّمّاّ ّرأّّواّّبأّ ّسّنا}ّ
ّينّّفلّ ّمّّي ّ
اهللّّو ّحّدهّّّو ّكّف ّرّناّّب ّماّ ّكّناّّب ّهّ ّم ّش ّرك ّّ
وقولهّتعالىّ{ّ:فلّمّاّ ّرأّّواّّبأّ ّسّناّّقالّواّآ ّمّناّّب ّّ
ّنّ ّالم ّ
آآلنّّوّقّّدّ
ّينّ ّّ
ّسلّم ّّ
لّّوأّّناّم ّّ
تّّب ّهّّبّنوّإّ ّسرائي ّ
تّأّّن ّهّالّإّلّ ّهّإّالّّالّذّيّآ ّمّن ّّ
لّآ ّمّن ّّ
قّّقا ّ
وقولهّتعالىّ {ّ:حّتىّإّّذاّأّّد ّر ّك ّهّ ّالّغ ّر ّّ
س}ّوقدّتقدمّتقريرّ
تّّفّنّفّع ّهاّإّي ّماّن ّهاّإّالّّّقّو ّمّيّوّن ّّ
تّّق ّرّي ّّةّآ ّمّن ّّ
ّين}ّوقولهّتعالىّ{ّ:فلّّوالّ ّكاّن ّّ
ّنّ ّال ّمّف ّسد ّّ
تّم ّّ
لّّو ّكّن ّّ
ّتّّقّب ّ
صي ّّ
ّع ّ
الداللةّمنّهذهّاآلياتّفيّقتلّالمنافقّوذكرناّالفرقّبينّتوبةّالحربيّوالمرتدّالمجردّوتوبةّالمنافقّوالمفسدّمنّ
المعاهدينّونحوهماّوفرقناّبينّالتوبةّالتيّتدرأّالعذابّوالتوبةّالتيّتنفعّفيّالمآبّّ.
هللاّّو ّرسّولّ ّهّلّّعّن ّه ّمّ ّ
}ّاآلياتّوقدّقررناّفيماّ
ّرّة ّ
ونّ ّّ
ّينّيّّؤّذ ّّ
الطريقةّالرابعةّ:قولهّسبحانه{ّ:إّنّّّالّذ ّّ
هللاّّفّيّالّدّنّياّّواآلخ ّ
مضىّأنّهذهّاآليةّتدلّعلىّقتلّالمؤذيّمنّالمسلمينّمطلقاّوهيّتدلّعلىّقتلّمنّأظهرّاألذىّمنّأهلّالذمةّألنّ
اللعنةّالمذكورةّموجبةّللقتلّكماّفيّتمامّالكالمّوقدّتقدمّتقريرّهذاّّ.
نّ ّ
ّينّلّّعّن ّه ّمّ ّ
ّ
ّ
صيرا}ّنزلتّفيّابنّاألشرفّلماّطعنّ
هللاّّّو ّمنّّّّيّلّع ّّ
ّكّالّذ ّّ
وقدّذكرناّأنّقولهّتعالى{ّ:أّولّئ ّّ
هللاّّّفلّنّّّّت ّجدّّّل ّهّّن ّ
فيّدينّاإلسالمّوقدّكانّعاهدّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفانتقضّعهدهّبذلكّوأخبرّهللاّأنهّليسّلهّنصيرّليبينّأنّالّ
ذمةّلهّإذّالذميّلهّنصرّوالنفاقّلهّقسمانّ:نفاقّالمسلمّاستبطانّالكفرّونفاقّالذميّاستبطانّالمحاربةّوتكلمّالمسلمّ
بالكفرّكتكلمّالذميّبالمحاربةّفمنّعاهدناّعلىّأنّالّيؤذيّهللاّورسولهّثمّنافقّبأذىّهللاّورسولهّفهوّمنّمنافقيّ
ّينّأّّيّن ّماّّثّقفّواّأّخّ
ّ
ّذواّّوقّّتلواّ
المعاهدينّفمنّلمّينتهّمنّهؤالءّالمنافقينّأغرىّهللاّنبيهّبهمّفالّيجاورونهّ{إّالّّّقلّيالّّ ّمّلعّون ّّ
ّتّقتّيالّ}ّففيّاآليةّداللتانّّ.
إحداهماّ:أنّهذاّملعونّوالملعونّهوّالذيّيؤخذّأينّوجدّويقتلّفعلمّأنّقتلهّحتمّألنهّلمّيستثنّحاالّمنّاألحوالّكماّ
استثنىّفيّسائرّالصورّوألنهّقالّ(قتلوا)ّوهذاّوعدّمنّهللاّلنبيهّيتضمنّنصرهّوهللاّالّيخلفّالميعادّفعلمّأنهّالّبدّ
منّتقتيلهمّإذاّأخذواّولوّسقطّعنهمّالقتلّبإظهارّاإلسالمّولمّيتحققّالوعدّمطلقاّّ.
الثانيةّ:أنهّيجعلّانتهاءهمّالنافعّقبلّاألخذّوالتقتيلّكماّجعلّتوبةّالمحاربينّالنافعةّلهمّقبلّالقدرةّعليهمّفعلمّأنهمّإنّ
انتهواّعنّإظهارّالنفاقّمنّاألذىّونحوهّالنفاقّفيّالعهدّوالنفاقّفيّالدينّوإالّأغراهّهللاّبهمّحتىّالّيجاورونهّفيّ
البلدّملعونينّيؤخذونّويقتلونّوهذاّالطاعنّالسابّلمّينتهّحتىّأخذّفيجبّقتلهّّ.
وفيهاّداللةّثالثةّوهوّأنّالذيّيؤذيّالمؤمنينّمنّمسلمّأوّمعاهدّإذاّأخذّأقيمّعليهّحدّذلكّاألذىّولمّتدرأهّعنهّالتوبةّ
اآلنّفالذيّيؤذيّهللاّورسولهّبطريقّاألولىّألنّاآليةّتدلّعلىّأنّحالهّأقبحّفيّالدنياّواآلخرةّّ.
الطريقةّالخامسةّ:أنّسابّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيقتلّحداّمنّالحدودّالّلمجردّالكفرّوكلّقتلّوجبّحداّالّ
لمجردّالكفرّفإنهّالّيسقطّباإلسالمّّ.
وهذاّالدليلّمبنيّعلىّمقدمتينّّ:
إحداهماّ:أنهّيقتلّلخصوصّسبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّالمستلزمّللردةّونقضّالعهدّوإنّكانّذلكّمتضمناّ
للقتلّلعمومّماّتضمنهّمنّمجردّالردةّومجردّنقضّالعهدّفيّبعضّالمواضعّوالدليلّعلىّذلكّأنهّقدّتقدمّأنّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّأهدرّدمّالمرأةّالذميةّالتيّكانتّتسبهّصلىّهللاّعليهّوسلمّعندّاألعمىّالذيّكانّيأويّإليهاّوالّ
يجوزّأنّيكونّقتلهاّلمجردّنقضّالعهدّألنّالمرأةّالذميةّإذاّانتقضّعهدهاّفإنهاّتسترقّوالّيجوزّقتلهاّوالّيجوزّ
قتلّالمرأةّللكفرّاألصليّإالّأنّتقاتلّوهذهّالمرأةّلمّتكنّتقاتلّولمّتكنّمعينةّعلىّقتالّكماّتقدمّثمّإنهاّلوّكانتّ
تقاتلّثمّأسرتّصارتّرقيقةّولمّتقتلّعندّكثيرّمنّالفقهاءّمنهمّالشافعيّرضيّهللاّعنهّالسيماّإنّكانتّرقيقةّفإنّ
قتلهاّيمتنعّلكونهاّامرأةّولكونهاّرقيقةّلمسلمّفثبتّأنّقتلهاّكانّلخصوصّالسبّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوأنهّ
جنايةّمنّالجناياتّالموجبةّللقتلّكماّلوّزنتّالمرأةّالذميةّأوّقطعتّالطريقّعلىّالمسلمينّأوّقتلتّمسلماّأوّكماّلوّ
بدلتّدينّالحقّعندّأكثرّالفقهاءّالذينّيقتلونّالمرتدةّبلّهذاّأبلغّألنهّليسّفيّقتلّالمرتدةّمنّالسنةّالمأثورةّالخاصةّ
فيّكتبّالسننّالمشهورةّمثلّالحديثّالذيّفيّقتلّالسابةّالذميةّّ.
يوضحّذلكّأنّبنيّقريظةّنقضواّالعهدّونزلواّعلىّحكمّسعدّابنّمعاذّفحكمّفيهمّبأنّتقتلّمقاتليهمّوتسبىّالذريةّمنّ
النساءّوالصبيانّفقالّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:لقدّحكمتّفيهمّبحكمّهللاّمنّفوقّسبعةّأرقعة"ّثمّقتلّالنبيّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّالرجالّواسترقّالنساءّوالذريةّولمّيقتلّمنّالنساءّإالّامرأةّواحدةّكانتّقدّألقتّرحىّمنّفوقّ
الحصنّعلىّرجلّمنّالمسلمينّففرقّصلىّهللاّعليهّوسلمّبينّالذريةّالتيّلمّيثبتّفيّحقهمّإالّمجردّانتقاضّالعهدّ
وبينّالذريةّالذينّنقضواّالعهدّبماّيضرّالمسلمينّوهذهّالمرأةّالذميةّلمّينتقضّعهدهاّبأنهاّلحقتّبدارّالحربّ
وامتنعتّعنّالمسلمينّوإنماّنقضتّالعهدّبأنّضرتّالمسلمينّوآذتّهللاّورسولهّوسعتّفيّاألرضّفساداّبالصدّ
عنّسبيلّهللاّوالطعنّفيّدينّهللاّكماّفعلتّالمرأةّالملقيةّللرحىّفعلمّأنهاّلمّتقتلّلمجردّانتقاضّالعهدّوهيّلمّتكنّ
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ّ:تصيرّرقيقةّبنفسّالسبيّالّ
ّمسلمةّحتىّيقالّ:إنهاّقتلتّللردةّوالّهيّأيضاّبمنزلةّامرأةّقاتلتّثمّأسرتّحتىّيقال ّ
تقتلّأوّيقالّ:يجوزّقتلهاّكماّيجوزّقتلّالرجلّإذاّأسلمتّعصمّاإلسالمّالدمّوبقيتّرقيقةّلوجهينّّ:
أحدهماّ:أنّهذاّالسبّالذيّكانتّتقولهّلمّتكنّتقولهّللمشركينّوالّلعمومّالمسلمينّحتىّيقالّ:هوّبمنزلةّإعانةّالكفارّ
علىّالقتالّمنّكلّوجهّّ.
الثانيّ:أنهاّلمّتكنّممتنعةّحينّالسبّبلّهيّحينّالسبّممكنةّمقدورّعليهاّوحالهاّقبلهّوبعدهّسواءّّ.
فالسبّوإنّكانّحراباّلكنهّلمّيصدرّمنّممتنعةّأسرتّبعدّذلكّبلّمنّامرأةّملتزمةّللحكمّبينناّوبينهاّالعهدّعلىّ
الذمةّومعلومّأنّالسبّمنّاألمورّالمضرةّبالمسلمينّوأنهّمنّأبلغّالفسادّفيّاألرضّلماّفيهّمنّذلّاإليمانّوعزّ
الكفرّوإذاّثبتّأنهاّلمّتقتلّللكفرّوالّلنقضّالعهدّوالّلحرابّأصليّمتقدمّعلىّالقدرةّعليهاّثبتّأنّقتلهاّحدّمنّ
الحدودّوالقتلّالواجبّحداّالّلمجردّالكفرّالّيسقطّباإلسالمّكحدّالزانيّوالقاطعّوالقاتلّوغيرهمّمنّالمفسدينّّ.
ومماّيقررّاألمرّأنّالسبّإماّأنّيكونّحراباّأوّجنايةّمفسدةّليستّحراباّفإنّكانّحراباّفهوّحرابّمنّذميّأوّ
مسلمّوسعيّفيّاألرضّفساداّوالذميّإذاّحاربّوسعىّفيّاألرضّفساداّوجبّقتلهّوإنّأسلمّبعدّالقدرةّعليهّحيثّ
يكونّحراباّموجباّللقتلّوحرابّهذهّالمرأةّموجبّللقتلّكماّجاءتّبهّالسنةّوإنّكانتّجنايةّمفسدةّليستّحراباّ
وهيّموجبةّللقتلّقتلتّأيضاّبعدّاألخذّبطريقّاألولىّكسائرّالجناياتّالموجبةّللقتلّوهذاّكالمّمقررّومدارهّعلىّ
حرفّواحدّوهوّأنّالسبّوإنّكانّمنّأعمالّاللسانّفقدّدلتّالسنةّبأنهّبمنزلةّالفسادّوالمحاربةّبعملّالجوارحّ
وأشدّولذلكّقتلتّهذهّالمرأةّّ.
وتمامّذلكّأنّقياسّمذهبّمنّيقول"ّ:إنّالسابّإذاّقتلّإنماّيقتلّألنهّنقضّالعهد"ّأنّالّيجوزّقتلّهذهّبلّلوّكانتّ
قدّقتلتّباليدّواللسانّثمّأخذتّلمّتقتلّعندهّفإذاّدلتّالسنةّعلىّفسادّهذاّالقولّعلمّصحةّالقولّاآلخرّإذّالّثالثّ
بينهماّوالّريبّعندّأحدّأنّمنّقتلّلحدثّأخذّبهّأوجبّنقضّعهدهّولمّيقتلّلمجردّأنّانتقضّعهدهّفقطّفإنّقتلهّالّ
يسقطّباإلسالمّألنّفسادّذلكّالحدثّالّيزولّباإلسالمّّ.
أالّترىّأنّالجناياتّالناقضةّللعهدّمثلّقطعّالطريقّوقتلّالمسلمّوالتجسسّللكفارّوالزنىّبمسلمةّواستكراههاّعلىّ
"ّ:متىّأسلمّلمّآخذهّإالّبماّيوجبّالقتلّإذاّفعلهّالمسلمّ
الفجورّونحوّذلكّإذاّصدرّمنّذميّفمنّقتلهّلنقضّالعهدّقال ّ
باقياّعلىّإسالمهّمثلّأنّيكونّقدّقتلّفيّقطعّالطريقّفأقتلهّأوّزنىّفأحدهّأوّقتلّمسلماّفأقيدهّألنهّباإلسالمّصارّ
"ّقالّ:أقتلهّوإنّأسلمّ
بمنزلةّالمسلمينّفالّيقتلّكفرا"ّومنّقال"ّ:أقتلهّلمحاربةّهللاّورسولهّوسعيهّفيّاألرضّفسادا ّ
وتابّبعدّأخذهّكماّأقتلّالمسلمّإذاّحاربّثمّتابّبعدّالقدرةّألنّاإلسالمّالطارئّالّيسقطّالحدودّالواجبةّقبلهّآلدميّ
بحالّوإنّمنعّابتداءّوجوبهاّكماّلوّقتلّذميّذمياّأوّقذفهّثمّأسلمّفإنّحدهّالّيسقطّولوّقتلهّأوّقذفهّابتداءّلمّيجبّ
عليهّقودّوالّحدّوالّيسقطّماّكانّمنهاّهللّإذاّتابّبعدّالقدرةّكماّلوّقتلّفيّقطعّالطريقّفإنهّالّيسقطّعنهّباإلسالمّ
وفاقاّفيماّأعلمّوكذلكّلوّزنىّثمّأسلمّفإنّحدهّالقتلّالذيّكانّيجبّعليهّقبلّاإلسالمّعندّأحمدّوعندّالشافعيّحدهّ
حدّالمسلمّفحدّالسبّإنّكانّحقاّآلدميّلمّيسقطّباإلسالمّوإنّكانّحقاّهللّفليسّحداّعلىّالكفرّالطارئّوالمحاربةّ
األصليةّكماّدلتّعليهّالسنةّوالّعلىّمجردّالكفرّاألصليّباالتفاقّفيكونّحداّهللّعلىّمحاربةّموجبةّكقتلّالمرأةّ
وكلّقتلّوجبّحداّعلىّمحاربةّذميةّلمّيسقطّباإلسالمّبعدّالقدرةّباالتفاقّفإنّالذميةّإذاّلمّتقتلّفيّالمحاربةّلمّ
يقتلهاّمنّيقول"ّ:قتلّالذميّالمحاربّإنماّهوّلنقضّالعهد"ّومنّقتلهاّكماّدلتّعليةّالسنةّفالّفرقّفيّهذاّالبابّبينّ
أنّتسلمّبعدّالقدرةّأوّالّتسلمّّ.
واعلمّأنّمنّقال"ّ:إنّهذهّالذميةّتقتلّفإذاّأسلمتّسقطّعنهاّالقتلّلمّيجدّهذاّفيّاألصولّنظيراّأنّذميةّتقتلّوهيّ
فيّأيديناّويسقطّعنهاّالقتلّباإلسالمّبعدّاألخذّوالّأصالّيدلّعلىّالمسألةّوالحكمّإذاّلمّيثبتّبأصلّوالّنظيرّكانّ
تحكماّومنّقالّ"إنهاّتقتلّبكلّحال"ّفلهّنظيرّيقيسّبهّوهوّالمحاربةّباليدّوالزانيةّونحوهماّّ.
الطريقةّالسادسةّ:االستداللّمنّقتلّبنتّمروانّوهوّكاالستداللّمنّهذهّالقصةّألناّقدّقدمناّأنهاّكانتّمنّالمهادنينّ
الموادعينّوإنماّقتلتّللسبّخاصةّوالتقريرّكماّتقدمّّ.
الطريقةّالسابعةّ:أنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقال"ّ:منّلكعبّبنّاألشرفّفإنهّقدّآذىّهللاّورسوله"ّوقدّكانّمعاهداّ
قبلّذلكّثمّهجاّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوقتلهّالصحابةّغيلةّبأمرّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّمعّكونهّقدّ
أمنهمّعلىّدمهّومالهّباعتقادهّبقاءّالعهدّوألنهمّجاءوهّمجيءّمنّقدّآمنهّولوّكانّكعبّبمنزلةّكافرّمحاربّفقطّلمّ
يجزّقتلهّإذاّأمنهمّكماّتقدمّألنّالحربيّإذاّقلتّلهّأوّعملتّمعهّماّيعتقدّأنهّأمانّصارّلهّأماناّوكذلكّكلّمنّيجوزّ
أمانهّفعلمّأنّهجاءهّللنبيّعليهّالصالةّوالسالمّوأذاهّهللّتعالىّورسولهّالّينعقدّمعهّأمانّوالّعهدّوذلكّدليلّعلىّأنّ
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قتلهّحدّمنّالحدودّكقتلّقاطعّالطريقّإذّذلكّيقتلّوإنّأومنّكماّيقتلّالزانيّوالمرتدّوإنّأومنّوكلّحدّوجبّعلىّ
الذميّفإنهّالّيسقطّباإلسالمّوفاقاّّ.
الطريقةّالثامنةّ:أنهّقدّدلّهذاّالحديثّعلىّأنّأذىّهللاّورسولهّعلةّلالنتدابّإلىّقتلّكلّأحدّفيكونّذلكّعلةّأخرىّ
غيرّمجردّالكفرّوالردةّفإنّذكرّالوصفّبعدّالحكمّبحرفّالفاءّدليلّعلىّأنهّعلةّواألذىّهللّورسولهّيوجبّالقتلّ
ّويوجبّنقضّالعهدّويوجبّالردةّّ.
يوضحّذلكّأنّأذىّهللاّورسولهّلوّكانّإنماّأوجبّقتلهّلكونهّكافراّغيرّذيّعهدّلوجبّتعليلّالحكمّبالوصفّاألعمّ
فإنّاألعمّإذاّكانّمستقالّبالحكمّكانّاألخصّعديمّالتأثيرّفلماّعللّقتلهّبالوصفّاألخصّعلمّأنهّمؤثرّفيّاألمرّ
بقتلهّالّسيماّفيّكالمّمنّأوتيّجوامعّالكلمّوإذاّكانّالمؤثرّفيّقتلهّأذىّهللاّورسولهّوجبّقتلهّوإنّتابّكماّذكرناهّ
فيمنّسبّالنبيّعليهّالصالةّوالسالمّمنّالمسلمينّفإنّكالهماّأوجبّقتلهّأنهّآذىّهللاّورسولهّوهوّمقرّللمسلمينّبأنّ
هللاّّو ّرسّولّ ّهّ
ونّ ّّ
ّينّيّّؤّذ ّّ
الّيفعلّذلكّفلوّكانّعقوبةّهذاّالمؤذيّتسقطّبالتوبةّسقطتّعنهماّوألنهّقالّسبحانه{ّ:إّنّّّالّذ ّّ
نّ
هللاّّو ّمنّّّّيّلّع ّّ
ّينّلّّعّن ّه ّمّ ّّ
ّكّالّذ ّّ
ّهيناّ}ّوقالّفيّخصوصّهذاّالمؤذي{ّ:أّولّئ ّّ
ّرّةّّوأّ ّع ّدّلّ ّه ّمّ ّّ
لّّعّن ّه ّمّ ّّ
هللاّفّيّالّدّنّياّّواآلخ ّ
عّذاباّّم ّ
صيراّ}ّوقدّأسلفناّأنّهذهّاللعنةّتوجبّالقتلّإذاّأخذّوألنهّسبحانهّذكرّالذينّيؤذونّهللاّورسولهّثمّ
ّّ
هللاّّفلّنّّّّت ّجدّّّلّ ّهّّن ّ
ّرّ ّماّ ّاكّت ّسبّواّّفّق ّدّ ّ
ّينّّو ّالمّ
ونّ ّّالمّ
ّبيناّ}ّوالّخالفّعلمناهّأنّالذينّ
تّّبّغي ّّ
ّؤّمّنا ّ
ّؤّمن ّّ
ّينّيّّؤّذ ّّ
قالّ{ّ:والّذ ّّ
احّت ّملّواّّب ّهّتاناّّّوإّّثماّّمّ
يؤذونّالمؤمنينّوالمؤمناتّالّتسقطّعقوبتهمّبالتوبةّفالذينّيؤذونّهللاّورسولهّأحقّوأولىّألنّالقرآنّقدّبينّأنّ
هؤالءّأسوأّحاالّفيّالدنياّواآلخرةّفلوّأسقطناّعنهمّالعقوبةّبالتوبةّلكانواّأحسنّحاالّّ.
وليسّللمنازعّهناّإالّكلمةّواحدةّوهوّأنّيقولّ:هذاّقدّتغلظتّعقوبتهّبالقتلّألنهّنوعّمنّالمرتدينّوناقضّالعهدّ
والكافرّتقبلّتوبتهّمنّالكفرّوتسقطّعنهّالعقوبةّبخالفّالمؤذيّبالفسقّّ.
فيقالّلهّ:هذاّلوّكانّالموجبّلقتلهّإنماّهوّالكفرّوقدّدلتّالسنةّعلىّأنّالموجبّلقتلهّإنماّهوّأذىّهللاّورسولهّوهذاّ
أخصّمنّعمومّالكفرّوكماّأنّالزناّوالسرقةّوالشربّوقطعّالطريقّأخصّمنّعمومّالمعصيةّوالشارعّرتبّاألمرّ
بالقتلّعلىّهذاّالوصفّاألخصّالذيّنسبتهّإلىّسائرّأنواعّالكفرّنسبةّأذىّالمؤمنينّإلىّسائرّأنواعّالمعاصيّ
ّ:إنماّالبيعّ
فإلحاقّهذاّالنوعّبسائرّاألنواعّجمعّبينّماّفرقّهللاّبينهّورسولهّوهوّمنّالقياسّالفاسدّكقياسّالذينّقالوا ّ
مثلّالرباّوإنماّالواجبّأنّيوفرّعلىّكلّنوعّحظهّمنّالحكمّبحسبّماّعلقهّبهّالشارعّمنّاألسماءّوالصفاتّ
المؤثرةّالذيّدلّكالمهّالحكيمّعلىّاعتبارهاّوتغلظّعقوبتهّابتداءّالّيوجبّتخفيفهاّانتهاءّبلّيوجبّتغلظهاّمطلقاّإذاّ
كانّالجرمّعظيماّوسائرّالكفارّلمّتغلظّعقوبتهمّابتداءّوالّانتهاءّمثلّهذاّفإنهّيجوزّإقرارهمّبجزيةّواسترقاقهمّفيّ
الجملةّويجوزّالكفّعنهمّمعّالقدرةّلمصلحةّترتقبّوهذاّبخالفّذلكّّ.
وأيضاّفإنّالموجبّلقتلهّإذاّكانّهوّأذىّهللاّورسولهّكانّمحارباّهللّورسولهّوساعياّفيّاألرضّفساداّوقدّأومأّ
النبيّعليهّالصالةّوالسالمّإلىّذلكّفيّحديثّابنّاألشرفّكماّتقدمّوهذاّالوصفّقدّرتبّعليهّمنّالعقوبةّماّلمّ
يرتبّعلىّغيرهّمنّأنواعّالكفرّوتحتمتّعقوبةّصاحبهّإالّأنّيتوبّقبلّالقدرةّّ.
الطريقةّالتاسعةّ:أناّقدّقدمناّعنّالنبيّعليهّالصالةّوالسالمّأنهّأهدرّعامّالفتحّدماءّنسوةّألجلّأنهنّكنّيؤذينهّ
بألسنتهنّمنهنّالقينتانّالبنّخطلّاللتانّكانتاّتغنيانّبهجائهّوموالةّلبنيّعبدّالمطلبّكانتّتؤذيهّوبيناّبياناّواضحاّ
أنهنّلمّيقتلنّألجلّحرابّوالّقتالّوإنماّقتلنّلمجردّالسبّوبيناّأنّسبهنّلمّيجرّمجرىّقتالهنّبلّكانّأغلظّألنّ
النبيّعليهّالصالةّوالسالمّآمنّعامّالفتحّالمقاتلةّكلهمّإالّمنّلهّجرمّخاصّيوجبّقتلهّوألنّسبهنّكانّمتقدماّعلىّ
الفتحّوالّيجوزّقتلّالمرأةّفيّبعضّالغزواتّألجلّقتالّمتقدمّقدّكفتّعنهّوأمسكتّفيّهذهّالغزوةّوبيناّبياناّ
واضحاّأنّقتلّهؤالءّالنسوةّأدلّشيءّعلىّقتلّالمرأةّالسابةّمنّمسلمةّومعاهدةّوهوّدليلّقويّعلىّجوازّقتلّ
السابةّوإنّتابتّمنّوجوهّّ:
أحدهاّ:أنّهذهّالمرأةّالكافرةّلمّتقتلّألجلّأنهاّمرتدةّوالّألجلّأنهاّمقاتلةّكماّتقدمّفلمّيبقّماّيوجبّقتلهاّإالّأنهاّ
مفسدةّفيّاألرضّمحاربةّهللّورسولهّوهذهّيجوزّقتلهاّبعدّالتوبةّإذاّكانّقتلهاّجائزاّقبلهاّبالكتابّوالسنةّواإلجماعّّ.
الثانيّ:أنّسبّأولئكّالنسوةّإماّأنّيكونّحراباّأوّجنايةّموجبةّللقتلّغيرّالحرابّإذّقتلهنّلمجردّالكفرّغيرّجائزّ
كماّتقدمّفإنّكانّحراباّفالذميّإذاّحاربّهللاّورسولهّوسعىّفيّاألرضّفساداّيجبّقتلهّبكلّحالّكماّدلّعليهّ
القرآنّوإنّكانّجنايةّأخرىّمبيحةّللدمّفهوّأولىّوأحرىّوقدّقدمناّفيماّمضىّماّيبينّأنّهؤالءّالنسوةّلمّيقتلنّ
لحرابّكانّموجوداّمنهنّفيّغزوةّالفتحّوإنماّقتلنّجزاءّعلىّالجرمّالماضيّنكاالّعنّمثلهّوهذاّيبينّأنّقتلهنّ
ّبمنزلةّقتلّأصحابّالحدودّمنّالمسلمينّوالمعاهدينّّ.
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الثالثّ:أنّاثنتينّمنهنّقتلتاّوالثالثةّأخفيتّحتىّاستؤمنّلهاّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبعدّذلكّفآمنهاّألنهّكانّلهّأنّ
يعفواّعمنّسبهّكماّتقدمّولهّأنّيقتلهّولمّيعصمّدمّأحدّممنّأهدرّدمهّعامّالفتحّإالّأمانهّفعلمّأنّمجردّاإلسالمّلمّ
يعصمّدمّهذهّالمرأةّوإنماّعصمّدمهاّعفوهّّ.
وبالجملةّفقصةّقتلهّألولئكّالنسوةّمنّأقوىّماّيدلّعلىّجوازّقتلّالسابةّبكلّحالّفإنّالمرأةّالحربيةّالّيبيحّقتلهاّ
إالّقتالهاّوإذاّقاتلتّثمّتركتّالقتالّفيّغزوةّأخرىّواستسلمتّوانقادتّلمّيجزّقتلهاّفيّهذهّالمرةّالثانيةّومعّهذاّ
فالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأمرّبقتلهنّّ.
وللحديثّوجهانّّ:
أحدهماّ:أنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقدّكانّعاهدّأهلّمكةّوالظاهرّأنّعهدهّانتظمّالكفّعنّاألذىّباللسانّفإنّفيّ
كثيرّمنّالحديثّماّيدلّعلىّذلكّوحينئذّفهؤالءّاللواتيّهجونهّنقضنّالعهدّنقضاّخاصاّبهجائهنّفكانّللنبيّعليهّ
الصالةّوالسالمّقتلهنّبذلكّوإنّتبنّوهذهّترجمةّالمسألةّّ.
الثانيّ:أنهّكانّلهّأنّيقتلّمنّهجاهّإذاّلمّيتبّحتىّقدرّعليهّوإنّكانّحربياّلكنّسقطّهذاّبموتهّكماّيسقطّبموتهّ
العفوّعنّالمسلمّوالذميّالسابّويكونّقدّكانّأمرّالسابّهوّمخيرّفيهّمطلقاّلكونهّأعلمّبالمصلحةّفإذاّماتّتحتمّ
قتلّمنّالتزمّأنّالّيسبّوكانّالحربيّالسابّكغيرهّمنّالحربيينّإذاّتابّّ.
وهذاّالوجهّضعيفّفإنهّإثباتّحكمّباحتمالّواألولّجارّعلىّالقياسّومنّتأملّقصةّالذينّأهدرتّدمائهمّعامّالفتحّ
علمّأنهمّكلهمّكانواّمحاربينّهللّورسولهّساعينّفيّاألرضّفساداّّ.
الطريقةّالعاشرةّ:أنهّصلىّهللاّعليهّوسلمّأمرّفيّحالّواحدةّبقتلّجماعةّممنّكانّيؤذيهّبالسبّوالهجاءّمعّعفوهّ
عمنّكانّأشدّمنهمّفيّالكفرّوالمحاربةّبالنفسّوالمالّفقتلّعقبةّبنّأبيّمعيطّصبراّبالصفراءّوكذلكّالنضرّبنّ
الحارثّلماّكاناّيؤذيانهّويفتريانّعليهّويطعنانّفيهّمعّاستبقائهّعامةّاألسرىّّ.
وقدّتقدمّأنهّقالّ:ياّمعشرّقريشّماليّأقتلّمنّبينكمّصبرا؟ّفقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:بكفركّوافترائكّ
علىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّومعلومّأنّمجردّالكفرّيبيحّالقتلّفعلمّأنّاالفتراءّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّسببّآخرّأخصّمنّعمومّالكفرّموجبّللقتلّفحيثّماّوجدّوجدّمعهّوجوبّالقتلّوأهدرّعامّالفتحّدمّ
الحويرثّبنّنقيدّودمّأبيّسفيانّبنّالحارثّودمّابنّالزبعرىّوأهدرّبعدّذلكّدمّكعبّابنّزهيرّوغيرهمّألنهمّكانواّ
يؤذونّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّكماّأهدرّدمّمنّارتدّوحاربّودمّمنّارتدّوافترىّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّودمّمنّارتدّوحاربّوآذىّهللاّورسولهّمعّأمانهّلجميعّالذينّحاربواّونقضواّعهدهّفعلمّأنّأذاهّسببّمنفردّ
بإباحةّالقتلّوراءّالكفرّوالحرابّباألنفسّواألموالّكقطعّالطريقّوقتلّالنفسّّ.
وقدّتقدمّماّكانّيأمرّبهّويقرّعليهّإذاّبلغهّوماّكانّيحرضّعليهّالمسلمينّمنّقتلّالسابّدونّغيرهّمنّالكافرينّ
حتىّإنهّالّيحقنّدمّالسابّإالّعفوهّبعدّذلكّفعلمّأنهّكانّيلحقّالسابّبذويّاألفعالّالموجبةّللقتلّمنّقطعّطريقّ
ونحوهّوهذاّظاهرّلمنّتأملهّفيماّمضىّمنّاألحاديثّوماّلمّنذكرهّومثلّهذاّيوجبّقتلّفاعلهّمنّمسلمّومعاهدّوإنّ
تابّبعدّالقدرةّوإذاّضمّهذاّالوجهّإلىّالذيّقبلهّوعلمّأنّاألذىّوحدهّسببّيوجبّالقتلّالّلكونهّمنّجنسّالقتالّ
ألنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقدّآمنّالذينّقاتلوهّباألنفسّواألموالّمنّالرجالّّ.
فأمانّالمرأةّالتيّأتتّبماّيشبهّالقتالّأولىّلوّكانّجرمهاّمنّجنسّالقتالّوألنّالمرأةّإذاّقاتلتّفيّغزوةّمنّ
الغزواتّثمّغزاّالمسلمونّغزوةّوعلمواّأنهاّلمّتقاتلّفيهاّبيدّوالّلسانّلمّيجزّقتلهاّعندّأحدّمنّالمسلمينّعلمناهّ
وهؤالءّالنسوةّكانّأذاهنّمتقدماّعلىّفتحّمكةّولمّيكنّلهنّفيّغزوّالفتحّمعرةّبيدّوالّلسانّبلّكنّمستسلماتّ
منقاداتّلوّعلمنّأنّإظهارّاإلسالمّيعصمّدماءهنّلبادرنّإلىّإظهارهّفهلّيعتقدّأحدّأنّمثلّهذهّالمرأةّتقتلّلكونهاّ
محاربةّخصوصاّعندّالشافعيّفإنّمنصوصهّأنّقتلّالمرأةّوالصبيّإذاّقاتالّبمنزلةّقتلّالصائلّمنّالمسلمينّيقصدّ
بهّدفعهماّوإنّأفضىّإلىّقتلهماّفإذاّانكفاّبدونّالقتلّكأسرّأوّتركّللقتالّونحوّذلكّلمّيجزّقتلهماّكماّالّيجوزّقتلّ
الصائلّّ.
وإذاّكانّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيأمرّبقتلّمنّكانّيؤذيهّويهجوهّمنّالنساءّوقدّتركنّذلكّواستسلمنّوربماّكنّ
يوددنّأنّيظهرنّاإلسالمّإنّكانّعاصماّوقدّآمنّالمقاتلينّكلهمّعلمّأنّالسبّسببّمستقلّموجبّيحلّدمّكلّأحدّ
وأنّتركهّذلةّوعجزّّ.
يؤيدّذلكّأنّالنبيّعليهّالصالةّوالسالمّآمنّأهلّمكةّإالّمنّقاتلّإالّهؤالءّالنفرّفإنهّأمرّبقتلهمّقاتلواّأوّلمّيقاتلواّ
فعلمّأنّهؤالءّالنسوةّقتلنّألجلّالسبّالّألجلّأنهنّيقاتلنّّ.
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الطريقةّالحاديةّعشرةّ:أنّعبدّهللاّبنّسعدّبنّأبيّسرحّكانّقدّارتدّوافترىّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنهّيلقنهّ
الوحيّويكتبّلهّماّيريدّفأهدرّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّدمهّونذرّرجلّمنّالمسلمينّليقتلنهّثمّحبسهّعثمانّأياماّ
حتىّاطمأنّأهلّمكةّثمّجاءّتائباّليبايعّالنبيّعليهّالصالةّوالسالمّويؤمنهّفصمتّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
طويالّرجاءّأنّيقومّإليهّالناذرّأوّغيرهّفيقتلهّويوفيّبنذرهّّ.
ففيّهذاّداللةّعلىّأنّالمفتريّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّالطاعنّعليهّقدّكانّلهّأنّيقتلهّوأنّدمهّمباحّوإنّ
جاءّتائباّمنّكفرهّوفريتهّألنّقتلهّلوّكانّحراماّلمّيقلّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّماّقالّوالّقالّللرجلّ:هالّوفيتّ
بنذركّبقتلهّّ.
والّخالفّبينّالمسلمينّعلمناهّأنّالكافرّإذاّجاءّتائباّمريداّلإلسالمّمظهراّلذلكّلمّيجزّقتلهّلذلكّوالّفرقّفيّذلكّ
بينّاألصليّوالمرتدّإالّماّذكرناهّمنّالخالفّالشاذّفيّالمرتدّمعّأنّهذاّالحديثّيبطلّذلكّالخالفّبلّلوّجاءّ
الكافرّطالباّألنّيعرضّعليهّاإلسالمّويقرأّعليهّالقرآنّلوجبّأمانهّلذلكّّ.
ّ
ّ
ّ
هللاّث ّمّأّبلّ
ّينّ ّ
}ّّّ.
ّغ ّهّ ّمأ ّمّن ّه ّ
كّّفأّ ّج ّرهّّ ّحّتىّّي ّس ّم ّّعّ ّكال ّمّ ّّ
ار ّّ
ّنّ ّّال ّم ّش ّرك ّّ
قالّهللاّتعالىّ{ّ:وإّنّّّأّ ّح ّدّم ّّ
اسّت ّج ّ
وقالّتعالىّفيّالمشركينّ{ّ:فإّنّّّّتابّواّّوأّّقامّواّالصّالّةّّوآّتّواّ ّ
الز ّكاّةّّف ّخلّواّ ّسّبيلّ ّه ّم}ّّّ.
وعبدّهللاّبنّسعدّإنماّجاءّتائباّملتزماّإلقامةّالصالةّوإيتاءّالزكاةّبلّجاءّبعدّأنّأسلمّكماّتقدمّذكرّذلكّثمّإنّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّبينّأنهّكانّمريداّلقتلهّوقالّللقوم"ّ:هالّقامّبعضكمّإليهّليقتله"ّو"هالّوفيتّبنذركّفيّقتله"ّ
فعلمّأنهّقدّكانّجائزاّلهّأنّيقتلّمنّيفتريّعليهّويؤذيهّمنّالكفارّوإنّجاءّمظهرّلإلسالمّوالتوبةّبعدّالقدرةّعليهّ
وفيّذلكّداللةّظاهرةّعلىّأنّاالفتراءّعليهّوأذاهّيجوزّلهّقتلّفاعلهّوإنّأظهرّاإلسالمّوالتوبةّّ.
ومماّيشبهّهذاّإعراضهّعنّأبيّسفيانّبنّالحارثّوابنّأبيّأميةّوقدّجاءاّمهاجرينّيريدانّاإلسالمّأوّقدّأسلماّ
وعللّذلكّبأنهماّكاناّيؤذيانهّويقعانّفيّعرضهّمعّأنهّالّخالفّعلمناهّأنّالحربيّإذاّجاءّيريدّاإلسالمّوجبتّ
المسارعةّإلىّقبولهّمنهّوكانّاالستئناءّبهّحراماّوقدّعدهّبعضّالناسّكفراّّ.
وقدّكانتّسيرتهّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّالمسارعةّإلىّقبولّاإلسالمّمنّكلّمنّأظهرهّوتأليفّالناسّعليهّباألموالّ
وغيرهاّأشهرّمنّأنّيوصفّفلماّأبطأّعنّهذينّوأرادّأنّالّيلتفتّإليهماّالبتةّعلمّأنهّكانّلهّأنّيعاقبّمنّكانّ
يؤذيهّويسبهّوإنّأسلمّوهاجرّوأنّالّيقبلّمنهّمنّاإلسالمّوالتوبةّماّيقبلّمنّالكافرّالذيّلمّيكنّيؤذيهّوفيّهذاّ
داللةّعلىّأنّالسبّوحدهّموجبّللعقوبةّّ.
يوضحّذلكّماّذكرهّأهلّالمغازيّأنّعليّبنّأبيّطالبّقالّألبيّسفيانّبنّالحارثّ:ائتّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّ
ّين}ّفإنهّالّيرضىّأنّ
اطئ ّّ
كّ ّّ
اهللّلّّقّّدّآّث ّر ّّ
وسلمّمنّقبلّوجههّفقلّلهّماّقالّإخوةّيوسفّليوسفّ{ّ:ت ّّ
هللاّ ّعلّّيّناّّوإّنّّّ ّكّناّلّ ّخ ّ
ّ
هللاّ
يبّ ّعلّّي ّك ّمّ ّالّيّو ّمّّيّغفّرّّّ ّّ
يكونّأحدّأحسنّقوالّمنهّففعلّذلكّأبوّسفيانّفقالّلهّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم{ّ:الّّتث ّر ّّ
ّين}ّّّ.
الرا ّحم ّّ
لّ ّك ّمّّوهّّ
ّوّأّ ّر ّح ّمّ ّ
ففيّهذاّداللةّعلىّأنّماّنالهّمنّعرضهّكانّلهّأنّيعاقبّعليهّوأنّيعفوّكماّكانّليوسفّعليهّالصالةّوالسالمّأنّ
يعاقبّإخوتهّعلىّماّفعلواّبهّمنّاإللقاءّفيّالجبّوبيعهّللسيارةّولكنّلكرمهّعفاّصلىّهللاّعليهّوسلمّولوّكانّ
اإلسالمّيسقطّحقهّبالكليةّكماّيسقطّحقوقّهللاّلمّيتوجهّشيءّمنّهذاّّ.
وقدّتقدمّتقريرّهذاّالوجهّفيّأولّالكتابّوبيناّأنهّنصّفيّجوازّقتلّالمرتدّالسابّبعدّإسالمهّفكذلكّقتلّالسابّ
المعاهدّألنّالمأخذّواحدّّ.
ومماّيوضحهّأنّالمسلمينّقدّكانّاستقرّعندهمّأنّالكافرّالحربيّإذاّأظهرّاإلسالمّحرمّعليهمّقتلهّالّسيماّعندّ
ّ
تّمّ
ّؤمّنا}ّ
السابقينّاألولينّمثلّعثمانّابنّعفانّونحوهّوقدّعلمواّقولهّتعالىّ{ّ:والّّتقّولّواّلّ ّمنّّّأّّلّقىّإّلّّي ّك ّمّالسّال ّمّلّ ّس ّّ
ّ:منهمّمنّقتلّ
وقصةّأسامةّبنّزيدّوحديثّالمقدادّفلماّكانّأولئكّالذينّأهدرّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّدماءهم ّ
ومنهمّمنّأخفيّحتىّاطمأنّأهلّمكةّوطلبّمنّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنّيبايعهّدلّعلىّأنّعثمانّرضيّ
هللاّعنهّوغيرهّمنّالمسلمينّعلمواّأنّإظهارّعبدّهللاّابنّسعدّبنّأبيّسرحّونحوهّاإلسالمّالّيحقنّدماءهمّدونّأنّ
يؤمنهمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوإالّفقدّكانّيمكنهمّأنّيأمروهمّبإظهارّاإلسالمّوالخروجّمنّأولّيومّّ.
والظاهرّوهللاّأعلمّأنهمّقدّكانواّأسلمواّوإنماّتأخرتّبيعتهمّللنبيّعليهّالصالةّوالسالمّعلىّاإلسالمّحتىّيؤمنهمّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوذلكّدليلّعلىّأنهّقدّكانّللنبيّعليهّالصالةّوالسالمّقتلهمّألجلّسبهّمعّإظهارّالتوبةّّ.
وقدّرويّعنّعكرمةّأنّابنّأبيّسرحّرجعّإلىّاإلسالمّقبلّفتحّمكةّوكذلكّذكرّآخرونّأنّابنّأبيّسرحّرجعّإلىّ
اإلسالمّقبلّفتحّمكةّإذّنزلّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبمرّالظهرانّّ.
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وهذاّالذيّذكروهّنصّفيّالمسألةّوهوّأشبهّبالحقّفإنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلماّنزلّبمرّالظهرانّشعرتّبهّ
قريشّحينئذّوابنّأبيّسرحّقدّعلمّذنبهّفيكونّقدّأسلمّحينئذّولماّبلغهّأنّالنبيّعليهّالصالةّوالسالمّقدّأهدرّدمهّ
تغيبّحتىّاستؤمنّلهّوالحديثّلمنّتأملهّدليلّعلىّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّكانّلهّأنّيقتلهّوأنّيؤمنهّوأنّ
اإلسالمّوحدهّلمّيعصمّدمهّحتىّعفاّعنهّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّّ.
فمنّذلكّأنّعثمانّجاءّليشفعّلهّإلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفصمتّعنهّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّطويالّ
وأعرضّعنهّمرةّبعدّمرةّوعثمانّيأتيهّمنّكلّوجهةّوهوّمعرضّعنهّرجاءّأنّيقومّبعضهمّفيقتلهّوعثمانّفيّ
ذلكّيكبّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيقبلّرأسهّويطلبّمنهّأنّيبايعهّويذكرّأنّألمهّعليهّحقوقاّحتىّاستحياّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّعثمانّفقضىّحاجتهّببيعتهّمعّأنهّكانّيودّأنّالّيفعلّفعلمّأنّقتلهّكانّحقاّلهّأنّيعفوّ
ّعنهّويقبلّفيهّشفاعةّشافعّولهّأنّالّيفعلّولوّكانّممنّيعصمّاإلسالمّدمهّلمّيحتجّإلىّشافعّولمّيجزّردّالشفاعةّّ.
"ّقالّ:بلىّولكنهّيتذكرّعظيمّ
ومنهاّ:أنّعثمانّلماّقالّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ:إنهّيقرّمنكّقال"ّ:ألمّأبايعهّوأومنه ّ
جرمهّفقال"ّ:اإلسالمّيجبّماّقبله"ّوفيّهذاّبيانّألنّخوفهّمنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنّيقتلهّإنماّزالّبأمانهّ
وبيعتهّالّلمجردّاإلسالمّفعلمّأنّاإلسالمّيمحوّإثمّالسبّوأماّسقوطّالقتلّفالّيحصلّبمجردّاإلسالمّألنّالنبيّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّأزالّخوفهّمنّالقتلّباألمانّوأزالّخوفهّمنّالذنبّباإلسالمّّ.
ومماّيدلّعلىّأنّاألنبياءّلهمّأنّيعاقبواّمنّآذاهمّبالهالكّوإنّأظهرّالتوبةّوالندمّماّرواهّحمادّبنّسلمةّعنّعليّ
بنّزيدّبنّجدعانّعنّعبدّهللاّبنّالحارثّبنّنوفلّأنّقارونّكانّيؤذيّموسىّوكانّابنّعمهّفبلغّمنّأذاهّإياهّأنّ
قالّالمرأةّبغيّ:إذاّاجتمعّالناسّعنديّغداّفتعاليّوقوليّ:إنّموسىّراودنيّعنّنفسيّفلماّكانّالغدّواجتمعّالناسّ
جاءتّفسارتّقارونّثمّقالتّللناسّ:إنّقارونّقالّليّكذاّوكذاّوإنّموسىّلمّيقلّليّشيئاّمنّهذاّفبلغّذلكّموسىّ
عليهّالصالةّوالسالمّوهوّقائمّيصليّفيّالمحرابّفخرّساجداّفقالّ:أيّربّإنّقارونّقدّآذانيّوفعلّوفعلّوبلغّمنّ
أذاهّإيايّأنّقالّماّقالّفأوحىّهللاّإلىّموسىّ:أنّياّموسىّإنيّقدّأمرتّاألرضّأنّتطيعكّوكانّلقارونّغرفةّقدّ
ضربّعليهاّصفائحّالذهبّفأتاهّموسىّومعهّجلساؤهّفقالّلقارونّ:قدّبلغّمنّأذاكّأنّقلتّكذاّوكذاّياّأرضّخذيهمّ
ّفأخذتهمّاألرضّإلىّكعبهمّفهتفواّ:ياّموسىّادعّلناّربكّأنّينجيناّمماّنحنّفيهّفنؤمنّبكّونتبعكّونطيعكّفقالّ:
خذيهمّفأخذتهمّإلىّأنصافّسوقهمّفهتفواّوقالواّ:ياّموسىّادعّلناّربكّأنّينجيناّمماّنحنّفيهّفنؤمنّبكّونتبعكّ
ونطيعكّفقالّ:ياّأرضّخذيهمّفأخذتهمّإلىّركبهمّفلمّيزلّيقولّ:ياّأرضّخذيهمّحتىّتطابقتّعليهمّوهمّيهتفونّ
فأوحىّهللاّإليهّياّموسىّماّأفظكّأماّإنهمّلوّكانواّإيايّدعواّلخلصتهم"ّّ.
ورواهّعبدّالرزاقّقالّ:حدثناّجعفرّبنّسليمانّحدثناّعليّبنّزيدّابنّجدعانّفذكرهّأبسطّمنّهذاّوفيه"ّ:أنّالمرأةّ
قالتّ:إنّقارونّبعثّإليّفقالّ:هلّلكّإلىّأنّأمولكّوأعطيكّوأخلطكّبنسائيّعلىّأنّتأتينيّوالمألّمنّبنيّ
إسرائيلّعنديّتقولينّ:ياّقارونّأالّتنهىّموسىّعنّأذايّّ.
وإنيّلمّأجدّاليومّتوبةّأفضلّمنّأنّأكذبّعدوّهللاّوأبرئّرسولّهللاّقالّ:فنكسّقارونّرأسهّوعرفّأنهّقدّهلكّ
وفشاّالحديثّفيّالناسّحتىّبلغّموسىّعليهّالصالةّوالسالمّوكانّموسىّصلىّهللاّعليهّوسلمّشديدّالغضبّفلماّ
بلغهّذلكّتوضأّفسجدّوبكىّوقالّ:ياّربّعدوكّقارونّكانّليّمؤذياّفذكرّأشياءّثمّلمّيتناهّحتىّأرادّفضيحتيّياّ
ربّفسلطنيّعليهّفأوحىّهللاّإليهّأنّمرّاألرضّبماّشئتّتطعّقالّ:فجاءّموسىّيمشيّإلىّقارونّفلماّرآهّقارونّ
عرفّالغضبّفيّوجههّفقالّ:ياّموسىّارحمنيّفقالّموسىّ:ياّأرضّخذيهمّفاضطربتّدارهّوخسفّبهّوبأصحابهّ
"ّوذكرّالقصةّّ.
إلىّركبهمّوساختّدارهّعلىّقدرّذلكّوجعلّيقولّ:ياّموسىّارحمنيّويقولّموسىّ:ياّأرضّخذيهم ّ
فهذهّالقصةّمعّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقالّالبنّمسعودّرضيّهللاّعنهّلماّبلغهّقولّالقائلّ:إنّهذهّلقسمةّماّ
أريدّبهاّوجهّهللاّ"دعناّمنكّلقدّأوذيّموسىّبأكثرّمنّهذاّفصبر"ّّ.
فهذاّمعّماّذكرناهّمنّأحوالّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّدليلّعلىّأنّاألنبياءّصلواتّهللاّعليهمّوسالمهّلهمّأنّ
يعاقبواّمنّآذاهمّوإنّتابّولهمّأنّيعفواّعنهّكماّذلكّلغيرهمّمنّالبشرّلكنّلهمّأنّيعاقبواّمنّيؤذيهمّبالقتلّ
واإلهالكّوليسّلغيرهمّأنّيعاقبهّبمثلّذلكّّ.
وذلكّدليلّعلىّأنّعقوبةّمؤذيهمّحدّمنّالحدودّالّلمجردّالكفرّفإنّعقوبةّالكافرّتسقطّبالتوبةّبالّريبّوقارونّقدّ
كانّتابّفيّوقتّتنفعّفيهّالتوبةّولهذاّفيّالحديث"ّ:أماّإنهمّلوّكانواّإيايّدعواّلخلصتهم"ّوفيّلفظّ"لرحمتهم"ّ
وإنماّكانّيرحمهمّسبحانهّوهللاّأعلمّبأنّيستطيبّنفسّموسىّمنّأذاهمّلهّكماّيستوهبّالمظالمّلمنّرحمهّمنّعبادهّ
ممنّهيّلهّويعوضهّمنهاّّ.
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الطريقةّالثانيةّعشرةّ:ماّتقدمّمنّحديثّأنسّبنّزنيمّالديليّالذيّذكرّعنهّأنهّهجاّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّثمّ
جاءهّوأنشدهّقصيدةّتتضمنّإسالمهّوبراءتهّمماّقيلّعنهّوكانّمعاهداّفتوقفّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيهّوجعلّ
يسألّالعفوّعنهّحتىّعفاّعنهّفلوّلمّتكنّالعقوبةّبعدّاإلسالمّعلىّالسبّمنّالمعاهدّجائزةّلماّتوقفّالنبيّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّفيّحقنّدمهّوالّاحتاجّإلىّالعفوّعنهّولوالّأنّللرسولّصلىّهللاّعليهّوسلمّحقاّيملكّاستيفاءهّبعدّ
اإلسالمّلماّعفاّعنهّكماّلمّيكنّيعفوّعمنّأسلمّوالّتبعهّعليهّوحديثهّلمنّتأملهّدليلّواضحّعلىّجوازّقتلّمنّهجاّ
ّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّالمعاهدينّثمّأسلمّكماّأنّحديثّابنّأبيّسرحّدليلّواضحّعلىّجوازّقتلّمنّسبهّ
مرتداّثمّأسلمّوذلكّأنهّلماّبلغهّأنهّهجاهّوقدّكانّمهادناّموادعاّوكانّالعهدّالذيّبينهمّيتضمنّالكفّعنّإظهارّأذاهّ
وكانّعلىّماّقيلّعنهّقدّهجاهّقبلّأنّيقتلّبنوّبكرّخزاعةّوقبلّأنّينقضواّالعهدّفلذلكّنذرّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّدمهّثمّأنشدّقصيدةّتتضمنّأنهّمسلمّيقولّفيهاّ"تعلمّرسولّهللا"ّو"هبنيّرسولّهللا"ّوينكرّفيهاّأنّيكونّهجاهّ
ويدعوّعلىّنفسهّبذهابّاليدّإنّكانّهجاهّوينسبّالذينّشهدواّعليهّإلىّالكذبّوبلغتّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
قصيدتهّواعتذارهّقبلّأنّيجئّإليهّوشفعّلهّكبيرّقبيلتهّنوفلّبنّمعاويةّوكانّنوفلّهذاّهوّالذيّنقضّالعهدّوقالّ:ياّ
رسولّهللاّأنتّأولىّالناسّبالعفوّومنّمناّلمّيعادكّويؤذكّونحنّفيّجاهليةّالّندريّماّنأخذّوماّندعّحتىّهداناّهللاّ
بكّوأنقذناّبكّعنّالهلكّوقدّكذبّعليهّالركبّوكثرواّعندكّفقال"ّ:دعّالركبّعنكّفإناّلمّنجدّبتهامةّأحداّمنّذيّ
رحمّقريبّوالّبعيدّكانّأبرّمنّخزاعة"ّفأسكتّنوفلّبنّمعاويةّفلماّسكتّقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:قدّ
عفوتّعنه"ّقالّنوفلّ:فداكّأبيّوأميّّ.
فلوّكانّاإلسالمّالمتقدمّقدّعصمّدمهّلمّيحتجّإلىّالعفوّكماّلمّيحتجّإليهّمنّأسلمّوالّحدّعليهّولكانّقالّ:اإلسالمّ
يجبّماّقبلهّكماّقالهّلغيرهّمنّالحربيينّكماّيقولّلهّمنّيقولّ:أالّنقتلّهذاّبعدّإسالمه؟ّفيقول"ّ:اإلسالمّيجبّماّ
قبله"ّوصاحبّالشريعةّبينّأنّماّأسقطّقتلهّعفوهّوذلكّأنّقوله"ّ:عفوتّعنه"ّإماّأنّيكونّأفادهّسقوطّماّكانّ
أهدرهّمنّدمهّأوّلمّيفدهّذلكّفإنّلمّيفدهّفالّمعنىّلقوله"ّ:عفوتّعنه"ّوإنّكانّقدّأفادهّسقوطّذلكّاإلهدارّفقبلّذلكّ
لوّقتلهّبعضّالمسلمينّبعدّأنّأسلمّوقبلّأنّعفاّعنهّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلكانّجائزاّألنهّمتبعّألمرّرسولّهللاّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّبقتلهّأمراّمطلقاّإلىّحينّعفاّعنهّكماّأنّأمرهّبقتلّابنّأبيّسرحّكانّباقياّحكمهّإلىّأنّعفاّ
عنهّوكذلكّعتبهمّإذّلمّيقتلوهّقبلّعفوهّوهذاّبينّفيّهذهّاألحاديثّبياناّواضحاّولوّكانّعندّالمسلمينّأنّمنّهجاهّ
منّمعاهدّثمّأسلمّعصمّدمهّلكانّنوفلّوغيرهّمنّالمسلمينّعلمواّذلكّوقالواّلهّكماّقالواّلكعبّبنّزهيرّونحوهّ
ممنّهجاهّوهوّحربيّ:إنهّالّيقتلّمنّجاءهّمسلماّأالّترىّأنهمّلمّيظهروهّلرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّحتىّعفاّ
عنهّكماّلمّيظهرواّابنّأبيّسرحّحتىّعفاّعنهّبخالفّكعبّبنّزهيرّوابنّالزبعرىّفإنهماّجاءاّبأنفسهماّلثقتهماّ
بأنهّالّيمكنّقتلّالحربيّإذاّجاءّمسلماّوإمكانّأنّيقتلّالذميّالسابّوالمرتدّالسابّوإنّجاءاّمسلمينّوإنّكاناّقدّ
أسلماّثمّإنهّفيّقصيدتهّقالّّ:
فإنيّالّعرضاّخرقتّوالّدماّ
هرقتّففكرّعالمّالحقّواقصدّ
فجمعّبينّخرقّالعرضّوسفكّالدمّفعلمّأنهّمماّيؤخذّبهّوإنّأسلمّولوالّأنّقتلهّكانّممكناّبعدّإسالمهّلمّيحتجّإلىّ
هذاّاإلنكارّواالعتذارّّ.
ويؤيدّذلكّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلمّينذرّدمّواحدّبعينهّمنّبنيّبكرّالناقضيّالعهدّإالّهذاّمعّأنهمّفعلواّتلكّ
األفاعيلّفعلمّأنّخرقّعرضهّكانّأعظمّمنّنقضّالعهدّبالمقاتلةّوالمحاربةّباليدّوقدّتقدمّالحديثّبداللتهّوإنماّنبهناّ
عليهّهناّإحالةّعلىّماّمضىّّ.
الطريقةّالثالثةّعشرةّ:أنهّقدّتقدمّأنهّكانّلهّعليهّالصالةّوالسالمّأنّيقتلّمنّأغلظّلهّوآذاهّوكانّلهّأنّيعفوّعنهّفلوّ
كانّالمؤذيّلهّإنماّيقتلّللردةّلمّيجزّالعفوّعنهّقبلّالتوبةّوإذاّكانّهذاّحقاّلهّفالّفرقّفيهّبينّالمسلمّوالذميّفإنهّ
قدّأهدرّدمّمنّآذاهّمنّأهلّالذمةّوقدّتقدمّأنّذلكّلمّيكنّلمجردّنقضّالعهدّفعلمّأنهّكانّألذاهّوإذاّكانّلهّأنّيقتلّ
منّأذاهّوسبهّمنّمسلمّومعاهدّولهّأنّيعفوّعنهّعلمّأنهّبمنزلةّالقصاصّوحدّالقذفّوتعزيرّالسبّلغيرّاألنبياءّمنّ
البشرّوإذاّكانّكذلكّلمّيسقطّعنّمسلمّوالّمعاهدّبالتوبةّكماّالّتسقطّهذهّالحدودّبالتوبةّوهذهّطريقةّقويةّوذلكّأنهّ
إذاّكانّصلىّهللاّعليهّوسلمّقدّأباحّهللاّلهّأنّيعفوّعنهّكانّالمغلبّفيّهذاّالحدّحقهّبمنزلةّسبّغيرهّمنّالبشرّإالّ
أنّحدّسابهّالقتلّوحدّسابّغيرهّالجلدّوإذاّكانّالمغلبّحقهّوكانّاألمرّفيّحياتهّمفوضاّإلىّاختيارهّلينالّبالعفوّ
عليّالدرجاتّتارةّويقيمّبالعقوبةّمنّالحدودّماّينالّبهّأيضاّعلىّالدرجاتّفإنهّصلىّهللاّعليهّوسلمّنبيّالرحمةّ
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ّونبيّالملحمةّوهوّالضحوكّالقتالّوالذميّقدّعاهدهّعلىّأنّالّيخرقّعرضهّوهوّلوّأصابّلواحدّمنّالمسلمينّأوّ
المعاهدينّحقاّمنّدمّأوّمالّأوّعرضّثمّأسلمّلمّيسقطّعنهّفأولىّأنّالّيسقطّعنهّهذاّّ.
وإذّقدّقدمناّأنّقتلهّلمّيكنّلمجردّنقضّالعهدّوإنماّكانّلخصوصّالسبّوإذاّكانّيجوزّلهّأنّيقتلّهذاّالسابّبعدّ
مجيئهّمسلماّولهّأنّيعفوّعنهّفبعدّموتهّتعذرّالعفوّعنهّوتمحضتّالعقوبةّحقاّهللّسبحانهّفوجبّاستيفاؤهاّعلىّماّ
الّيخفى؟ّإذاّالقولّبجوازّعفوّأحدّعنّهذاّبعدّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّيفضيّإلىّأنّيكونّاإلمامّمخيراّبينّ
قتلّهذاّواستبقائهّوهوّقولّلمّنعلمّلهّقائالّثمّإنهّخالفّقواعدّالشريعةّوأصولهاّوقدّتقدمّفيماّمضىّالفرقّبينّحالّ
حياتهّوحالّمماتهّّ.
الطريقةّالرابعةّعشرةّ:أنهّقدّتقدمّالحديثّالمرفوعّإنّكانّثابتا"ّ:منّسبّنبياّقتلّومنّسبّأصحابهّجلد"ّفأمرّ
بالقتلّمطلقاّكماّأمرّبالجلدّمطلقاّفعلمّأنّالسبّللنبيّعليهّالصالةّوالسالمّموجبّبنفسهّللقتلّكماّأنّسبّغيرهّ
موجبّللجلدّوأنّذلكّعقوبةّشرعيةّعلىّالسبّوكماّالّيسقطّهذاّالجلدّبالتوبةّبعدّالقدرةّفكذلكّالّيسقطّهذاّالقتلّّ.
الطريقةّالخامسةّعشرةّ:أقوالّأصحابّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوأفعالهمّّ.
فمنّذلكّ:أنّأباّبكرّرضيّهللاّعنهّكتبّإلىّالمهاجرّبنّأبيّربيعةّفيّالمرأةّالتيّغنتّبهجاءّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلم"ّ:لوالّماّسبقتنيّفيهاّألمرتكّبقتلهاّألنّحدّاألنبياءّليسّيشبهّالحدودّفمنّتعاطىّذلكّمنّمسلمّفهوّمرتدّأوّ
معاهدّفهوّمحاربّغادر"ّفأخبرهّأبوّبكرّأنهّلوالّالفوتّألمرهّبقتلهاّمنّغيرّاستتابةّوالّاستيناءّحالّتوبةّمعّأنّ
غالبّمنّتقدمّليقتلّعلىّمثلّهذاّيبادرّإلىّالتوبةّأوّاإلسالمّإذاّعلمّأنهّيدرأّعنهّالقتلّولمّيستفصلهّالصديقّعنّ
السابةّ:هلّهيّمسلمةّأوّذمية؟ّبلّذكرّأنّالقتلّحدّمنّسبّاألنبياءّوأنّحدهمّليسّكحدّغيرهمّمعّأنهّفصلّفيّ
المرأةّالتيّغنتّبهجاءّالمسلمينّبينّأنّتكونّمسلمةّأوّذميةّّ.
وهذاّظاهرّفيّأنّعقوبةّالسابّحدّللنبيّواجبةّعليهّلهّأنّيعفوّعنهاّفيّبعضّاألحوالّوأنّيستوفيهاّفيّبعضّ
األحوالّكماّأنّعقوبةّسابّغيرهّحدّلهّواجبةّعلىّالسابّّ.
وقوله"ّ:فمنّتعاطىّذلكّمنّمسلمّفهوّمرتد"ّليسّفيهّداللةّعلىّقبولّتوبتهّألنّالردةّجنسّتحتهاّأنواعّ:منهاّماّ
تقبلّفيهّالتوبةّومنهاّماّالّتقبلّكماّتقدمّالتنبيهّعلىّهذاّولعلهّأنّتكونّلناّإليهّعودةّوإنماّغرضهّأنّيبينّاألصلّ
الذيّيبيحّدمّهذاّوكذلكّقوله"ّ:فهوّمحاربّغادر"ّفإنّالمحاربّالغادرّجنسّيباحّدمهّثمّمنهمّمنّيقتلّوإنّأسلمّ
كماّلوّحاربّبقطعّالطريقّأوّباستكراهّمسلمةّعلىّالزناّونحوّذلكّّ.
ّ
ّ
ّصلّبّوا}ّاآليةّثمّإنهّلمّ
ضّّف ّساداّّأنّّّّيّقّتلّواّأو
نّفّيّاألّ ّر ّ ّ
هللاّّو ّرسّولّ ّهّّوّي ّسّعّو ّّ
ّونّ ّّ
ارب ّّ
قالّتعالى{ّ:إّّن ّماّ ّج ّزا ّءّالّذ ّّ
ّّّي ّ
ّينّي ّ
ّح ّ
يرفعّالعقوبةّإالّإذاّتابواّقبلّالقدرةّعليهمّوقدّقدمناّأنّهذاّمحاربّمفسدّفيدخلّفيّهذهّاآليةّّ.
"ّ:منّسبّهللاّأوّسبّأحداّ
وعنّمجاهدّقالّ:أتىّعمرّبرجلّيسبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقتلهّثمّقالّعمر ّ
منّاألنبياءّفاقتلوه"ّّ.
هذاّمعّأنّسيرتهّفيّالمرتدّأنهّيستتابّثالثاّويطعمّكلّيومّرغيفاّلعلهّيتوبّفإذاّأمرّبقتلّهذاّمنّغيرّاستتابةّعلمّ
أنّجرمهّأغلظّعندهّمنّجرمّالمرتدّالمجردّفيكونّجرمّسابهّمنّأهلّالعهدّأغلظّمنّجرمّمنّاقتصرّعلىّنقضّ
العهدّالّسيماّوقدّأمرّبقتلهّمطلقاّمنّغيرّثنياّّ.
وكذلكّالمرأةّالتيّسبتّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقتلهاّخالدّبنّالوليدّولمّيستتبهاّدليلّعلىّأنهاّليستّكالمرتدةّ
المجردةّّ.
وكذلكّحديثّمحمدّبنّمسلمةّلماّحلفّليقتلنّابنّيامينّلماّذكرّأنّقتلّابنّاألشرفّكانّغدراّوطلبهّلقتلهّبعدّذلكّ
مدةّطويلةّولمّينكرّالمسلمونّذلكّعليهّمعّأنهّلوّقتلهّلمجردّالردةّلكانّقدّعادّإلىّاإلسالمّبماّأتىّبهّبعدّذلكّمنّ
الشهادتينّوالصلواتّولمّيقتلّحتىّيستتابّّ.
وكذلكّقولّابنّعباسّفيّالذميّيرميّأمهاتّالمؤمنين"ّ:إنهّالّتوبةّله"ّنصّفيّهذاّالمعنىّوهذهّالقضاياّقدّ
اشتهرتّولمّيبلغناّأنّأحداّأنكرّشيئاّمنّذلكّكماّأنكرّعمرّرضيّهللاّعنهّقتلّالمرتدّالذيّلمّيستتبّوكماّأنكرّابنّ
عباسّرضيّهللاّعنهماّتحريقّالزنادقةّوأخبرّأنّحدهمّالقتلّفعلمّأنهّكانّمستفيضاّبينهمّأنّحدّالسابّأنّيقتلّإالّ
ماّرويّعنّابنّعباس"ّ:منّسبّنبياّمنّاألنبياءّفقدّكذبّبرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوهيّردةّيستتابّفإنّ
تابّوإالّقتل"ّوهذاّفيّسبّيتضمنّجحدّنبوةّنبيّمنّاألنبياءّفإنهّيتضمنّتكذيبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوالّ
ريبّأنّمنّقالّعنّبعضّاألنبياءّأنهّليسّبنبيّوسبهّبناءّعلىّأنهّليسّبنبيّفهذهّردةّمحضةّويتعينّحملّحديثّ
ابنّعباسّعلىّهذاّأوّنحوهّإنّكانّمحفوظاّعنهّألنهّأخبرّأنّقاذفّأمهاتّالمؤمنينّالّتوبةّلهّفكيفّتكونّحرمتهنّ
ألجلّسبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّأعظمّمنّحرمةّنبيّمعروفّمذكورّفيّالقرآن؟ّّ.
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الطريقةّالسادسةّعشرةّ:أنّهللاّسبحانهّوتعالىّأوجبّلنبيناّصلىّهللاّعليهّوسلمّعلىّالقلبّواللسانّوالجوارحّحقوقاّ
زائدةّعلىّمجردّالتصديقّبنبوتهّكماّأوجبّسبحانهّعلىّخلقهّمنّالعباداتّعلىّالقلبّواللسانّوالجوارحّأموراّ
زائدةّعلىّمجردّالتصديقّبهّسبحانهّوحرمّسبحانهّلحرمةّرسولهّمماّيباحّأنّيفعلّمعّغيرهّأموراّزائدةّعلىّ
مجردّالتكذيبّبنبوتهّّ.
فمنّذلكّ:أنهّأمرّبالصالةّعليهّوالتسليمّبعدّأنّأخبرّأنّهللاّومالئكتهّيصلونّعليهّوالصالةّتتضمنّثناءّهللاّعليهّ
ودعاءّالخيرّلهّوقربتهّمنهّورحمتهّلهّوالسالمّعليهّيتضمنّسالمتهّمنّكلّآفةّفقدّجمعتّالصالةّعليهّوالتسليمّ
جميعّالخيراتّثمّإنهّيصليّسبحانهّعشراّعلىّمنّيصليّعليهّمرةّواحدةّحضاّللناسّعلىّالصالةّعليهّليسعدواّ
بذلكّوليرحمهمّهللاّبهاّّ.
ومنّذلكّ:أنهّأخبرّأنهّأولىّبالمؤمنينّمنّأنفسهمّفمنّحقهّأنهّيجبّأنّيؤثرهّالعطشانّبالماءّوالجائعّبالطعامّوأنهّ
بّّأّنّّّّيّت ّخلّفّواّ
ّنّاألّ ّع ّرا ّ
لّ ّال ّمدّيّن ّةّّو ّمنّّّ ّحّولّ ّه ّمّم ّّ
انّألّ ّه ّّ
يجبّأنّيوقىّباألنفسّواألموالّكماّقالّسبحانهّوتعالىّ {ّ:ماّ ّك ّّ
هللاّّوالّّي ّر ّغبّواّّبأّّنفّ ّس ّه ّمّ ّعنّّّّنّف ّس ّه}ّّّ.
ّولّ ّّ
ّعنّّّ ّرس ّّ
فعلمّأنّرغبةّاإلنسانّبنفسهّأنّيصيبهّماّيصيبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّالمشقةّمعهّحرامّّ.
ّ
هللاّأّ ّسّوةّّ ّح ّسّن ّةّلّ ّمنّّّ
ّولّ ّّ
انّلّ ّك ّمّفّيّ ّرس ّّ
وقالّتعالىّمخاطباّللمؤمنينّفيماّأصابهمّمنّمشقاتّالحصرّوالجهاد{ّ:لّّقّّدّ ّك ّّ
هللاّ ّكثّيراّ}ّّّ.
ّرّّوّذ ّك ّّرّ ّّ
هللاّّو ّالّيّو ّمّاآلخ ّّ
انّّي ّرجّوّ ّّ
ّك ّّ
انّآّب ّاؤ ّك ّمّ
لّإّنّّّ ّك ّّ
ومنّحقهّ:أنّيكونّأحبّإلىّالمؤمنّمنّنفسهّوولدهّوجميعّالخلقّكماّدلّعلىّذلكّقولهّسبحانه{ّ:قّ ّ
هللاّّو ّرسّولّ ّه}ّاآليةّمعّاألحاديثّالصحيحةّ
ّنّ ّّ
يرّت ّك ّم}ّإلىّقوله{ّ:أّ ّحبّّّإّلّّي ّك ّمّم ّّ
ّوأّّبّناؤّّ ّك ّمّّوإّ ّخّواّن ّك ّمّّوأّ ّزّو ّ
اج ّك ّمّّو ّع ّش ّ
المشهورةّكماّفيّالصحيحّمنّقولّعمرّرضيّهللاّعنه"ّ:ياّرسولّهللاّألنتّأحبّإليّمنّكلّشيءّإالّمنّنفسي"ّ
"ّقال"ّ:اآلنّياّ
فقال"ّ:الّياّعمرّحتىّأكونّأحبّإليكّمنّنفسك"ّقال"ّ:فأنتّوهللاّياّرسولّهللاّأحبّإليّمنّنفسي ّ
عمر"ّوقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:الّيؤمنّأحدكمّحتىّأكونّأحبّإليهّمنّولدهّووالدهّوالناسّأجمعين"ّ
متفقّعليهّّ.
ومنّذلكّ:أنّهللاّأمرّبتعزيرهّوتوقيرهّفقالّ{ّ:وّتّع ّّز ّروهّّّوّتّوّقرّوهّ}ّوالتعزيرّ:اسمّجامعّلنصرهّوتأييدهّومنعهّمنّكلّ
ماّيؤذيهّوالتوقيرّ:اسمّجامعّلكلّماّفيهّسكينةّوطمأنينةّمنّاإلجاللّواإلكرامّوأنّيعاملّمنّالتشريفّوالتكريمّ
والتعظيمّبماّيصونهّعنّكلّماّيخرجهّعنّحدّالوقارّّ.
ض ّك ّمّّبّعضاّ}ّفنهىّأنّ
الرس ّّ
ومنّذلكّ:أنهّخصهّفيّالمخاطبةّبماّيليقّبهّفقال{ّ:الّّت ّجّعلّواّّد ّعا ّءّ ّ
ّولّّبّيّن ّك ّمّ ّكّد ّعا ّءّّبّع ّ
يقولواّ:ياّمحمدّأوّياّأحمدّأوّياّأباّالقاسمّولكنّيقولواّ:ياّرسولّهللاّياّنبيّهللاّوكيفّالّيخاطبونهّبذلكّوهللاّسبحانهّ
وتعالىّأكرمهّفيّمخاطبتهّإياهّبماّلمّيكرمّبهّأحداّمنّاألنبياءّفلمّيدعهّباسمهّفيّالقرآنّقطّبلّيقولّ{ّ:ياّأّّي ّهاّالّنّبيّّّ
ّسا ّءّ ّالمّ
ّين}ّ{ّياّأّّي ّهاّالّنّبيّّّإّّناّ
ّؤّمن ّّ
كّّوّبّنات ّّ
لّّألّ ّزّوا ّج ّّ
نّ ّال ّحّياّةّالّدّنّياّّو ّزيّنّت ّها}ّ{ّياّأّّي ّهاّالّنّبيّّّقّ ّ
كّإّنّّّ ّكّنّتنّّّّت ّرّد ّّ
لّألّ ّزّوا ّج ّ
قّ ّ
ّكّّون ّ
اكّ ّشاهّداّّّو ّمّب ّشراّّّوّنذّيراّ}ّ{ّياّأّّي ّهاّالّنّبيّّّإّّذاّ ّطلّّقّت ّمّ
هللا}ّ{ّياّأّّي ّهاّالّنّبيّّّإّّناّأّ ّر ّسّلّن ّّ
قّ ّّ
ك}ّ{ّياّأّّي ّهاّالّنّبيّّّاّت ّّ
اج ّّ
أّ ّحلّّلّناّلّ ّّ
كّأّ ّزّو ّ
ّ
ّك}ّ{ّياّأّّي ّهاّ ّالم ّ
ل}ّ{ّياّ
لّقّّّمّاللّّي ّ
ّز ّم ّ
كّمّنّّّ ّرب ّّ
لّإّلّّي ّ
لّّبلّّّغّ ّماّأّن ّز ّ
الرسّو ّ
هللاّلّ ّّ
لّ ّّ
الّن ّسا ّء}ّ{ّياّأّّي ّهاّالّنّبيّّّّل ّمّّت ّح ّر ّمّ ّماّأّ ّح ّ
ك}ّ{ّياّأّّي ّهاّ ّ
هللا}ّمعّأنهّسبحانهّقدّقالّ{ّ:وقّّلّناّّياّ ّآد ّمّ ّ
اآليةّ{ّياّ ّآد ّمّ
ّك}ّ ّ
تّّو ّزّوج ّّ
اس ّكنّّّأّّن ّّ
ّكّ ّّ
ّأّّي ّهاّ ّال ّمّدّث ّرّقّ ّمّّفأّّنذّرّّ}ّ{ّياّأّّي ّهاّالّنّبيّّّ ّح ّسب ّّ
ّوسىّإّّنيّ ّ
كّ ّعلّىّالّناس}ّ{ّياّ
اص ّطّفّيّت ّّ
ّسّمّنّّّأّ ّهل ّّ
حّإّّن ّهّلّي ّّ
ّه ّم}ّ{ّياّّنو ّ
ّراهّي ّمّأّ ّع ّرضّّّ ّعنّّّ ّهّذا}ّ{ّياّم ّ
ّك}ّ{ّياّإّب ّ
أّّنّبّئ ّه ّمّّبأّ ّس ّمائ ّ
ّنّ
اس}ّ{ّياّ ّعي ّسىّاب ّّ
تّلّلّن ّّ
تّقّّل ّّ
ّنّ ّم ّرّي ّمّأّأّّن ّّ
يسىّاب ّّ
ض}ّ{ّياّّي ّحّيىّ ّخ ّذّ ّال ّكّت ّّ
كّ ّخلّيّفّّةّفّيّاألّ ّر ّ ّ
جّعّلّنا ّ
ّد ّاوّدّإّّناّ ّّ
ابّّبقّّوّة}ّ{ّياّ ّع ّ
ّم ّرّي ّمّ ّاذ ّكرّّّنّ
ّدتّك}ّّّ.
ّكّّو ّعلّىّّوالّ
ّع ّمتّيّ ّعلّي ّّ
ومنّذلكّ:أنهّحرمّالتقدمّبينّيديهّبالكالمّحتىّيأذنّوحرمّرفعّالصوتّفوقّصوتهّوأنّيجهرّلهّبالكالمّكماّيجهرّ
الرجلّللرجلّوأخبرّأنّذلكّسببّحبوطّالعملّفهذاّيدلّعلىّأنهّقدّيقتضيّالكفرّألنّالعملّالّيحبطّإالّبهّوأخبرّ
أنّالذينّيغضونّأصواتهمّعندهّهمّالذينّامتحنتّقلوبهمّللتقوىّوأنّهللاّيغفرّلهمّويرحمهمّوأخبرّأنّالذينّينادونهّ
وهوّفيّمنزلهّالّيعقلونّلكونهمّرفعواّأصواتهمّعليهّولكونهمّلمّيصبرواّحتىّيخرجّولكنّأزعجوهّإلىّالخروجّّ.
ومنّذلكّ:أنهّحرمّعلىّاألمةّأنّيؤذوهّبماّهوّمباحّأنّيعاملّبهّبعضهمّبعضاّتمييزاّلهّمثلّنكاحّأزواجهّمنّبعدهّ
هللاّ ّع ّظيماّ}ّّّ.
انّ ّعّن ّدّ ّّ
اج ّهّمّنّّّّبّعّدّهّأّّبداّّإّنّّّّذلّ ّك ّمّ ّك ّّ
هللاّّوالّأّنّّّّتّنك ّ
لّ ّّ
انّلّ ّك ّمّأّنّّّّتّؤّذواّ ّرسّو ّ
فقالّتعالىّ{ّ:و ّماّ ّك ّّ
ّحواّأّ ّزّو ّ
وأوجبّعلىّاألمةّألجلهّاحترامّأزواجهّوجعلهنّأمهاتّفيّالتحريمّواالحترامّفقالّسبحانهّوتعالى{ّ:الّنّبيّّّأّّولّىّ
ّب ّالمّ
اج ّهّأّّم ّهاّت ّه ّم}ّّّ.
نّمّنّّّأّّنفّ ّس ّه ّمّّوأّ ّزّو ّ
ّؤّمنّي ّّ
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وأماّماّأوجبهّمنّطاعتهّواالنقيادّألمرهّوالتأسيّبفعلهّفهذاّبابّواسعّلكنّذاكّقدّيقالّ:هوّمنّلوازمّالرسالةّوإنماّ
الغرضّهناّأنّننبهّعلىّبعضّماّأوجبهّهللاّمنّالحقوقّالواجبةّوالمحرمةّعلىّاألمةّمماّيزيدّعلىّلوازمّالرسالةّ
بحيثّيجوزّأنّيبعثّهللاّرسوالّوالّيوجبّلهّهذهّالحقوقّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّينّيّ
هللاّّو ّرسّول ّهّلّعن ّه ّمّهللاّّفّيّ
ونّ ّ
ّؤذ ّّ
ومنّكرامتهّالمتعلقةّبالقولّ:أنهّفرقّبينّأذاهّوأذىّالمؤمنينّفقالّتعالى{ّ:إّنّّّالذ ّّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّرّ ّماّ ّاكّت ّسبّواّّفّق ّدّ ّ
ّينّّو ّالمّ
ونّ ّالمّ
ّبينا}ّّ
تّّبّغي ّّ
ّؤّمّنا ّ
ّؤّمن ّّ
ّينّيّّؤّذ ّّ
ّهيناّّّوالّذ ّّ
الّدّنّياّّواآلخ ّ
ّرّةّّوأّ ّع ّدّلّ ّه ّمّ ّعّذاباّّم ّ
احّت ّملواّّب ّهّتاناّّوإّثماّمّ
وقدّتقدمّفيّهذهّاآليةّماّيدلّعلىّأنّحدّمنّسبهّالقتلّكماّأنّحدّمنّسبّغيرهّالجلدّّ.
ومنّذلكّ:أنّهللاّرفعّلهّذكرهّفالّيذكرّهللاّسبحانهّإالّذكرّمعهّوالّتصحّلألمةّخطبةّوالّتشهدّحتىّيشهدواّأنهّ
عبدهّورسولهّوأوجبّذكرهّفيّكلّخطبةّوفيّالشهادتينّاللتينّهماّأساسّاإلسالمّوفيّاألذانّالذيّهوّشعارّاإلسالمّ
وفيّالصالةّالتيّهيّعمادّالدينّإلىّغيرّذلكّمنّالمواضعّّ.
هذاّإلىّخصائصّلهّأخرّيطولّتعدادهاّّ.
وإذاّكانّكذلكّفمعلومّأنّسابهّومنتقصهّقدّناقضّاإليمانّبهّوناقضّتعزيرهّوتوقيرهّوناقضّرفعّذكرهّوناقضّ
الصالةّعليهّوالتسليمّوناقضّتشريفهّفيّالدعاءّوالخطابّبلّقابلّأفضلّالخلقّبماّالّيقابلّبهّأشرّالخلقّّ.
يوضحّذلكّأنّمجردّإعراضهّعنّاإليمانّبهّيبيحّالدمّمعّعدمّالعهدّوإعراضهّعنّهذهّالحقوقّالواجبةّيبيحّالعقوبةّ
فهذاّبمجردّسكوتهّعنّتشريفهّوتكريمهّفإذاّأتىّبضدّذلكّمنّالذمّوالسبّواالنتقاصّواالستخفافّفالّبدّأنّيوجبّ
ذلكّزيادةّعلىّالذمّوالعقابّفإنّمقاديرّالعقوباتّعلىّمقاديرّالجرائمّأالّترىّأنّالرجلّلوّقتلّرجالّاعتباطاّلكنّ
عقوبتهّالقودّوهوّالتسليمّإلىّوليّالمقتولّفإنّانضمّإلىّذلكّقتلهّألخذّالمالّمجاهرةّصارتّالعقوبةّتحتمّالقتلّفإنّ
ّانضمّإلىّذلكّأخذّالمالّعوقبّمعّذلكّبالصلبّوعوقبّعندّبعضّالعلماءّأيضاّبقطعّاليدّوالرجلّحتماّمعّأنّأخذّ
المالّسرقةّالّيوجبّإالّقطعّاليدّفقطّوكذلكّلوّقذفّعبداّأوّذمياّأوّفاجراّلمّيجبّعليهّإالّالتعزيرّفلوّقذفّحراّ
مسلماّعفيفاّلوجبّعليهّالحدّالتامّفلوّقيل"ّ:إنهّالّيجبّعليهّمعّذلكّإالّماّيجبّعلىّمنّتركّاإليمانّبهّأوّتركّ
العهدّالذيّبينناّوبينه"ّلسوىّبينّالساكتّعنّذمهّوسبهّوالمبالغّفيّذلكّوهذاّغيرّجائزّكماّأنهّغيرّجائزّالتسويةّ
بينّالساكتّعنّمدحهّوالصالةّعليهّوالمبالغّفيّذلكّولزمّمنّذلكّأنّالّيكونّلخصوصّسبهّوذمهّوأذاهّعقوبةّمعّ
أنهّمنّأعظمّالجرائمّوهذاّباطلّقطعاّّ.
ومعلومّأنّالّعقوبةّفوقّالقتلّثمّليسّسوىّالزيادةّعلىّذلكّإالّتعينّقتلهّوتحتمهّتابّأوّلمّيتبّكحدّقاطعّالطريقّ
إذّالّيعلمّأحدّوجبّأنّيجلدّلخصوصّالسبّثمّيقتلّللكفرّإذاّكانتّالعقوبةّلخصوصّالسبّكانتّحداّمنّالحدودّ
وهذهّمناسبةّظاهرةّقدّدلّعلىّصحتهاّدالالتّالنصوصّالسالفةّمنّكونّالسبّموجباّللقتلّوالعلةّإذاّثبتّبالنصّ
أوّباإليماءّلمّيحتجّإلىّأصلّيقاسّعليهّالفرعّوبهذاّيظهرّأناّلمّنجعلّخصوصّالسبّموجباّللقتلّإالّبماّدلّعليهّ
منّالكتابّوالسنةّواألثرّالّبمجردّاالستحسانّواالستصالحّكماّزعمهّمنّلمّيحظّبمآخذّاألحكامّعلىّأنّاألصلّ
الذيّيقاسّبهّهذاّالفرعّثابتّوهوّّ:
الطريقةّالسابعةّعشرةّ:وذلكّأناّوجدناّاألصولّالتيّدلّعليهاّالكتابّأوّالسنةّأوّإجماعّاألمةّحكمتّفيّالمرتدّ
وناقضّالعهدّحكمينّفمنّلمّيصدرّمنهّإالّمجردّالردةّأوّمجردّنقضّالعهدّثمّعادّإلىّاإلسالمّعصمّدمهّكماّدلّ
عليهّكتابّهللاّوسنةّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوقدّتقدمّذكرّبعضّماّيدلّعلىّذلكّفيّالمرتدّوهوّفيّناقضّ
العهدّأيضاّموجودّبقولهّفيّبعضّمنّنقضّالعهدّ{ّ:ث ّمّّيّتوبّّّ ّ
ّكّ ّعلّىّ ّمنّّّّي ّشا ّء}ّوبأنّالنبيّصلىّهللاّ
هللاّّمّنّّّّبّع ّدّّذل ّّ
عليهّوسلمّقبلّإسالمّمنّأسلمّمنّبنيّبكرّوكانواّقدّنقضواّالعهدّوعدواّعلىّخزاعةّفقتلوهمّوقبلّإسالمّقريشّ
الذينّأعانوهمّعلىّقتالّالمسلمينّحتىّانتقضّعهدهمّبذلكّودلتّسنتهّعلىّأنّمجردّإسالمهمّكانّعاصماّلدمائهمّ
وكذلكّفيّحصرهّلقريظةّوالنضيرّمذكرّأنهمّلوّأسلمواّلكفّعنهمّوقدّجاءّنفرّمنهمّمسلمينّفعصمواّدماءهمّ
وأموالهمّمنهمّثعلبةّبنّسعيةّوأسدّبنّسعيةّوأسدّابنّعبيدّأسلمواّفيّالليلةّالتيّنزلّفيهاّبنوّقريظةّعلىّحكمّ
رسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوخبرهمّمشهورّومنّتغلظتّردتهّأوّنقضهّبماّيضرّالمسلمينّإذاّعادّإلىّاإلسالمّلمّ
تسقطّعنهّالعقوبةّمطلقاّبلّيقتلّإذاّكانّجنسّماّفعلهّموجباّللقتلّأوّيعاقبّبماّدونهّإنّلمّيكنّكذلكّكماّدلّعليهّ
ّونّ ّ
ضّّف ّساداّ}ّاآليةّوكماّدلتّعليهّسنةّرسولّهللاّ
نّفّيّاألّ ّر ّ ّ
هللاّّّو ّرسّولّ ّهّّوّي ّسّعّو ّّ
ارب ّّ
قولهّتعالى{ّ:إّّن ّماّ ّج ّزا ّءّالّذ ّّ
ّينّي ّ
ّح ّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّفيّقصةّابنّأبيّسرحّوابنّزنيمّوفيّقصةّابنّخطلّوقصةّمقيسّبنّحبابةّوقصةّالعرنيينّ
وغيرهمّوكماّدلّعليهّاألصولّالمقررةّفإنّالرجلّإذاّاقترنّبردتهّقطعّطريقّأوّقتلّمسلمّأوّزنىّأوّغيرّذلكّثمّ
ّرجعّإلىّاإلسالمّأخذتّمنهّالحدودّوكذلكّلوّاقترنّبنقضّعهدهّاإلضرارّبالمسلمينّمنّقطعّطريقّأوّقتلّمسلمّأوّ
زنىّبمسلمةّفإنّالحدودّتستوفىّمنهّبعدّاإلسالمّ:إماّالحدّالذيّيجبّعلىّالمسلمّلوّفعلّذلكّأوّالحدّالذيّكانّ
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واجباّقبلّاإلسالمّوهذاّالرجلّالسابّقدّوجدّمنهّقدرّزائدّعلىّمجردّنقضّالعهدّكماّقدمناّمنّاإلضرارّبالمسلمّ
الذيّصارّبهّأغلظّجرماّمنّمجردّنقضّالعهدّأوّفعلّماّهوّأعظمّمنّأكثرّاألمورّالمضرةّكماّتقدمّفصارّبمنزلةّ
منّقرنّبنقضّعهدهّأذىّالمسلمينّفيّدمّأوّمالّأوّعرضّوأشدّوإذاّكانّكذلكّفإسالمهّالّيزيلّعنهّعقوبةّهذاّ
اإلضرارّكماّدلتّعليهّاألصولّفيّمثلهّوعقوبةّهذاّاإلضرارّقدّثبتّأنهّالقتلّبالنصّواإلسالمّالطارئّالّيمنعّ
ابتداءّهذهّالعقوبةّفإنّالمسلمّلوّابتدأّبمثلّهذاّقتلّقتالّالّيسقطّبالتوبةّكماّتقدمّّ.
وإذاّلمّيمنعّاإلسالمّابتداءهاّفأنّالّيمنعّبقاءهاّودوامهاّأولىّوأحرىّألنّالدوامّوالبقاءّأقوىّمنّاالبتداءّوالحدوثّ
فيّالحسياتّوالعقلياتّوالحكمياتّّ.
أالّترىّأنّالعدةّواإلحرامّوالردةّتمنعّابتداءّالنكاحّوالّتمنعّدوامهّواإلسالمّيمنعّابتداءّالرقّوالّيمنعّدوامهّويمنعّ
ابتداءّوجوبّالقودّوحدّالقذفّعلىّالمسلمّإذاّقتلّأوّقذفّذمياّوالّيمنعّدوامهّعليهّإذاّأسلمّبعدّالقتلّوالقذفّّ.
ولوّفرضّأنّاإلسالمّيمنعّابتداءّقتلّهذاّفالّيجبّأنّيسقطّالقتلّبإسالمهّألنّالدوامّأقوىّمنّاالبتداءّوجازّأنّ
يكونّبمنزلةّالقودّوحدّالقذفّفإنّاإلسالمّيمنعّابتداءهّدونّدوامهّالّسيماّوالسبّفيهّحقّآلدميّميتّوفيهّجنايةّ
متعلقةّبعمومّالمسلمينّفهوّمثلّالقتلّفيّالمحاربةّليسّحقاّلمعينّوإذاّكانّكذلكّوجبّاستيفاؤهّكغيرهّمنّالمحاربينّ
المفسدينّّ.
يحققّذلكّأنّالذميّإذاّقطعّالطريقّوقتلّمسلماّفهوّيعتقدّفيّدينهّجوازّقتلّالمسلمّوأخذّمالهّوإنماّحرمهّعليهّ
العهدّالذيّبينناّوبينهّكماّأنهّيعتقدّجوازّالسبّفيّدينهّوإنماّحرمهّعليهّالعهدّوقطعّالطريقّقدّيفعلّاستحالالّوقدّ
يفعلّاستخفافاّبالحرمةّلغرضّكماّأنّسبّالرسولّقدّيفعلّاستخفافاّبالحرمةّلغرضّفهوّمثلهّمنّكلّوجهّإالّأنّ
مفسدةّذلكّفيّالدنياّومفسدةّهذاّفيّالدينّوهيّأعظمّمنّمفسدةّالدنياّعندّالمؤمنينّباهللّالعالمينّبهّوبأمرهّفإذاّأسلمّ
قاطعّالطريقّفقدّتجددّمنهّإظهارّاعتقادّتحريمّدمّالمسلمّومالهّمعّجوازّأنّالّيفيّبموجبّهذاّاالعتقادّوكذلكّإذاّ
أسلمّالسابّفقدّتجددّإظهارّاعتقادّتحريمّعرضّالرسولّمعّجوازّأنّالّيفيّبموجبّهذاّاالعتقادّفإذاّكانّهناكّ
يجبّقتلهّبعدّإسالمهّفكذلكّيجبّقتلهّهناّبعدّإسالمهّويجبّأنّيقالّ:إذاّكانّذلكّالّيسقطّحدهّبالتوبةّبعدّالقدرةّ
فكذلكّهذاّالّيسقطّحدهّبالتوبةّبعدّالقدرةّّ.
ومنّأمعنّالنظرّلمّيستربّفيّأنّهذاّمحاربّمفسدّكماّأنّقاطعّالطريقّمحاربّمفسدّّ.
والّيردّعلىّهذاّسبّهللاّتعالىّألنّأحداّمنّالبشرّالّيسبهّاعتقاداّإالّبماّيراهّتعظيماّوإجالالّكزعمّأهلّالتثليثّأنّ
لهّصاحبةّوولداّفإنهمّيعتقدونّأنّهذاّمنّتعظيمهّوالتقربّإليهّومنّسبهّالّعلىّهذاّالوجهّفالقولّفيهّكالقولّفيمنّ
سبّالرسولّعلىّأحدّالقولينّوهوّالمختارّكماّسنقررهّومنّفرقّقالّ:إنهّتعالىّالّتلحقهّغضاضةّوالّانتقاصّبذلكّ
والّيكادّأحدّيفعلّذلكّأصالّإالّأنّيكونّوقتّغضبّونحوّذلكّبخالفّسبّالرسولّفإنهّيسبهّانتقاصاّلهّواستخفافاّ
بهّسباّيصدرّعنّاعتقادّوقصدّإهانةّوهوّمنّجنسّتلحقهّالغضاضةّويقصدّبذلكّوقدّيسبّتشفياّوغيظاّوربماّحلّ
منهّفيّالنفوسّخبائلّونفرّعنهّبذلكّخالئقّوالّتزولّنفرتهمّعنهّبإظهارّالتوبةّكماّالّتزولّمفسدةّالزناّوقطعّ
الطريقّونحوّذلكّبإظهارّالتوبةّوكماّالّيزولّالعارّالذيّيلحقّبالمقذوفّبإظهارّالقاذفّالتوبةّفكانتّعقوبةّالكفرّ
ّيندرجّفيهاّماّيتبعهّمنّسبّهللاّسبحانهّبخالفّسبّالرسولّّ.
فإنّقيلّ:قدّتكونّزيادةّالعقوبةّعلىّعقوبةّمجردّالناقضّللعهدّتحتمّقتلهّماّدامّكافراّبخالفّغيرهّمنّالكافرينّفإنّ
عقدّاألمانّوالهدنةّوالذمةّواسترقاقهمّوالمنّعليهمّوالمفاداةّبهمّجائزّفيّالجملةّفإذاّأتىّمعّحلّدمهّلنقضّالعهدّأوّ
ّلعدمهّبالسبّتعينّقتلهّكماّقررتموهّوهكذاّالجوابّعنّالمواضعّالتيّقتلّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيهاّمنّسبهّأوّ
أمرّبقتلهّأوّأمرّأصحابهّبذلكّفإنهاّتدلّعلىّأنّالسابّيقتلّوإنّلمّيقتلّمنّهوّمثلهّمنّالكافرينّّ.
وكذلكّقالّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّليهودّفيّقصةّابنّاألشرف"ّ:إنهّلوّقرّكماّقرّغيرهّممنّهوّعلىّمثلّرأيهّماّ
اغتيلّولكنهّنالّمناّوهجاناّبالشعرّولمّيفعلّهذاّأحداّمنكمّإالّكانّالسيف"ّّ.
وإذاّكانّكذلكّفيكونّالقتلّوجبّألمرينّ:للكفرّولتغلظهّبالسبّكماّيجبّقتلّالمرتدّللكفرّولتغلظهّبتركّالدينّالحقّ
والخروجّمنهّفمتىّزالّالكفرّزالّالموجبّللذمّفلمّيستقلّبقاءّأثرّالسبّبإحاللّالدمّوتبعّالكفرّفيّالزوالّكماّتبعهّ
فيّالحصولّفإنهّفرعّللكفرّونوعّمنهّفإذاّزالّاألصلّزالتّجميعّفروعهّوأنواعهّّ.
وهذاّالسؤالّقدّيمكنّتقريرهّفيّسبّمنّيدعيّاإلسالمّبناءّعلىّأنّالسبّفرعّللردةّونوعّمنهاّوقدّالّيمكنّألنهّلمّ
يتجددّمنّهذاّبعدّالسبّماّلمّيكنّموجوداّحالّالسبّبخالفّالكافرّّ.
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قلناّ:وهذاّأيضاّدليلّعلىّأنّقتلّالسابّحدّمنّالحدودّفإنهّقدّتقدمّأنهّيجبّقتلهّإنّكانّمعاهداّوالّيجوزّاستبقاؤهّ
بعدّالسبّبأمانّوالّاسترقاقّولوّكانّإنماّيقتلّلكونهّكافراّمحارباّلجازّأمانهّواسترقاقهّوالمفاداةّبهّفلماّكانّجزاؤهّ
القتلّعلمّأنّقتلهّحدّمنّالحدودّليسّبمنزلةّقتلّسائرّالكفارّّ.
ومنّتأملّاألدلةّالشرعيةّنصوصهاّومقاييسهاّمماّذكرناهّومماّلمّنذكرهّثمّظنّبعدّهذاّأنّقتلّالسابّلمجردّكونهّ
كافراّغيرّمعاهدّكقتلّاألسيرّفليسّعلىّبصيرةّمنّأمرهّوالّثقةّمنّرأيهّّ.
وليسّهذاّمنّالمسالكّالمحتملةّبلّمنّمسالكّالقطعّفإنّمنّتأملّدالالتّالكتابّوالسنةّوماّكانّعليهّسلفّاألمةّ
وماّتوجبهّاألصولّالشرعيةّعلمّقطعاّأنّللسبّتأثيراّفيّسفحّالدمّزائداّعلىّتأثيرّمجردّالكفرّالخاليّعنّعهدّّ.
نعمّقدّيقالّ:هوّمقتولّبمجموعّاألمرينّبناءّعلىّأنّكفرّالسابّنوعّمغلظّالّيحتملّاالستبقاءّككفرّالمرتدّفيكونّ
مقتوالّلكفرهّوسبهّويكونّالقتلّحداّبمعنىّأنهّيجبّإقامتهّثمّيزولّموجبهّبالتوبةّكقتلّالمرتدّفهذاّليسّبمساغّفيماّ
تقدمّماّيضعفّهذاّالوجهّومعّهذاّفإنهّالّيقدحّفيّكونّقتلّالسابّحداّمنّالحدودّوجبّلماّفيهّخصوصّظهورّ
سبّالرسولّمنّالمفسدةّّ.
وإنماّيبقىّأنّيقالّ:هذاّالحدّهلّيسقطّباإلسالمّأمّال؟ّّ
فنقولّ:جميعّماّذكرناهّمنّالدالالتّوإنّدلتّعلىّوجوبّقتلهّبعدّإظهارّالتوبةّفهيّدالةّعلىّأنّقتلهّحدّمنّالحدودّ
وليسّلمجردّالكفرّوهيّدالةّعلىّهذاّبطريقّالقطعّلماّذكرناهّمنّتفريقّالكتابّوالسنةّواإلجماعّبينّمنّاقتصرّ
علىّالكفرّاألصليّأوّالطارىءّأوّنقضّالعهدّوبينّمنّسبّالرسولّمنّهؤالءّوإذاّلمّيكنّالقتلّلمجردّالكفرّلمّ
يبقّإالّأنّيكونّحداّوإذاّثبتّأنهّيقتلّلخصوصّالسبّلكونهّحداّمنّالحدودّالّلعمومّكونهّكافراّغيرّذيّعهدّأوّ
لعمومّكونهّمرتداّفيجبّأنّالّيسقطّبالتوبةّواإلسالمّألنّاإلسالمّوالتوبةّالّيسقطّشيئاّمنّالحدودّالواجبةّقبلّذلكّ
إذاّكانتّالتوبةّبعدّالثبوتّوالرفعّإلىّاإلمامّباالتفاقّّ.
وقدّدلّالقرآنّأنّحدّقاطعّالطريقّوالزانيّوالسارقّوالقاذفّالّيسقطّبالتوبةّبعدّالتمكنّمنّإقامةّالحدّّ.
ودلتّالسنةّعلىّمثلّذلكّفيّالزانيّوغيرهّولمّيختلفّالمسلمونّفيماّعلمناهّأنّالمسلمّإذاّزنىّأوّسرقّأوّقطعّ
الطريقّأوّشربّالخمرّفرفعّإلىّالسلطانّوثبتّعليهّالحدّببينةّثمّتابّمنّذلكّأنهّتجبّإقامةّالحدّعليهّإالّأنّيظنّ
أحدّفيّذلكّخالفاّشاذاّالّيعتدّبهّفهذهّحدودّهللاّوكذلكّلوّوجبّعليهّقصاصّأوّحدّأوّقذفّأوّعقوبةّسبّلمسلمّأوّ
ّمعاهدّثمّتابّمنّذلكّلمّتسقطّعنهّالعقوبةّوكذلكّأيضاّلمّيختلفواّفيماّعلمناهّأنّالذميّلوّوجبّعليهّحدّقطعّ
الطريقّأوّحدّالسرقةّأوّقصاصّأوّحدّقذفّأوّتعزيرّثمّأسلمّوتابّمنّذلكّلمّتسقطّعنهّعقوبةّذلكّوكذلكّأيضاّ
لوّزنىّفإنهّإذاّوجبّعليهّحدّالزناّثمّأسلمّلمّيسقطّعنهّبلّيقامّعليهّحدّالزناّعندّمنّيقولّبوجوبهّقبلّاإلسالمّ
ويقتلّحتماّعندّاإلمامّأحمدّإنّكانّزنىّنقضّعهدهّّ.
هذاّمعّاإلسالمّيجبّماّقبلهّوالتوبةّتجبّماّقبلهاّفيغفرّللتائبّذنبهّمعّإقامةّالحدّعليهّتطهيراّلهّوتنكيالّللناسّعنّ
مثلّتلكّالجريمةّفتحصلّبإقامةّالحدّالمصلحةّالعامةّوهيّزجرّالملتزمينّلإلسالمّأوّالصغارّعنّمثلّذلكّالفسادّ
فإنهّلوّلمّيقمّالحدّعندّإظهارّالتوبةّلمّيتأتّإقامةّحدّفيّالغالبّفإنهّالّيشاءّالمفسدّفيّاألرضّإذاّأخذّأنّيظهرّ
التوبةّإالّأظهرهاّوأوشكّكلّمنّهمّبعظيمةّمنّالعظائمّمنّاألقوالّواألفعالّأنّيرتكبهاّثمّإذاّأحيطّبهّقالّ:إنيّ
تائبّّ.
ومعلومّأنّذلكّلوّدرأّالحدّالواجبّلتعطلتّالحدودّوظهرّالفسادّفيّالبرّوالبحرّولمّيكنّفيّشرعّالعقوباتّ
والحدودّكبيرّمصلحةّوهذاّظاهرّالّخفاءّبهّّ.
ثمّالجانيّلوّتابّتوبةّنصوحاّفذلكّنافعةّفيماّبينهّوبينّهللاّيغفرّلهّماّسلفّويكونّالحدّتطهيراّلهّوتكفيراّلسيئتهّ
وهوّمنّتمامّالتوبةّكماّقالّماعزّبنّمالكّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ"طهرني"ّوقدّجاءّتائباّوقالّتعالىّلماّذكرّ
انّ ّ
هللاّّ ّعلّيماّّ ّحكّيماّ}ّوقالّتعالىّفيّكفارةّ
هللاّّو ّك ّّ
ّنّ ّّ
ّنّّتّوّبّّةّم ّّ
ّنّ ّمّتّت ّابّعي ّّ
ّري ّّ
كفارةّقتلّالخطأّ{ّ:ف ّمنّّّلّ ّمّّي ّجّّدّّف ّ
صّيا ّمّ ّشه ّ
وع ّ
ونّّب ّه}ّّّ.
ظ ّّ
الظهارّ{ّ:ذلّ ّك ّمّّت ّ
فيشتملّالحدّمعّالتوبةّعلىّمصلحتينّعظيمتينّّ:
مصلحةّزجرّالنفوسّعنّمثلّتلكّالجريمةّوهيّأهمّالمصلحتينّفإنّالدنياّفيّالحقيقةّليستّدارّكمالّالجزاءّوإنماّ
كمالّالجزاءّفيّاآلخرةّوإنماّالغالبّفيّالعقوباتّالشرعيةّالزجرّوالنكالّوإنّكانّفيهاّمقاصدّأخرّكماّأنّغالبّ
مقصودّالعدةّبراءةّالرحمّوإنّكانّفيهاّمقاصدّأخرّولهذاّكانتّهذهّالمصلحةّمقصودةّفيّكلّعقوبةّمشروعةّّ.
والمصلحةّالثانيةّ:تطهيرّالجانيّوتكفيرّخطيئتهّإنّكانّلهّعندّهللاّخيرّأوّعقوبةّواالنتقامّمنهّإنّلمّيكنّكذلكّوقدّ
يكونّزيادةّفيّثوابهّورفعهّفيّدرجاتهّّ.
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ونظيرّذلكّالمصائبّالمقدرةّفيّالنفسّواألهلّوالمالّفإنهاّتارةّتكونّكفارةّوطهوراّوتارةّتكونّزيادةّفيّالثوابّ
وعلواّفيّالدرجاتّوتارةّتكونّعقاباّوانتقاماّّ.
لكنّإذاّتابّاإلنسانّسراّفإنّهللاّيقبلّتوبتهّسراّويغفرّلهّمنّغيرّإحواجّلهّإلىّأنّيظهرّذنبهّحتىّيقامّحدهّعليهّ
أماّإذاّأعلنّالفسادّبحيثّيراهّالناسّويسمعونهّحتىّشهدواّبهّعندّالسلطانّأوّاعترفّهوّبهّعندّالسلطانّفإنهّالّ
يطهرهّمعّالتوبةّبعدّالقدرةّإالّإقامتهّمنهّعليهّإالّأنّفيّالتوبةّإذاّكانّالحدّهللّوثبتّبإقرارهّخالفاّسنذكرهّإنّشاءّ
هللاّتعالىّولهذاّقالّعليهّالصالةّوالسالم"ّ:تعافواّالحدودّفيماّبينكمّفماّبلغنيّمنّحدّفقدّوجب"ّوقالّالنبيّعليهّ
الصالةّوالسالمّلماّشفعّإليهّفيّالسارقة"ّ:تطهرّخيراّلها"ّوقال"ّ:منّحالتّشفاعتهّدونّحدّمنّحدودّهللاّفقدّضادّ
هللاّفيّأمره"ّوقال"ّ:منّابتلىّمنّهذهّالقاذوراتّبشيءّفليستترّبسترّهللاّفإنهّمنّيبدلناّصفحتهّنقمّعليهّكتابّهللا"ّّ.
إذاّتبينّذلكّفنقولّ:هذاّالذيّأظهرّسبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّمسلمّأوّمعاهدّقدّأتىّبهذهّالمفسدةّالتيّ
تضمنتّمعّالكفرّونقضّالعهدّأذىّهللاّورسولهّوانتهاكّتلكّالحرمةّالتيّهيّأفضلّحرمةّالمخلوقينّوالوقيعةّفيّ
عرضّالّيساويّغيرهّمنّاألعراضّوالطعنّفيّصفاتّهللاّوأفعالهّوفيّدينّهللاّوكتابهّوجميعّأنبيائهّوالمؤمنينّمنّ
ونّ ّحّقاّ}ّ
ّر ّّ
ّكّ ّه ّمّ ّال ّكاف ّ
عبادهّفإنّالطعنّفيّواحدّمنّاألنبياءّطعنّفيّجميعّاألنبياءّكماّقالّسبحانهّوتعالى{ّ:أّولّئ ّّ
وطعنّفيّكلّمنّآمنّبنبيناّمنّاألنبياءّوالمؤمنينّالمتقدمينّوالمتأخرينّوقدّتقدمّتقريرّهذاّّ.
ثمّهذهّالعظيمةّصدرتّممنّالتزمّبعقدّإيمانهّأوّأمانهّأنهّالّيفعلّذلكّفإذاّوجبتّعقوبتهّعلىّتلكّالجريمةّ
لخصوصهاّكماّتقدمّامتنعّأنّيسقطّبماّيظهرهّمنّالتوبةّكماّتقدمّأيضاّّ.
ثمّهناّمسلكانّّ:
المسلكّاألولّ:وهوّمسلكّطائفةّمنّأصحابناّوغيرهمّأنّيقتلّحداّهللّكماّيقتلّلقطعّالطريقّوللردةّوللكفرّألنّ
السبّللرسولّعليهّالصالةّوالسالمّقدّتعلقّبهّحقّهللاّوحقّكلّمؤمنّفإنّأذاهّليسّمقصوراّعلىّرسولّهللاّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّفقطّكمنّسبّواحداّمنّعرضّالناسّبلّهوّأذىّلكلّمؤمنّكانّويكونّبلّهوّعندهمّمنّأبلغّأنواعّ
األذىّويودّكلّمنهمّأنّيفتديّهذاّالعرضّبنفسهّوأهلهّومالهّوعرضهّكماّتقدمّذكرهّعنّالصحابةّمنّأنهمّكانواّ
يبذلونّدماءهمّفيّصونّعرضهّوكانّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّيمدحّمنّفعلّذلكّسواءّقتلّأوّغلبّويسميهّ
ناصرّهللاّورسولهّولوّلمّيكنّالسبّأعظمّمنّقتلّبعضّالمسلمينّلماّجازّبذلّالدمّفيّصونّعرضّواحدّمنّ
الناسّوقدّقالّحسانّبنّثابتّيخاطبّأباّسفيانّبنّالحارثّّ:
هجوتّمحمداّفأجبتّعنهّّ...وعندّهللاّفيّذاكّالجزاءّّ
فإنّأبىّووالدهّوعرضيّّ...لعرضّمحمدّمنكمّوقاءّّ
وذلكّأنهّانتهاكّللحرمةّالتيّنالواّبهاّسعادةّالدنياّواآلخرةّوبهاّينالهاّكلّواحدّسواهمّوبهاّيقامّدينّهللاّويرضىّهللاّ
عنّعبادهّويحصلّماّيحبهّوينتفيّماّيبغضهّكماّأنّقاطعّالطريقّوإنّقتلّواحداّفإنّمفسدةّقطعّالطريقّتعمّجميعّ
الناسّفلمّيفوضّاألمرّفيهّإلىّوليّالمقتولّّ.
نعمّكانّاألمرّفيّحياةّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمفوضاّإليهّفيمنّسبهّ:إنّأحبّعفاّعنهّوإنّأحبّعاقبهّوإنّكانّ
فيّسبهّحقّهللاّولجميعّالمؤمنينّألنّهللاّسبحانهّيجعلّحقهّفيّالعقوبةّتبعاّلحقّالعبدّكماّذكرناهّفيّالقصاصّ
وحقوقّاآلدميينّتابعةّلحقّالرسولّفإنهّأولىّبهمّمنّأنفسهمّوألنّفيّذلكّتمكينهّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّأخذّالعفوّ
واألمرّبالعرفّواإلعراضّعنّالجاهلينّالذيّأمرهّهللاّتعالىّبهّفيّكتابهّوتمكينهّمنّالعفوّواإلصالحّالذيّيستحقّ
بهّأنّيكونّأجرهّعلىّهللاّوتمكينهّمنّأنّيدفعّبالتيّهيّأحسنّالسيئةّكماّأمرهّهللاّوتمكينهّمنّاستعطافّالنفوسّ
وتأليفّالقلوبّعلىّاإليمانّواجتماعّالخلقّعليهّوتمكينهّمنّتركّالتنفيرّعنّاإليمانّوماّيحصلّبذلكّمنّالمصلحةّ
ّكّ
بّالّنّفضّواّمّنّّّ ّحّول ّّ
تّّف ّظاّّ ّغلّي ّظّ ّالّقّل ّ
ّّّ ّكّن ّّ
يغمرّماّيحصلّباستبقاءّالسابّمنّالمفسدةّكماّدلّعليهّقولهّتعالىّ{ّ:ولّو
اعفّّّ ّعّن ّه ّمّّو ّ
ّف ّ
األّّم ّّر}ّّّ.
او ّر ّه ّمّفّيّ ّ
اسّتّغفّرّّّلّ ّه ّمّّو ّش ّ
وقدّبينّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّنفسّهذهّالحكمةّحيثّقال"ّ:أكرهّأنّيتحدثّالناسّأنّمحمداّيقتلّأصحابه"ّ
وقالّفيماّعاملّبهّابنّأبيّمنّالكرامةّ"رجوتّأنّيؤمنّبذلكّألفّمنّقومه"ّفحققّهللاّرجاءهّولوّعاقبّكلّمنّآذاهّ
بالقتلّلخامرّالقلوبّعقداّأوّوسوسةّأنّذلكّلماّفيّالنفسّمنّحبّالشرفّوأنهّمنّبابّغضبّالملوكّوقتلهمّعلىّ
ّذلكّولوّلمّيبحّلهّعقوبتهّالنتهكّالعرضّواستبيحتّالحرمةّوانخلّرباطّالدينّوضعفتّالعقيدةّفيّحرمةّالنبوةّ
فجعلّهللاّلهّاألمرينّفلماّانقلبّإلىّرضوانّهللاّوكرامتهّولمّيبقّواحداّمخصوصّمنّالخلقّإليهّاستيفاءّهذهّالعقوبةّ
والعفوّعنهاّوالحقّفيهاّثابتّهللّسبحانهّورسولّهللاّعليهّالصالةّوالسالمّولعبادهّالمؤمنينّوعلمّكلّذيّعقلّأنّ
المسلمينّإنماّيقتلونهّلحفظّالدينّوحفظّحمىّالرسولّووقايةّعرضهّفقطّكماّيقتلونّقاطعّالطريقّألمنّالطرقاتّ
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منّالمفسدينّوكماّيقطعونّالسارقّلحفظّاألموالّوكماّيقتلونّالمرتدّصوناّللداخلينّفيّالدينّعنّالخروجّعنهّولمّ
يبقّهناّتوهمّمقصودّجزويّكماّقدّكانّيتوهمّفيّزمانهّأنّقتلّالسابّكذلكّوتقريرّذلكّبالسابّلهّمنّالمسلمينّ
فإنهّقدّكانّلهّأنّيعفوّعنهّمعّأنهّالّيحلّلألمةّإالّإراقةّدمهّفحاصلهّأنهّفيّحياتهّقدّغلبّفيّهذهّالجنايةّحقهّ
ليتمكنّمنّاالستيفاءّوالعفوّوبعدّموتهّفهيّجنايةّعلىّالدينّمطلقاّليسّلهاّمنّيمكنهّالعفوّعنهاّفوجبّاستيفاؤهاّ
وهذاّمسلكّجيدّلمنّتدبرّغورهّّ.
ثمّهناّتقريرانّّ:
أحدهماّ:أنّيقالّ:السابّمنّجنسّالمحاربّالمفسدّوقدّتقدمّفيّذلكّزيادةّبيانّومماّيؤيدهّأنهّسبحانهّوتعالىّقالّ:
اسّ ّجمّيعاّ}ّفعلمّأنّكلّماّأوجبّالقتلّحقاّهللّكانّفساداّفيّ
لّالّن ّّ
ضّّف ّكأّّن ّماّّقّت ّ
ّّّّف ّسا ّدّفّيّاألّ ّر ّ ّ
سّأّو
ّرّّنّف ّّ
لّّنّفساّّّبّغي ّّ
{ ّمنّّّّقّت ّ
األرضّوإالّلمّيبحّّ.
وهذاّالسبّقدّأباحّالدمّفهوّفسادّفيّاألرضّوهوّأيضاّمحاربةّهللّورسولهّعلىّماّالّيخفىّألنّالمحاربةّهناّوهللاّ
أعلمّإنماّعنيّبهاّالمحاربةّبعدّالمسالمةّألنّالمحاربةّاألصليةّلمّيدخلّحكمهاّفيّهذهّاآليةّوسببّنزولهاّإنماّكانّ
فعلّمرتدّوناقضّعهدّفعلمّأنهماّجميعاّدخالّفيهاّوهذاّقدّحاربّبعدّالمسالمةّوأفسدّفيّاألرضّفيتعينّإقامةّالحدّ
عليهّّ.
الثانيّ:أنّيكونّالسبّجنايةّمنّالجناياتّالموجبةّللقتلّكالزنىّوإنّلمّيكنّحراباّكحرابّقاطعّالطريقّفإنّمنّ
الفسادّماّيوجبّالقتلّوإنّلمّيكنّحراباّوهذاّفسادّقدّأوجبّالقتلّفالّيسقطّبالتوبةّكغيرهّمنّأنواعّالفسادّإذّالّ
يستثنىّمنّذلكّإالّالقتلّللكفرّاألصليّأوّالطارىءّوقدّقدمناّأنّهذاّالقتلّليسّهوّكقتلّسائرّالكفارّّ.
فإنّقيلّ:فإذاّكانّالسبّحداّهللّفيجبّأنّيسقطّباإلسالمّكماّيسقطّحدّالمرتدّباإلسالمّوكماّيسقطّقتلّالكافرّباإلسالمّ
وذلكّأنّمجردّتسميتهّحداّالّيمنعّسقوطهّبالتوبةّأوّباإلسالمّفإنّقتلّالمرتدّحدّفإنّالفقهاءّيقولونّ:بابّحدّالمرتدّ
ثمّإنهّيسقطّباإلسالمّثمّإنّهذاّأمرّلفظيّالّتناطّبهّاألحكامّوإنماّتناطّبالمعانيّوكلّعقوبةّلمجرمّفهيّحدّمنّحيثّ
تزجرهّوتمنعهّعنّتلكّالجريمةّوإنّلمّتسمّحداّلكنّالّريبّأنهّإنماّيقتلّللكفرّوالسبّوالسبّالّيمكنّتجريدهّعنّ
الكفرّوالمحاربةّحتىّيفرضّسابّقدّوجبّقتلهّوهوّمؤمنّأوّمعاهدّباقّعلىّعهدهّكماّيفرضّمثلّذلكّفيّالزانيّ
والسارقّوالقاذفّفإنّأولئكّوجبتّعقوباتهمّلتلكّالجرائمّوهيّقبلّاإلسالمّوبعدهّسواءّوهذاّإنماّوجبّعقوبتهّ
بجرمّهوّمنّفروعّالكفرّوأنواعهّفإذاّزالّاألصلّتبعتهّفروعهّفيكونّالموجبّللقتلّأنهّكافرّمحاربّوأنهّمؤذّهللّ
ولرسولهّكماّقالّالنبيّعليهّالصالةّوالسالمّلعقبةّبنّأبيّمعيطّلماّقالّ"ماليّأقتلّمنّبينكمّصبرا"ّفقالّلهّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:بكفركّوافترائكّعلىّرسولّهللا"ّوالعلةّإذاّكانتّذاتّوصفينّزالّالحكمّبزوالّأحدهماّّ.
ونحنّقدّنسلمّأنهّيتحتمّقتلهّإذاّكانّذمياّكماّيتحتمّقتلّالمرتدّلتغلظّكفرهّبأذىّهللاّورسولهّكتغلظّكفرّالمرتدّبتركّ
الدينّلكنّاإلسالمّيسقطّكلّحدّتعلقّبالكفرّكماّيسقطّحدّالمرتدّفلمّألحقتمّهذاّالحدّبقاطعّالطريقّوالزانيّوالسارقّ
ولمّتلحقوهّبالمرتد؟ّفهذاّنكتةّهذاّالموضعّّ.
فنقولّالّيسقطّشيءّمنّالحدودّباإلسالمّوالّفرقّبينّالمرتدّوغيرهّفيّالمعنىّبلّكلّعقوبةّوجبتّلسببّماضّأوّ
حاضرّفإنهاّتجبّلوجودّسببهاّوتعدمّلعدمهّفالكافرّاألصليّوالمرتدّلمّيقتلّألجلّماّمضىّمنّكفرهّفقطّوإنماّيقتلّ
للكفرّالذيّهوّاآلنّموجودّإذّاألصلّبقاؤهّعلىّماّكانّعليهّفإذاّتابّزالّالكفرّفزالّالمبيحّللدمّألنّالدمّالّيباحّ
بالكفرّإالّحالّوجودّالكفرّإذّالمقصودّبقتلهّأنّتكونّكلمةّهللاّهيّالعلياّوأنّيكونّالدينّكلهّهللّفإذاّانقادّلكلمةّهللاّ
ودانّبدينّهللاّحصلّمقصودّالقتالّومطلوبّالجهادّوكذلكّالمرتدّإنماّيقتلّألنهّتاركّللدينّمبدلّلهّفإذاّهوّعادّلمّ
يبقىّمبدالّوالّتاركاّوبذلكّيحصلّحفظّالدينّفإنهّالّيتركّمبدالّلهّّ.
أماّالزانيّوالسارقّوقاطعّالطريقّفإنهّسواءّكانّمسلماّأوّمعاهداّلمّيقتلّلدوامهّعلىّالزناّوالسبّوقطعّالطريقّ
فإنّهذاّغيرّممكنّولمّيقتلّلمجردّاعتقادهّحلّذلكّأوّإرادتهّلهّفإنّالذميّالّيباحّدمهّبهذاّاالعتقادّوالّيباحّدمّ
مسلمّوالّذميّبمجردّاإلرادةّفعلمّأنّذلكّوجبّجزاءّعلىّماّمضيّوزجراّعماّيستقبلّمنهّومنّغيرهّفمنّأظهرّ
سبّالرسولّمنّأهلّالذمةّأوّسبهّمنّالمسلمينّثمّتركّالسبّوانتهىّعنهّفليسّهوّمستديماّللسبّكماّيستديمّالكافرّ
المرتدّوغيرهّعلىّكفرهّبلّأفسدّفيّاألرضّكماّأفسدّغيرهّمنّالزناةّوقطاعّالطريقّونحنّنخافّأنّيتكررّمثلّ
هذاّالفسادّمنهّومنّغيرهّكماّنخافّمثلّذلكّفيّالزانيّوقاطعّالطريقّألنّالداعيّلهّإلىّماّفعلهّمنّالسبّممكنّ
منهّومنّغيرهّمنّالناسّفوجبّأنّيعاقبّجزاءّبماّكسبّونكاالّمنّهللاّلهّولغيرهّوهذاّفرقّظاهرّبينّقتلّالمرتدّ
والكافرّاألصليّوبينّقتلّالسابّوالقاطعّوالزانيّّ.
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وبيانهّألنّالسبّمنّجنسّالجريمةّالماضيةّالّمنّجنسّالجريمةّالدائمةّلكنّمبناهّعلىّأنّالسبّيوجبّالحدّ
لخصوصهّالّلكونهّكافراّوقدّتقدمّبيانّذلكّّ.
يوضحّذلكّأنّقتلّالمرتدّوالكافرّاألصليّإالّأنّيتوبّيزيلّمفسدةّالكفرّألنّالهامّبالردةّمتىّعلمّأنهّالّيتركّحتىّ
يقتلّأوّيتوبّلمّيأتهاّألنهّليسّلهّغرضّفيّأنّيرتدّثمّيعودّإلىّاإلسالمّوإنماّغرضهّفيّبقائهّعلىّالكفرّ
واستدامتهّّ.
فأماّالسابّمنّالمسلمينّوالمعاهدينّفإنّغرضهّمنّالسبّيحصلّبإظهارهّوينكأّالمسلمينّبأذاهّكماّيحصلّغرضّ
القاطعّمنّالقتلّوالزانيّمنّالزناّوتسقطّحرمةّالدينّوالرسولّبذلكّكماّتسقطّحرمةّالنفوسّواألموالّفيّقطعّ
الطريقّوالسرقةّويؤذيّعمومّالمسلمينّأذىّيخشىّضررهّكماّيؤذيهمّمثلّذلكّمنّفعلّالقاطعّوالسارقّونحوهماّ
ثمّإنهّإذاّأخذّفقدّيظهرّاإلسالمّوالتوبةّمعّاستبطانهّالعودّإلىّمثلّذلكّعندّالقدرةّكماّيظهرّالقاطعّوالسارقّ
ّوالزانيّالعودّإلىّمثلّهذهّالجرائمّعندّإمكانّالفرصةّبلّربماّيتمكنّمنّهذاّالسبّبعدّإظهارّاإلسالمّعندّشياطينهّ
ماّلمّيتمكنهّقبلّذلكّويتنوعّفيّأنواعّالتنقصّوالطعنّغيظاّعلىّماّفعلّبهّمنّالقهرّوالضغطّحتىّأظهرّاإلسالمّ
بخالفّمنّلمّيظهرّشيئاّمنّذلكّحتىّأسلمّفإنهّالّمفسدةّظهرتّلناّمنهّوبخالفّالمحاربّاألصليّإذاّقتلّوفعلّ
األفاعيلّفإنهّلمّيكنّقدّالتزمّاألمانّعلىّأنهّالّيفعلّشيئاّمنّذلكّّ.
وهذاّقدّكانّالتزمّلناّبعقدّالذمةّأنّالّيؤذيناّبشيءّمنّذلكّثمّلمّيفّبعهدهّفالّيؤمنّإليهّأنّيلتزمّبعقدّاأليمانّأنّالّ
يؤذيناّبذلكّوالّيفيّبعقدهّوذلكّألنهّواجبّعليهّفيّدينهّأنّيفيّبالعهدّفالّيظهرّالطعنّعليناّفيّدينناّوعالمّأنّذلكّ
منّالتزامّاألمورّالتيّعاهدناهّعلىّأنّالّيؤذيناّبهاّوهوّخائفّمنّسيفّاإلسالمّإنّخالفّكماّأنهّواجبّعليهّفيّ
دينّاإلسالمّأنّالّيتعرضّللرسولّبسوءّوهوّخائفّمنّسيفّاإلسالمّإنّهوّخالفّفلمّيتجددّلهّبإظهارّاإلسالمّ
جنسّالعاصمّالزاجرّبخالفّالحربيّفيّذلكّوإنّكانّفيّضمنّذلكّزجرّلغيرهّمنّالناسّعنّالردةّأالّترىّأنهّالّ
يشرعّالسترّعليهّوالّيستحبّالتعريضّللشهودّبتركّالشهادةّعليهّوتجبّإقامةّالشهادةّعليهّعندّالحاكمّوالّيستحبّ
العفوّعنهّقبلّالرفعّإلىّالحاكمّوإنّكانّقدّارتدّسراّألنهّمتىّرفعّإلىّالحاكمّاستتابهّفنجاهّمنّالنارّوإنّلمّيتبّقتلهّ
فقصرّعليهّمدةّالكفرّفكانّرفعهّمصلحةّلهّمحضةّبخالفّمنّاستسرّلقاذورةّمنّالقاذوراتّفإنهّالّينبغيّالتعرضّ
إليهّألنهّإذاّرفعّيقتلّحتماّوقدّيتوبّإذاّلمّيرفعّفلمّيكنّالرفعّلهّمصلحةّمحضةّوإنماّالمصلحةّللناسّفإذاّلمّتظهرّ
الفاحشةّلمّتضرهمّّ.
ومنّسبّالرسولّفإنماّيقتلهّألذاهّهللّولرسولهّوللمؤمنينّولطعنهّفيّدينهمّفكانّبمنزلةّمنّأظهرّقطعّالطريقّ
والزنىّونحوهّالمغلبّفيهّجانبّالردعّوالزجرّوإنّتضمنّمصلحةّالجانيّوكانّقتلهّألنهّأظهرّالفسادّفيّاألرضّ
وكذلكّلوّسبّالذميّسراّلمّيتعرضّلهّوكذلكّلمّينبغيّالسترّعليهّألنّمنّأظهرّالفسادّالّيسترّعليهّبحالّّ.
وقوله"ّ:السبّمستلزمّللكفرّوالحرابّبخالفّتلكّالجرائم"ّقلناّ:ليسّلناّسبّخالّعنّكفرّحتىّتجردّالعقوبةّلهّبلّ
العقوبةّعلىّمجموعّاألمرينّوهذهّالمالزمةّالّتوهنّأمرّالسبّفإنّكونهّمستلزماّللكفرّيوجبّتغلظّعقوبتهّفإذاّ
انفصلّالكفرّعنهّفيماّبعدّلمّيلزمّأنّالّيكونّموجباّللعقوبةّإذاّكانّهوّفيّنفسهّيتضمنّمنّالمفسدةّماّيوجبّ
العقوبةّوالزجرّكماّدلّعليهّالكتابّوالسنةّواألثرّوالقياسّّ.
ثمّنقولّ:أقصىّماّيقالّأنهّحدّعلىّكفرّمغلظّفيهّضررّعلىّالمسلمينّصدرّعنّمسلمّأوّمعاهدّفمنّأينّلهمّأنّ
مثلّهذاّتقبلّمنهّالتوبةّبعدّالقدرة؟ّفإناّقدّقدمناّأنّالتوبةّإنماّشرعتّفيّحقّمنّتجردتّردتهّأوّتجردّنقضهّللعهدّ
فأماّمنّتغلظتّردتهّأوّنقضهّبكونهّمضراّبالمسلمينّفالّبدّمنّعقوبتهّبعدّالتوبةّّ.
وقولهم"ّ:إنّالسبّمنّفروعّالكفرّوأنواعه"ّفإنّعنواّأنّالكفرّيوجبّذلكّفليسّبصحيحّوإنّعنواّأنّالكفرّيبيحّ
ذلكّفنقولّ:لكنّعقدّالذمةّحرمّعليهّفيّدينهّإظهارّذلكّكماّحرمّقتلّالمسلمينّوسرقةّأموالهمّوقطعّطريقهمّ
وافتراشّنسائهمّوكماّحرمّقتالهمّوإنّكانّدينهّيبيحّلهّذلكّكلهّفإذاّهوّآذىّالمسلمينّبماّيقتضيهّالكفرّالمجردّعنّ
عهدّفإنهّيعاقبّعلىّذلكّوإنّزالّالكفرّالموجبّلذلكّفيقتلّويقطعّويعاقبّكذلكّهناّيعاقبّعلىّماّآذىّبهّهللاّ
ورسولهّوالمؤمنينّمماّيخالفّعهدهّوإنّكانّدينهّيبيحهّّ.
وقولهم"ّ:إنّالزانيّوالسارقّوقاطعّالطريقّقبلّاإلسالمّوبعدهّسواء"ّقلناّ:هوّمثلّالسابّألنهّقبلّاإلسالمّيعتقدّ
استحاللّدماءّالمسلمينّوأموالهمّوأعراضهمّلوالّالعهدّالذيّبينهمّوبينهّوبعدّاإلسالمّإنماّيعتقدّتحريمهاّألجلّالدينّ
وكذلكّانتهاكهّلعرضّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّيعتقدّحلهّلوالّالعهدّالذيّبينناّوبينهّوبعدّالدينّإنماّيمنعهّمنهّ
الدينّوالّفرقّبينّأنّيضرّالمسلمينّفيّدينهمّأوّدنياهمّّ.
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وأماّقولهم"ّ:إنماّوجبّقتلهّألجلّاألمرينّفيسقطّبزوالّأحدهما"ّفنقولّ:بلّاجتمعّفيهّسببانّكلّمنهماّيوجبّنوعاّ
منّالقتلّيخالفّلنوعّاآلخرّوإنّكانّأحدهماّيستلزمّاآلخرّفالكفرّيوجبّالقتلّللكفرّاألصليّأوّللكفرّاالرتداديّولهّ
أحكامّمعروفةّوالسبّيوجبّالقتلّلخصوصهّحتىّيندرجّفيهّقتلّالكفرّوقتلّالردةّوهذاّالقتلّهوّالمغلبّفيّحقّ
مثلّهذاّحتىّكانّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّلهّالقتلّوالعفوّولهّالقتلّمعّامتناعّالقتلّبالكفرّوالردةّولهّالقتلّ
بعدّسقوطّالقتلّبالكفرّوالردةّكماّقدمناّمنّالدالئلّعلىّذلكّأثراّونظراّوبيناّأنّفيّخصوصّالسبّماّيقتضيّالقتلّ
لوّفرضّتجردهّعنّالكفرّوالردةّفإذاّانفصلّعنهّفيّأثناءّالحالّفسقطّموجبّالكفرّوالردةّلمّيسقطّموجبّالسبّ
وقدّقدمناّفيّالمسألةّالثانيةّدالئلّعلىّذلكّّ.
ثمّنقولّ:هبّأنهّوجبّألجلّاألمرينّفالقتلّالواجبّلكفرّمتغلظّباإلضرارّإذاّزالّالّتسقطّعقوبةّفاعلهّفوجبّأنّ
الّتسقطّعقوبةّفاعلّهذاّوالعقوبةّالتيّاستحقهاّهيّالقتلّّ.
وأيضاّفإنّاإلسالمّالطارىءّالّيمنعّماّوجبّمنّالعقوبةّوإنّكانّاإلسالمّيمنعّوجوبهاّابتداءّكالقتلّقوداّوكحدّ
القذفّفإنهّإنماّيجبّبشرطّكونّالفاعلّذمياّوالّيسقطّبإسالمهّبعدّذلكّإذاّكانّالمقتولّوالمقذوفّذمياّّ.
"ّ:اجتمعّسببانّفزالّأحدهما"ّ
وأيضاّفإنّاإلسالمّالّيمنعّقتلّالسابّابتداءّفأنّالّيمنعّقتلهّدواماّبطريقّاألولىّفقوله ّ
ممنوعّبلّالموجبّلقتلّهذاّلمّيزلّّ.
المسلكّالثانيّ:أنّيقتلّحداّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّكماّيقتلّقوداّوكماّيجلدّالقاذفّوالسابّلغيرهّمنّالمؤمنينّوقدّ
تقدمتّالداللةّعلىّأنّعقوبةّشاتمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّالقتلّكماّأنّعقوبةّشاتمّغيرهّالجلدّوهذاّمسلكّكثيرّ
منّأصحابناّوغيرهمّّ.
ومنّالمعلومّالذيّالّريبّفيهّأنّالرجلّلوّسبّواحداّمنّالمؤمنينّأوّسبّواحداّمنّأعيانّاألمةّوهوّميتّأوّ
غائبّلوجبّعلىّمنّحضرهّمنّالمسلمينّأنّينتصرواّلهّوإذاّبلغّاألمرّإلىّالسلطانّفإنهّيعاقبّهذاّالجريءّبماّ
يزعهّعنّأذىّالمؤمنينّثمّإنّكانّحياّوعلمّفلهّأنّيعفوّعنّسابهّوأماّإنّتعذرّعلمهّلموتهّأوّغيبتهّلمّيجزّ
للمسلمينّاإلمساكّعنّعقوبةّهذاّوإذاّرفعّإلىّالسلطانّعاقبهّوإنّأظهرّالتوبةّألنّهذاّمنّالمعاصيّوالذنوبّ
ّالمتعلقةّبحقّآدميّالّيمكنّقيامهّبطلبّهذاّالحدّوكلّماّكانّكذلكّلمّتحتجّالعقوبةّعليهّإلىّطلبّأحدّوالّتسقطّ
بالتوبةّإذاّرفعّإلىّالسلطانّولهذاّقلناّ:إنّمنّسبّأصحابّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفإنهّيجبّأنّيعزرّ
ويؤدبّأوّيقتلّوإنّلمّيطالبّبحقهمّمعينّألنّنصرّالمسلمّواجبّعلىّكلّمسلمّبيدهّولسانهّفكيفّعلىّوليّاألمر؟ّّ.
وعلىّهذاّالتقديرّفنقولّ:إنّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّكانّموجباّللقتلّفيّحياتهّكماّتقدمّتقريرهّوكانّإذاّعلمّ
بذلكّتولىّهذاّالحقّفإنّأحبّاستوفىّوإنّأحبّعفاّفإذاّتعذرّإعالمهّلغيبتهّأوّموتهّوجبّعلىّالمسلمينّالقيامّ
بطلبّحقهّولمّيجزّالعفوّعنهّألحدّمنّالخلقّكماّالّيجوزّالعفوّعنّمنّسبّغيرهّمنّاألمواتّوالغيابّّ.
وقدّقدمناّالدالئلّعلىّالقتلّبخصوصّسبهّوأنّالمغلبّفيهّحقهّحتىّكانّلهّأنّيقتلّمنّسبهّأوّيعفوّعنهّكماّللرجلّ
أنّيعاقبّسابهّوأنّيعفوّعنهّّ.
فإنّقيلّ:هذاّينبنيّعلىّمقدمتينّّ:
إحداهماّ:أنّقذفّالميتّموجبّللحدّوقدّذهبّأبوّبكرّبنّجعفرّصاحبّالخاللّإلىّأنهّالّحدّلقذفّميتّألنّالحيّ
وارثهّلمّيقذفّوإنماّقذفّالميتّوحدّالقذفّالّيستوفىّإالّبعدّالمطالبةّوقدّتعذرتّمنهّوالحدّالّيورثّإالّبمطالبةّ
الميتّوهيّمنتفيةّواألكثرونّيثبتونّالحدّلقذفّالميتّلكنّمنّالفقهاءّمنّيقولّ:إنماّيثبتّإذاّتضمنّالقدحّفيّنسبّ
الحيّوهوّقولّالحنفيةّوبعضّأصحابناّوقيلّعنّالحنفيةّ:الّيأخذّبهّإالّالوالدّأوّالولدّومنّالفقهاءّمنّيقولّ:يثبتّ
مطلقاّثمّهلّيرثهّجميعّالورثةّأوّمنّسوىّالزوجينّلبقاءّسببّاإلرثّأوّالعصبةّفقطّلمشاركتهمّلهّفيّعمودّنسبه؟ّ
فيهّثالثةّأقوالّفيّمذهبّالشافعيّوأحمدّّ.
الثانيةّأنّحدّقذفّالميتّالّيستوفيّإالّبطلبّالورثةّوذلكّأنهمّالّيختلفونّأنهّالّيستوفيّإالّبمطالبةّالورثةّأوّ
بعضهمّومتىّعفواّسقطّعندّاألكثرينّّ.
فعلىّهذاّينبغيّأنّيسقطّالحدّلقذفّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّألنهّالّيورثّويكونّكقذفّمنّالّوارثّلهّوهذاّليسّ
فيهّحدّقذفّعندّأكثرّالفقهاءّأوّيقالّ:الّيستوفيّحتىّيطالبّبعضّالهاشميينّأوّبعضّالقرشيينّّ.
فنقولّ:الجوابّمنّثالثةّأوجهّّ:
أحدهاّ:أناّلمّنجعلّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوقذفهّمنّحدّالقذفّالذيّالّيستوفىّحتىّيطلبهّالمستحقّفإنّذاكّ
إنماّهوّإذاّعلمّبهّوإنماّهوّمنّبابّالسبّوالشتمّالذيّيعلمّأنهّحرامّباطلّوقدّتعذرّعلمّالمسبوبّبهّكماّلوّرمىّ
رجلّبعضّأعيانّاألمةّبالكفرّأوّالكذبّأوّشهادةّالزورّأوّسبهّسباّصريحاّفإناّالّنعلمّمخالفاّفيّأنّهذاّالرجلّ
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يعاقبّعلىّذلكّكماّيعاقبّعلىّماّينتهكهّمنّالمحارمّانتصاراّلذلكّالرجلّالكريمّفيّاألمةّوزجراّعنّمعصيةّهللاّ
كمنّيسبّالصحابةّأوّالعلماءّأوّالصالحينّّ.
الوجهّالثانيّ:أنّسبهّسبّلجميعّأمتهّوطعنّفيّدينهمّوهوّسبّتلحقهمّبهّغضاضةّوعارّبخالفّسبّالجماعةّ
الكثيرةّبالزناّفإنهّيعلمّكذبّفاعلهّوهذاّيوقعّفيّبعضّالنفوسّريباّوإذاّكانّقدّآذىّجميعّالمؤمنينّأذىّيوجبّالقتلّ
وهوّحقّتجبّعليهمّالمطالبةّبهّمنّحيثّوجبّعليهمّإقامةّالدينّفيكونّشبيهاّبقذفّالميتّالذيّفيهّقدحّفيّنسبّ
الحيّإذاّطالبّبهّوذاكّيتعينّإقامتهّّ.
وبهذاّيظهرّالفرقّبينهّوبينّغيرهّمنّاألمواتّعلىّقولّأبيّبكرّفإنّذلكّالميتّالّيتعدىّضررّقذفهّفيّاألصلّ
إلىّغيرهّفإذاّتعذرتّمطالبتهّأمكنّأنّيقالّ:الّيستوفيّحدّقذفهّوهناّضررّالسبّفيّالحقيقةّإنماّيعودّإلىّاألمةّ
بفسادّدينهاّوذلّعصمتهاّوإهانةّمستمسكهاّوإالّفالرسولّصلواتّهللاّعليهّوسالمهّفيّنفسهّالّيتضررّبذلكّّ.
وبهّيظهرّالفرقّبينهّوبينّغيرهّفيّأنّحدّقذفّالغيرّإنماّيثبتّلورثتهّأوّلبعضهمّوذلكّألنّالعارّهناكّإنماّيلحقّ
الميتّأوّورثتهّوهناّالعارّيلحقّجميعّاألمةّالّفرقّفيّذلكّبينّالهاشميينّوغيرهمّبلّأيّاألمةّكانّأقوىّحباّهللّ
ورسولهّوأشدّإتباعاّلهّوتعزيراّوتوقيراّكانّحظهّمنّهذاّاألذىّوالضررّأعظمّوهذاّظاهرّالّخفاءّبهّوإذاّكانّهذاّ
ثابتاّلجميعّاألمةّفإنهّمماّيجبّعليهمّالقيامّبهّوالّيجوزّلهمّالعفوّعنهّبوجهّمنّالوجوهّألنهّوجبّلحقّدينهمّالّ
ّلحقّدنياهمّبخالفّحدّقذفّقريبهمّفإنهّوجبّلحظّنفوسهمّودنياهمّفلهمّأنّيتركوهّوهذاّيتعلقّبدينهمّفالعفوّعنهّ
عفوّعنّحدودّهللاّوعنّانتهاكّحرماتهّفظهرّالجوابّعنّالمقدمتينّالمذكورتينّّ.
الوجهّالثالثّ:أنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّالّيورثّفالّيصحّأنّيقالّ:إنّحقّعرضهّيختصّبهّأهلّبيتهّدونّ
غيرهمّكماّأنّمالهّالّيختصّبهّأهلّبيتهّدونّغيرهمّبلّأولىّألنّتعلقّحقّاألمةّبعرضهّأعظمّمنّتعلقّحقهمّ
بمالهّوحينئذّفيجبّالمطالبةّباستيفاءّحقهّعلىّكلّمسلمّألنّذلكّمنّتعزيرهّونصرهّوذلكّفرضّعلىّكلّمسلمّّ.
ونظيرّذلكّأنّيقتلّمسلمّأوّمعاهدّنبياّمنّاألنبياءّفإنّقتلّذلكّالرجلّمتعينّعلىّاألمةّوالّيجوزّأنّيجعلّحقّدمهّ
إلىّمنّيكونّوارثاّلهّلوّكانّيورثّ:إنّأحبّقتلّوإنّأحبّعفاّعلىّالديةّأوّمجاناّوالّيجوزّتقاعدّاألمةّعنّقتلّ
قاتلهّفإنّذلكّأعظمّمنّجميعّأنواعّالفسادّوالّيجوزّأنّيسقطّحقّدمهّبتوبةّالقاتلّأوّإسالمهّفإنّالمسلمّأوّالمعاهدّ
لوّارتدّأوّنقضّالعهدّوقتلّمسلماّلوجبّعليهّالقودّوالّيكونّماّضمهّإلىّالقتلّمنّالردةّونقضّالعهدّمخففاّ
ّلعقوبتهّوماّأظنّأحداّيخالفّفيّمثلّهذاّمعّأنّمجردّقتلّالنبيّردةّونقضّللعهدّباتفاقّالعلماءّوعرضهّكدمهّفإنّ
عقوبتهّالقتلّكماّأنّعقوبةّدمهّوعرضهّممنوعّمنّالمسلمّبإسالمهّومنّالمعاهدّبعهدهّفإذاّانتهكاّحرمتهّوجبتّ
عليهماّالعقوبةّلذلكّّ.
الطريقةّالثامنةّعشرةّ:وهيّطريقةّالقاضيّأبيّيعلىّأنّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيتعلقّبهّحقانّ:حقّهللّوحقّ
آلدميّّ.
فأماّحقّهللاّفهوّظاهرّوهوّالقدحّفيّرسالتهّوكتابهّودينهّّ.
وأماّحقّاآلدميّفظاهرّأيضاّفإنهّأدخلّالمعرةّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبهذاّالسبّوأنالهّبذلكّغضاضةّ
وعاراّّ.
والعقوبةّإذاّتعلقّفيهاّحقّهللّوحقّآلدميّلمّتسقطّبالتوبةّكالحدّفيّالمحاربةّفإنهّيتحتمّقتلهّثمّلوّتابّقبلّالقدرةّ
عليهّسقطّحقّهللاّمنّانحتامّالقتلّوالصلبّولمّيسقطّحقّاآلدميّمنّالقودّكذلكّهناّّ.
فإنّقيلّ:المغلبّهناّحقّهللاّولهذاّلوّعفاّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّعنّذلكّلمّيسقطّبعفوهّّ.
قلناّ:قدّقالّالقاضيّأبوّيعلىّ:فيّهذاّنظرّعلىّأنهّإنماّلمّيسقطّبعفوهّلتعلقّحقّهللاّبهّفهوّكالعدةّإذاّأسقطّالزوجّ
حقهّمنهاّلمّتسقطّلتعلقّحقّهللاّبهاّولمّيدلّهذاّعلىّأنهّالّحقّآلدميّفيهاّكذلكّهناّفقدّترددّالقاضيّأبوّيعلىّفيّ
جوازّعفوّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّهذاّالموضعّوقطعّفيّموضعّآخرّأنهّكانّلهّأنّيسقطّحقّسبهّألنهّحقّلهّ
وذكرّفيّقولّاألنصاريّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:أنّكانّابنّعمتك"ّوقدّعرضّللنبيّبماّيستحقّبهّالعقوبةّولمّ
يعاقبهّألنهّحملّقولّالنبيّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّللزبيرّاسقّبأنهّقضىّلهّعلىّاألنصاريّللقرابةّوفيّالرجلّالذيّأغلظّألبيّبكرّولمّيعزرهّفقالّ
القاضيّ:التعزيرّهناّوجبّلحقّآدميّوهوّافتراؤهّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوعلىّأبيّبكرّولهّأنّيعفوّعنهّ
وكذلكّذكرّابنّعقيلّعنهّأنّالحقّكانّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّولهّتركهّوقالّابنّعقيلّ:قدّعرضّهذاّللنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّبماّيقتضيّالعقوبةّوالتهجمّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيوجبّالتعزيرّلحقّالشرعّدونّأنّ
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يختصهّفيّنفسهّقالّ:وقدّعزرهّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبحبسّالماءّعنّزرعهّوهوّنوعّضررّوكسرّلعرضهّ
وتأخيرّلحقهّوعندناّأنّالعقوباتّبالمالّباقيةّغيرّمنسوخةّوليسّيختصّالتعزيرّبالضربّفيّحقّكلّأحدّّ.
وقولّابنّعقيلّهذاّيضمنّثالثةّأشياءّّ:
أحدهاّ:أنّهذاّالقولّإنماّكانّيوجبّالتعزيرّالّالقتلّّ.
والثانيّ:أنّذلكّواجبّلحقّالشرعّليسّلهّأنّيعفوّعنهّّ.
الثالثّ:أنهّعزرهّبحبسّالماءّّ.
والثالثةّضعيفةّجداّوالصوابّالمقطوعّبهّأنهّكانّلهّالعفوّكماّدلتّعليهّاألحاديثّالسابقةّلماّذكرناهّمنّالمعنىّفيهّ
وحينئذّفيكونّذلكّمؤيداّلهذهّالطريقةّّ.
وقدّدلّعلىّذلكّماّذكرناهّمنّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعاقبّمنّسبهّوآذاهّفيّالموضعّالذيّسقطتّفيهّحقوقّ
هللاّنعمّصارّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّسباّلميتّوذلكّالّيسقطّبالتوبةّالبتةّّ.
وعلىّهذهّالطريقةّفالفرقّبينّسبّهللاّوسبّرسولهّظاهرّفإنّهناكّالحقّهللّخاصةّكالزنىّوالسرقةّوشربّالخمرّ
وهناّالحقّلهماّفالّيسقطّحقّاآلدميّبالتوبةّكالقتلّفيّالمحاربةّّ.
الطريقةّالتاسعةّعشرةّ:أناّقدّذكرناّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأرادّمنّالمسلمينّقتلّابنّأبيّسرحّوقدّجاءّمسلماّ
تائباّونذرّدمّأنسّبنّزنيمّإلىّأنّعفاّعنهّبعدّالشفاعةّوأعرضّعنّأبيّسفيانّبنّالحارثّوعبدّهللاّبنّأبيّأميةّ
وقدّجاءاّمسلمينّمهاجرينّوأراقّدماءّمنّسبهّمنّالنساءّمنّغيرّقتالّوهنّمنقاداتّمستسلماتّوقدّكانّهؤالءّ
حربيينّلمّيلتزمواّتركّسبهّوالّعاقدوناّعلىّذلكّفالذيّعقدّاأليمانّأوّاألمانّعلىّتركّسبهّإذاّجاءّيريدّاإلسالمّ
ويرغبّفيهّإماّأنّيجبّقبولّاإلسالمّمنهّوالكفّعنهّأوّالّيجبّفإنّقيلّ"يجب"ّفهوّخالفّسنةّرسولّهللاّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّوإنّقيلّ"الّيجب"ّفهوّدليلّعلىّأنهّإذاّجاءّليتوبّويسلمّجازّقتلهّوكلّمنّجازّقتلهّوقدّجاءّمسلماّ
تائباّمعّعلمناّبأنهّقدّجاءّكذلكّجازّقتلهّوإنّأظهرّاإلسالمّوالتوبةّالّنعلمّبينهماّفرقاّعندّأحدّمنّالفقهاءّفيّجوازّ
القتلّفإنّإظهارّإرادةّاإلسالمّهيّأولّالدخولّفيهّكماّأنّالتكلمّبالشهادتينّهوّأولّااللتزامّلهّوالّيعصمّاإلسالمّإالّ
دمّمنّيجبّقبولهّمنهّفإذاّأظهرّأنهّيريدهّفقدّبذلّماّيجبّقبولهّفيجبّقبولهّكماّلوّآذاهّّ.
وهناّنكتةّحسنةّوهيّأنّابنّأبيّأميةّوأباّسفيانّلمّيزاالّكافرينّوليسّفيّالقصةّبيانّأنهّأرادّقتلهماّبعدّمجيئهماّ
وإنماّفيهاّاإلعراضّعنهماّوذلكّعقوبةّمنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّّ.
وأماّحديثّابنّأبيّسرحّفهوّنصّفيّإباحةّدمهّبعدّمجيئهّلطلبّالبيعةّوذلكّألنّابنّأبيّسرحّكانّمسلماّفارتدّ
وافترىّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوأنهّكانّيتممّلهّالقرآنّويلقنهّماّيكتبهّمنّالوحيّفهوّممنّارتدّبسبّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّومنّارتدّبسبهّفقدّكانّلهّأنّيقتلهّمنّغيرّاستتابةّوكانّلهّأنّيعفوّعنهّوبعدّموتهّتعينّقتلهّّ.
وحديثّابنّزنيمّفإنهّأسلمّقبلّأنّيقدمّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمعّبقاءّدمهّمندوراّمباحاّإلىّأنّعفاّعنهّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبعدّأنّروجعّفيّذلكّّ.
وكذلكّالنسوةّالالتيّأمرّبقتلهنّإنماّوجههّوهللاّأعلمّأنهنّكنّقدّسببنهّبعدّالمعاهدةّفانتقضّعهدهنّفقتلتّاثنتانّ
والثالثةّلمّيعصمّدمهاّحتىّاستؤمنّلهاّبعدّأيامّولوّكانّدمهاّمعصوماّباإلسالمّلمّيحتجّإلىّاألمانّوهذهّالطريقةّ
مبناهاّعلىّأنّمنّجازّقتلهّبعدّأنّأظهرّأنهّجاءّليسلمّجازّقتلهّبعدّأنّأسلمّفإنّمنّلمّيعصمّدمهّإالّعفوّوأمانّلمّ
يكنّاإلسالمّهوّالعاصمّلدمهّوإنّكانّقدّتقدمّذكرّهذاّلكنّذكرناهّلخصوصّهذاّالمأخذّّ.
الطريقةّالموفيةّعشرينّ:أنّاألحاديثّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوأصحابهّمطلقةّبقتلّسابهّلمّيؤمرّفيهاّباستتابةّ
ولمّيستثنّمنهاّمنّتابّوأسلمّكماّهيّمطلقةّعنهمّفيّقتلّالزانيّالمحصنّولوّكانّيستثنيّمنهاّحالّدونّحالّ
لوجبّبيانّذلكّفإنّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقدّوقعّمنهّوهوّالذيّعلقّالقتلّعليهّولمّيبلغناّحديثّوالّأثرّ
يعارضّذلكّوهذاّبخالفّقولهّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:منّبدلّدينهّفاقتلوه"ّفإنّالمبدلّللدينّهوّالمستمرّعلىّالتبديلّ
دونّمنّعادّوكذلكّقوله"ّ:التاركّلدينهّالمفارقّللجماعة"ّفإنّمنّعادّإلىّدينهّلمّيجزّأنّيقالّ:هوّتاركّلدينهّوالّ
مفارقّللجماعةّوهذاّالمسلمّأوّالمعاهدّإذاّسبّالرسولّثمّتابّلمّيكنّأنّيقالّ:ليسّبسابّللرسولّأوّلمّيسبّ
الرسولّفإنّهذاّالوصفّواقعّعليهّتابّأوّلمّيتبّكماّيقعّعلىّالزانيّوالسارقّوالقاذفّوغيرهمّّ.
الطريقةّالحاديةّوالعشرونّ:أناّقدّقررناّأنّالمسلمّإذاّسبّالرسولّيقتلّوإنّتابّبماّذكرناهّمنّالنصّوالنظرّ
والذميّكذلكّفإنّأكثرّماّيفرقّبهّإماّكونّالمسلمّتبينّبذلكّأنهّمنافقّأوّأنهّمرتدّقدّوجبّعليهّحدّمنّالحدودّ
فيستوفىّمنهّونحوّذلكّوهذاّالمعنىّموجودّفيّالذميّفإنّإظهارهّلإلسالمّبمنزلةّإظهارهّللذمةّفإذاّلمّيكنّصادقاّ
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فيّعهدهّوأمانهّلمّنعلمّأنهّصادقّفيّإسالمهّوإيمانهّوهوّمعاهدّقدّوجبّعليهّحدّمنّالحدودّفيستوفيّمنهّكسائرّ
الحدودّّ.
وقولّمنّيقولّ"قتلّالمسلمّأولى"ّيعارضهّقولّمنّيقولّ"قتلّالذميّأولى"ّوذلكّأنّالذميّدمهّأخفّحرمةّوالقتلّ
إذاّوجبّعليهّفيّحالّالذمةّلسببّلمّيسقطّعنهّباإلسالمّّ.
يبينّذلكّأنهّالّيبيحّدمهّإالّإظهارّالسبّوصريحهّبخالفّالمسلمّفإنّدمهّمحقونّوقدّيجوزّأنهّغلظّبالسبّفإذاّ
حققّاإلسالمّوالتوبةّمنّالسبّثبتّالعاصمّمعّضعفّالمبيحّوالذميّالمبيحّمحققّوالعاصمّالّيرفعّماّوجبّفيكونّ
أقوىّمنّهذاّالوجهّّ.
أالّترىّأنّالمسلمّلوّكانّمنافقاّلمّيقتصرّعلىّالسبّفقطّبلّالّبدّأنّتظهرّمنهّكلماتّمكفرةّغيرّذلكّبخالفّ
الذميّفإنهّالّيطلبّعلىّكفرهّدليلّوإنماّيطلبّعلىّمحاربتهّوإفسادهّوالسبّمنّأظهرّاألدلةّعلىّذلكّكماّتقدمّّ.
الطريقةّالثانيةّوالعشرونّ:أنهّسبّلمخلوقّلمّيعلمّعفوهّفالّيسقطّباإلسالمّكسبّسائرّالمؤمنينّوأولىّفإنّالذميّلوّ
سبّمسلماّأوّمعاهداّثمّأسلمّلعوقبّعلىّذلكّبماّكانّيعاقبّبهّقبلّأنّيسلمّفكذلكّإذاّسبّالرسولّوأولىّوكذلكّ
يقالّفيّالمسلمّإذاّسبهّّ.
تحقيقّذلكّأنّالقاذفّوالشاتمّإذاّقذفّإنساناّفرفعهّإلىّالسلطانّفتابّكانّلهّأنّيستوفيّمنهّالحدّوهذاّالحدّإنماّ
وجبّلماّألحقّبهّمنّالعارّوالغضاضةّفإنّالزناّأمرّيستخفىّمنهّفقذفّالمرءّبهّيوجبّتصديقّكثيرّمنّالناسّبهّ
وهوّمنّالكبائرّالتيّالّيساويهاّغيرهاّفيّالعارّوالمنقصةّإذاّتحققّوالّيشبههّغيرهّفيّلحوقّالعارّإذاّلمّيتحققّ
فإنهّإذاّقذفهّبقتلّكانّالحقّألولياءّالمقتولّوالّيكادّيخلوّغالباّمنّظهورّكذبّالراميّبهّأوّبراءةّالمرميّبهّمنّ
الحقّبإبراءّأهلّالحقّأوّبالصلحّأوّبغيرّذلكّعلىّوجهّالّيبقيّعليهّعارّوكذلكّالرميّبالكفرّفإنّماّيظهرهّمنّ
اإلسالمّيكذبّهذاّالراميّبهّفالّيضرّإالّصاحبهّورميّالرسولّصلىّهللاّعليهّوسلمّبالعظائمّيوجبّإلحاقّالعارّبهّ
والغضاضةّألنهّبأيّشيءّرماهّمنّالسبّكانّمتضمناّللطعنّفيّالنبوةّوهيّوصفّخفيّفقدّيؤثرّكالمهّأثراّفيّ
بعضّالنفوسّفتوبتهّبعدّأخذهّقدّيقالّ:إنماّصدرتّعنّخوفّوتقيةّفالّيرتفعّالعارّوالغضاضةّالذيّلحقهّبهّكماّالّ
يرتفعّالعارّالذيّيلحقّبالمقذوفّبإظهارّالقاذفّالتوبةّولذلكّكانتّتوبتهّتوجبّزوالّالفسقّعنهّوفاقاّوتوجبّقبولّ
شهادتهّعندّأكثرّالفقهاءّوالّيسقطّالحدّالذيّللمقذوفّفكذلكّشاتمّالرسولّّ.
فإنّقيلّ:ماّأظهرهّهللاّلنبيهّمنّاآلياتّوالبراهينّالمحققةّلصدقهّفيّنبوتهّتزيلّعارّهذاّالسبّوتبينّأنهّمبرأّ
بخالفّالمقذوفّبالزناّّ.
قيلّ:فيجبّعلىّهذاّأنّلوّقذفهّأحدّبالزناّفيّحياتهّأنّالّيجبّعليهّحدّقذفّوهذاّساقطّوكانّيجبّعلىّهذاّأنّالّ
يعبأّبمنّيسبهّويهجوهّبلّيكونّمنّيخرجّعنّالدينّوالعهدّبهذاّوبغيرهّعلىّحدّواحدّوهوّخالفّالكتابّوالسنةّوماّ
كانّعليهّالسابقونّويجبّإذاّقذفّرجلّسفيهّمعروفّبالسفهّوالفريةّمنّهوّمشهورّعندّالخاصةّوالعامةّبالعفةّ
مشهودّلهّبذلكّأنّالّيحدّوهذاّكلهّفاسدّوذلكّألنّمثلّهذاّالسبّوالقذفّالّيخافّمنّتأثيرهّفيّقلوبّأوليّاأللبابّ
وإنماّيخافّمنّتأثيرهّفيّعقولّضعيفةّوقلوبّمريضةّثمّسمعّالعالمّبكذبهّلهّمنّغيرّنكيرّيصغرّالحرمةّعندهّ
وربماّطرقّلهّشبهةّوشكّفإنّالقلوبّسريعةّ
ّالتقلبّوكماّأنّحدّالقذفّشرعّصوناّللعرضّمنّالتلطخّبهذهّالقاذوراتّوستراّللفاحشةّوكتماّلهاّفشرعّماّيصونّ
عرضّالرسولّمنّالتلطيخّبماّقدّثبتّأنهّبريءّمنهّأولىّوسترّالكلماتّالتيّأوذيّبهاّفيّنيلّمنهّفيهاّأولىّلماّفيّ
ذكرهاّمنّتسهيلّاالجتراءّعليهّإالّأنّحدّهذاّالسبّوالقذفّالقتلّلعظمّموقعهّوقبحّتأثيرهّفإنهّلوّلمّيؤثرّإالّتحقيراّ
لحرمتهّأوّفسادّقلبّواحدّأوّإلقاءّشبهةّفيّقلبّكانّبعضّذلكّيوجبّالقتلّبخالفّعرضّالواحدّمنّالناسّفإنهّالّ
يخافّمنهّمثلّهذاّوسيجيءّالجوابّعماّيتوهمّفرقاّبينّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوسبّغيرهّفيّسقوطّحدهّ
بالتوبةّدونّحدّغيرهّّ.
الطريقةّالثالثةّوالعشرونّ:أنّقتلّالذميّإذاّسبّإماّأنّيكونّجائزاّغيرّواجبّأوّيكونّواجباّواألولّباطلّبماّ
قدمناهّمنّالدالئلّفيّالمسألةّالثانيةّوبيناّأنهّقتلّواجبّوإذاّكانّواجباّفكلّقتلّيجبّعلىّالذميّبلّكلّعقوبةّ
وجبتّعلىّالذميّبقدرّزائدّعلىّالكفرّفإنهاّالّتسقطّباإلسالمّأصالّجامعاّوقياساّجلياّفإنهّيجبّقتلهّبالزناّوالقتلّ
فيّقطعّالطريقّوبقتلّالمسلمّأوّالذميّوالّيسقطّاإلسالمّقتالّواجباّوبهذاّيظهرّالفرقّبينّقتلهّوقتلّالحربيّ
ّاألصليّأوّالناقضّالمحضّفإنّالقتلّهناكّليسّواجباّعيناّوبهّيظهرّالفرقّبينّهذاّوبينّسقوطّالجزيةّعنهّ
باإلسالمّعندّأكثرّالفقهاءّغيرّالشافعيّفإنّالجزيةّعندّبعضهمّعقوبةّللمقامّعلىّالكفرّوعندّبعضهمّعوضّعنّ
حقنّالدماءّوقدّيقالّ:أجرةّسكنىّالدارّممنّالّيملكّالسكنىّفليستّعقوبةّوجبتّلقدرّزائدّعلىّالكفرّّ.
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الطريقةّالرابعةّوالعشرونّ:أنهّقتلّلسببّماضّفلمّيسقطّبالتوبةّواإلسالمّكالقتلّللزنىّوقطعّالطريقّوعكسهّالقتلّ
لسببّحاضرّوهوّالقتلّلكفرّقديمّباقّأوّمحدثّجديدّباقّأعنيّالكفرّاألصليّوالطارئّوذلكّأنّالنبيّصلىّهللاّ
"ّفأمرّبقتلهّلألذىّماضّولمّيقلّ"فإنهّيؤذيّهللاّ
عليهّوسلمّقال"ّ:منّلكعبّبنّاألشرفّفإنهّقدّآذىّهللاّورسوله ّ
ورسوله"ّوكذلكّماّتقدمّمنّاآلثارّفيهاّداللةّعلىّأنّالسبّأوجبّالقتلّوالسبّكالمّالّيدومّويبقىّبلّهوّكاألفعالّ
المنصرمةّمنّالقتلّوالزنىّوماّكانّهكذاّفالحكمّفيهّعقوبةّفاعلهّمطلقاّبخالفّالقتلّللردةّأوّللكفرّاألصليّفإنهّإنماّ
يقتلّألنهّحاضرّموجودّحينّالقتلّألنّالكفرّاعتقادّواالعتقادّيبقىّفيّالقلبّوإنماّيظهرّأنهّاعتقادّبماّيظهرّمنّ
قولّونحوهّفإذاّظهرّفاألصلّبقائهّفيكونّهذاّاالعتقادّحاصالّفيّالقلبّوقتّالقتلّوهذاّوجهّمحققّومبناهّعلىّأنّ
قتلّالسابّليسّلمجردّالردةّونقضّالعهدّفقطّكغيرهّممنّجردّالردةّوجردّنقضّالعهدّبلّلقدرّزائدّعلىّذلكّوهوّ
ماّجاءّبهّمنّاألذىّواإلضرارّوهذاّأصلّقدّتمهدّعلىّوجههّالّيستريبّفيهّلبيبّّ.
الطريقةّالخامسةّوالعشرونّ:أنّهذاّقتلّتعلقّبالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفلمّيسقطّبإسالمّالسابّكماّلوّقتلّنبياّ
وذلكّأنّالمسلمّأوّالمعاهدّإذاّقتلّنبياّثمّأسلمّبعدّذلكّلمّيسقطّعنهّالقتلّفإنهّلوّقتلّبعضّاألمةّلمّيسقطّعنهّالقتلّ
بإسالمهّفكيفّيسقطّعنهّإذاّقتلّالنبي؟ّوالّيجوزّأنّيتخيرّفيهّخليفةّبعدّاإلسالمّبينّالقتلّوالعفوّعلىّالديةّأوّأكثرّ
منهاّكماّيتخيرّفيّقتلّقاتلّمنّالّوارثّلهّألنّقتلّالنبيّأعظمّأنواعّالمحاربةّوالسعيّفيّاألرضّفساداّفإنّهذاّ
حاربّهللاّورسولهّوسعىّفيّاألرضّفساداّبالّريبّوإذاّكانّمنّقاتلّعلىّخالفّأمرهّمحارباّلهّساعياّفيّ
األرضّفساداّفمنّقاتلهّأوّقتلهّفهوّأعظمّمحاربةّوأشدّسعياّفيّاألرضّفساداّوهوّمنّأكبرّأنواعّالكفرّونقضّ
العهدّوإنّزعمّأنهّلمّيقتلهّمستحالّكماّذكرهّإسحاقّبنّراهويهّمنّأنّهذاّإجماعّمنّالمسلمينّوهوّظاهرّوإذاّ
وجبّقتلهّعيناّوإنّأسلمّوجبّقتلّسابهّأيضاّوإنّأسلمّألنّكالهماّأذىّلهّيوجبّالقتلّالّلمجردّكونهّردةّأوّنقضّ
عهدّوالّتمثيالّلهّبقتلّغيرهّأوّسبهّفإنّسبّغيرهّالّيوجبّالقتلّوقتلّغيرهّإنماّفيهّالقودّالذيّيتخيرّفيهّالوارثّ
أوّالسلطانّبينّالقتلّأوّأخذّالديةّوللوارثّأنّيعفوّعنهّمطلقاّبلّلكونّهذاّمحاربةّهللّورسولهّوسعياّفيّاألرضّ
فساداّوالّيعلمّشيءّأكثرّمنهّفإنّأعظمّالذنوبّالكفرّوبعدهّقتلّالنفسّوهذاّأقبحّالكفرّوقتلّأعظمّالنفوسّقدراّومنّ
قال"ّ:إنّحدّسبهّيسقطّباإلسالم"ّلزمهّأنّيقولّ:إنّقاتلهّإذاّأسلمّيصيرّبمنزلةّقاتلّمنّالّوارثّلهّمنّالمسلمينّ
ّ:إنّقاذفهّإذاّأسلمّجلدّثمانينّأوّأنّيقولّ:
ألنّالقتلّبالردةّونقضّالعهدّسقطّولمّيبقّإالّمجردّالقودّكماّقالّبعضهم ّ
يسقطّعنهّالقودّبالكليةّكماّأسقطّحدّقذفهّوسبهّبالكليةّوقالّ:انغمرّحدّالسبّفيّموجبّالكفرّالّسيماّعلىّرأيهّإنّ
كانّالسبّمنّكافرّذميّيستحلّقتلهّوعداوتهّثمّأسلمّبعدّذلكّوأقبحّبهذاّمنّقولّماّأنكرهّوأبشعهّوأنهّالّيقشعرّمنهّ
الجلدّأنّتطلّدماءّاألنبياءّفيّموضعّتثأرّفيهّدماءّغيرهمّوقدّجعلّهللاّعامةّماّأصابّبنيّإسرائيلّمنّالذلةّ
والمسكنةّوالغضبّحتىّسفكّمنهمّمنّالدماءّماّشاءّهللاّونهبتّاألموالّوزالّالملكّعنهمّوسبيتّالذريةّوصارواّ
تحتّأيديّغيرهمّإلىّيومّالقيامةّإنماّهوّبأنهمّكانواّيكفرونّبآياتّهللاّويقتلونّالنبيينّبغيرّالحقّوكلّمنّقتلّنبياّ
فهذاّحالهّوإنماّهذاّبقولهّ{ّ:وإّنّّّّن ّكّثواّأّّي ّماّن ّه ّمّمّنّّّّبّع ّدّ ّع ّهّد ّه ّمّّو ّطّعّنواّفّيّدّيّن ّكم}ّعطفّخاصّعلىّعامّوإذاّكانّهذاّ
باطالّفنظيرهّباطلّمثلهّفإنّأذىّالنبيّإماّأنّيندرجّفيّعمومّالكفرّوالنقضّأوّيسوىّبينهّوبينّأذىّغيرهّفيماّ
سوىّذلكّأوّيوجبّالقتلّلخصوصهّفإذاّبطلّالقسمانّاألوالنّتعينّالثالثّومتىّأوجبّالقتلّلخصوصهّفالّريبّ
أنهّيوجبهّمطلقاّّ.
واعلمّأنّمنشأّالشبهةّفيّهذهّالمسألةّالقياسّالفاسدّوهوّالتسويةّفيّالجنسّبينّالمتباينينّتبايناّالّيكادّيجمعهماّ
جامعّوهوّالتسويةّبينّالنبيّوغيرهّفيّالدمّأوّفيّالعرضّإذاّفرضّعودّالمنتهكّإلىّاإلسالمّوهوّمماّيعلمّبطالنهّ
ضرورةّويقشعرّالجلدّمنّالتفوهّبهّفإنّمنّقتلهّللردةّأوّللنقضّفقطّولمّيجعلّلخصوصّكونهّأذىّلهّأثراّوإنماّ
المؤثرّعندهّعمومّوصفّالكفرّإماّأنّيهدرّخصوصّاألذىّأوّيسوىّفيهّبينهّوبينّغيرهّزعماّمنهّأنّجعلهّكفراّ
ونقضاّهوّغايةّالتعظيمّوهذاّكالمّمنّلمّيرّللرسولّحقاّيزيدّعلىّمجردّتصديقهّفيّالرسالةّوسوىّبينهّوبينّسائرّ
المؤمنينّفيماّسوىّهذاّالحقّّ.
وهذاّكالمّخبيثّيصدرّعنّقلةّفقهّثمّيجرّإلىّشعبةّنفاقّثمّيخافّأنّيخرجّإلىّالنفاقّاألكبرّوأنهّلخليقّبهّومنّ
قالّهذاّالقولّمنّالفقهاءّالّيرتضيّأنّيلتزمّمثلّهذاّالمحذورّوالّيفوهّبهّفإنّالرسولّأعظمّفيّصدورهمّمنّأنّ
يقولواّفيهّمثلّهذاّلكنّهذاّالزمّقولهمّلزوماّالّمحيدّعنهّوكفىّبقولّفساداّأنّيكونّهذاّحقيقتهّبعدّتحريرهّوإالّ
فمنّتصورّأنّلهّحقوقاّكثيرةّعظيمةّمضافةّإلىّاإليمانّبهّوهيّزيادةّفيّاإليمانّبهّكيفّيجوزّأنّيهدرّأذاهّإذاّ
فرضّعرياّعنّالكفرّأوّيسوىّبينهّوبينّغيره؟ّأرأيتّلوّأنّرجالّسبّأباهّوآذاهّكانتّعقوبتهّالمشروعةّمثلّ
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لّلّ ّه ّماّأّفّّّّوالّ
عقوبةّمنّسبّغيرّأبيهّأمّيكونّأشدّلماّقابلّالحقوقّبالعقوق؟ّوقدّقالّسبحانهّوتعالىّ{ّ:فالّّتقّ ّ
حّ ّ
لّلّ ّه ّماّّقّوالّّ ّك ّريماّّّو ّ
الر ّح ّم ّة}ّاآليةّ
لّم ّّ
الذ ّ
اخفّضّّّلّ ّه ّماّ ّجّنا ّ
ّتّن ّه ّر ّه ّماّّوقّ ّ
ّنّ ّ
وفيّمراسيلّأبيّداودّعنّابنّالمسيبّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقال"ّ:منّضربّأباهّفاقتلوه"ّوبالجملةّفالّيخفىّ
علىّلبيبّأنّحقوقّالوالدينّلماّكانتّأعظمّكانّالنكالّعلىّأذاهماّباللسانّوغيرهّأشدّمعّأنهّليسّكفراّفإذاّكانّقدّ
أوجبّلهّمنّالحقوقّماّيزيدّعلىّالتصديقّوحرمّمنّأنواعّأذاهّماّالّيستلزمّالتكذيبّفالّبدّلتلكّالخصائصّمنّ
عقوباتّعلىّالفعلّوالتركّومماّهوّكاإلجماعّمنّالمحققينّامتناعّأنّيسوىّبينهّوبينّغيرهّفيّالعقوبةّعلىّ
خصوصّأذاهّوهوّظاهرّلمّيبقّإالّأنّيكونّالقتلّجزاءّماّقوبلّبهّمنّحقوقهّبالعقوقّجزاءّوفاقاّوأنهّلقليلّلهّ
ولعذابّاآلخرةّأشدّوقدّلعنّهللاّمؤذيهّفيّالدنياّواآلخرةّوأعدّلهّعذاباّمهيناّّ.
الطريقةّالسادسةّوالعشرونّ:أناّقدّقدمناّمنّالسنةّوأقوالّالصحابةّماّدلّعلىّقتلّمنّآذاهّبالتزوجّبنسائهّوالتعرضّ
بهذاّالبابّلحرمتهّفيّحياتهّأوّبعدّموتهّوأنّقتلهّلمّيكنّحدّالزناّمنّوطءّذواتّالمحارمّوغيرهنّبلّلماّفيّذلكّ
منّأذاهّفإماّأنّيجعلّهذاّالفعلّكفراّأوّالّيجعلّفإنّلمّيجعلّكفراّفقدّثبتّقتلّمنّآذاهّمعّتجردهّعنّالكفرّوهوّ
المقصودّفاألذىّبالسبّونحوهّأغلظّوإنّجعلّكفراّفلوّفرضّأنهّتابّمنهّلمّيجزّأنّيقالّ:يسقطّالقتلّعنهّألنهّ
يستلزمّأنّيكونّمنّاألفعالّماّيوجبّالقتلّويسقطّبالتوبةّبعدّالقدرةّوثبوتهّعندّاإلمامّوهذاّالّعهدّلناّبهّفيّ
الشريعةّوالّيجوزّإثباتّماالّنضيرّلهّإالّبنصّوهوّلعمريّسمحّفإنّإظهارّالتوبةّباللسانّمنّفعلّتشتهيهّالنفوسّ
سهلّعلىّذيّالغرضّإذاّأخذّفيسقطّمثلّهذاّالحدّبهذاّوإذاّلمّيسقطّالقتلّالذيّأوجبهّهذاّاألذىّعنهّفكذلكّالقتلّ
ّالذيّأوجبهّأذىّاللسانّوأولىّألنّالقرآنّقدّغلظّهذاّعلىّذاكّوالتقديرّأنّكالهماّكفرّفإذاّلمّيسقطّقتلّمنّأتىّ
باألدنىّفأنّالّيسقطّقتلّمنّأتىّباألعلىّأولىّّ.
ّ
ّوّاألّبّترّّ}ّفأخبرّسبحانهّأنّشانئهّهوّاألبترّوالبترّ:
كّهّّ
الطريقةّالسابعةّوالعشرونّ:أنهّسبحانهّوتعالىّقال{ّ:إّنّّّ ّشانّّئ ّّ
القطعّيقالّ:بترّيبترّبتراّوسيفّبتارّإذاّكانّقاطعاّماضياّومنهّفيّاالشتقاقّاألكبرّتبرهّتتبيراّإذاّأهلكهّوالتبارّ:
الهالكّوالخسرانّوبينّسبحانهّأنهّهوّاألبترّبصيغةّالحصرّوالتوكيدّألنهمّقالواّ:إنّمحمداّينقطعّذكرهّألنهّالّولدّ
لهّفبينّهللاّأنّالذيّيشنأهّهوّاألبترّالّهوّوالشنآنّمنهّماّهوّباطنّفيّالقلبّلمّيظهرّومنهّماّيظهرّعلىّاللسانّ
ّوهوّأعظمّالشنآنّوأشدهّوكلّجرمّاستحقّفاعلهّعقوبةّمنّهللاّإذاّأظهرّذلكّالجرمّعندناّوجبّأنّنعاقبهّونقيمّعليهّ
حدّهللاّفيجبّأنّنبترّمنّأظهرّشنآنهّوأبدىّعداوتهّوإذاّكانّذلكّواجباّوجبّقتلهّوإنّأظهرّالتوبةّبعدّالقدرةّوإالّ
لماّانبترّلهّشانئّبأيديناّفيّغالبّاألمرّألنهّالّيشاءّشانئّأنّيظهرّشنآنهّثمّيظهرّالمتابّبعدّرؤيةّالسيفّإالّفعلّ
فإنّذلكّسهلّعلىّمنّيخافّالسيفّّ.
تحقيقّذلكّأنهّسبحانهّرتبّاالنبتارّعلىّشنآنهّواالسمّالمشتقّالمناسبّإذاّعلقّبهّحكمّكانّذلكّدليالّعلىّأنّ
المشتقّمنهّعلةّلذلكّالحكمّفيجبّأنّيكونّشنآنهّهوّالموجبّالنبتارهّوذلكّأخصّمماّتضمنهّالشنآنّمنّالكفرّ
المحضّأوّنقضّالعهدّواالنبتارّيقتضيّوجوبّقتلهّبلّيقتضيّانقطاعّالعينّواألثرّفلوّجازّاستحياؤهّبعدّإظهارّ
الشنآنّلكانّفيّذلكّإبقاءّلعينهّوأثرهّوإذاّاقتضىّالشنآنّقطعّعينهّوأثرهّكانّكسائرّاألسبابّالموجبةّلقتلّالشخصّ
وليسّشيءّيوجبّقتلّالذميّإالّهوّموجبّلقتلهّبعدّاإلسالمّإذّالكفرّالمحضّمجوزّللقتلّالّموجبّلهّعلىّ
اإلطالقّوهذاّألنّهللاّسبحانهّلماّرفعّذكرّمحمدّعليهّالصالةّوالسالمّفالّيذكرّإالّذكرّمعهّورفعّذكرّمنّاتبعهّإلىّ
يومّالقيامةّحتىّأنهّيبقىّذكرّمنّبلغّعنهّولوّحديثاّوإنّكانّغيرّفقيهّقطعّأثرّمنّشنأهّمنّالمنافقينّوإخوانهمّمنّ
أهلّالكتابّوغيرهمّفالّيبقىّلهّذكرّحميدّوإنّبقيتّأعيانهمّوقتاّماّإذاّلمّيظهرواّالشنآنّفإذاّأظهروهّمحقتّأعيانهمّ
ّوآثارهمّتقديراّوتشريعاّفلوّاستبقىّمنّأظهرّشنآنهّبوجهّماّلمّيكنّمبتوراّإذّالبترّيقتضيّقطعهّومحقهّمنّجميعّ
الجوانبّوالجهاتّفلوّكانّلهّوجهّإلىّالبقاءّلمّيكنّمبتوراّّ.
يوضحّذلكّأنّالعقوباتّالتيّشرعهاّهللاّنكاالّمثلّقطعّالسارقّونحوهّالّتسقطّبإظهارّالتوبةّإذّالنكالّالّيحصلّ
بذلكّفماّشرعّلقطعّصاحبهّوبترهّومحقهّكيفّيسقطّبعدّاألخذّفإنّهذاّالفظّيشعرّبأنّالمقصودّاصطالمّصاحبهّ
واستئصالهّواجتياحهّوقطعّشنآنهّوماّكانّبهذهّالمثابةّكانّعماّيسقطّعقوبتهّأبعدّمنّكلّأحدّوهذاّبينّلمنّتأملهّ
وهللاّأعلمّّ.
والجوابّعنّحججهمّ:أماّقولهمّ"هوّمرتدّفيستتابّكسائرّالمرتدين"ّفالجوابّأنّهذاّمرتدّبمعنىّأنهّتكلمّبكلمةّ
صارّبهاّكافراّحاللّالدمّمعّجوازّأنّيكونّمصدقاّللرسولّمعترفاّبنوبتهّلكنّموجبّالتصديقّتوقيرهّفيّالكالمّ
فإذاّانتقصهّفيّكالمهّارتفعّحكمّالتصديقّوصارّبمنزلةّاعترافّإبليسّهللّبالربوبيةّفإنهّموجبّللخضوعّلهّفلماّ
استكبرّعنّأمرهّبطلّحكمّذلكّاالعترافّفاإليمانّباهللّوبرسولهّقولّوعملّأعنيّبالعملّماّينبعثّعنّالقولّ
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واالعتقادّمنّالتعظيمّواإلجاللّفإذاّعملّضدّذلكّمنّاالستكبارّواالستخفافّصارّكافراّوكذلكّكانّقتلّالنبيّكفراّ
باتفاقّالعلماءّفالمرتدّ:كلّمنّأتىّبعدّاإلسالمّمنّالقولّأوّالعملّبماّيناقضّاإلسالمّبحيثّالّيجتمعّمعهّوإذاّكانّ
كذلكّفليسّكلّمنّوقعّعليهّاسمّالمرتدّيحقنّدمهّباإلسالمّفإنّذلكّلمّيثبتّبلفظّعلمّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
والّعنّأصحابهّوإنماّجاءّعنهّوعنّأصحابهّفيّناسّمخصوصينّأنهمّاستتابوهمّأوّأمرواّباستتابتهمّثمّإنهمّأمرواّ
بقتلّالسابّوقتلوهّمنّغيرّاستتابةّّ.
وقدّثبتّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنهّقتلّالعرنيينّمنّغيرّاستتابةّوأنهّأهدرّدمّابنّخطلّومقيسّبنّحبابةّ
وابنّأبيّسرحّمنّغيرّاستتابةّفقتلّمنهمّاثنانّوأرادّمنّأصحابهّأنّيقتلواّالثالثّبعدّأنّجاءّتائباّّ.
فهذهّسنةّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوخلفائهّالراشدينّوسائرّالصحابةّتبينّلكّأنّمنّالمرتدينّمنّيقتلّوالّيستتابّ
والّتقبلّتوبتهّومنهمّمنّيستتابّوتقبلّتوبتهّفمنّلمّيوجدّمنهّإالّمجردّتبديلّالدينّوتركهّوهوّمظهرّلذلكّفإذاّتابّ
قبلتّتوبتهّكالحارثّبنّسويدّوأصحابهّوالذينّارتدواّفيّعهدّالصديقّرضيّهللاّعنهّومنّكانّمعّردتهّقدّأصابّ
ماّيبيحّالدمّمنّقتلّمسلمّوقطعّالطريقّوسبّالرسولّواالفتراءّعليهّونحوّذلكّوهوّفيّدارّاإلسالمّغيرّممتنعّ
بفئةّفإنهّإذاّأسلمّيؤخذّبذلكّالموجبّللدمّفيقتلّللسبّوقطعّالطريقّمعّقبولّإسالمهّهذهّطريقةّمنّيقتلهّلخصوصّ
ّ:الردةّنوعانّ:ردةّمجردةّوردةّمغلظةّوالتوبةّإنماّهيّ
السبّوكونهّحداّمنّالحدودّأوّحقاّللرسولّفإنهّيقول ّ
مشروعةّفيّالردةّالمجردةّفقطّدونّالردةّالمغلظةّوهذهّردةّمغلظةّوقدّتقدمّتقريرّذلكّفيّاألدلةّّ.
ثمّالكلمةّالوجيزةّفيّالجوابّأنّيقالّ:جعلّالردةّجنساّواحداّتقبلّتوبةّأصحابهّممنوعّفالّبدّلهّمنّدليلّوالّنصّ
فيّالمسألةّوالقياسّمتعذرّلوجودّالفرقّّ.
ومنّيقتلهّلداللةّالسبّعلىّالزندقةّفإنهّيقولّ:هذاّلمّيثبتّإذاّالّدليلّيدلّعلىّصحةّالتوبةّكماّتقدمّّ.
وبهذاّحصلّالجوابّعنّاحتجاجهمّبقولّالصدقّوتقدمّالجوابّعنّقولّابنّعباسّوأماّاستتابةّاألعمىّأمّولدهّفإنهّ
لمّيكنّسلطاناّولمّتكنّإقامةّالحدودّواجبةّعليهّوإنماّالنظرّفيّجوازّإقامتهّللحدّومثلّهذاّالّريبّأنهّيجوزّلهّأنّ
ينهىّالسابّويستتيبهّفإنهّليسّعليهّأنّيقيمّالحدّوالّيمكنهّأنّيشهدّبهّعندّالسلطانّوحدهّفإنهّالّينفعّونظيرهّفيّ
ذلكّمنّكانّيسمعّمنّالمسلمينّكلماتّمنّالمنافقينّتوجبّالكفرّفتارةّينقلهاّإلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوتارةّ
ينهيّصاحبهاّويخوفهّويستتيبهّوهوّبمثابةّمنّينهىّمنّيعلمّمنهّالزناّأوّالسرقةّأوّقطعّالطريقّعنّفعلهّلعلهّيتوبّ
قبلّأنّيرفعّإلىّالسلطانّولوّرفعّقبلّالتوبةّلمّيسقطّحدهّبالتوبةّبعدّذلكّّ.
وأماّالحجةّالثانيةّفالجوابّعنهاّمنّوجوهّّ:
أحدهاّ:أنهّمقتولّبالكفرّبعدّاإلسالمّوقولهمّ"كلّمنّكفرّبعدّإسالمهّفإنّتوبتهّتقبل"ّّ.
قلناّ:هذاّممنوعّواآليةّإنماّدلتّعلىّقبولّتوبةّمنّكفرّبعدّإيمانهّإذاّلمّيزددّكفراّأماّمنّكفرّوزادّعلىّالكفرّفلمّ
ّه ّمّّث ّمّ ّ
ازّدا ّدواّ ّكّفراّ}ّقدّيتمسكّبهاّمنّخالفّذلكّعلىّ
تدلّاآليةّعلىّقبولّتوبتهّبلّقوله{ّ:إّنّّّالّذ ّّ
ّينّ ّكّف ّرواّّبّعدّّّإّي ّمان ّ
أنهّإنماّاستثنىّمنّتابّوأصلحّوهذاّالّيكونّفيمنّتابّبعدّأخذهّوإنماّاستفدناّسقوطّالقتلّعنّالتائبّلمجردّتوبتهّ
منّالسنةّوهيّإنماّدلتّعلىّمنّجردّالردةّمثلّالحارثّبنّسويدّودلتّعلىّأنّمنّغلظهاّكابنّأبيّسرحّيجوزّ
قتلهّبعدّالتوبةّواإلسالمّّ.
الوجهّالثانيّ:أنهّمقتولّلكونهّكفرّبعدّإسالمهّولخصوصّالسبّكماّتقدمّتقريرهّفاندرجّفيّعمومّالحديثّمعّكونّ
السبّمغلظاّلجرمهّومؤكداّلقتلهّّ.
الوجهّالثالثّ:أنهّعامّقدّخصّمنهّتاركّالصالةّوغيرهاّمنّالفرائضّعندّمنّيقتلهّوالّيكفرهّوخصّمنهّقتلّالباغيّ
وقتلّالصائلّبالسنةّواإلجماعّفلوّقيلّ"إنّالسبّموجبّللقتلّباألدلةّالتيّذكرناهاّوهيّأخصّمنّهذاّالحديث"ّلكانّ
كالماّصحيحاّّ.
وأماّمنّيحتجّبهذاّالحديثّفيّالذميّإذاّسبّثمّأسلمّفيقالّلهّ:هذاّوجبّقتلهّقبلّاإلسالمّوالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
إنماّيريدّإباحةّالدمّبعدّحقنهّباإلسالمّولمّيتعرضّلمنّوجبّقتلهّثمّأسلمّأيّشيءّحكمهّوالّيجوزّأنّيحملّالحديثّ
عليهّفإنهّإذاّحملّعلىّحلّالدمّباألسبابّالموجودةّقبلّاإلسالمّوبعدهّلزمّمنّذلكّأنّيكونّالحربيّإذاّقتلّأوّزنىّ
ثمّشهدّشهادتيّالحقّأنّيقتلّبذلكّالقتلّوالزنىّلشمولّالحديثّعلىّهذاّالتقديرّلهّوهوّباطلّقطعاّوالّيجوزّأنّ
يحملّعلىّأنّكلّمنّأسلمّالّيحلّدمهّإالّبإحدىّالثالثّإنّصدرّعنهّبعدّذلكّألنهّيلزمهّأنّالّيقتلّالذميّلقتلّأوّ
زنىّصدرّمنهّقبلّاإلسالمّفعلمّأنّالمرادّأنّالمسلمّالذيّتكلمّبالشهادتينّيعصمّدمهّالّيبيحهّبعدّهذاّإالّإحدىّ
الثالثّثمّلوّاندرجّهذاّفيّالعمومّلكانّمخصوصاّبماّذكرناهّمنّأنّقتلهّحدّمنّالحدودّوذلكّأنّكلّمنّأسلمّفإنّ
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اإلسالمّيعصمّدمهّفالّيباحّبعدّذلكّإالّبإحدىّالثالثّوقدّيتخلفّالحكمّعنّهذاّالمقتضىّلمانعّمنّثبوتّحدّ
قصاصّأوّزنىّأوّنقضّعهدّفيهّضررّوغيرّذلكّومثلّهذاّكثيراّفيّالعموماتّّ.
وأماّاآليةّعلىّالوجهينّاألولينّفنقولّ:إنماّتدلّعلىّأنّمنّكفرّبعدّإيمانهّثمّتابّوأصلحّفإنّهللاّغفورّرحيمّونحنّ
نقولّبموجبّذلكّأماّمنّضمّإلىّالكفرّانتهاكّعرضّالرسولّواالفتراءّعليهّأوّقتلهّأوّقتلّواحدّمنّالمسلمينّأوّ
ّينّّتابّواّمّنّّّ
انتهكّعرضهّفالّتدلّاآليةّعلىّسقوطّالعقوبةّعنّهذاّعلىّذلكّوالدليلّعلىّذلكّقولهّسبحانه{ّ:إّالّّالّذ ّّ
ّكّّوأّ ّ
صلّ ّحوا}ّفإنّالتوبةّعائدةّإلىّالذنبّالمذكورّوالذنبّالمذكورّهوّالكفرّبعدّاإليمانّوهذاّأتىّبزيادةّعلىّ
ّبّع ّدّّذل ّّ
الكفرّتوجبّعقوبةّبخصوصهاّكماّتقدمّواآليةّلمّتتعرضّمنّللتوبةّمنّغيرّالكفرّومنّقالّ"هوّزنديق"ّقالّ:أناّالّ
أعلمّأنّهذاّتابّثمّإنّاآليةّإنماّاستثنىّفيهاّمنّتابّوأصلحّوهذاّالذيّرفعّإليّّّلمّيصلحّوأناّالّأؤخرّالعقوبةّ
الواجبةّعليهّإلىّأنّيظهرّصالحهّنعمّاآليةّقدّتعمّمنّفعلّذلكّثمّتابّوأصلحّقبلّأنّيرفعّإلىّاإلمامّوهذاّقدّيقولّ
ّكثيرّمنّالفقهاءّبسقوطّالعقوبةّعلىّأنّاآليةّالتيّبعدهاّقدّتشعرّبأنّالمرتدّقسمانّ:قسمّتقبلّتوبتهّوهوّمنّكفرّفقطّ
ّه ّمّّث ّمّ ّ
ازدّّاّدواّ ّكّفراّّلّنّّّ
وقسمّالّتقبلّتوبتهّوهوّمنّكفرّثمّازدادّكفراّقالّسبحانهّوتعالى{ّ:إّنّّّالّذ ّّ
ّينّ ّكّف ّرواّّبّعدّّّإّي ّمان ّ
لّّتّوّبّت ّه ّم}ّوهذهّاآليةّوإنّكانّقدّتأولهاّأقوامّعلىّمنّازدادّكفراّإلىّأنّعاينّالموتّفقدّيستدلّبعمومهاّعلىّهذهّ
ّتّقّب ّ
المسألةّفقالّ:منّكفرّبعدّإيمانهّوازدادّكفراّبسبّالرسولّونحوهّلمّتقبلّتوبتهّخصوصاّمنّاستمرّبهّازديادّالكفرّ
إلىّأنّثبتّعليهّالحدّوأرادّالسلطانّقتلهّفهذاّقدّيقالّ:إنهّازدادّكفراّإلىّأنّرأىّأسبابّالموتّوقدّيقالّفيهّ{ّ:فلّمّاّ
ّينّ
لّلّلّذ ّّ
كّّيّنّف ّع ّه ّمّإّي ّماّن ّه ّمّلّمّاّ ّرأّّواّّبأّ ّسّنا}ّوأماّقولهّسبحانهّوتعالىّ{قّ ّ
اهللّّو ّحّدهّ}ّإلىّقولهّ{ّ:فلّ ّمّّي ّ
ّرأّّواّّبأّ ّسّناّّقالّواّآ ّمّناّّب ّّ
ّكّف ّرواّإّنّّّّيّنّتهّواّيّ
ف}ّفإنهّيغفرّلهمّماّقدّسلفّمنّاآلثامّوأماّمنّالحدودّالواجبةّعلىّمسلمّمرتدّأوّ
ّغّفرّّّلّ ّه ّمّ ّماّّقّّدّ ّسلّ ّّ
معاهدّفإنهّيجبّاستيفاؤهاّبالّترددّعلىّأنّسياقّالكالمّيدلّأنهاّفيّالحربيّّ.
ّ
وب ّه ّمّ ّم ّرضّّ}ّإلىّ
ونّّوالّذ ّّ
ثمّنقولّ:االنتهاءّإنماّهوّالتركّقبلّالقدرةّكماّفيّقولهّتعالى{ّ:لّئّنّّّلّ ّمّّيّنّت ّهّ ّال ّمّناّفقّ ّّ
ّينّفّيّقّل ّ
قوله{ّ:أّّيّن ّماّّثقّفّواّأّخّ
ّذواّّوقّّتلّواّّتّقتّيالّ}ّفمنّلمّيتبّحتىّأخذّفلمّينتهّويقالّأيضاّ:إنماّتدلّاآليةّعلىّأنهّيغفرّلهمّوهذاّ
مسلمّوليسّكلّمنّغفرّلهّسقطتّالعقوبةّعنهّفيّالدنياّفإنّالزانيّأوّالسارقّلوّتابّتوبةّنصوحاّغفرّهللاّلهّوالّبدّ
ّمنّإقامةّالحدودّعليهّوقولهّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:اإلسالمّيجبّماّقبله"ّكقوله"ّ:التوبةّتجبّماّقبلها"ّومعلومّأنّ
التوبةّبعدّالقدرةّالّتسقطّالحدّكماّدلّعليهّالقرآنّوذلكّأنّالحديثّخرجّجواباّلعمروّبنّالعاصّلماّقالّللنبيّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّ:أبايعكّعلىّأنّيغفرّليّماّتقدمّمنّذنبيّفقال"ّ:ياّعمروّأماّعلمتّأنّاإلسالمّيهدمّماّكانّقبلهّوأنّ
التوبةّتهدمّماّكانّقبلهاّوأنّالهجرةّتهدمّماّكانّقبلهاّوأنّالحجّيهدمّماّكانّقبله"ّفعلمّأنهّعنىّبذلكّأنهّيهدمّاآلثامّ
الذنوبّالتيّسألّعمروّمغفرتهاّولمّيجرّللحدودّذكرّوهيّالّتسقطّبهذهّاألشياءّباالتفاقّوقدّبينّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّفيّحديثّابنّأبيّسرحّأنّذنبهّسقطّباإلسالمّوأنّالقتلّإنماّسقطّعنهّيعفوّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّكماّتقدمّ
ولوّفرضّأنهّعامّفالّخالفّأنّالحدودّالّتسقطّعنّالذميّبإسالمهّوهذاّمنهاّكماّتقدمّّ.
وأماّقولهّسبحانهّوتعالى{ّ:إّنّّّّنّعفّّّ ّعنّّّ ّطاّئّف ّةّّمّن ّك ّمّّنّعّذبّّّ ّطاّئّف ّة}ّفالجوابّعنهاّمنّوجوهّّ:
أحدهاّ:أنهّليسّفيّاآليةّدليلّعلىّأنّهذهّاآليةّنزلتّفيمنّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوشتمهّوإنماّفيهاّأنهاّ
نزلتّفيّالمنافقينّوليسّكلّمنافقّيسبهّويشتمهّفإنّالذيّيشتمهّمنّأعظمّالمنافقينّوأقبحهمّنفاقاّوقدّينافقّالرجلّ
بأنّالّيعتقدّالنبوةّوهوّالّيشتمهّكحالّكثيرّمنّالكفارّولوّأنّكلّمنافقّبمنزلةّمنّشتمهّلكانّكلّمرتدّشاتماّ
والستحالتّهذهّالمسألةّوليسّاألمرّكذلكّفإنّالشتمّقدرّزائدّعلىّالنفاقّوالكفرّعلىّماّالّيخفىّوقدّكانّممنّهوّ
كافرّمنّيحبهّويودهّويصطنعّإليهّالمعروفّخلقّكثيرّوكانّممنّيكفّعنهّأذاهّمنّالكفارّخلقّأكثرّمنّأولئكّ
وكانّممنّيحاربهّوالّيشتمهّخلقّآخرونّبلّاآليةّتدلّعلىّأنهاّنزلتّفيّمنافقينّغيرّالذينّيؤذونهّفإنهّسبحانهّ
لّ
وب ّه ّمّقّ ّّ
ونّأّنّّّّتّن ّز ّ
}ّإلىّقولهّ{ّ:ي ّحّذرّّّ ّال ّمّناّفقّ ّّ
ونّالّنّبيّّ ّ
ّينّيّّؤّذ ّّ
وتعالىّقالّ{ّ:وّمّن ّه ّمّالّذ ّّ
ّه ّمّس ّ
لّ ّعلّي ّ
ّورةّّّتّنّبّئ ّه ّمّّب ّماّفّيّقّلّ ّ
هللاّم ّ
ّ
اهللّّوآّياّت ّهّّو ّرسّولّ ّهّ ّكّنّت ّمّ
لّأّّب ّّ
جّ ّماّّت ّحّذ ّرونّّولّئّنّّّ ّسأّّلّت ّه ّمّلّّيقّولّنّّّإّّن ّماّ ّكّناّّن ّخوضّّّّوّنّلّعبّّّقّ ّ
ّخ ّر ّ
ّزّئواّإّنّّّ ّّ
اسّته ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّرواّق ّدّكف ّرت ّمّّبّعدّّّإّي ّماّنك ّمّإّنّّّنّعفّّّ ّعنّّّطائّف ّةّّمنك ّمّنّعذبّّّطاّئفةّّبأن ّه ّمّكانواّم ّ
ّينّ}ّ
ّج ّرم ّّ
ونّالّتّعتذ ّ
ّزئ ّّ
ّّت ّسته ّ
فليسّفيّهذاّذكرّسبّوإنماّفيهّذكرّاستهزاءّومنّاالستهزاءّبالدينّماّالّيتضمنّسباّوالّشتماّللرسولّّ.
وفيّهذاّالوجهّنظرّكماّتقدمّفيّسببّنزولهاّإالّأنّيقالّ:تلكّالكلماتّليستّمنّالسبّالمختلفّفيهّوهذاّليسّبجيدّّ.
الوجهّالثانيّ:أنهمّقدّذكرواّأنّالمعفوّعنهّهوّالذيّاستمعّأذاهمّولمّيتكلمّوهوّمخشيّبنّحميرّهوّالذيّتيبّعليهّ
وأماّالذينّتكلمواّباألذىّفلمّيعفّعنّأحدّمنهمّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّينّتّولّواّّمنك ّمّّيّو ّمّ
{ّ:إّنّّّالذ ّّ
يحققّهذاّأنّالعفوّالمطلقّإنماّهوّتركّالمؤاخذةّبالذنبّوإنّلمّيتبّصاحبهّكقولهّتعالى ّ
ضّ ّماّ ّك ّسبّواّّولّّقّّدّ ّعّفاّ ّ
اسّت ّزلّ ّه ّمّال ّشي ّ
انّإّّن ّماّ ّ
هللاّّ ّعّن ّه ّم}ّوالكفرّالّيعفىّعنهّفعلمّأنّالطائفةّالمعفوّ
ّطانّّّّبّبّع ّ ّ
ّالّتّقىّ ّال ّجّمّع ّّ
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عنهاّكانتّعاصيةّالّكافرةّإماّبسماعّالكفرّدونّإنكارهّوالجلوسّمعّالذينّيخوضونّفيّآياتّهللاّأوّبكالمّهوّذنبّ
وليسّهوّكفراّأوّغيرّذلكّوعلىّهذاّفتكونّاآليةّدالةّعلىّأنهّالّبدّمنّتعذيبّأولئكّالمستهزئينّوهوّدليلّعلىّأنهّ
الّتوبةّلهمّألنّمنّأخبرّهللاّبأنهّيعذبّوهوّمعينّامتنعّأنّيتوبّتوبةّتمنعّالعذابّفيصلحّأنّيجعلّهذاّدليالّفيّ
المسألةّّ.
الوجهّالثالثّ:أنهّسبحانهّوتعالىّأخبرّأنهّالّبدّأنّتعذبّطائفةّمنّهؤالءّإنّعفاّعنّطائفةّوهذاّيدلّعلىّأنّالعذابّ
واقعّبهمّالّمحالةّوليسّفيهّماّيدلّعلىّوقوعّالعفوّألنّالعفوّمعلقّبحرفّالشرطّفهوّمحتملّوأماّالعذابّفهوّواقعّ
بتقديرّوقوعّالعفوّوهوّبتقديرّعدمهّأوقعّفعلمّأنهّالّبدّمنّالتعذيبّ:إماّعاماّأوّخاصاّلهمّولوّكانتّتوبتهمّكلهمّ
مرجوةّصحيحةّلمّيكنّكذلكّألنهمّإذاّتابواّلمّيعذبواّوإذاّثبتّأنهمّالّبدّأنّيعذبهمّهللاّلمّيجزّالقولّبجوازّقبولّ
التوبةّمنهمّوإنهّيحرمّتعذيبهمّإذاّأظهروهاّوسواءّأرادّبالتعذيبّالتعذيبّبعذابّمنّعندهّأوّبأيديّالمؤمنينّألنهّ
سبحانهّوتعالىّأمرّنبيهّفيماّبعدّبجهادّالكفارّوالمنافقينّفكانّمنّأظهرهّعذبّبأيديّالمؤمنينّومنّكتمهّعذبهّهللاّ
بعذابّمنّعندهّوفيّالجملةّفليسّفيّاآليةّدليلّعلىّأنّالعفوّواقعّوهذاّكافّهناّّ.
الوجهّالرابعّ:أنهّإنّكانّفيّهذهّاآليةّدليلّعلىّقبولّتوبتهمّفهوّحقّوتكونّهذهّالتوبةّإذاّتابواّقبلّأنّيثبتّالنفاقّ
وب ّه ّمّ ّم ّرضّّ}ّاآليتينّفإنهاّدليلّعلىّأنّمنّ
ونّّوالّذ ّّ
عندّالسلطانّكماّبينّذلكّقولهّتعالى{ّ:لّئّنّّّلّ ّمّّيّنّت ّهّ ّال ّمّناّفقّ ّّ
ّينّفّيّقّلّ ّ
لمّينتهّحتىّأخذّفإنهّيقتلّوعلىّهذاّفلعلهّوهللاّأعلمّعنى{ّ:إّنّّّّنّعفّّّ ّعنّّّ ّطائّّف ّةّّمّن ّك ّم}ّوهمّالذينّأسرواّالنفاقّحتىّ
تابواّمنهّ{ّ:نّعّذبّّّ ّطاّئّفة}ّوهمّالذينّأظهروهّحتىّأخذواّفتكونّدالةّعلىّوجوبّتعذيبّمنّأظهرهّّ.
الوجهّالخامسّ:أنّهذهّاآليةّتضمنتّأنّالعفوّعنّالمنافقّإذاّأظهرّالنفاقّوتابّأوّلمّيتبّفذلكّمنسوخّبقولهّتعالىّ:
ّين}ّكماّأسلفناهّوبيناهّّ.
ارّّو ّال ّمّناّفق ّّ
{ ّجا ّه ّدّ ّال ّكّف ّّ
ويؤيدهّأنهّقال{ّ:إّنّّّّنّعفّّ}ّولمّيبتّوسببّالنزولّيؤيدّأنّالنفاقّثبتّعليهمّولمّيعاقبهمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
وذلكّكانّفيّغزوةّتبوكّقبلّأنّتنزلّبراءةّوفيّعقبهاّنزلتّسورةّبراءةّفأمرّفيهاّبنبذّالعهودّإلىّالمشركينّ
وجهادّالكفارّوالمنافقينّّ.
فالجوابّعماّاحتجّبهّمنهاّمنّوجوهّّ:
أحدهاّ:أنهّسبحانهّوتعالىّإنماّذكرّأنهمّقالواّكلمةّالكفرّوهمواّبماّلمّينالواّوليسّفيّهذاّذكرّللسبّوالكفرّأعمّمنّ
السبّوالّيلزمّمنّثبوتّاألعمّثبوتّاألخصّلكنّفيماّذكرّمنّسببّنزولهاّماّيدلّعلىّأنهاّنزلتّفيمنّسبّفيبطلّ
ّهذاّّ.
الوجهّالثانيّ:أنهّسبحانهّوتعالىّإنماّعرضّالتوبةّعلىّالذينّيحلفونّباهللّماّقالواّوهذاّحالّمنّأنكرّأنّيكونّتكلمّ
بكفرّوحلفّعلىّإنكارهّفأعلمّهللاّنبيهّأنهّكاذبّفيّيمينهّوهذاّكانّشأنّكثيرّممنّيبلغّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
عنهّالكلمةّمنّالنفاقّوالّتقومّعليهّبهّبينةّومثلّهذاّالّيقامّعليهّحدّإذّلمّيثبتّعليهّفيّالظاهرّشيءّوالنبيّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّإنماّيحكمّفيّالحدودّونحوهاّبالظاهرّوالذيّذكروهّفيّسببّنزولهاّمنّالوقائعّكلهاّإنماّفيهّأنّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّأخبرّبماّقالوهّبخبرّواحدّإماّحذيفةّأوّعامرّبنّقيسّأوّزيدّبنّأرقمّأوّغيرّهؤالءّأوّأنهّأوحيّ
إليهّوحيّبحالهمّوفيّبعضّالتفاسيرّأنّالمحكيّعنهّهذهّالكلمةّالجالسّبنّسويدّاعترفّبأنهّقالهاّوتابّمنّذلكّ
منّغيرّبينةّقامتّعليهّفقبلّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّذلكّمنهّوهذاّكلهّداللةّواضحةّعلىّأنّالتوبةّمنّمثلّ
هذاّمقبولةّوهيّتوبةّمنّثبتّعليهّنفاقّوهذاّالّخالفّفيهّإذاّتابّفيماّبينهّوبينّهللاّسراّكماّنافقّسراّأنهّتقبلّ
توبتهّولوّجاءّمظهراّلنفاقهّالمتقدمّولتوبتهّمنهّمنّغيرّأنّتقومّعليهّبينهّبالنفاقّقبلتّتوبتهّأيضاّعلىّالقولّ
المختارّكماّتقبلّتوبةّمنّجاءّمظهراّللتوبةّمنّزنىّأوّسرقةّولمّيثبتّعليهّعلىّالصحيحّوأولىّمنّذلكّوأماّمنّ
ثبتّنفاقهّبالبينةّفليسّفيّاآليةّوالّفيماّذكرّمنّسببّنزولهاّماّيدلّعلىّقبولّتوبتهّبلّوليسّفيّنفسّاآليةّماّيدلّ
علىّظهورّالتوبةّبلّيجوزّأنّيحملّعلىّتوبتهّفيماّبينهّوبينّهللاّفإنّذلكّنافعّوفاقاّوإنّأقيمّعليهّالحدّكماّقالّ
اسّتّغّفرّواّلّ
وب ّه ّمّّو ّمنّّّّيّغفّرّّّ ّ
وبّإّالّّ ّ
هللاّّف ّ
هللاّ}ّوقالّتعالىّ:
الذّن ّّ
ّّّ ّظلّمّواّأّّنفّ ّس ّه ّمّّذ ّك ّرواّ ّّ
ح ّشّّةّأّو
تعالىّ{ّ:والّذ ّّ
ّينّإّّذاّّفّعلّواّّفا ّ
ّذّن ّ
هللاّّّي ّج ّدّ ّ
ّرّ ّ
ّينّأّ ّس ّرفّواّ ّعلّىّ
ّيّالّذ ّّ
هللاّّ ّغفّوراّّ ّرحّيماّ}ّوقالّتعالىّ{ّ:ياّ ّعّباد ّّ
ّّّّي ّظلّ ّمّّنّف ّس ّهّّث ّمّّي ّسّتّغف ّّ
لّسّوءاّّأّو
{ّو ّمنّّّّيّع ّم ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
لّالتّوّبةّ ّعنّّّ ّعّباّدّه}ّ
ّوّّيقّب ّ
هللاّهّّ
وبّ ّجمّيعا}ّوقالّتعالى{ّ:أل ّمّّيّعلمّواّأنّّّ ّ
هللاّّيغّف ّرّالذن ّّ
هللاّإّنّّّ ّ
أّّنفّ ّس ّه ّمّالّّتقنطواّمّنّّّ ّر ّح ّم ّةّ ّ
ّرّ ّ
ب}ّإلىّغيرّذلكّمنّاآلياتّمعّأنّهذاّالّيوجبّأنّيسقطّالحدّالواجبّبالبينةّ
لّالّتّو ّ
بّّوّق ّاب ّّ
الذّن ّ
وقالّتعالىّ {ّ:غاف ّّ
عمنّأتىّفاحشةّموجبةّللحدّأوّظلمّنفسهّبشربّأوّسرقةّفلوّقالّمنّلمّيسقطّالحدّعنّالمنافقّسواءّثبتّنفاقهّببينهّ
أوّإقرارّ"ليسّفيّاآليةّماّيدلّعلىّسقوطّالحدّعنه"ّلكانّلقولهّمساغّّ.
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ّينّّو ّ
اهللّ ّماّّقالّوا}ّاآليةّ
ونّّب ّّ
ّ{ّ:ي ّحلّفّ ّّ
ّه ّم}ّإلىّقوله ّ
اغلّ ّّ
ارّّو ّال ّمّناّفق ّّ
الوجهّالثالثّ:أنهّقالّسبحانهّوتعالىّ {ّ:جا ّه ّدّ ّال ّكّف ّّ
ظّ ّعلّي ّ
وهذاّتقريرّلجهادهمّوبيانّلحكمتهّوإظهارّلحالهمّالمقتضيّلجهادهمّفإنّذكرّالوصفّالمناسبّبعدّالحكمّيدلّعلىّ
اهللّ ّماّّقالّوا}ّوصفّلهمّوهوّمناسبّلجهادهمّفإنّكونهمّيكذبونّفيّأيمانهمّويظهرونّ
ونّّب ّّ
أنهّعلةّلهّوقولهّ{ّ:ي ّحلّفّ ّّ
اإليمانّويبطنونّالكفرّموجبّلإلغالظّعليهمّبحيثّالّيقبلّمنهمّوالّيصدقونّفيماّيظهرونهّمنّاإليمانّبلّينتهرونّ
ويردّذلكّعليهمّّ.
وهذاّكلهّدليلّعلىّأنهّالّيقبلّماّيظهرهّمنّالتوبةّبعدّأخذهّإذّالّفرقّبينّكذبهّفيماّيخبرّبهّعنّالماضيّأنهّلمّ
يكفرّوفيماّيخبرهّمنّالحاضرّأنهّليسّبكافرّفإذاّبينّسبحانهّوتعالىّمنّحالهمّماّيوجبّأنّالّيصدقواّوجبّأنّالّ
يصدقّفيّإخبارهّأنهّليسّبكافرّبعدّثبوتّكفرهّبلّيجريّعليهّحكمّقولهّتعالىّ{ّ:و ّ
ّون}ّ
ّينّلّ ّكاّذب ّّ
هللاّّّي ّش ّه ّدّإّنّّّ ّال ّمّناّفق ّّ
لكنّبشرطّأنّيظهرّكذبهّفيهاّفأماّبدونّذلكّفإناّلمّنأمرّأنّننقبّعنّقلوبّالناسّوالّنشقّبطونهمّوعلىّهذاّفقولهّ
كّ ّخيّراّّلّ ّه ّم}ّأيّقبلّظهورّالنفاقّوقيامّالبينةّبهّعندّالحاكمّحتىّيكونّللجهادّموضعّوللتوبةّ
تعالىّ{ّ:فإّنّّّّيّتوبّواّّي ّ
موضعّوإالّفقبولّالتوبةّالظاهرةّفيّكلّوقتّيمنعّالجهادّلهمّبالكليةّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّرّة}ّوفسرّذلكّفيّ
ّعّذّب ّه ّمّ ّّ
هللاّ ّعذاباّألّيماّفّيّالّدنّياّّواآلخ ّ
الوجهّالرابعّ:أنهّسبحانهّوتعالىّقالّبعدّذلكّ{ّ:وإّنّّّّيّتّولّّواّيّ
ّّّّبأّّيدّيّنا}ّوهذاّيدلّعلىّأنّهذهّالتوبةّقبلّأنّنتمكنّ
بّمّنّّّ ّعّنّدّهّأّو
هللاّّبّعّذا ّ
ّصيّب ّك ّمّ ّّ
قولهّتعالىّ{ّ:وّن ّحنّّّّنّت ّربّصّّّّب ّك ّمّأّنّّّي ّ
منّتعذيبهمّبأيديناّألنّمنّتولىّعنّالتوبةّحتىّأظهرّالنفاقّوشهدّعليهّبهّوأخذّفقدّتولىّعنّالتوبةّالتيّعرضهاّ
هللاّعليهّفيجبّأنّيعذبهّهللاّعذاباّأليماّفيّالدنياّوالقتلّعذابّأليمّفيصلحّأنّيعذبّبهّألنّالمتوليّأبعدّأحوالهّأنّ
يكونّتركّالتوبةّإلىّأنّالّيتركهّالناسّألنهّلوّكانّالمرادّبهّتركهاّإلىّالموتّلمّيعذبّفيّالدنياّألنّعذابّالدنياّقدّ
فاتّفالّبدّأنّيكونّالتوليّتركّالتوبةّوبينهّوبينّالموتّمهلّيعذبهّهللاّفيهّكماّذكرهّسبحانهّفمنّتابّبعدّاألخذّ
ليعذبّفهوّممنّلمّيتبّقبلّذلكّبلّتولىّفيستحقّأنّيعذبهّهللاّعذاباّأليماّفيّالدنياّواآلخرةّومنّتأملّهذهّاآليةّ
والتيّقبلهاّوجدهماّدالتينّعلىّأنّالتوبةّبعدّأخذهّالّترفعّعذابّهللاّعنهّّ.
وأماّكونّهذهّالتوبةّمقبولةّفيماّبينهّوبينّهللاّوإنّتضمنتّالتوبةّمنّعرضّالرسولّفنقولّأوالّوإنّكانّحقّهذاّ
الجوابّأنّيؤخرّإلىّالمقدمةّالثانيةّ:هذاّالقدرّالّيمنعّإقامةّالحدّعليهّإذاّرفعّإليناّثمّأظهرّالتوبةّبعدّذلكّكماّأنّ
الزانيّوالشاربّوقاطعّالطريقّإذاّتابّفيماّبينهّوبينّهللاّقبلّأنّيرفعّإليناّقبلّهللاّتوبتهّوإذاّاطلعناّعليهّثمّتابّفالّ
ّبدّمنّإقامةّالحدّعليهّويكونّذلكّمنّتمامّتوبتهّوجميعّالجرائمّمنّهذاّالبابّّ.
وقدّيقالّ:إنّالمنتهكّألعراضّالناسّإذاّاستغفرّلهمّودعاّلهمّقبلّأنّيعلمواّبذلكّرجيّأنّيغفرّهللاّلهّعلىّماّفيّ
ذلكّمنّالخالفّالمشهورّولوّثبتّذلكّعندّالسلطانّثمّأظهرّالتوبةّلمّتسقطّعقوبتهّوذلكّأنّهللاّسبحانهّالّبدّأنّ
يجعلّللمذنبّطريقاّإلىّالتوبةّفإذاّكانّعليهّتبعاتّللخلقّفعليهّأنّيخرجّمنهاّجهدهّويعوضهمّعنهاّماّيمكنهّ
ورحمةّهللاّمنّوراءّذلكّثمّذلكّالّيمنعّأنّنقيمّعليهّالحدّإذاّظهرناّعليهّونحنّإنماّنتكلمّفيّالتوبةّالمسقطةّللحدّ
والعقوبةّالّفيّالتوبةّالماحيةّللذنبّّ.
ثمّنقولّثانياّ:إنّكانّماّأتاهّمنّالسبّقدّصدرّعنّاعتقادّيوجبهّفهوّبمنزلةّماّيصدرّمنّسائرّالمرتدينّوناقضيّ
العهدّمنّسفكّدماءّالمسلمينّوأخذّأموالهمّوانتهاكّأعراضهمّفإنهمّيعتقدونّفيّالمسلمينّاعتقاداّيوجبّإباحةّذلكّثمّ
إذاّتابواّتوبةّنصوحاّمنّذلكّاالعتقادّغفرّلهمّموجبهّالمتعلقّبحقّهللاّوحقّالعبادّكماّيغفرّللكافرّالحربيّموجبّ
اعتقادهّإذاّتابّمنهّمعّأنّالمرتدّأوّالناقضّمتىّفعلّشيئاّمنّذلكّقبلّاالمتناعّأقيمّعليهّحدهّوإنّعادّإلىّاإلسالمّ
سواءّكانّهللّأوّآلدميّفيحدّعلىّالزناّوالشربّوقطعّالطريقّوإنّكانّفيّزمنّالردةّونقضّالعهدّيعتقدّحلّذلكّ
الفرجّلكونهّوطئهّبملكّاليمينّإذاّقهرّمسلمةّعلىّنفسهاّويعتقدّحلّدماءّالمسلمينّوأموالهمّكماّيؤخذّمنهّالقودّوحدّ
القذفّوإنّكانّيعتقدّحلهماّويضمنّماّأتلفهّمنّاألموالّوإنّاعتقدّحلهاّّ.
والحربيّاألصلّالّيؤخذّبشيءّمنّذلكّبعدّاإلسالمّفكانّالفرقّأنّذاكّكانّملتزماّبأيمانهّوأمانهّأنّالّيفعلّشيئاّ
منّذلكّفإذاّفعلهّلمّيعذرّبفعلهّبخالفّالحربيّاألصلّوألنّفيّإقامةّهذهّالحدودّعليهّزجراّلهّعنّفعلّهذهّ
الموبقاتّكماّفيهاّزجرّللمسلمّالمقيمّعلىّإسالمهّبخالفّالحربيّاألصلّفإنّذلكّالّيزجرهّبلّهوّمنفرّلهّعنّ
اإلسالمّوألنّالحربيّاألصلّممتنعّوهذانّممكنانّّ.
وكذلكّقدّنصّاإلمامّأحمدّعلىّأنّالحربيّإذاّزنىّبعدّاألسرّأقيمّعليهّالحدّألنهّصارّفيّأيديناّكماّأنّالصحيحّ
عنهّوعنّأكثرّأهلّالعلمّأنّالمرتدّإذاّامتنعّلمّتقمّعليهّالحدودّألنهّصارّبمنزلةّالحربيّإذّالممتنعّيفعلّهذهّاألشياءّ
باعتقادّوقوةّمنّغيرّزاجرّلهّففيّإقامةّالحدودّعليهمّبعدّالتوبةّتنفيرّوإغالقّلبابّالتوبةّعليهمّوهوّبمنزلةّتضمينّ
أهلّالحربّسواءّوليسّهذاّموضعّاستقصاءّهذاّوإنماّنبهناّعليهّوإذاّكانّهذاّهناّهكذاّفالمرتدّوالناقضّإذاّآذياّهللاّ
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ورسولهّثمّتاباّمنّذلكّبعدّالقدرةّتوبةّنصوحاّكاناّبمنزلتهماّإذاّحارباّباليدّفيّقطعّالطريقّأوّزنياّوتاباّبعدّ
أخذهماّوثبوتّالحدّعليهماّوالّفرقّبينهماّوذلكّألنّالناقضّللعهدّقدّكانّعهدهّيحرمّعليهّهذهّاألمورّفيّدينهّوإنّ
كانّدينهّالمجردّعنّعهدّيبيحهاّلهّّ.
وكذلكّالمرتدّقدّكانّيعتقدّأنّهذهّاألمورّمحرمةّفاعتقادهّإباحتهاّإذاّلمّيتصلّبهّقوةّومنعهّليسّعذراّلهّفيّأنّ
يفعلهاّلماّكانّملتزماّلهّمنّالدينّالحقّولماّهوّبهّمنّالضعفّولماّفيّسقوطّالحدّعنهّمنّالفسادّوإنّكانّالسبّ
صادراّعنّغيرّاعتقادّبلّسبهّمعّاعتقادّنبوتهّأوّسبهّبأكبرّمماّيوجبهّاعتقادهّأوّبغيرّماّيوجبهّاعتقادهّفهذاّمنّ
أعظمّالناسّكفراّبمنزلةّإبليسّوهوّمنّنوعّالعنادّأوّالسفهّوهوّبمنزلةّمنّشتمّبعضّالمسلمينّأوّقتلهمّوهوّيعتقدّ
أنّدمائهمّوأعراضهمّحرامّّ.
وقدّاختلفّالناسّفيّسقوطّحدّالمشتومّبتوبةّالشاتمّقبلّالعلمّبهّسواءّكانّنبياّأوّغيرهّفمنّاعتقدّأنّالتوبةّالّتسقطّ
حقّاآلدميّلهّأنّيمنعّهناّأنّتوبةّالشاتمّفيّالباطنّصحيحةّعلىّاإلطالقّولهّأنّيقولّ:إنّللنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّأنّيطالبّهذاّبشتمهّمعّعلمهّبأنهّحرامّكسائرّالمؤمنينّلهمّأنّيطالبواّشاتمهمّوسابهمّبلّذلكّأولىّوهذاّ
القولّقويّفيّالقياسّوكثيرّمنّالظواهرّتدلّعليهّّ.
ومنّقالّ"هذاّمنّبابّالسبّوالغيبةّونحوهماّمماّيتعلقّبأعراضّالناسّوقدّفاتّاالستحاللّفليأتّللمشتومّمنّ
الدعاءّواالستغفارّبماّيزنّحقّعرضهّليكونّماّيأخذهّالمظلومّمنّحسناتّهذاّبقدرّماّدعاّلهّواستغفرّفيسلمّلهّ
سائرّعملهّفكذلكّمنّصدرتّمنهّكلمةّسبّأوّشتمّفليكثرّمنّالصالةّوالتسليمّويقابلهاّبضدها"ّفمنّقال"ّ:إنّذلكّ
تّيّ
}ّ"وأتبعّالسيئةّالحسنةّتمحها"ّ
تّ
ّنّال ّسّيّئا ّ
ّذ ّهب ّّ
ّيوجبّقبولّالتوبةّظاهراّوباطنا"ّأدخلهّفيّقولهّتعالى{ّ:إّنّّّ ّال ّح ّسّنا ّ
ومنّقال"ّ:الّبدّمنّالقصاص"ّقالّ:قدّأعدّلهّمنّالحسناتّماّيقومّبالقصاصّوليسّلناّغرضّفيّتقريرّواحدّمنّ
القولينّهناّوإنماّالغرضّأنّالحدّالّيسقطّبالتوبةّألنهّإنّكانّعنّاعتقادّفالتوبةّمنهّصحيحةّمسقطةّلحقّالرسولّ
فيّاآلخرةّوهيّالّتسقطّالحدّعنهّفيّالدنياّكماّتقدمّوإنّكانتّمنّغيرّاعتقادّففيّسقوطّحقّالرسولّبالتوبةّ
خالفّّ.
"ّفحاصلهّأنّالكالمّفيّ
فإنّقيل"ّ:الّيسقط"ّفالّكالمّوإنّقيل"ّ:يسقطّالحقّولمّيسقطّالحدّكتوبةّاألولّوأولى ّ
مقامينّّ:
أحدهماّ:أنّهذهّالتوبةّإذاّكانتّصحيحةّنصوحاّفيماّبينهّوبينّهللاّهلّيسقطّمعهاّحقّالمخلوق؟ّوفيهّتفصيلّ
وخالفّفإنّقيل"ّ:لمّيسقط"ّفالّكالمّوإنّقيل"ّ:يسقط"ّفسقوطّحقهّبالتوبةّكسقوطّحقّهللاّبالتوبةّفتكونّكالتوبةّمنّ
سائرّأنواعّالفسادّوتلكّالتوبةّإذاّكانتّبعدّالقدرةّلمّتسقطّشيئاّمنّالحدودّوإنّكانتّتجبّاإلثمّفيّالباطنّّ.
وحقيقةّهذاّالكالمّأنّقتلّالسابّليسّلمجردّالردةّومجردّعدمّالعهدّحتىّتقبلّتوبتهّكغيرهّبلّلردةّمغلظةّونقضّ
مغلظّبالضررّومثلهّالّيسقطّموجبهّبالتوبةّألنهّمنّمحاربةّهللاّورسولهّوالسعيّفيّاألرضّفساداّأوّهوّمنّجنسّ
الزناّوالسرقةّأوّهوّمنّجنسّالقتلّوالقذفّفهذهّحقيقةّالجوابّوبهّيتبينّالخللّفيماّذكرّمنّالحجةّّ.
ثمّنبينهّمفصالّفنقولّ:أماّقولهم"ّ:إنّماّجاءّبهّمنّاإليمانّبهّماحّلماّأتىّبهّمنّهتكّعرضه"ّفنقولّ:إنّكانّالسبّ
مجردّموجبّاعتقادّفالتوبةّمنّاالعتقادّتوبةّمنّموجبهّوأماّمنّزادّعلىّموجبّاالعتقادّأوّأتىّبضدهّوهمّأكثرّ
السابينّفقدّالّيسلمّأنّماّيأتيّبهّمنّالتوبةّماحّإالّبعدّعفوهّبلّيقالّ:لهّالمطالبةّوإنّسلمّذلكّفهوّكالقسمّاألولّ
وهذاّالقدرّالّيسقطّالحدودّكماّتقدمّغيرّمرةّّ.
"ّفنقولّ:هذاّمسلمّإنّكانّ
وأماّقولهم"ّ:حقوقّاألنبياءّمنّحيثّالنبوةّتابعةّلحقّهللاّفيّالوجوبّفتبعتهّفيّالسقوط ّ
السبّموجبّاعتقادّوإالّففيهّالخالفّوأماّحقوقّهللاّفالّفرقّفيّبابّالتوبةّبينّماّموجبهّاعتقادّأوّغيرّاعتقادّفإنّ
التائبّمنّاعتقادّالكفرّوموجباتهّوالتائبّمنّالزناّسواءّومنّلمّيسوّبينهماّقالّ:ليستّأعظمّمنّحقّهللاّإذاّلمّيسقطّ
فيّالباطنّبسقوطهّولكنّاألمرّإلىّمستحقهاّ:إنّشاءّجزىّوإنّشاءّعفاّولمّيعلمّبعدّماّيختارهّهللاّسبحانهّقدّأعلمناّ
أنهّيغفرّلكلّمنّتابّّ.
وأيضاّفإنّمستحقهاّمنّجنسّتلحقهمّالمضرةّوالمعرةّبهذاّويتألمونّبهّفجعلّاألمرّإليهمّوهللاّسبحانهّوتعالىّإنماّ
حقهّراجعّإلىّمصلحةّالمكلفّخاصةّفإنهّالّينتفعّبالطاعةّوالّيستضرّبالمعصيةّفإذاّعاودّالمكلفّالخيرّفقدّحصلّ
ماّأرادهّربهّمنهّفلماّكانّاألنبياءّعليهمّالسالمّفيهمّنعتّالبشرّولهمّنعتّالنبوةّصارّحقهمّلهّنعتّحقّهللاّونعتّ
حقّسائرّالعبادّوإنماّيكونّحقهمّمندرجاّفيّحقّهللاّإذاّصدرّعنّاعتقادّفإنهمّلماّوجبّاإليمانّبنبوتهمّصارّ
كاإليمانّبوحدانيةّهللاّفإذاّلمّيعتقدّمعتقدّنبوتهمّكانّكافراّكماّإذاّلمّيقرّبوحدانيةّهللاّوصارّالكفرّبذلكّكفراّ
برساالتّهللاّودينهّوغيرّذلكّفإذاّكانّالسبّموجباّبذاّاالعتقادّفقطّمثلّنفيّالرسالةّأوّالنبوةّونحوّذلكّوتابّمنهّ
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توبةّنصوحاّقبلتّتوبتهّكتوبةّالمثلثّوإذاّزادّعلىّذلكّمثلّقدحّفيّنسبّأوّوصفّلمساويّاألخالقّأوّفاحشةّأوّ
غيرّذلكّمماّيعلمّهوّأنهّباطلّأوّالّيعتقدّصحتهّأوّكانّمخالفاّلالعتقادّمثلّأنّيحسدّأوّيتكبرّأوّيغضبّلفواتّ
غرضّأوّحصولّمكروهّمعّاعتقادّالنبوةّفيسبّفهناّإذاّتابّلمّيتجددّلهّاعتقادّأزالّموجبّالسبّإنماّغيرّنيتهّ
وقصدهّوهوّقدّآذاهّفهذاّالسبّإذاّيتألمّبهّالبشرّولمّيكنّمعذوراّبعدمّاعتقادّالنبوةّفهوّلحقّهللاّمنّحيثّجنىّعلىّ
النبوةّالتيّهيّالسببّالذيّبينّهللاّوبينّخلقهّفوجبّقتلهّوهوّكحقّالبشرّمنّحيثّأنهّآذىّآدمياّيعتقدّأنهّالّيحلّ
أذاهّفلذلكّكانّلهّأنّيطالبهّبحقّأذاهّوأنّيأخذّمنّحسناتهّبقدرّأذاهّوليستّلهّحسنةّتزنّذلكّإالّماّيضادّالسبّمنّ
الصالةّوالتسليمّونحوهماّوبهذاّيظهرّأنّالتوبةّمنّسبّصدرّمنّغيرّاعتقادّمنّالحقوقّالتيّتجبّللبشرّثمّهوّ
حقّمتعلقّبالنبوةّالّمحالةّفهذاّقولّهذاّالقائلّوإنّكناّلمّنرجحّواحداّمنّالقولينّّ.
ثمّإذاّكانتّحقوقهمّتابعةّلحقّهللاّفمنّالذيّيقولّ:إنّحقوقّهللاّتسقطّعنّالمرتدّوناقضّالعهدّبالتوبة؟ّفإناّقدّبيناّأنّ
هؤالءّتقامّعليهمّحدودّهللاّبعدّالتوبةّوإنماّتسقطّبالتوبةّعقوبةّالردةّالمجردةّوالنقضّالمجردّوهذاّليسّكذلكّّ.
وأماّقوله"ّ:إنّالرسولّيدعواّالناسّإلىّاإليمانّبهّويخبرهمّأنّاإليمانّيمحوّالكفرّفيكونّقدّعفاّلمنّكفرّعنّحقه"ّ
فنقولّ:هذاّجيدّإذاّكانّالسبّموجبّاالعتقادّفقطّألنهّهوّالذيّاقتضاهّودعاهّإلىّاإليمانّبهّفإنهّمنّأزالّاعتقادّ
الكفرّبهّباعتقادّاإليمانّبهّزالّموجبهّأماّمنّزادّعلىّذلكّوسبهّبعدّأنّآمنّبهّأوّعاهدهّفلمّيلتزمّأنّيعفوّعنهّوقدّ
كانّلهّأنّيعفوّولهّأنّالّيعفوّوالتقديرّالمذكورّفيّالسؤالّإنماّيدلّعلىّسبّأوجبهّاالعتقادّثمّزالّباعتقادّاإليمانّ
ألنهّهوّالذيّكانّيدعوّإليهّالكفرّوقدّزالّباإليمانّوأماّماّسوىّذلكّفالّفرقّبينهّوبينّسبّسائرّالناسّمنّهذهّ
الجهةّوذلكّأنّالسابّإنّكانّحربياّفالّفرقّبينّسبهّللرسولّأوّلواحدّمنّالناسّمنّهذهّالجهةّوإنّكانّمسلماّأوّ
ذمياّفإذاّسبّالرسولّسباّالّيوجبهّاعتقادهّفهوّكماّلوّسبّغيرهّمنّالناسّفإنّتجددّاإلسالمّمنهّكتجددّالتوبةّمنهّ
يزعهّعنّهذاّالفعلّوينهاهّعنهّوإنّلمّيرفعّموجبهّفإنّموجبّهذاّالسبّلمّيكنّالكفرّبهّإذّكالمناّفيّسبّالّيوجبهّ
الكفرّبهّمثلّفريهّعليهّيعلمّأنهاّفريةّونحوّذلكّلكنّإذاّأسلمّالسابّفقدّعظمّفيّقلبهّعظمةّتمنعهّأنّيفتريّعليهّ
كماّأنهّإذاّتابّمنّسبّالمسلمّعظمّالذنبّفيّقلبهّعظمةّتمنعهّمنّمواقعتهّوجازّأالّيكونّهذاّاإلسالمّوازعاّلكونّ
موجبّالسبّكانّشيئاّغيرّالكفرّوقدّيضعفّهذاّاإلسالمّعنّدفعهّكماّيضعفّهذهّالتوبةّعنّموجبّاألذىّوفرقّ
بينّارتفاعّاألمرّبارتفاعّسببهّأوّبوجودّضدهّفإنّماّأوجبهّاالعتقادّإذاّزالّاالعتقادّزالّسببهّفلمّيخشّعودهّإالّ
ّبعودّالسببّوماّلمّيوجبهّاالعتقادّمنّالفريةّونحوهاّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوغيرهّيرفعهاّاإلسالمّوالتوبةّ
رفعّالضدّللضدّإذّقبحّهذاّاألمرّوسوءّعاقبتهّوالعزمّالجازمّعلىّفعلّضدهّوتركهّينافيّوقوعهّلكنّلوّضعفّهذاّ
الدافعّعنّمقاومةّالسببّالمقتضيّعملّعملهّفهذاّيبينّأنهّالّفرقّفيّالحقيقةّبينّأنّيتوبّمنّسبّلمّيوجبهّمجردّ
الكفرّباإليمانّبهّالموجبّلعدمّذلكّالسبّوبينّأنّيتوبّمنّسبّمسلمّبالتوبةّالموجبةّلعدمّذلكّالسبّّ.
واعتبرّهذاّبرجلّلهّغرضّفيّأمرّفزجرّعنهّوقيلّلهّ:هذاّقدّحرمهّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفالّسبيلّإليهّفحملهّ
فرطّالشهوةّوقوةّالغضبّلفواتّالمطلوبّعلىّأنّلعنّوقبحّفيماّبينهّوبينّهللاّمعّأنهّالّيشكّفيّالنبوةّثمّإنهّجددّ
إسالمهّوتابّوصلىّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّولمّيزلّباكياّمنّكلمتهّورجلّأرادّأنّيأخذّمالّمسلمّبغيرّحقّ
فمنعهّمنهّفلعنّوقبحّسراّثمّإنهّتابّمنّهذاّواستغفرّلذلكّالرجلّولمّيزلّخائفاّمنّكلمتهّأليستّتوبةّهذاّمنّكلمتهّ
كتوبةّهذاّمنّكلمته؟ّوإنّكانتّتوبةّهذاّيجبّأنّتكونّأعظمّلعظمّكلمتهّلكنّنسبةّهذهّإلىّهذهّكنسبةّهذهّإلىّهذهّ
بخالفّمنّإنماّيلعنّويقبحّمنّيعتقدهّكذاباّثمّتبينّلهّأنهّكانّضاالّفيّذلكّاالعتقادّوكانّفيّمهواةّالتلفّفتابّ
ورجعّمنّذلكّاالعتقادّتوبةّمثلهّفإنهّيندرجّفيهّجميعّماّأوجبهّّ.
ومماّيقررّهذاّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّكانّإذاّبلغهّسبّمرتدّأوّمعاهدّسئلّأنّيعفوّعنهّبعدّاإلسالمّودلتّ
سيرتهّعلىّجوازّقتلهّبعدّإسالمهّوتوبتهّولوّكانّمجردّالتوبةّيغفرّلهمّبهاّماّفيّضمنهاّمغفرةّتسقطّالحدّلمّيجزّ
ّذلكّفعلمّأنهّكانّيملكّالعقوبةّعلىّمنّسبهّبعدّالتوبةّكماّيملكهاّغيرهّمنّالمؤمنينّّ.
فهذاّالكالمّفيّتوبةّالسابّفيماّبينهّوبينّهللاّهلّتسقطّحقّالرسولّأمّال؟ّوبكلّحالّسواءّأسقطتّأمّلمّتسقطّالّ
يقتضيّذلكّأنّإظهارهاّمسقطّللحدّإالّأنّيقالّ:هوّمقتولّلمحضّالردةّأوّمحضّنقضّالعهدّفإنّتوبةّالمرتدّ
مقبولةّوإسالمّمنّجردّنقضّالعهدّمقبولّمسقطّللقتلّّ.
وقدّقدمناّفيماّمضىّباألدلةّالقاطعةّأنّهذاّمقتولّلردةّمغلظةّونقضّمغلظّبمنزلةّمنّحاربّوسعىّفيّاألرضّ
فساداّّ.
ثمّمنّقال"ّ:يقتلّحقاّآلدمي"ّقالّ:العقوبةّإذاّتعلقّبهاّحقانّحقّهللّوحقّآلدميّثمّتابّسقطّحقّهللاّوبقيّحقّ
اآلدميّمنّالقودّوهذاّالتائبّإذاّتابّسقطّحقّهللاّوبقيّحقّاآلدميّّ.
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ومنّقال"ّ:يقتلّحداّهلل"ّقالّ:هوّبمنزلةّالمحاربّوقدّيسوىّبينّمنّسبّهللاّوبينّمنّسبّالرسولّعلىّماّسيأتيّ
إنّشاءّهللاّتعالىّّ.
وقولهمّفيّالمقدمةّالثانية"ّ:إذاّأظهرّالتوبةّوجبّأنّنقبلهاّمنه"ّقلناّ:هذاّمبنيّعلىّأنّهذهّالتوبةّمقبولةّمطلقاّوقدّ
تقدمّالكالمّفيهّّ.
ثمّالجوابّهناّمنّوجهينّّ:
أحدهماّ:القولّبموجبّذلكّفإناّنقبلّمنهّهذهّالتوبةّونحكمّبصحةّإسالمهّكماّنقبلّتوبةّالقاذفّونحكمّبعدالتهّونقبلّ
توبةّالسارقّوغيرهمّلكنّالكالمّفيّسقوطّالقتلّعنهّومنّتابّبعدّالقدرةّعليهّلمّيسقطّعنهّشيءّمنّالحدودّالواجبةّ
بقدرّزائدّعلىّالردةّأوّالنقضّومنّتابّقبلهاّلمّتسقطّعنهّحقوقّالعبادّإذاّقبلناّتوبتهّأنّيطهرّبإقامةّالحدّعليهّ
كسائرّهؤالءّوذلكّأناّنحنّالّننازعّفيّصحةّتوبتهّومغفرةّهللاّلهّمطلقاّفإنّذلكّإلىّهللاّوإنماّالكالمّفيّ:هلّهذهّ
التوبةّمسقطةّللحدّعنهّوليسّفيّالحديثّماّيدلّعلىّذلكّفإناّقدّنقبلّإسالمهّوتوبتهّونقيمّعليهّالحدّتطهيراّلهّوهذاّ
جوابّمنّيقتلهّحداّمحضاّمعّالحكمّبصحةّإسالمهّّ.
الثانيّ:أنّهذاّالحديثّفيّقبولّالظاهرّإذاّلمّيثبتّخالفهّبطريقّشرعيّوهناّقدّثبتّخالفهّوهذاّجوابّمنّيقتلهّ
لزندقتهّوقدّيجيبّبهّمنّيقتلّالذميّأيضاّبناءّعلىّأنهّزنديقّفيّحالّالعهدّفالّيوثقّبإسالمهّّ.
وأماّإسالمّالحربيّوالمرتدّونحوهماّعندّمعاينةّالقتلّفإنماّجازّألناّإنماّنقاتلهمّألنّيسلمواّوالّطريقّإلىّاإلسالمّ
إالّماّيقولونهّبألسنتهمّفوجبّقبولّذلكّمنهمّوإنّكانواّفيّالباطنّكاذبينّوإالّلوجبّقتلّكلّكافرّأسلمّأوّلمّيسلمّ
والّتكونّالمقاتلةّحتىّيسلمواّبلّيكونّالقتالّدائماّوهذاّباطلّثمّإنهّقدّيسلمّاآلنّكارهاّثمّإنّهللاّيحببّإليهّاإليمانّ
ويزينهّفيّقلبهّكذلكّأكثرّمنّيسلمّلرغبتهّفيّالمالّونحوهّأوّلرهبتهّمنّالسيفّونحوهّوالّدليلّيدلّعلىّفسادّ
اإلسالمّإالّكونهّمكرهاّعليهّبحقّوهذاّالّيلتفتّإليهّّ.
أماّهناّفإنماّنقتلهّلماّمضىّمنّجرمهّمنّالسبّكماّنقتلّالذميّلقتلهّالنفسّأوّلزناهّبمسلمةّوكماّنقتلّالمرتدّلقتلهّ
مسلماّولقطعهّالطريقّكماّتقدمّتقريرهّفليسّمقصودناّبإرادةّقتلهّأنّيسلمّوالّتجبّمقاتلتهّعلىّأنّيسلمّبلّنحنّ
نقتلهّجزاءّلهّعلىّماّآذاناّونكاالّألمثالهّعلىّمثلّهذهّالجريمةّفإذاّأسلمّفإنّصححناّإسالمهّلمّيمنعّذلكّوجوبّقتلهّ
ّكالمحاربّالمرتدّأوالناقضّإذاّأسلمّبعدّالقدرةّوقدّقتلّفإنهّيقتلّوفاقاّفيماّعلمناهّوإنّحكمّبصحةّإسالمهّوإنّلمّ
يصححّإسالمهّفالفرقّبينهّوبينّالحربيّوالمرتدّمنّوجهينّّ:
أحدهماّ:أنّالحربيّوالمرتدّلمّيتقدمّمنهّماّدلّعلىّأنّباطنهّبخالفّظاهرهّبلّإظهارهّللردةّلماّارتدّدليلّعلىّأنّ
ماّيظهرهّمنّاإلسالمّصحيحّوهذاّماّزالّمظهرّلإلسالمّوقدّأظهرّماّدلّعلىّفسادّعقدهّفلمّيوثقّبماّيظهرهّمنّ
اإلسالمّبعدّذلكّوكذلكّناقضّالعهدّقدّعاهدناّعلىّأنّالّيسبّوقدّسبّفثبتتّجنايتهّوغدرهّفإذاّأظهرّاإلسالمّبعدّ
أنّأخذّليقتلّكانّأولىّأنّيخونّويغدرّفإنهّكانّممنوعاّمنّإظهارّالسبّفقطّوهوّلمّيفّبذلكّفكيفّإذاّأصبحّ
ممنوعاّمنّإظهارهّوإسراره؟ّولمّيكنّلهّعذرّفيماّفعلهّمنّالسبّبلّكانّمحرماّعليهّفيّدينهّفإذاّلمّيفّبهّصارّ
منّالمنافقينّفيّالعهدّّ.
الثانيّ:أنّالحربيّأوّالمرتدّنحنّنطلبّمنهّأنّيسلمّفإذاّأعطاناّماّأردناهّبحسبّقدرتهّوجبّقبولهّمنهّوالحكمّ
بصحتهّوالسابّالّنطلبّمنهّإالّالقتلّعيناّفإذاّأسلمّظهرّأنماّأسلمّليدرأّعنّنفسهّالقتلّالواجبّعليهّكماّإذاّتابّ
المحاربّبعدّالقدرةّعليهّأوّأسلمّأوّتابّسائرّالجناةّبعدّأخذهمّفالّيكونّالظاهرّصحةّهذاّاإلسالمّفالّيسقطّماّ
وجبّمنّالحدّقبلهّّ.
وحقيقةّاألمرّأنّالحربيّوالمرتدّيقتلّلكفرّحاضرّويقاتلّليسلمّفالّيمكنّأنّيظهرّوهوّمقاتلّأوّمأخوذّاإلسالمّإالّ
مكرهاّفوجبّقبولهّمنهّإذّالّيمكنّبذلهّإالّهكذاّوهذاّالسابّوالناقضّلمّيقتلّلمقامهّعلىّالكفرّأوّكونهّبمنزلةّسائرّ
الكفارّغيرّالمعاهدينّلماّذكرناهّمنّاألدلةّالدالةّعلىّأنّالسبّمؤثرّفيّقتلهّويكونّقدّبذلّالتوبةّالتيّلمّتطلبّمنهّ
فيّحالّاألخذّللعقوبةّفالّتقبلّمنهّّ.
وعلىّهذينّالمأخذينّينبنيّالحكمّبصحةّإسالمّهذاّالسابّفيّهذهّالحالّمعّالقولّبوجوبّقتلهّّ.
أحدهماّ:الّيحكمّبصحةّإسالمهّوهوّمقتضىّقولّابنّالقاسمّوغيرهّمنّالمالكيةّّ.
والثانيّ:يحكمّبصحةّإسالمهّوعليهّيدلّكالمّاإلمامّأحمدّوأصحابهّفيّالذميّمعّوجوبّإقامةّالحدّوأماّالمسلمّإذاّ
سبّثمّقتلّبعدّأنّأسلمّفمنّقال"ّ:يقتلّعقوبةّعلىّالسبّلكونهّحقّآدميّأوّحداّمحضاّهلل"ّقالّبصحةّهذاّاإلسالمّ
وقبلهّوهذاّقولّكثيرّمنّأصحابناّوغيرهمّوهوّقولّمنّقالّيقتلّمنّأصحابّالشافعيّّ.
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وكذلكّمنّقال"ّ:يقتلّمنّسبّهللا"ّومنّقال"ّ:يقتلّلزندقته"ّأجرىّعليهّإذاّقتلّبعدّإظهارّاإلسالمّأحكامّالزنادقةّ
وهوّقولّكثيرّمنّالمالكيةّوعليهّيدلّكالمّبعضّأصحابناّوعلىّذلكّينبنيّالجوابّعماّاحتجّبهّمنّقبولّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّظاهرّاإلسالمّمنّالمنافقينّفإنّالحجةّإماّأنّتكونّفيّقبولّظاهرّاإلسالمّمنهمّفيّالجملةّفهذاّ
الّحجةّفيهّمنّأربعةّأوجهّقدّتقدمّذكرهاّّ.
أحدهاّ:أنّاإلسالمّإنماّقبلّمنهمّحيثّلمّيثبتّعنهمّخالفهّوكانواّينكرونّأنهمّتكلمواّبخالفهّفأماّأنّالبينةّتقومّعندّ
رسولّهللاّعليهّالصالةّوالسالمّعلىّكفرّرجلّبعينهّفيكفّعنهّفهذاّلمّيقعّقطّإالّأنّيكونّفيّبادئّاألمرّّ.
الثانيّ:أنهّكانّفيّأولّاألمرّمأموراّفيّمبادئّاألمرّأنّيدعّأذاهمّويصبرّعليهمّلمصلحةّالتأليفّوخشيةّالتنفيرّإلىّ
ّينّّو ّ
ّه ّم}ّّّ.
اغلّ ّّ
ارّّو ّال ّمّناّفق ّّ
أنّنسخّذلكّبقولهّتعالىّ {ّ:جا ّه ّدّ ّال ّكّف ّّ
ظّ ّعلّي ّ
الثالثّ:أناّنقولّبموجبهّفنقبلّمنّهذاّاإلسالمّونقيمّعليهّحدّالسبّكماّلوّأتىّحداّغيرهّوهذاّجوابّمنّيصححّ
إسالمهّويقتلهّحداّلفسادّالسبّّ.
الرابعّ:أنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلمّيستتبّأحداّمنهمّويعرضهّعلىّالسيفّليتوبّممنّمقالةّصدرتّمنهّمعّأنّ
هذاّمجمعّعلىّوجوبهّفإنّالرجلّمنهمّإذاّشهدّعليهّبالكفرّوالزندقةّفإماّأنّيقتلّعيناّأوّيستتابّفإنّلمّيتبّوإالّ
قتلّّ.
وأماّاالكتفاءّمنهّبمجردّالجحودّفماّأعلمّبهّقائالّبلّأقلّماّقيلّفيهّأنهّيكتفيّمنهمّبالنطقّبالشهادتينّوالتبريّمنّ
تلكّالمقالةّفإذاّلمّتكنّالسيرةّفيّالمنافقينّكانتّهكذاّعلمّأنّتركّهذاّالحكمّلفواتّشرطهّوهوّإماّثبوتّالنفاقّأوّ
العجزّعنّإقامةّالحدّأوّمصلحةّالتأليفّفيّحالّالضعفّحتىّقويّالدينّفنسخّذلكّّ.
وإنّكانّاالحتجاجّبقبولّظاهرّاإلسالمّممنّسبّفعنهّجوابّخامسّوهوّأنهّصلىّهللاّعليهّوسلمّكانّلهّأنّيعفوّ
عمنّشتمهّفيّحياتهّوليسّهذاّالعفوّألحدّمنّالناسّبعدهّّ.
وأماّتسميةّالصحابةّالسابّغادراّمحارباّفهوّبيانّلحلّدمهّوليسّكلّمنّنقضّالعهدّوحاربّسقطّالقتلّعنهّ
بإسالمهّبدليلّماّلوّقتلّمسلماّأوّقطعّالطريقّعليهّأوّزنىّبمسلمةّبلّتسميتهّمحارباّمعّكونّالسبّفساداّيوجبّ
دخولهّفيّحكمّاآليةّكماّتقدمّّ.
وأماّالذينّهجواّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوسبوهّثمّعفاّعنهمّفالجوابّعنّذلكّكلهّقدّتقدمّفيّالمسألةّاألولىّ
لماّذكرناّقصصهمّوبيناّأنّالسبّغلبّفيهّحقّالرسولّإذاّعلمّفلهّأنّيعفوّوأنّينتقمّوليسّفيّهؤالءّماّيدلّعلىّ
أنّالعقوبةّإنماّسقطتّعنهمّمعّعفوهّوصفحهّلمنّتأملّأحوالهمّمعهّوالتفريقّبينهمّوبينّمنّلمّيهجهّولمّيسبهّّ.
وأيضاّفهؤالءّكانواّمحاربينّوالحربيّالّيؤخذّبماّأصابهّمنّالمسلمينّمنّدمّأوّمالّأوّعرضّوالمسلمّوالمعاهدّ
يؤخذّبذلكّّ.
وقولهم"ّ:الذميّيعتقدّحلّالسبّكماّيعتقدهّالحربيّوإنّلمّيعتقدّحلّالدمّوالمال"ّغلطّفإنّعقدّالذمةّمنعهمّمنّ
الطعنّفيّدينناّوأوجبّعليهمّالكفّعنّأنّيسبواّنبيناّكماّمنعهمّدماءناّوأموالناّوأبلغّفهوّإنّلمّيعتقدّتحريمهّللدينّ
فهوّيعتقدّتحريمهّللعهدّكاعتقادناّنحنّفيّدمائهمّوأموالهمّوأعراضهمّونحنّلمّنعاهدّعلىّأنّنكفّعنّسبّدينهمّ
الباطلّوإظهارّمعايبهمّبلّعاهدناهمّعلىّأنّيظهرواّفيّدارناّماّشئناّوأنّيلتزمواّجريانّأحكامناّعليهمّوإالّفأينّ
الصغار؟ّّ.
وأماّقولهم"ّ:الذميّإذاّسبّفإماّأنّيقتلّلكفرهّوحرابهّكماّيقتلّالحربيّالسابّأوّيقتلّحداّمنّالحدود"ّقلناّ:هذاّ
تقسيمّمنتشرّبلّيقتلّلكفرهّوحرابهّبعدّالذمةّوليسّمنّحاربّبعدّالذمةّبمنزلةّالحربيّاألصليّفإنّالذميّإذاّقتلّ
مسلماّاجتمعّعليهّأنهّنقضّالعهدّوأنهّوجبّعليهّالقودّفلوّعفاّوليّالدمّقتلّلنقضّالعهدّبهذاّالفسادّوكذلكّسائرّ
األمورّالمضرةّبالمسلمينّيقتلّبهاّالذميّإذاّفعلهاّوليسّحكمهّفيهاّكحكمّالحربيّاألصليّإجماعاّوإذاّقتلّلحرابهّ
وفسادهّبعدّالعهدّفهوّحدّمنّالحدودّفالّتنافيّبينّالوصفينّحتىّيجعلّأحدهماّقسيماّلآلخرّوقدّبيناّباألدلةّالواضحةّ
أنّقتلهّليسّلمجردّكونهّكافراّغيرّذيّعهدّبلّحدّأوّعقوبةّعلىّسبّنبيناّالذيّأوجبتّعليهّالذمةّتركهّواإلمساكّ
عنهّمعّأنّالسبّمستلزمّلنقضّالعهدّالعاصمّلدمهّوأنهّيصيرّبالسبّمحارباّغادراّوليسّهوّكحدّالزناّونحوهّمماّ
الّمضرةّعليناّفيهّوإنماّأشبهّالحدودّبهّحدّالمحاربةّّ.
وأماّقولهمّ"ليسّفيّالسبّأكثرّمنّانتهاكّالعرضّوهذاّالقدرّالّيوجبّإالّالجلد"ّففيّالكالمّعنهّثالثةّأجوبةّّ:
أحدهاّ:أنّهذاّكالمّفيّرأسّالمسألةّفإنهّإذاّلمّيوجبّإالّالجلدّواألمورّالموجبةّللجلدّالّتنقضّالعهدّلمّينتقضّ
العهدّبهّكسبّبعضّالمسلمينّوقدّقدمناّالدالالتّالتيّالّتحلّمخالفتهاّعلىّوجوبّقتلّالذميّإذاّفعلّذلكّوأنهّالّ
عهدّلهّيعصمّدمهّمعّذلكّوبيناّأنّانتهاكّعرضّعمومّالمسلمينّيوجبّالجلدّوأماّانتهاكّعرضّالرسولّفإنهّ
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يوجبّالقتلّوقدّصولحّعلىّاإلمساكّعنّالعرضينّفمتىّانتهكّعرضّالرسولّفقدّأتىّبماّيوجبّالقتلّمعّالتزامهّ
أنّالّيفعلهّفوجبّأنّيقتلّكماّلوّقطعّالطريقّأوّزنىّوالتسويةّبينّعرضّالرسولّوعرضّغيرهّفيّمقدارّالعقوبةّ
منّأفسدّالقياسّّ.
والكالمّفيّالفرقّبينهماّيعدّتكلفاّفإنهّعرضّقدّأوجبّهللاّعلىّجميعّالخلقّأنّيقابلوهّمنّالصالةّوالسالمّوالثناءّ
والمدحةّوالمحبةّوالتعظيمّوالتعزيرّوالتوقيرّوالتواضعّفيّالكالمّوالطاعةّلألمرّورعايةّالحرمةّفيّأهلّالبيتّ
واألصحابّبماّالّخفاءّبهّعلىّأحدّمنّعلماءّالمؤمنينّعرضّبهّقامّدينّهللاّوكتابهّوعبادهّالمؤمنونّبهّوجبتّ
الجنةّلقومّوالنارّآلخرينّبهّكانتّهذهّاألمةّخيرّأمةّأخرجتّللناسّعرضّقرنّهللاّذكرهّبذكرهّوجمعّبينهّوبينهّ
فيّكتابةّواحدةّوجعلّبيعتهّبيعةّلهّوطاعتهّ
طاعةّلهّوأذاهّأذىّلهّإلىّخصائصّالّتحصىّوالّيقدرّقدرهاّأفيليقّلوّلمّيكنّسبهّكفراّأنّتجعلّعقوبةّمنتهكّهذاّ
العرضّكعقوبةّمنتهكّعرضّغيره؟ّّ.
ولوّفرضناّأنّهللّنبيناّبعثهّإلىّأمةّولمّيوجبّعلىّأمةّأخرىّأنّيؤمنواّبهّعموماّوالّخصوصاّفسبهّرجلّولعنهّ
عالماّبنبوتهّإلىّأولئكّأفيجوزّأنّيقالّ:إنّعقوبتهّوعقوبةّمنّسبّواحداّمنّالمؤمنينّسواء؟ّهذاّأفسدّمنّقياسّ
الذينّقالواّ:إنماّالبيعّمثلّالرباّّ.
قولهم"ّ:الذميّيعتقدّحلّذلك"ّقلناّ:الّنسلمّفإنّالعهدّالذيّبينناّوبينهّحرمّعليهّفيّدينهّالسبّكماّحرمّعليهّدماءناّ
وأموالناّوأعراضناّفهوّإذاّأظهرّالسبّيدريّأنهّقدّفعلّعظيمةّمنّالعظائمّالتيّلمّنصالحهّعليهاّثمّإنّكانّيعلمّأنّ
عقوبةّذلكّعندناّالقتلّفبهاّوإالّفالّيجبّألنّمرتكبّالحدودّيكفيهّالعلمّبالتحريمّكمنّزنىّأوّسرقّأوّشربّأوّ
قذفّأوّقطعّالطريقّفإنهّإذاّعلمّتحريمّذلكّعوقبّالعقوبةّالمشروعةّوإنّكانّيظنّأنّالّعقوبةّعلىّذلكّوأنّ
عقوبتهّدونّماّهوّمشروعّّ.
وأيضاّفإنّدينهمّالّيبيحّلهمّالسبّواللعنةّللنبيّوإنّكانّديناّباطالّأكثرّماّيعتقدونّأنهّليسّبنبيّأوّليسّعليهمّ
إتباعهّأماّأنّيعتقدواّأنّلعنتهّوسبهّجائزةّفكثيرّمنهمّأوّأكثرهمّالّيعتقدونّذلكّعلىّأنّالسبّنوعانّأحدهماّ:ماّ
كفرواّبهّواعتقدوهّوالثانيّ:ماّلمّيكفرواّبهّفهذاّالثانيّالّريبّأنهمّالّيعتقدونّحلهّّ.
وأماّقولهم"ّ:صولحّعلىّتركّذلكّفإذاّفعلهّانتقضّالعهد"ّفإنهّإذاّفعلهّانتقضّعهدهّوعوقبّعلىّنفسّتلكّالجريمةّ
وإالّكانّيستويّحالّمنّتركّالعهدّولحقّبدارّالحربّمنّغيرّأذىّلناّوحالّمنّقتلّوسرقّوقطعّالطريقّوشتمّ
الرسولّمعّنقضّالعهدّوهذاّالّيجوزّّ.
وأماّقولهم"ّ:كونّالقتلّحداّحكمّشرعيّيفتقرّإلىّدليلّشرعي"ّفصحيحّوقدّتقدمتّاألدلةّالشرعيةّمنّالكتابّ
والسنةّواألثرّوالنظرّالدالةّعلىّأنّنفسّالسبّمنّحيثّخصوصيتهّموجبّللقتلّولمّيثبتّذلكّاستحساناّصرفاّ
واستصالحاّمحضاّبلّأثبتناهّبالنصوصّوآثارّالصحابةّوماّدلّعليهّإيماءّالشارعّوتنبيههّوبماّدلّعليهّالكتابّ
والسنةّوإجماعّاألمةّمنّالخصوصيةّلهذاّالسبّوالحرمةّلهذاّالعرضّالتيّيوجبّأنّالّيصونهّإالّالقتلّالّسيماّإذاّ
قويّالداعيّعلىّانتهاكهّوخفةّحرمتهّبخفةّعقابهّوصغرّفيّالقلوبّمقدارّمنّهوّأعظمّالعالمينّقدراّإذاّساوىّفيّ
قدرّالعرضّزيداّوعمرواّوتمضمضّبذكرهّأعداءّالدينّمنّكافرّغادرّومنافقّماكرّفهلّيستريبّمنّقلبّالشريعةّ
ظهراّلبطنّأنّمحاسنهاّتوجبّحفظّهذهّالحرمةّالتيّهيّأعظمّحرماتّالمخلوقينّوحرمتهاّمتعلقةّبحرمةّربّ
ّالعالمينّبسفكّدمّواحدّمنّالناس؟ّمعّقطعّالنظرّعنّالكفرّواالرتدادّفإنهماّمفسدتانّاتحادهماّفيّمعنىّالتعدادّ
ولسناّاآلنّنتكلمّفيّالمصالحّالمرسلةّفإناّلمّنحتجّإليهاّفيّهذهّالمسألةّلماّفيهاّمنّاألدلةّالخاصةّالشرعيةّوإنماّننبهّ
علىّعظمّالمصلحةّفيّذلكّبياناّلحكمةّالشرعّألنّالقلوبّإلىّماّفهمتّحكمتهّأسرعّانقياداّوالنفوسّإذاّماّتطلعّ
علىّمصلحتهّأعطشّأكباداّثمّلوّلمّيكنّفيّالمسألةّنصّوالّأثرّلكانّاجتهادّالرأيّيقضيّبأنّيجعلّالقتلّعقوبةّ
هذاّالجرمّلخصوصهّالّلعمومّكونهّكفراّأوّردةّحتىّلوّفرضّتجردهّعنّذلكّلكانّموجباّللقتلّأخذاّلهّمنّقاعدةّ
العقوباتّفيّالشرعّفإنهّيجعلّأعلىّالعقوباتّفيّمقابلةّأرفعّالجناياتّوأوسطهاّفيّمقابلةّأوسطهاّوأدناهاّفيّمقابلةّ
أدناهاّفهذهّالجنايةّإذاّانفردتّتمتنعّأنّتجعلّفيّمقابلةّاألذىّفتقابلّبالجلدّأوّالحبسّتسويةّبينهاّوبينّالجنايةّعلىّ
عرضّزيدّوعمروّفإنهّالّيخفىّعلىّمنّلهّأدنىّنظرّبأسبابّالشرعّأنّهذاّمنّأفسدّأنواعّاالجتهادّومثلهّفيّ
الفسادّخلوهاّمنّعقوبةّتخصهاّوأماّجعلهّفيّاألوسطّكماّاعتقدهّالمهاجرّبنّأبيّأميةّحتىّقطعّيدّالجاريةّالسابةّ
وقلعّثنيتهاّفباطلّأيضاّكماّأنكرهّعليهّأبوّبكرّالصديقّرضيّهللاّعنهّألنّالجنايةّجنايةّعلىّأشرفّالحرماتّوألنهّ
الّمناسبةّبينهاّوبينّأوسطّالعقوباتّمنّقطعّعضوّمنّاألعضاءّفتعينّأنّتقابلّبأعلىّالعقوباتّوهوّالقتلّّ.
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ولوّنزلتّبناّنازلةّالسبّوليسّمعناّفيهاّأثرّيتبعّثمّاسترابّمستريبّفيّأنّالواجبّإلحاقهاّبأعلىّالجناياتّلماّعدّ
منّبصراءّالفقهاءّومثلّهذهّالمصلحةّليستّمرسلةّبحيثّأنّالّيشهدّلهاّالشرعّباالعتبارّفإذاّفرضّأنهّليسّلهاّ
أصلّخاصّتلحقّبهّوالّبدّمنّالحكمّفيهاّفيجبّأنّيحكمّفيهاّبماّهوّأشبهّباألصولّالكليةّوإذاّلمّيعملّبالمصلحةّ
لزمّالعملّبالمفسدةّوهللاّالّيحبّالفسادّّ.
والّشكّأنّالعلماءّفيّالجملةّمنّأصحابناّوغيرهمّقدّيختلفونّفيّهذاّالضربّمنّالمصالحّإذاّلمّيكنّفيهاّأثرّوالّ
قياسّخاصّواإلمامّأحمدّقدّيتوقفّفيّبعضّأفرادهاّمثلّقتلّالجاسوسّالمسلمّونحوهّإنّجعلتّمنّأفرادهاّوربماّ
عملّبهاّوربماّتركهاّإذاّلمّيكنّمعهّفيهاّأثرّأوّقياسّخاصّومنّتأملّتصاريفّالفقهاءّعلمّأنهمّيضطرونّإلىّ
رعايتهاّإذاّلمّيخالفّأصالّمنّاألصولّولمّيخالفّفيّاعتبارهاّالطوائفّمنّأهلّالجدلّوالكالمّمنّأصحابناّ
وغيرهمّولوّأنهمّخاضواّمخاضّالفقهاءّلعلمواّأنهّالّبدّمنّاعتبارهاّوذوقّالفقهّممنّلججّفيهّشيءّوالكالمّعلىّ
حواشيهّمنّغيرّمعرفةّأعيانّالمسائلّشيءّآخرّوأهلّالكالمّوالجدلّإنماّيتكلمونّفيّالقسمّالثانيّفيلزمونّغيرهمّ
ماّالّيقدرونّعلىّالتزامهّويتكلمونّفيّالفقهّكالمّمنّالّيعرفّإالّأموراّكليةّوعموماتّإحاطيةّوللتفاصيلّ
خصوصّنظرّودالئلّيدركهاّمنّعرفّأعيانّالمسائلّّ.
وأثبتناهّأيضاّبالقياسّالخاصّوهوّالقياسّعلىّكلّمنّارتدّونقضّالعهدّعلىّوجهّيضرّالمسلمينّمضرةّفيهاّ
العقوبةّبالقتلّوبيناّأنّهذاّأخصّمنّمجردّالردةّومجردّنقضّالعهدّوأنّاألصولّفرقتّبينهماّّ.
وأثبتناهّأيضاّبالنافيّلحقنّدمهّوبيناّأنّهذاّحلّدمهّبماّفعلهّواألدلةّالعاصمةّلمّأسلمّمنّمرتدّوناقضّالّتتناولهّ
لفظاّوالّمعنىّّ.
وقولهم"ّ:القياسّفيّاألسبابّالّيصح"ّخالفّماّعليهّالفقهاءّوهوّقولّباطلّقطعاّلكنّليسّهذاّموضعّاالستقصاءّ
فيّذلكّّ.
وقولهم"ّ:معرفةّنوعّالحكمةّوقدرهاّمتعذر"ّقلناّ:الّنسلمّهذاّعلىّاإلطالقّبلّقدّيمكنّوقدّيتعذرّبلّربماّعلمّقطعاّ
ألنّالفرعّمشتملّعلىّالحكمةّالموجودةّفيّاألصلّوزيادةّّ.
وقولهم"ّ:هوّيخرجّالسببّعنّأنّيكونّسببا"ّليسّكذلكّفإنّسببّالسببّالّيمنعهّأنّيكونّسبباّواإلضافةّإلىّ
السببّالّتقدحّفيّاإلضافةّإلىّسببّالسببّوالعلمّبهاّضروريّّ.
وأماّقولهم"ّ:ليسّفيّالجناياتّالموجبةّللقتلّحداّماّيجوزّإلحاقّالسبّبها"ّقلناّ:بلّهوّيلحقّبالردةّالمقترنةّبماّ
يغلظهاّوالنقضّالمقترنّبماّيغلظهّوإنّالفسادّالحاصلّفيّالسبّأبلغّمنّالفسادّالحاصلّبتلكّاألمورّالمغلظةّكماّ
تقدمّبيانهّبشواهدهّمنّاألصولّالشرعيةّعلىّأنّهذاّالحكمّمستغنّعنّأصلّيقاسّبهّبلّهوّأصلّفيّنفسهّكماّتقدمّ
ثمّإنّهذاّالكالمّيقابلّبماّهوّأنورّمنهّبياناّوأبهرّمنهّبرهاناّوذلكّأنّالقولّبوجوبّالكفّعنّهذاّالسابّبعدّ
االتفاقّعلىّحلّدمهّقولّالّدليلّعليهّإالّقياسّلهّعلىّبعضّالمرتدينّوناقضيّالعهدّمعّظهورّالفرقّبينهماّومنّ
قاسّالشيءّعلىّماّيخالفهّويفارقهّكانّقياسهّفاسداّفإنّجعلّهذاّسبباّعاصماّقياسّلسببّعلىّسببّمعّتباينهماّفيّ
نوعّالحكمةّوقدرهاّثمّإنهّإخالءّللسبّالذيّهوّأعظمّالجنايةّعلىّاألعراضّمنّالعقوباتّوالّعهدّلناّبهذاّفيّ
الشرعّفهوّإثباتّحكمّخارجّعنّالقياسّوجعلّلكونهّموجباّللقتلّموجباّلكونهّأهونّمنّأعراضّالناسّفيّبابّ
السقوطّوهذاّتعليقّعلىّالعلةّضدّمقتضاهاّوخروجّعنّموجبّاألصولّفإنّالعقوباتّالّيكونّتغلظهاّفيّالوجوبّ
سبباّلتخفيفهاّفيّالسقوطّقطّلكنّإنّكانّجنسهاّمماّيسقطّسقطتّخفيفةّكانتّأوّغليظةّكحقوقّهللاّفيّبعضّ
المواضعّولمّتسقطّخفيفةّكانتّأوّغليظةّكحقوقّالعبادّّ.
ثمّإنّالقولّباستتابةّالسابّقولّيخالفّكتابّهللاّويخالفّصريحّسنةّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوسنةّخلفائهّ
وأصحابهّوالقولّبأنّالّحقّللرسولّعلىّالسابّإذاّأسلمّالذميّأوّالمسلمّوالّعقوبةّلهّعليهّقولّيخالفّالمعروفّ
منّسيرةّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّويخالفّأصولّالشريعةّويثبتّحكماّليسّلهّأصلّوالّنظيرّإالّأنّيلحقّ
بماّليسّمثالّلهّّ.
الجوابّالثانيّ:أناّلمّندعّأنّمجردّالسبّموجبّللقتلّوإنماّبيناّأنّكلّسبّفهوّمحاربةّونقضّللعهدّبماّيضرّ
المسلمينّفيقتلّبمجموعّاألمرينّالسبّونقضّالعهدّوالّيجوزّأنّيقالّ:خصوصّالسبّعديمّالتأثيرّفإنّفسادّهذاّ
معلومّقطعاّبماّذكرناهّمنّاألدلةّالقاطعةّعلىّتأثيرهّوإذاّكانّكذلكّفلمّنثبتهّسبباّخارجاّعنّاألسبابّالمعهودةّوإنماّ
هوّمغلظّللسببّالمعروفّوهوّالكفرّكماّأنّقتلّالنفسّموجبّلحلّدمهّثمّإنّكانّقدّقتلهّفيّالمحاربةّتغلظّبتحتمّ
القتلّوإالّبقيّاألمرّفيهّإلىّاألولياءّومعلومّأنّالمقتولّمنّقطاعّالطريقّالّيقالّفيهّ"قتلّقوداّوالّقصاصا"ّحتىّ
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يرتبّعليهّأحكامّمنّيجبّعليهّالقودّوإنماّيضافّالقتلّإلىّخصوصّجنايتهّوهوّالقتلّفيّالمحاربةّكذلكّهناّ
الموجبّهوّخصوصّالمحاربةّّ.
وقولهم"ّ:األدلةّمترددةّبينّكونّالقتلّلمجردّالمحاربةّأوّلخصوصّالسب"ّقلناّ:هيّنصوصّفيّأنّالسبّمؤثرّ
تأثيراّزائداّعلىّمطلقّتأثيرّالكفرّالخاليّعنّعهدّفالّيجوزّإهمالّخصوصهّبعدّاعتبارّالشرعّلهّوأنّيقالّ:إنماّ
المؤثرّمجردّماّفيّضمنهّوطيهّمنّزوالّالعهدّولذلكّوجبّقتلّصاحبهّعيناّمنّغيرّتخييرّكماّقررناّداللتهّفيماّ
مضىّوإذاّكانّكذلكّفليسّمعّالمخالفّماّيدلّعلىّأنّالقتلّالمباحّيسقطّباإلسالمّوإنّكانّهذاّمنّفروعّالكفرّكماّ
أنّالذميّإذاّاستحلّدماءّالمسلمينّوأموالهمّوأعراضهمّفانتهكهاّالعتقادهّأنهمّكفارّوأنّذلكّحاللّلهّمنهمّثمّأسلمّ
فإنهّيعاقبّعلىّذلكّ:إماّبالقتلّإنّكانّفيهاّماّيوجبّالقتلّأوّبغيرهّولذلكّلوّاستحلّذلكّذميّمنّذميّمثلّأنّيقتلّ
نصرانيّيهودياّأوّيأخذّمالهّالعتقادهّأنّذلكّحاللّلهّأوّيقذفهّأوّيسبهّفإنهّيعاقبّعلىّذلكّعقوبةّمثلهّوإنّأسلمّ
وكذلكّلوّقطعّالطريقّعلىّقافلةّفيهمّمسلمونّومعاهدونّفقتلّبعضّأولئكّالمسلمينّأوّالمعاهدينّقتلّألجلّذلكّ
حتماّوانتقضّعهدهّوإنّأسلمّبعدّذلكّوإنّكانّهذاّمنّفروعّالكفرّفهذاّرجلّانتقضّعهدهّبأمرّيعتقدّحلهّقبلّالعهدّ
ولوّفعلهّمسلمّلمّيقتلّعندّكثيرّمنّالفقهاءّإذاّكانّالمقتولّذمياّوكلّواحدّمنّالكفرّومنّالقتلّمؤثرّفيّقتلهّوإنّ
كانّعهدهّإنماّزالّبهذاّالقتلّفهذاّنظيرّالسبّثمّلوّأسلمّهذاّلمّيسقطّعنهّالقتلّبلّيقتلّإماّحداّأوّقصاصاّسواءّ
كانّذلكّالقتلّمماّيقتلّبهّالمسلمّبأنّيكونّالمقتولّمسلماّأوّالّيقتلّبهّبأنّيكونّالمقتولّذمياّوعلىّالتقديرينّيقتلّ
هذاّالرجلّبعدّإسالمهّلقطعهّالطريقّمثالّوقتلهّذلكّالمعاهدّمنّغيرّأهلّدينهّوإنّكانّإنماّفعلّهذاّمستحالّلهّ
لكفرهّوهوّقدّتابّمنّذلكّالكفرّفتكونّالتوبةّمنهّتوبةّمنّفروعهّوذلكّألنّهذاّالفرعّليسّمنّلوازمّالكفرّبلّهوّ
محرمّعليهّفيّدينهّألجلّالذمةّكماّأنّتلكّالدماءّواألموالّمحرمةّعليهّألجلّالذمةّّ.
ومنشأّالغلطّفيّهذهّالمسألةّاعتقادّأنّالذميّيستبيحّهذاّالسبّفإنّهذاّغلطّإذّالّفرقّبالنسبةّإليهّبينّإظهارّالطعنّ
فيّدينّالمسلمينّوبينّسفكّدمائهمّوأخذّأموالهمّإذّالجميعّإنماّحرمهّعليهّالعهدّالّالدينّالمجردّفكيفّلمّيندرجّ
أخذهّلعرضّبعضّاألمةّأوّلعرضّواحدّمنّغيرّأهلّدينهّمنّأهلّالذمةّفيّضمنّالتوبةّمنّكفرهّمعّأنهّفرعهّ
واندرجّأخذهّلعرضّنبيناّعليهّالصالةّوالسالمّفيّضمنّالتوبةّمنّكفره؟ّّ.
الجوابّالثالثّ:هبّأنهّإنماّيقتلّللكفرّوالحرابّفقوله"ّ:اإلسالمّيسقطّالقتلّالثابتّللكفرّوالحرابّباالتفاق"ّغلطّ
وذلكّأناّإنماّاتفقناّعلىّأنهّيسقطّالقتلّالثابتّللكفرّوالحرابّاألصليّفإنّذلكّإذاّأسلمّلمّيؤخذّبماّأصابّفيّ
الجاهليةّمنّدمّأوّمالّأوّعرضّللمسلمينّأماّالحرابّالطارىءّفمنّالذيّوافقّعلىّأنّالقتلّالثابتّبجميعّأنواعهّ
ّيسقطّباإلسالم؟ّنعمّنوافقّعلىّماّإذاّنقضّالعهدّبماّالّضررّعلىّالمسلمينّفيهّثمّأسلمّأماّإذاّأسلمّثمّحاربّوأفسدّ
بقطعّطريقّأوّزنىّبمسلمةّأوّقتلّمسلمّأوّطعنّفيّالدينّفهذاّيقتلّبكلّحالّكماّدلّعليهّالكتابّوالسنةّوهوّيقتلّ
فيّمواضعّباإلجماعّكماّإذاّقتلّفيّالمحاربةّوحيثّلمّيكنّمجمعاّعليهّفهوّكمحلّالنزاعّوالقرآنّيدلّعلىّأنهّيقتلّ
ألنهّإنماّاستثنىّمنّتابّقبلّالقدرةّفيّالجملةّفهذهّالمقدمةّممنوعةّوالتمييزّبينّأنواعّالحرابّيكشفّاللبسّّ.
وأماّماّذكروهّمنّأنّالكافرّأوّالمسلمّإذاّسبّفيماّبينهّوبينّهللاّوقذفّاألنبياءّثمّتابّقبلّهللاّتوبتهّولمّيطالبهّالنبيّ
بموجبّقذفهّفيّالدنياّوالّفيّاآلخرةّوأنّاإلسالمّيجبّقذفّاليهودّلمريمّوابنهاّوقولهمّفيّاألنبياءّوالرسلّفهوّكماّ
قالواّوالّينبغيّأنّيسترابّفيّمثلّهذاّوقدّصرحّبهّبعضّأصحابناّوغيرهمّوقالواّ:إنماّالخالفّفيّسقوطّالقتلّ
عنهّأماّتوبتهّوإسالمهّفيماّبينهّوبينّهللاّفمقبولةّفإنّهللاّيقبلّالتوبةّعنّعبادهّمنّالذنوبّكلهاّوعمومّالحكمّفيّتوبةّ
المسلمّوالذميّفأماّتوبةّالمسلمّفقدّتقدمّالقولّفيهاّوأماّتوبةّالذيّمنّذلكّفإنّكانّذلكّالسبّليسّناقضاّللعهدّبأنّ
يقولهّسراّفتوبتهّمنهّكتوبةّالحربيّمنّجميعّماّيقولهّويفعلهّوتوبةّالذميّمنّجميعّماّيقرّعليهّمنّالكفرّفإنّهذاّلمّ
يكنّممنوعاّمنهّبعقدّالذمةّوليسّكالمناّفيهّوبهّيخرجّالجوابّعماّذكروهّفإنّالسبّالذيّقامتّاألدلةّعلىّمغفرتهّ
باإلسالمّليسّهوّالسبّالذيّينتقضّبهّعهدّالذميّإذاّفعلهّوإنماّفرقّفيّالذميّبينّالجهرّبالسبّواإلسرارّبهّ
بخالفّالمسلمّألنّماّيسرهّمنّالسبّالّيمنعهّمنهّإيمانّوالّأمانّأالّترىّأنهّلوّقذفّواحداّمنّالمسلمينّسراّ
مستحالّلذلكّثمّأسلمّكماّلوّقذفهّوهوّحربيّثمّأسلمّومعلومّأنّالكافرّالذيّالّعهدّمعهّيمنعهّمنّشيءّمتىّأسلمّ
سقطّعنهّجميعّالذنوبّتبعاّللكفرّنعمّلوّأتىّمنّالسبّبماّيعتقدهّحراماّفيّدينهّثمّأسلمّففيّسقوطّحقّالمسبوبّهناّ
نظرّونظيرهّأنّيسبّاألنبياءّبماّيعتقدهّمحرماّفيّدينهّوأماّإنّكانّالسبّناقضاّللعهدّفإظهارهّلهّمستحالّلهّفيّ
األصلّوغيرّمستحلّكقتلهّالمسلمّمستحالّأوّغيرّمستحلّفالتوبةّهناّتسقطّحقّهللاّفيّالباطنّوأماّإسقاطهاّلحقّ
اآلدميّففيهّنظرّوالذيّيقتضيهّالقياسّأنهّكتوبةّالمسلمّ:إنّكانّقدّبلغّالمشتومّفالّبدّمنّاستحاللهّوإنّلمّيبلغهّففيهّ
خالفّمشهورّوذلكّألنهّحقّآدميّيعتقدهّمحرماّعليهّوقدّانتهكهّفهوّكماّلوّقتلّالمعاهدّمسلماّسراّثمّأسلمّوتابّ
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أوّأخذّلهّماالّسراّثمّأسلمّفإنّإسالمهّلمّيسقطّعنهّحقّاآلدميّالذيّكانّيعتقدهّمحرماّبالعهدّالّظاهراّوالّباطناّ
وهذاّمعنىّقولّمنّقالّمنّأصحابنا"ّ:إنّتوبتهّفيماّبينهّوبينّهللاّمقبولة"ّفإنّهللاّيقبلّالتوبةّمنّالذنوبّكلهاّوإنّهللاّ
يقبلّالتوبةّمنّحقوقهّمطلقاّأماّمنّحقوقّالعبادّفإنّالتوبةّالّتبطلّحقوقهمّبلّإماّأنّيستوفيهاّصاحبهاّممنّظلمهّأوّ
يعوضهّهللاّعنهاّمنّفضلهّالعظيمّّ.
وجماعّهذاّاألمرّأنّالتوبةّمنّكلّشيءّكانّيستحلهّفيّكفرهّتسقطّحقوقّهللاّوحقوقّالعبادّظاهراّوباطناّلكنّ
السبّالذيّنتكلمّفيهّهوّالسبّالذيّيظهرهّالذميّوليسّهذاّمماّكانّيستحلهّكماّلمّيكنّيستحلّدماءناّوأموالناّوإنّ
كانّذلكّمماّيستحلهّلوالّالعهدّّ.
وقدّتقدمّذكرّهذاّوبيناّأنّالعهدّيحرمّعليهّفيّدينهّكثيراّمماّكانّيعتقدهّحالالّلوالّالعهدّونظيرّهذاّتوبةّالمرتدّمنّ
السبّالذيّيعتقدّصحتهّوأماّماّلمّيكنّيستحلهّوهوّإظهارّالسبّففيهّحقانّ:حقّهللاّوحقّلآلدميّفتوبتهّتسقطّفيماّ
بينهّوبينّهللاّحقهّلكنّالّيلزمّأنّتسقطّحقّاآلدميّفيّالباطنّفهذاّالكالمّعلىّقبولّالتوبةّفيماّبينهّوبينّهللاّّ.
وحينئذّفالجوابّمنّوجوهّّ:
أحدهاّ:أنّالموضعّالذيّثبتّفيهّقبولّتوبتهّفيماّبينهّوبينّهللاّمنّحقّهللاّوحقّعبادهّليسّهوّالموضعّالذيّينتقضّ
فيهّعهدهّويقتلّوإنّتابّفإنّادعىّأنهّيسقطّحقّالعبادّفيّجميعّالصورّفهذاّمحلّمنعّلماّفيهّمنّالخالفّفالّبدّمنّ
إقامةّالداللةّعلىّذلكّواألدلةّالمذكورةّلمّتتناولّالسبّالظاهرّالذيّينتقضّبهّالعهدّّ.
الوجهّالثانيّ:أنّصحةّالتوبةّفيماّبينهّوبينّهللاّالّتسقطّحقوقّالعبادّمنّالعقوبةّالمشروعةّفيّالدنياّفإنّمنّتابّمنّ
قتلّأوّقذفّأوّقطعّطريقّأوّغيرّذلكّفيماّبينهّوبينّهللاّفإنّذلكّالّيسقطّحقوقّالعبادّمنّالقودّوحدّالقذفّ
وضمانّالمالّوهذاّالسبّفيهّحقّآلدميّفإنّكانتّالتوبةّيغفرّلهّبهاّذنبهّالمتعلقّبحقّهللاّوحقّعبادهّفإنّذلكّالّ
يوجبّسقوطّحقوقّالعبادّمنّالعقوبةّّ.
الوجهّالثالثّ:أنّمنّيقولّبقبولّالتوبةّمنّذلكّفيّالباطنّبكلّحالّيقولّ:إنّتوبةّالعبدّفيماّبينهّوبينّهللاّممكنهّمنّ
جميعّالذنوبّحتىّإنهّلوّسبّسراّآحاداّمنّالناسّموتىّثمّتابّواستغفرّلهمّبدلّسبهمّلرجيّأنّيغفرّهللاّلهّوالّ
يكلفّهللاّنفساّإالّوسعهاّفكذلكّسابّاألنبياءّوالرسلّلوّلمّتقبلّتوبتهّوتغفرّزلتهّالنسدّبابّالتوبةّوقطعّطريقّ
ّ
هللاّ
هللاّإّنّّّ ّ
لّلّ ّح ّمّأّخّي ّهّ ّميّتاّّّف ّك ّر ّهّتمّوهّّّواّتقّواّ ّّ
المغفرةّوالرحمةّوقدّقالّتعالىّلماّنهىّعنّالغيبة{ّ:أّّيحّبّّّأّ ّحّد ّك ّمّأّنّّّّيأّ ّك ّ
ّتّوابّّّ ّرحّي ّم}ّفعلمّأنّالمغتابّلهّسبيلّإلىّالتوبةّبكلّحالّوإنّكانّالذيّاغتيبّميتاّأوّغائباّبلّعلىّأصحّالروايتينّ
ليسّعليهّأنّيستحلهّفيّالدنياّإذاّلمّيكنّعلمّفإنّفسادّذلكّأكثرّمنّصالحهّوفيّاألثر"ّ:كفارةّالغيبةّأنّتستغفرّلمنّ
تّيّ
ت}ّأماّإذاّكانّالرسولّحياّوقدّبلغهّالسبّفقدّيقولّهناّ:إنّالتوبةّ
ّنّال ّسّيّئا ّ
ّذ ّهب ّّ
اغتبته"ّوقدّقالّتعالى{ّ:إّنّّّ ّال ّح ّسّنا ّ
الّتصحّحتىّيستحلّالرسولّويعفوّالرسولّعنهّكماّفعلّأنسّبنّزنيمّوأبوّسفيانّبنّالحارثّوعبدّهللاّبنّأبيّأميةّ
وعبدّهللاّبنّسعدّبنّأبيّسرحّوابنّالزبعرىّوإحدىّالقينتينّوكعبّبنّزهيرّوغيرهمّكماّدلتّعليهّالسيرةّلمنّ
تدبرهاّوقدّقالّكعبّبنّزهيرّّ:
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنبئتّأنّرسولّهللاّأوعدنيّّ...والعفوّعندّرسولّهللاّمأمولّّ
وإنماّيطلبّالعفوّفيّشيءّيجوزّفيهّالعفوّواالنتقامّوإنماّيقالّ"أوعده"ّإذاّكانّحكمّاإليعادّباقياّبعدّاإلسالمّوإالّفلوّ
كانّاإليعادّمعلقاّببقائهّعلىّالكفرّلمّيبقّإيعادّّ.
إذاّتقررّهذاّفصحةّالتوبةّفيماّبينهّوبينّهللاّوسقوطّحقّالرسولّبماّأبدلهّمنّاإليمانّبهّالموجبّلحقوقهّالّيمنعّأنّ
يقيمّعليهّحدّالرسولّإذاّثبتّعندّالسلطانّوإنّأظهرّالتوبةّبعدّذلكّكالتوبةّمنّجميعّالكبائرّالموجبةّللعقوباتّ
المشروعةّسواءّكانتّحقاّهللّأوّحقاّآلدميّفإنّتوبةّالعبدّفيماّبينهّوبينّهللاّبحسبّاإلمكانّصحيحةّمعّأنهّإذاّظهرّ
عليهّأقيمّعليهّالحدّوقدّأسلفناّأنّسبّالرسولّفيهّحقّهللّوحقّآلدميّوأنهّمنّكالّالوجهينّيجبّاستيفاؤهّإذاّرفعّ
إلىّالسلطانّوإنّأظهرّالجانيّالتوبةّبعدّالشهادةّعليهّّ.
وأماّماّذكرهّمنّكونّسبّالرسولّليسّبأعظمّمنّسبّهللاّوأنّماّفيهّمنّالشرفّفألجلهّففيّالجوابّعنهّطريقانّّ:
أحدهماّ:أنهّالّفرقّبينّالبابينّفإنّسابّهللاّأيضاّيقتلّوالّتسقطّالتوبةّالقتلّعنهّإماّلكونهّدليالّعلىّالزندقةّفيّ
اإليمانّواألمانّأوّلكونهّليسّمجردّردةّونقضّوإنماّهوّمنّبابّاالستخفافّباهللّواالستهانةّومثلّهذاّالّيسقطّ
القتلّعنهّإذاّتابّبعدّالشهادةّعليهّكماّالّيسقطّالقتلّعنهّإذاّانتهكّمحارمهّفإنّانتهاكّحرمتهّأعظمّمنّانتهاكّ
محارمهّوسيأتيّإنّشاءّهللاّتعالىّذكرّذلكّومنّقالهّمنّأصحابناّوغيرهمّومنّأجابّبهذاّلمّيوردّعليهّصحةّإسالمّ
النصرانيّونحوهّوقبولّتوبتهمّألنهّالّخالفّفيّقبولّالتوبةّفيماّبينهّوبينّهللاّوفيّقبولّالتوبةّمطلقاّإذاّلمّيظهرواّ
السبّوإنماّالخالفّفيماّإذاّأظهرّالنصرانيّماّهوّسبّوطعنّودعاؤهمّإلىّالتوبةّالّيمنعّإقامةّالحدودّعليهمّإذاّ
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ّينّّو ّالمّ
ّينّّفّتّنواّ ّالمّ
تّّث ّمّلّ ّمّّيّتوبّوا}ّوكانتّفتنتهمّأنهمّألقوهمّفيّ
ّؤّمّنا ّ
ّؤّمن ّّ
كانواّمعاهدينّكقولهّسبحانهّوتعالى{ّ:إّنّّّالّذ ّّ
النارّحتىّكفرواّولوّفعلّهذاّمعاهدّبمسلمّفإنهّيقتلّوإنّأسلمّباالتفاقّوإنّكانتّتوبتهّفيماّبينهّوبينّهللاّمقبولةّّ.
وأيضاّفإنّمقاالتّالكفارّالتيّيعتقدونهاّليستّمنّالسبّالمذكورّفإنهمّيعتقدونّهذاّتعظيماّهللّوديناّلهّوإنماّالكالمّ
فيّالسبّالذيّهوّالسبّعندّالسابّوغيرهّمنّالناسّوفرقّبينّمنّيتكلمّفيّحقهّبكالمّيعتقدهّتعظيماّلهّوبينّمنّ
يتكلمّبكالمّيعلمّأنهّاستهزاءّبهّواستخفافّبهّولهذاّفرقّفيّالقتلّوالزنىّوالسرقةّوالشربّوالقذفّونحوهنّبينّ
ّالمستحلّلذلكّالمعذورّوبينّمنّيعلمّالتحريمّّ.
وكذلكّقولّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:الّتسبواّالدهرّفإنّهللاّهوّالدهر"ّوقولهّفيماّيرويّعنّربهّعزّوجلّ:
"ّفإنّمنّسبّالدهرّمنّالخلقّلمّيقصدّسبّ
"يؤذينيّابنّآدمّيسبّالدهرّوأناّالدهرّبيديّاألمرّأقلبّالليلّوالنهار ّ
هللاّسبحانهّوإنماّيقصدّأنّيسبّمنّفعلّبهّذلكّالفعلّمضيفاّلهّإلىّالدهرّفيقعّالسبّعلىّهللاّألنهّهوّالفاعلّفيّ
"ّ:أناّ
الحقيقةّوسواءّقلناّأنهّالدهرّاسمّمنّأسماءّهللاّتعالىّكماّقالّنعيمّبنّحمادّأوّقلناّإنهّليسّباسمّوإنماّقوله ّ
الدهر"ّأيّأناّالذيّأفعلّماّينسبونهّإلىّالدهرّويوقعونّالسبّعليهّكماّقالهّأبوّعبيدةّواألكثرونّولهذاّالّيكفرّمنّ
ونّ
ّونّمّنّّّّد ّّ
ّينّّيّدع ّّ
سبّالدهرّوالّيقتلّلكنّيؤدبّويعزرّلسوءّمنطقهّوالسبّالمذكورّفيّقولهّتعالىّ{ّ:والّّت ّسبّواّالّذ ّّ
ّرّ ّعّلّّم}ّقدّقيلّ:إنّالمسلمينّكانواّإذاّسبواّآلهةّالكفارّسبّالكفارّمنّيأمرهمّبذلكّوإلههمّ
ّبّغي ّّ
هللاّّفّي ّسبّواّ ّّ
ّّ
هللاّ ّعّدواّ ّ
الذينّيعبدونهّمعرضينّعنّكونهّربهمّوإلههمّفيقعّسبهمّعلىّهللاّألنهّإلهناّومعبودناّفيكونواّسابينّلموصوفّوهوّ
ّرّ ّعّلّّم}ّوهوّشبيهّبسبّالدهرّمنّبعضّالوجوهّوقيلّ:كانواّيصرحونّبسبّ
هللاّسبحانهّولهذاّقالّسبحانهّ {ّ:عّدواّّّبّغي ّّ
هللاّعدواّوغلواّوفيّالكفرّقالّقتادة"ّ:كانّالمسلمونّيسبونّأصنامّالكفارّفيسبّالكفارّهللاّبغيرّعلمّفانزلّهللاّ{ّ:والّ
ّرّ ّعّلّّم}ّ"ّوقالّأيضا"ّ:كانّالمسلمونّيسبونّأوثانّالكفارّفيردونّ
هللاّ ّعّدواّّّبّغي ّّ
هللاّّفّي ّسبّواّ ّّ
ونّ ّّ
ّونّمّنّّّّد ّّ
نّّيّدع ّّ
ّّت ّسبّواّالّذّي ّّ
ذلكّعليهمّفنهاهمّهللاّتعالىّأنّيستسبواّلربهمّقوماّجهلةّالّعلمّلهمّباهلل"ّوذلكّأنهّفيّاللجاجةّأنّيسبّالجاهلّمنّ
يعظمهّمراغمةّلعدوهّإذاّكانّيعظمهّأيضاّكماّقالّبعضّالحمقىّّ:
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّسبواّعلياّكماّسبواّعتيقكمّّ...كفراّبكفرّوإيماناّبإيمانّّ
وكماّيقولّبعضّالجهالّ:مقابلةّالفاسدّبمثلهّوكماّقدّتحملّبعضّجهالّالمسلمينّالحميةّعلىّأنّيسبّعيسىّإذاّ
جاهرهّالمحاربونّبسبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوهذاّمنّالموجباتّللقتلّّ.
الطريقةّالثانيةّ:طريقةّمنّفرقّبينّسبّهللاّوسبّرسولهّوذلكّمنّوجوهّّ:
أحدهاّ:أنّسبّهللاّحقّمحضّهللّوذلكّيسقطّبالتوبةّكالزنىّوالسرقةّوشربّالخمرّوسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
فيهّحقانّ:هللّوللعبدّفالّيسقطّحقّاآلدميّبالتوبةّكالقتلّفيّالمحاربةّهذاّفرقّالقاضيّأبيّيعلىّفيّخالفهّّ.
الوجهّالثانيّ:أنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّتلحقهّالمعرةّبالسبّألنهّمخلوقّوهوّمنّجنسّاآلدميينّالذينّتلحقهمّ
المعرةّوالغضاضةّبالسبّوالشتمّوكذلكّيثابونّعلىّسبهمّويعطيهمّهللاّمنّحسناتّالشاتمّأوّمنّعندهّعوضاّعلىّماّ
أصابهمّمنّالمصيبةّبالشتمّفمنّسبهّفقدّانتقصّحرمتهّوالخالقّسبحانهّالّتلحقهّمعرةّوالّغضاضةّبذلكّفإنهّمنزهّ
عنّلحوقّالمنافعّوالمضارّكماّقالّسبحانهّفيماّيرويهّعنهّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:ياّعباديّإنكمّلنّتبلغواّ
ضريّفتضرونيّولنّتبلغواّنفعيّفتنفعوني"ّوإذاّكانّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقدّيؤثرّانتقاصهّفيّالنفوسّ
وتلحقهّبذلكّمعرةّوضيمّوربماّكانّسبباّللتنفيرّعنهّوقلةّهيبتهّوسقوطّحرمتهّشرعتّالعقوبةّعلىّخصوصّالفسادّ
ّالحاصلّبسبهّفالّتسقطّبالتوبةّكالعقوبةّعلىّجميعّالجرائمّوأماّسابّهللاّسبحانهّفإنهّيضرّنفسهّبمنزلةّالكافرّ
والمرتدّفمتىّتابّزالّضررّنفسهّفالّيقتلّّ.
وهذاّالفرقّذكرهّطوائفّمنّالمالكيةّوالشافعيةّوالحنابلةّمنهمّالقاضيّعبدّالوهابّبنّنصرّوالقاضيّأبوّيعليّفيّ
ّ:إنّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّحدّهللّ
"المجرد"ّوأبوّعليّبنّالبناءّوابنّعقيلّوغيرهمّوهوّيتوجهّمعّقولنا ّ
كالزنىّوالسرقةّّ.
يؤيدّذلكّأنّالقذفّبالكفرّأعظمّمنّالقذفّبالزناّثمّلمّيشرعّعليهّحدّمقدرّكماّشرعّعلىّالرميّبالزناّوذلكّألنّ
المقذوفّبالكفرّالّيلحقهّالعارّالذيّيلحقهّبالرميّبالزناّألنهّبماّيظهرّمنّاإليمانّيعلمّكذبّالقاذفّوبماّيظهرهّمنّ
التوبةّتزولّعنهّتلكّالمعرةّبخالفّالزناّفإنهّيستسرّبهّوالّيمكنهّإظهارّالبراءةّمنهّوالّتزولّمعرتهّفيّعرفّ
الناسّعندّإظهارّالتوبةّفكذلكّسابّالرسولّيلحقّبالدينّوأهلهّمنّالمعرةّماّالّيلحقهمّإذاّسبّهللاّلكونّالمنافيّ
لسبّهللاّظاهراّمعلوماّلكلّأحدّيشتركّفيهّكلّالناسّّ.
الوجهّالثالثّ:أنّعليهّالصالةّوالسالمّإنماّيسبّعلىّوجهّاالستخفافّبهّواالستهانةّوللنفوسّالكافرةّوالمنافقةّإلىّ
ذلكّداعّ:منّجهةّالحسدّعلىّماّآتاهّهللاّمنّفضلهّومنّجهةّالمخالفةّفيّدينهّومنّجهةّاالنقهارّتحتّحكمّدينهّ
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وشرعهّومنّجهةّالمراغمةّألمتهّوكلّمفسدةّيكونّإليهاّداعّفالّبدّمنّشرعّالعقوبةّعليهاّحداّوكلّماّشرعتّ
العقوبةّعليهّلمّيسقطّبالتوبةّكسائرّالجرائمّوأماّسبّهللاّسبحانهّفإنهّالّيقعّفيّالغالبّاستخفافاّواستهانةّوإنماّيقعّ
تديناّواعتقاداّوليسّللنفوسّفيّالغالبّداعّإلىّإلقاءّالسبّإالّعنّاعتقادّيرونهّتعظيماّوتمجيداّوإذاّكانّكذلكّلمّ
يحتجّخصوصّالسبّإلىّشرعّزاجرّبلّهوّنوعّمنّالكفرّفيقتلّاإلنسانّعليهّكردتهّوكفرهّإالّأنّيتوبّّ.
وهذاّالوجهّمنّنمطّالذيّقبلهّوالفرقّبينهماّأنّذلكّبيانّألنّمفسدةّالسبّالّتزولّبإظهارّالتوبةّبخالفّمفسدةّسبّ
هللاّتعالىّوالثانيّبيانّألنّسبّالرسولّإليهّداعّطبعيّفيشرعّالزجرّعليهّلخصوصهّكشربّالخمرّوسبّهللاّتعالىّ
ليسّإليهّداعّطبعيّفالّيحتاجّخصوصهّإلىّزجرّآخرّكشربّالبولّوأكلّالميتةّوالدمّّ.
والوجهّالرابعّ:أنّسبّالنبيّعليهّالصالةّوالسالمّحدّوجبّلسبّآدميّميتّلمّيعلمّأنهّعفاّعنهّوذلكّالّيسقطّ
بالتوبةّبخالفّسبّهللاّتعالىّفإنهّقدّعلمّأنهّقدّعفاّعمنّسبهّإذاّتابّوذلكّأنّسبّالرسولّمترددّفيّسقوطهّحدهّ
بالتوبةّبينّسبّهللاّوسبّسائرّاآلدميينّفيجبّإلحاقهّبأشبهّاألصلينّبهّومعلومّأنّسبّاآلدميّإنماّلمّتسقطّعقوبتهّ
بالتوبةّألنّحقوقّاآلدميينّالّتسقطّبالتوبةّألنهمّينتفعونّباستيفاءّحقوقهمّوالّينتفعونّبتوبةّالتائبّفإذاّتابّمنّ
لآلدميّعليهّحقّقصاصّأوّقذفّفإنّلهّأنّيأخذهّمنهّلينتفعّبهّتشفياّودركّثأرّوصيانةّعرضّوحقّهللاّقدّعلمّ
سقوطهّبالتوبةّألنهّسبحانهّإنماّأوجبّالحقوقّلينتفعّبهاّالعبادّفإذاّرجعواّإلىّماّينفعهمّحصلّمقصودّاإليجابّ
وحينئذّفالّريبّأنّحرمةّالرسولّألحقتّبحرمةّهللاّمنّجهةّالتغليظّألنّالطعنّفيهّطعنّفيّدينّهللاّوكتابهّوهوّمنّ
الخلقّالذينّالّتسقطّحقوقهمّبالتوبةّألنهمّينتفعونّباستيفاءّالحقوقّممنّهيّعليهّوقدّذكرناّماّدلّعلىّذلكّمنّأنّ
رسولّهللاّعليهّالصالةّوالسالمّكانّلهّأنّيعاقبّمنّآذاهّوإنّجاءهّتائباّوهوّعليهّالصالةّوالسالمّكماّأنهّبلغّ
الرسالةّلينتفعّبهاّالعبادّفإذاّتابواّورجعواّإلىّماّأمرهمّبهّفقدّحصلّمقصودهّفهوّأيضاّيتألمّبأذاهمّلهّفلهّأنّيعاقبّ
منّآذاهّتحصيالّلمصلحةّنفسهّكماّأنهّيأكلّويشربّفإنّتمكينّالبشرّمنّاستيفاءّحقهّممنّبغىّعليهّمنّجملةّ
مصالحّاإلنسانّولوالّذلكّلماتتّالنفوسّغماّثمّإليهّالخيرةّفيّالعفوّواالنتقامّفقدّتترجحّعندهّمصلحةّاالنتقامّفيكونّ
فاعالّألمرّمباحّوحظّجائزّكماّلهّأنّيتزوجّالنساءّوقدّيترجحّالعفوّواألنبياءّعليهمّالسالمّمنهمّمنّكانّقدّيترجحّ
عندهّأحياناّاالنتقامّويشددّهللاّقلوبهمّفيهّحتىّتكونّأشدّمنّالصخرّكنوحّوموسىّومنهمّمنّكانّيترجحّعندهّالعفوّ
فيلينّهللاّقلوبهمّفيهّحتىّتكونّألينّمنّاللبنّكإبراهيمّوعيسىّفإذاّتعذرّعفوهّعنّحقهّتعينّاستيفاؤهّوإالّلزمّإهدارّ
حقهّبالكليةّّ.
قولهم"ّ:إذاّسقطّالمتبوعّباإلسالمّفالتابعّأولى"ّّ.
قلناّ:هوّتابعّمنّحيثّتغلظتّعقوبتهّالّمنّحيثّإنّلهّحقاّفيّاالستيفاءّالّينجبرّبالتوبةّّ.
"ّ.
قولهم"ّ:سابّالواحدّمنّالناسّالّيختلفّحالهّبينّماّقبلّاإلسالمّوبعدهّبخالفّسابّالرسول ّ
عنهّجوابانّّ:
أحدهماّ:المنعّفإنّسبّالذميّللمسلمّجائزّعندهّألنهّيعتقدّكفرهّوضاللهّوإنماّيحرمهّعندهّالعهدّالذيّبينناّوبينهّفالّ
فرقّبينهماّوإنّفرضّالكالمّفيّسبّخارجّعنّالدينّمثلّالرميّبالزناّواالفتراءّعليهّونحوّذلكّفالّفرقّفيّذلكّ
بينّسبّالرسولّوسبّالواحدّمنّأهلّاألمةّوالّريبّأنّالكافرّإذاّأسلمّصارّأخاّللمسلمينّيؤذيهّماّيؤذيهمّوصارّ
معتقداّلحرمةّأعراضهمّوزالّالمبيحّالنتهاكّأعراضهمّومعّذلكّالّيسقطّحقّالمشتومّبإسالمهّوقدّتقدمّهذاّالوجهّ
غيرّمرةّّ.
الثانيّ:أنّشاتمّالواحدّمنّالناسّلوّتابّوأظهرّبراءةّالمشتومّوأثنىّعليهّودعاّلهّبعدّرفعهّإلىّالسلطانّكانّلهّأنّ
يستوفيّحدهّمعّذلكّفالّفرقّبينهّوبينّشاتمّالرسولّإذاّأظهرّاعتقادّرسالتهّوعلوّمنزلتهّوسببّذلكّأنّإظهارّمثلّ
هذهّالتوبةّالّيزيلّماّلحقّالمشتومّمنّالغضاضةّوالمعرةّبلّقدّيحملّذلكّعلىّخوفّالعقوبةّوتبقىّآثارّالسبّ
األولّجارحةّفإنّلمّيمكنّالمشتومّمنّأخذّحقهّبكلّحالّلمّيندملّجرحهّّ.
قولهم"ّ:القتلّحقّالرسالةّوأماّالبشريةّفإنماّلهاّحقوقّالبشريةّوالتوبةّتقطعّحقّالرسالة"ّّ.
قلناّ:الّنسلمّذلكّبلّهوّمنّحيثّهوّبشرّمفضلّفيّبشريتهّعلىّاآلدميينّتفضيالّيوجبّقتلّسابهّولوّكانّالقتلّ
إنماّوجبّلكونهّقدحاّفيّالنبوةّلكانّمثلّغيرهّمنّأنواعّالكفرّولمّيكنّخصوصّالسبّموجباّللقتلّوقدّقدمناّمنّ
األدلةّماّيدلّعلىّأنّخصوصّالسبّموجبّللقتلّوأنهّليسّبمنزلةّسائرّأنواعّالكفرّومنّسوىّبينّالسابّللرسولّ
وبينّالمعرضّعنّتصديقهّفقطّفيّالعقوبةّفقدّخالفّالكتابّوالسنةّالظاهرةّواإلجماعّالماضيّوخالفّالمعقولّ
وسوىّبينّالشيئينّالمتباينينّوكونّالقاذفّلهّلمّيجبّعليهّمعّالقتلّجلدّثمانينّأوضحّدليلّعلىّأنّالقتلّعقوبةّ
ّلخصوصّالسبّوإالّكانّقدّاجتمعّحقانّ:حقّهللّوهوّتكذيبّرسولهّفيوجبّالقتلّوحقّلرسولهّوهوّسبهّفيوجبّ
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الجلدّعلىّهذاّالرأيّفكانّينبغيّقبلّالتوبةّعلىّهذاّأنّيجتمعّعليهّالحدانّكماّلوّارتدّوقذفّمسلماّوبعدّالتوبةّ
يستوفىّمنهّحدّالقذفّفكانّإنماّللنبيّعليهّالصالةّوالسالمّأنّيعاقبّمنّسبهّوجاءّتائباّبالجلدّفقطّكماّأنهّليسّ
لإلمامّأنّيعاقبّقاطعّالطريقّإذّجاءّتائباّإالّبالقودّونحوهّمماّهوّخالصّحقّاآلدميّولوّسلمناّأنّالقتلّحقّ
الرسالةّفقطّفهوّردةّمغلظةّبماّفيهّضررّأوّنقضّمغلظّبماّفيهّضررّكماّلوّاقترنّبالنقضّحرابّوفساداّبالفعلّ
منّقطعّطريقّوزنىّبمسلمةّوغيرّذلكّفإنّالقتلّهناّحقّهللّومعّهذاّلمّيسقطّبالتوبةّواإلسالمّوهذاّمتحققّسواءّ
قلناّإنّسابّهللاّيقتلّبعدّالتوبةّأوّالّيقتلّكماّتقدمّتقريرهّّ.
قولهم"ّ:إذاّأسلمّسقطّالقتلّالمتعلقّبالرسالة"ّّ.
قلناّ:هذاّممنوعّأماّإذاّسويناّبينهّوبينّسبّهللاّفظاهرّوإنّفرقناّفإنّهذاّشبهّمنّبابّفعلّالمحاربّهللّورسولهّ
الساعيّفيّاألرضّفساداّوالحاجةّداعيةّإلىّردعّأمثالهّكماّتقدمّوإنّسلمناّسقوطّالحقّالمتعلقّبالكفرّبالرسالةّلكنّ
لمّيسقطّالحقّالمتعلقّبشتمّالرسولّوسبهّفإنّهذهّجنايةّزائدةّعلىّنفسّالرسولّمعّالتزامّتركهاّفإنّالذميّيلتزمّلناّ
أنّالّيظهرّالسبّوليسّملتزماّلناّأنّالّيكفرّبهّفكيفّيجعلّماّالتزمّتركهّمنّجنسّماّأقررناهّعليه؟ّوجماعّاألمرّ
أنّهذهّالجنايةّعلىّالرسالةّلهّنقضّيتضمنّحراباّوفساداّأوّردةّتضمنتّفساداّوحراباّوسقوطّالقتلّعنّمثلّهذاّ
ممنوعّكماّتقدمّّ.
قولهم"ّ:حقّالبشريةّانغمرّفيّحقّالرسالةّوحقّاآلدميّانغمرّفيّحقّهللا"ّّ.
قلناّ:هذهّدعوةّمحضةّولوّكانّكذلكّلماّجازّللنبيّعليهّالصالةّوالسالمّالعفوّعمنّسبهّوالّجازّعقوبتهّبعدّمجيئهّ
تائباّوالّاحتيجّخصوصّالسبّأنّيفردّبذكرّالعقوبةّلعلمّكلّأحدّأنّسبّالرسولّأغلظّمنّالكفرّبهّفلماّجاءتّ
األحاديثّواآلثارّفيّخصوصّسبّالرسولّبالقتلّعلمّأنّذلكّلخاصةّفيّالسبّوإنّاندرجّفيّعمومّالكفرّّ.
وأيضاّفحقّالعبدّالّينغمرّفيّحقّهللاّقطّنعمّالعكسّموجودّكماّتندرجّعقوبةّالقاتلّوالقاذفّعلىّعصيانهّهللّفيّ
القودّوحدّالقذفّأماّأنّيندرجّحقّالعبدّفيّحقّهللاّفباطلّفإنّمنّجنىّجنايةّواحدةّتعلقّبهاّحقانّهللّوآلدميّثمّ
سقطّحقّهللاّلمّيسقطّحقّاآلدميّسواءّكانّمنّجنسّأوّجنسينّكماّلوّجنىّجناياتّمتفرقةّكمنّقتلّفيّقطعّ
الطريقّفإنهّإذاّسقطّعنهّتحتمّالقتلّلمّيسقطّعنهّالقتلّولوّسرقّسرقةّثمّسقطّعنهّالقطعّلمّيسقطّعنهّالغرمّ
بإجماعّالمسلمينّحتىّعندّمنّقالّ"إنّالقطعّوالغرمّالّيجتمعان"ّنعمّإذاّجنىّجنايةّواحدةّفيهاّحقانّهللّوآلدميّ:
فإنّكانّموجبّالحقينّمنّجنسّواحدّتداخالّوإنّكاناّمنّجنسينّففيّالتداخلّخالفّمعروفّمثالّاألولّقتلّ
المحاربّفإنهّيوجبّالقتلّحقاّهللّولآلدميّوالقتلّالّيتعددّفمتىّقتلّلمّيبقّلآلدميّحقّفيّتركتهّمنّالديةّوإنّكانّ
لهّأنّيأخذّالديةّإذاّقتلّعدةّمقتولينّفيقتلّببعضهمّعندّالشافعيّوأحمدّوغيرهماّأماّإنّقلنا"ّ:إنّموجبّالعمدّالقودّ
عينا"ّفظاهرّوإنّقلنا"ّ:إنّموجبهّأحدّشيئين"ّفإنماّذاكّحيثّيمكنّالعفوّوهناّالّيمكنّالعفوّوصارّموجبهّالقودّ
عيناّووليّاستيفائهّاإلمامّألنّواليتهّأعمّومثالّالثانيّأخذّالمالّسرقةّوإتالفهّفإنهّموجبّللقطعّحداّهللّوموجبّ
للغرمّحقاّلآلدميّولهذاّقالّالكوفيونّ:إنّحدّاآلدميّيدخلّفيّالقطعّفالّيجبّوقالّاألكثرونّ:بلّيغرمّلآلدميّمالهّ
وإنّقطعتّيدهّوأماّإذاّجنىّجناياتّمتفرقةّلكلّجنايةّحدّفإنّكانتّهللّوهيّمنّجنسّواحدّتداخلتّباالتفاقّوإنّ
كانتّمنّأجناسّوفيهاّالقتلّتداخلتّعندّالجمهورّولمّتتداخلّعندّالشافعيّوإنّكانتّلآلدميّلمّتتداخلّعندّالجمهورّ
وعندّمالكّتتداخلّفيّالقتلّإالّحدّالقذفّفهناّهذاّالشاتمّالسابّالّريبّأنهّيتعلقّبسبهّحقّهللّوحقّآلدميّونحنّ
نقولّ:إنّموجبّكلّمنهماّالقتلّومنّينازعناّإماّأنّيقولّ:اندرجّحقّاآلدميّفيّحقّهللاّأوّموجبهّالجلدّفإذاّقتلّفالّ
كالمّإالّعندّمنّيقولّ:إنّموجبهّالجلدّفإنهّيجبّأنّيخرجّعلىّالخالفّوأماّإذاّأسقطّحقّهللاّفيّبالتوبةّفكيفّ
يسقطّحقّالعبد؟ّفإناّالّنحفظّلهذاّنظيراّبلّالنظائرّتخالفهّكماّذكرناهّوالسنةّتدلّعلىّخالفهّوإثباتّحكمّبالّأصلّ
والّنظيرّغيرّجائزّبلّمخالفتهّلألصولّدليلّعلىّبطالنهّّ.
وأيضاّفهبّأنّهذاّحدّمحضّهللّلكنّلمّيقال"ّ:إنهّيسقطّبالتوبة"؟ّوقدّقدمناّأنّالردةّونقضّالعهدّنوعانّ:مجردّ
ومغلظّفماّتغلظّمنهّبماّيضرّالمسلمينّيجبّقتلّصاحبهّبكلّحالّوإنّتابّوبيناّأنّالسبّمنّهذاّالنوعّّ.
وأيضاّفأقصىّماّيقالّأنّيلحقّهذاّالسبّبسبّهللاّوفيهّمنّالخالفّماّسيأتيّذكرهّإنّشاءّهللاّتعالىّّ.
وأماّماّذكرّمنّالفرقّبينّسبّالمسلمّوسبّالكافرّفهوّوإنّكانّلهّتوجهّكماّللتسويةّبينهماّفيّالسقوطّتوجهّأيضاّ
فإنهّمعارضّبماّيدلّعلىّأنّالكافرّأولىّبالقتلّلكلّحالّمنّالمسلمّوذلكّأنّالكافرّقدّثبتّالمبيحّلدمهّوهوّالكفرّ
ّوإنماّعصمهّالعهدّوإظهارهّالسبّالّريبّأنهّمحاربةّهللّورسولهّوإفسادّفيّاألرضّونكايةّفيّالمسلمينّفقدّتحققّ
الفسادّمنّجهتهّوإظهارهّالتوبةّبعدّالقدرةّعليهّالّيوثقّبهاّكتوبةّغيرهّمنّالمحاربينّهللّورسولهّالساعينّفيّ
األرضّفساداّبخالفّمنّعلمّمنهّاإلسالمّوصدرتّمنهّالكلمةّمنّالسبّمعّإمكانّأنهاّلمّتصدرّعنّاعتقادّبلّ
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خرجتّسفهاّأوّغلطاّفإذاّعادّإلىّاإلسالمّمعّأنهّلمّيزلّيتدينّبهّلمّيعلمّمنهّخالفهّكانّأولىّبقبولّتوبتهّألنّذنبهّ
أصغرّوتوبتهّأقربّإلىّالصحةّّ.
ثمّإنهّيجابّعنهّبأنّإظهارّالمسلمّتجديدّاإلسالمّبمنزلةّإظهارّالذميّاإلسالمّألنّالذميّكانّيزعهّعنّإظهارّسبهّ
ماّأظهرهّمنّاألمانّكماّيزعّالمسلمّماّأظهرهّمنّعقدّاإليمانّفإذاّكانّالمسلمّاآلنّإنماّيظهرّعقدّإيمانّقدّظهرّماّ
يدلّعلىّفسادهّفكذلكّالذميّإنماّيظهرّعقدّإيمانّقدّظهرّماّيدلّعلىّفسادهّفإنّمنّيتهمّفيّأمانهّيتهمّفيّإيمانهّ
ويكونّمنافقاّفيّاإليمانّكماّكانّمنافقاّفيّاألمانّبلّربماّكانّحالّهذاّالذيّتابّبعدّمعاينةّالسيفّأشدّعلىّ
المسلمينّمنّحالهّقبلّالتوبةّفإنهّكانّفيّذلةّالكفرّواآلنّفإنهّقدّيشركّالمسلمينّفيّظاهرّالعزّمعّماّظهرّمنّ
نفاقهّوخبثهّالذيّلمّيظهرّماّيدلّعلىّزوالهّعلىّأنّفيّتعليلّسبهّبالزندقةّنظراّفإنّالسبّأمرّظاهرّأظهرهّولمّ
يظهرّمنهّماّيدلّعلىّاستبطانهّإياهّقبلّذلكّومنّالجائزّأنّيكونّقدّحدثّلهّماّأوجبّالردةّّ.
نعمّإنّكانّممنّتكررّذلكّمنهّأوّلهّدالالتّعلىّسوءّالعقيدةّفهناّالزندقةّظاهرةّلكنّيقالّ:نحنّنقتلهّألمرينّلكونهّ
زنديقاّولكونهّساباّكماّنقتلّالذميّلكونهّكافراّغيرّذيّعهدّولكونهّساباّفإنّالفرقّبينّالمسلمّوالذميّفيّالزندقةّالّ
يمنعّاجتماعهماّفيّعلةّأخرىّتقضيّكونّالسبّموجباّللقتلّوإنّأحدثّالسابّاعتقاداّصحيحاّبعدّذلكّبلّقدّيقالّ:
إنّالسبّإذاّكانّموجباّللقتلّقتلّصاحبهّوإنّكانّصحيحّاالعتقادّفيّالباطنّحالّسبهّكسبهّهللّتعالىّوكالقذفّفيّ
إيجابهّللجلدّوكسبّجميعّالبشرّّ.
وأماّالفرقّالثانيّالذيّمبناهّعلىّأنّالسبّيوجبّقتلّالمسلمّحداّألنّمفسدتهّالّتزولّبسقوطهّبتجديدّاإلسالمّ
بخالفّسبّالكافرّفمضمونهّأناّنرخصّألهلّالذمةّفيّإظهارّالسبّإذاّأظهرواّبعدهّاإلسالمّونأذنّلهمّأنّيشتمواّ
ثمّبعدّذلكّيسلمونّوماّهذاّإالّبمثابةّأنّيقالّ:علىّالذميّبأنهّإذاّزنىّبمسلمةّأوّقطعّالطريقّأخذّفقتلّإالّأنّيسلمّ
يزعهّعنّهذهّالمفاسدّإالّأنّيكونّمنّيريدّاإلسالمّوإذاّأسلمّفاإلسالمّيجبّماّكانّقبلهّومعلومّأنّمعنىّهذاّأنّ
الذميّيحتملّمنهّماّيقولهّويفعلهّمنّأنواعّالمحاربةّوالفسادّإذاّقصدّأنّيسلمّبعدهّوأسلمّومعلومّأنّهذاّغيرّجائزّ
فإنّالكلمةّالواحدةّمنّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّالّتحتملّبإسالمّألوفّمنّالكفارّوألنّيظهرّدينّهللاّظهوراّ
يمنعّأحداّأنّينطقّفيهّبطعنّأحبّإلىّهللاّورسولهّمنّأنّيدخلّفيهّأقوامّوهوّمنتهكّمستهانّوكثيرّممنّيسبّ
ّاألنبياءّمنّأهلّالذمةّقدّيكونّزنديقاّالّيباليّإلىّأيّدينّانتسبّفالّيباليّأنّينالّغرضهّمنّالسبّثمّيظهرّ
اإلسالمّكالمنافقّسواءّثمّهذاّيوجبّالطمعّمنهمّفيّعرضهّفإنهّماّدامّالعدوّيرجوّأنّيستبقىّولوّبوجهّلمّيزعهّ
ذلكّعنّإظهارّمقصودهّفيّوقتّماّثمّإنّثبتّذلكّعليهّورفعّإلىّالسلطانّوأمرّبقتلهّأظهرّاإلسالمّوإالّ
فقدّحصلّغرضهّوكلّفسادّقصدّإزالتهّبالكليةّلمّيجعلّلفاعلهّسبيلّإلىّاستبقائهّبعدّاألخذّكالزنىّوالسرقةّوقطعّ
الطريقّفإنّكانّمقصودّالشارعّمنّتطهيرّالدارّمنّظهورّكلمةّالكفرّوالطعنّفيّالدينّأبلغّمنّمقصودهّمنّ
تطهيرهاّمنّوجودّهذهّالقبائحّابتغىّأنّيكونّتحتمّعقوبةّمنّفعلّذلكّأبلغّمنّتحتمّعقوبةّهؤالءّّ.
وفقهّهذاّالجوابّأنّتعلمّأنّظهورّالطعنّفيّالدينّمنّسبّالرسولّونحوهّفساداّعريضّوراءّمجردّالكفرّفالّ
يكونّحصولّاإلسالمّماحياّلذلكّالفسادّّ.
وأماّالفرقّالثالثّقولهم"ّ:إنّالكافرّلمّيلتزمّتحريمّالسب"ّفباطلّفإنهّالّفرقّبينّإظهارهّلسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّوبينّإظهارهّلسبّآحادّمنّالمسلمينّوبينّسفكّدمائهمّوأخذّأموالهمّفإنهّلوالّالعهدّلمّيكنّفرقّعندهّبينناّ
وبينّسائرّمنّيخالفهّفيّدينهّمنّالمحاربينّلهّومعلومّأنهّيستحلّذلكّكلهّمنهمّثمّإنهّبالعهدّصارّبذلكّمحرماّعليهّ
فيّدينهّمناّألجلّالعهدّفإذاّفعلّشيئاّمنّذلكّأقيمّعليهّحدهّوإنّأسلمّسواءّانتقضّعهدهّبماّيفعلهّأوّلمّينتقضّفتارةّ
يجبّعليهّالحدّمعّبقاءّالعهدّكماّلوّسرقّأوّقذفّمسلماّوتارةّينتقضّعهدهّوالّحدّعليهّفيصيرّبمنزلةّالمحاربينّ
وتارةّيجبّعليهّالحدّوينتقضّعهدهّكماّإذاّسبّالرسولّأوّزنىّبمسلمةّأوّقطعّالطريقّعلىّالمسلمينّفهذاّيقتلّ
وإنّأسلمّوعقوبةّهذاّالنوعّمنّالجناياتّالقتلّحتماّكعقوبةّالقاتلّفيّالمحاربةّمنّالمسلمينّجزاءّلهّعلىّماّفعلّمنّ
الفسادّالذيّالتزمّبعقدّاإليمانّأنّالّيفعلهّمعّكونّمثلّذلكّالفسادّموجباّللقتلّونكاالّألمثالهّعنّفعلّمثلّهذاّإذاّ
علمواّأنهّالّيتركّصاحبهّحتىّيقتلّّ.
فهذاّهوّالجوابّعماّذكرّمنّالحججّللمخالفّمعّأنّفيماّتقدمّمنّكالمناّماّيغنيّعنّالجوابّلمنّتبينتّلهّالمآخذّ
وهللاّسبحانهّوتعالىّأعلمّّ.
فصلّ:
ّفي مواضيع التوبةّّ.
وذلكّمبنيّعلىّالتوبةّمنّسائرّالجرائمّفنقولّّ:
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الّخالفّعلمناهّأنّقاطعّالطريقّإذاّتابّقبلّالقدرةّعليهّسقطّعنهّماّكانّحداّهللّمنّتحتمّالقتلّوالصلبّوالنفيّ
وقطعّالرجلّوكذلكّقطعّاليدّعندّعامةّالعلماءّإالّفيّوجهّألصحابّالشافعيّوقدّنصّهللاّعلىّذلكّبقوله{ّ:إّالّّ
ّه ّمّّف ّ
هللاّ ّغفّورّّّ ّرحّي ّم}ّومعنىّالقدرةّعليهمّإمكانّالحدّعليهمّلثبوتهّبالبينةّ
اعلّمّواّأّنّّّ ّّ
ّينّّتابّواّمّنّّّّقب ّّ
الّذ ّّ
ّلّأّنّّّّتّقدّرّواّ ّعلّي ّ
أوّاإلقرارّوكونهمّفيّقبضةّالمسلمينّفإذاّتابواّقبلّأنّيؤخذواّسقطّذلكّعنهمّّ.
وأماّمنّلمّيوجدّمنهّإالّمجردّالردةّوقدّأظهرهاّفذلكّأيضاّتقبلّتوبتهّعندّالعامةّإالّماّيروىّعنّالحسنّومنّقيلّ
إنهّوافقهّّ.
وأماّالقاتلّوالقاذفّفالّأعلمّمخالفاّأنّتوبتهمّالّتسقطّعنهمّحقّاآلدميّبمعنىّأنهّإذاّطلبّبالقودّوحدّالقذفّفلهّذلكّ
وإنّكانواّقدّتابواّقبلّذلكّّ.
وأماّالزانيّوالسارقّوالشاربّفقدّأطلقّبعضّأصحابناّأنهّإذاّتابّقبلّأنّيقامّعليهّالحدّفهلّيسقطّعنهّالحد؟ّعلىّ
روايتينّّ:
أصحهماّ:أنهّيسقطّعنهّالحدّبمجردّالتوبةّوالّيعتبرّمعّذلكّإصالحّالعملّّ.
والثانيةّ:الّيسقطّويكونّمنّتوبتهّتطهيرهّبالحدّّ.
وقيدّبعضهمّإذاّتابّقبلّثبوتّحدهّعندّاإلمامّوليسّبينّالكالمينّخالفّفيّالمعنىّفإنهّالّخالفّأنهّالّيسقطّفيّ
الموضعّالذيّالّيسقطّحدّالمحاربّبتوبتهّوإنّاختلفتّعباراتهمّ:هلّذلكّلعدمّالحكمّبصحةّالتوبةّأوّإلفضاءّسقوطّ
الحدّإلىّالمفسدة؟ّفقالّالقاضيّأبوّيعلىّوغيرهّوهوّممنّأطلقّالروايتينّ:التوبةّغيرّمحكومّبصحتهاّبعدّقدرةّ
ّاإلمامّعليهّلجوازّأنّيكونّأظهرهاّتقيةّمنّاإلمامّوالخوفّمنّعقوبتهّقالّ:ولهذاّنقولّفيّتوبةّالزانيّوالسارقّ
والشاربّ:الّيحكمّبصحتهاّبعدّعلمّاإلمامّبحدهمّوثبوتهّعندهّوإنماّيحكمّبصحتهاّقبلّذلكّقالّ:وقدّذكرهّأبوّبكرّ
فيّ"الشافي"ّفقال"ّ:إذاّتابّيعنيّالزانيّبعدّأنّقدرّعليهّفمنّتوبتهّأنّيطهرّبالرجمّأوّالجلدّوإذاّتابّقبلّأنّيقدرّ
عليهّقبلتّتوبته"ّفمأخذّالقاضيّأنّنفسّالتوبةّالمحكومّبصحتهاّمسقطةّللحدّفيّكلّموضعّفلمّيحتجّإلىّالتقييدّهوّ
ومنّسلكّطريقتهّمنّأصحابهّمثلّالشريفّأبيّجعفرّوأبيّالخطابّومأخذّأبيّبكرّوغيرهّالفرقّبينّماّقبلّالقدرةّ
وبعدهاّفيّالجميعّمعّصحةّالتوبةّبعدّالقدرةّويكونّالحدّمنّتمامّالتوبةّفلهذاّقيدواّفالّفرقّفيّالحكمّبينّالقولينّ
والتقييدّبذلكّموجودّفيّكالمّاإلمامّأحمدّنقلّعنهّأبوّالحارثّفيّسارقّجاءّتائباّومعهّالسرقةّفردهاّقبلّأنّيقدرّ
عليهّقال"ّ:لمّيقطع"ّوقالّ:قالّالشعبي"ّ:ليسّعلىّتائبّقطع"ّوكذلكّنقلّحنبلّومهناّفيّالسارقّإذاّجاءّإلىّاإلمامّ
تائبا"ّ:يدرأّعنهّالقطع"ّّ.
ونقلّعنهّالميمونيّفيّالرجلّإذاّاعترفّبالزناّأربعّمراتّثمّتابّقبلّأنّيقامّعليهّالحدّ:إنهّتقبلّتوبتهّوالّيقامّ
عليهّالحدّوذكرّقصةّماعزّإذّوجدّمسّالحجرّفهربّقالّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:فهالّتركتموه"ّقالّالميمونيّ:
وناظرتهّفيّمجلسّآخرّقالّ:إذاّرجعّعماّأقرّبهّلمّيرجمّقلتّ:فإنّتاب؟ّقالّ:منّتوبتهّأنّيطهرّبالرجمّقالّ:ودارّ
بينيّوبينهّالكالمّغيرّمرةّأنهّإذاّرجعّلمّيقمّعليهّوإنّتابّفمنّتوبتهّأنّيطهرّبالجلدّقالّالقاضيّ:والمذهبّ
الصحيحّأنهّيسقطّبالتوبةّكماّنقلّأبوّالحارثّوحنبلّومهناّّ.
فتلخصّمنّهذاّأنهّإذاّأظهرّالتوبةّبعدّأنّثبتّعليهّالحدّعندّاإلمامّبالبينةّلمّيسقطّعنهّالحدّوأماّإنّتابّقبلّأنّ
يقدرّعليهّبأنّيتوبّقبلّأخذهّوبعدّإقرارهّالذيّلهّأنّيرجعّعنهّففيهّروايتانّوقدّصرحّبذلكّغيرّواحدّمنّأئمةّ
المذهبّمنهمّالشيخّأبوّعبدّهللاّبنّحامدّقال"ّ:فأماّالزناّفإنهّالّخالفّأنهّفيماّبينهّوبينّهللاّتصحّتوبتهّمنه"ّّ.
فأماّإذاّتابّالزانيّوقدّرفعّإلىّاإلمامّفقولّواحدّ:الّيسقطّالحدّفأماّإنّتابّبحضرةّاإلمامّفإنهّينظرّفإنّكانّ
بإقرارّمنهّففيهّروايتانّوإنّكانّذلكّببينهّفقولّواحدّ:الّيسقطّألنهّإذاّقامتّالبينةّعليهّبالزناّفقدّوجبّالقضاءّ
بالبينةّواإلقرارّبخالفّالبينةّألنهّإذاّرجعّعنّإقرارهّقبلّمنهّّ.
وقالّفيّالسرقةّ:الّخالفّأنّالحقّالذيّهللّيسقطّبالتوبةّسواءّتابّقبلّالقطعّأوّبعدهّوإنماّالخالفّفيمنّتابّقبلّ
إقامةّالحدّفإنّكانّذلكّقبلّأنّيرفعّإلىّاإلمامّسقطّالحدّسواءّرفعّإلىّاإلمامّأوّلمّيرفعّوأماّإذاّتابّبعدّأنّرفعّ
إلىّاإلمامّفالّيسقطّالحدّعنهّألنهّحقّيتعلقّباإلمامّفالّيجوزّتركهّّ.
قالّ:وكذلكّالمحاربّإذاّتابّمنّحقّهللاّوقدّقدمناّأناّإذاّقلناّيسقطّالحدّعنّغيرّقطاعّالطريقّبالتوبةّفإنهّيكفيّ
مجردّالتوبةّوهذاّهوّالمشهورّمنّالمذهبّكماّيكفيّذلكّفيّقطاعّالطريقّّ.
وفيهّوجهّثانّ:أنهّالّبدّمنّإصالحّالعملّمعّالتوبةّوعلىّهذاّفقدّقيلّ:يعتبرّمضيّمدةّيعتبرّبهاّصدقّتوبتهّ
وصالحّنيتهّوليستّمقدرةّبمدةّمعلومةّألنّالتوقيتّيفتقرّإلىّتوقيفّويتحرجّأنّيعتبرّمضيّسنةّكماّنصّعليهّ
اإلمامّأحمدّفيّتوبةّالداعيّإلىّالبدعةّأنهّيتعينّفيهّمضيّسنةّإتباعاّلماّأمرّبهّعمرّبنّالخطابّرضيّهللاّعنهّفيّ
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قضيةّصبيغّبنّعسلّفإنهّتابّعندهّثمّنفاهّإلىّالبصرةّوأمرّالمسلمينّبهجرهّفلماّحالّالحولّولمّيظهرّمنهّإالّخيرّ
أمرّالمسلمينّبكالمهّوهذهّقضيةّمشهورةّبينّالصحابةّهذهّطريقةّأكثرّأصحابناّّ.
وظاهرّطريقةّأبيّبكرّأنهّيفرقّبينّالتوبةّقبلّأنّيقرّبأنّيجيءّتائباّوبينّأنّيقرّثمّيتوبّألنّأحمدّرضيّهللاّعنهّ
إنماّأسقطّالحدّعمنّجاءّتائباّفأماّإذاّأقرّثمّتابّفقدّرجعّأحمدّعنّالقولّبسقوطّالحدّّ.
وللشافعيّأيضاّفيّسقوطّسائرّالحدودّغيرّحدّالمحاربّبالتوبةّقوالنّأصحهماّأنهّيسقطّلكنّحدّالمحاربّيسقطّ
بإظهارّالتوبةّقبلّالقدرةّوحدّغيرهّالّيسقطّبالتوبةّحتىّيقترنّبهاّاإلصالحّفيّزمنّيوثقّبتوبتهّوقيلّ:مدةّذلكّ
سنةّّ.
هكذاّذكرّالعراقيونّمنّأصحابهّوذكرّبعضّالخراسانيينّأنّفيّتوبةّالمحاربّوغيرهّبعدّالظفرّقولينّإذاّاقترنّبهاّ
اإلصالحّواستشكلواّذلكّفيماّإذاّأنشأّالتوبةّحيثّأخذّإلقامةّالحدّفإنهّالّيؤخرّحتىّيصلحّالعملّّ.
ومذهبّأبيّحنيفةّومالكّأنهّالّيسقطّبالتوبةّوذكرّبعضهمّأنّذلكّإجماعّوإنماّهوّإجماعّفيّالتوبةّبعدّثبوتّالحدّّ.
فصل.
إذاّتلخصّذلكّفمنّسبّالرسولّصلىّهللاّعليهّوسلمّورفعّإلىّالسلطانّوثبتّذلكّعليهّبالبينةّثمّأظهرّالتوبةّلمّ
يسقطّعنهّالحدّعندّمنّيقول"ّ:إنهّيقتلّحدا"ّسواءّتابّقبلّأداءّالبينةّأوّبعدّأداءّالبينةّألنّهذهّتوبةّبعدّأخذهّ
والقدرةّعليهّفهوّكماّلوّتابّقاطعّالطريقّوالزانيّوالسارقّفيّهذهّالحالّوكذلكّلوّتابّبعدّأنّأريدّرفعهّإلىّ
السلطانّوالبينةّبذلكّممكنةّوهذاّالّريبّفيهّوالذميّفيّذلكّكالمليّإذاّقيل"ّ:إنهّيقتلّحدا"ّكماّقررناهّّ.
وأماّإنّأقرّبالسبّثمّتابّأوّجاءّتائباّمنهّفذهبّالمالكيةّأنهّيقتلّأيضاّألنهّحدّمنّالحدودّوالحدودّالّتسقطّعندهمّ
بالتوبةّقبلّالقدرةّوالّبعدهاّولهمّفيّالزنديقّإذاّجاءّتائباّقوالنّلكنّقالّالقاضيّعياض"ّ:مسألتهّأقوىّالّيتصورّ
فيهاّالخالفّألنهّحقّيتعلقّبالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوألمتهّبسببهّالّتسقطهّالتوبةّكسائرّحقوقّاآلدميين"ّوكذلكّ
يقولّمنّيرىّأنهّيقتلهّحداّكماّيقررّالجمهورّويرىّأنّالتوبةّالّتسقطّالحدّبحالّكأحدّقوليّالشافعيّوإحدىّ
الروايتينّعنّأحمدّوأماّعلىّالمشهورّفيّالمذهبينّمنّأنّالتوبةّقبلّالقدرةّتسقطّالحدّفقدّذكرناّأنماّذاكّفيّحدودّ
هللاّفأماّحدودّاآلدميينّمنّالقودّوحدّالقذفّفالّتسقطّبالتوبةّفعلىّهذاّالّيسقطّالقتلّعنهّوإنّتابّقبلّالقدرةّكماّالّ
يسقطّالقتلّقوداّعنّقاطعّالطريقّإذاّتابّقبلّالقدرةّألنهّحقّآدميّميتّفأشبهّالقودّوحدّالقذفّوهذاّقولّالقاضيّ
أبيّيعلىّوغيرهّوهوّمبنيّعلىّأنّقتلهّحقّآلدميّوأنهّلمّيعفّعنهّوالّيسقطّإالّبالعفوّوهوّقولّمنّيفرقّبينّمنّ
سبّهللاّومنّسبّرسولهّوأماّمنّسوىّبينّمنّسبّهللاّومنّسبّرسولهّوقال"ّ:إنّالحدودّتسقطّبالتوبةّقبلّ
القدرة"ّفإنهّيسقطّالقتلّهناّألنهّحدّمنّالحدودّالواجبةّهللّتعالىّتابّصاحبهّقبلّالقدرةّعليهّوهذاّموجبّقولّمنّ
قال"ّ:إنّتوبتهّتنفعهّفيماّبينهّوبينّهللاّويسقطّعنهّحقّالرسولّفيّاآلخرة"ّوبهّصرحّبذلكّغيرّواحدّمنّأصحابناّ
وغيرهمّألنّالتوبةّالمسقطةّلحقّهللاّوحقّالعبدّوجدتّقبلّأخذهّإلقامةّالحدّعليهّوذلكّأنّهذاّالحدّليسّلهّعافّ
عنهّفإنّلمّتكنّالتوبةّمسقطةّلهّلزمّأنّيكونّمنّالحدودّماّالّتسقطهّتوبةّقبلّالقدرةّوالّعفوّوليسّلهذاّنظيرّنعمّ
لوّكانّالرسولّصلىّهللاّعليهّوسلمّحياّلتوجهّأنّيقالّ:الّيسقطّالحدّإالّعفوهّبكلّحالّّ.
وأماّإنّأخذّوثبتّالسبّبإقرارهّثمّتابّأوّجاءّفأقرّبالسبّغيرّمظهرّللتوبةّثمّتابّفذلكّمبنيّعلىّجوازّرجوعهّ
عنّهذاّاإلقرارّ:فإذاّلمّيقبلّرجوعهّأقيمّعليهّالحدّبالّترددّوإنّقبلّرجوعهّوأسقطّالحدّعمنّجاءّتائباّففيّسقوطهّ
عنّهذاّالوجهانّالمتقدمانّوإنّأقيمّالحدّعلىّمنّجاءّتائباّفعلىّهذاّأولىّوالقولّفيّالذميّإذاّجاءّمسلماّمعترفاّأوّ
أسلمّبعدّإقرارهّكذلكّّ.
فهذاّماّيتعلقّبالتوبةّمنّالسبّذكرناّماّحضرناّذكرهّكماّيسرهّهللاّسبحانهّوتعالىّّ.
وقدّحانّأنّنذكرّالمسألةّالرابعةّفنقولّّ:
المسألةّالرابعةّ:فيّبيانّالسبّالمذكورّوالفرقّبينهّوبينّمجردّالكفرّّ.
وقبلّذلكّالّبدّمنّتقديمّمقدمةّوقدّكانّيليقّأنّتذكرّفيّأولّالمسألةّاألولىّوذكرهاّهناّمناسبّأيضاّلينكشفّسرّ
المسألةّّ.
وذلكّأنّنقولّ:إنّسبّهللاّأوّسبّرسولهّكفرّظاهراّوباطناّوسواءّكانّالسابّيعتقدّأنّذلكّمحرمّأوّكانّمستحالّ
لهّأوّكانّذاهالّعنّاعتقادهّهذاّمذهبّالفقهاءّوسائرّأهلّالسنةّالقائلينّبأنّاإليمانّقولّوعملّّ.
وقدّقالّاإلمامّأبوّيعقوبّإسحاقّبنّإبراهيمّالحنظليّالمعروفّبابنّراهويهّوهوّأحدّاألئمةّيعدلّبالشافعيّوأحمدّ:
قدّأجمعّالمسلمونّأنّمنّسبّهللاّأوّسبّرسولهّعليهّالصالةّوالسالمّأوّدفعّشيئاّمماّأنزلّهللاّأوّقتلّنبياّمنّأنبياءّ
هللاّأنهّكافرّبذلكّوإنّكانّمقراّبماّأنزلّهللاّّ.
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وكذلكّقالّمحمدّبنّسحنونّوهوّأحدّاألئمةّمنّأصحابّمالكّوزمنهّقريبّمنّهذهّالطبقة"ّ:أجمعّالعلماءّأنّشاتمّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّالمنتقصّلهّكافرّوالوعيدّجارّعليهّبعذابّهللاّوحكمهّعندّاألمةّالقتلّومنّشكّفيّكفرهّ
وعذابهّكفر"ّّ.
وقدّنصّعلىّمثلّهذاّغيرّواحدّمنّاألئمةّقالّأحمدّفيّروايةّعبدّهللاّفيّرجلّقالّلرجلّياّابنّكذاّوكذاّأعنيّ
أنتّومنّخلقك"ّ:هذاّمرتدّعنّاإلسالمّيضربّعنقه"ّوقالّفيّروايةّعبدّهللاّوأبيّطالب"ّ:منّشتمّالنبيّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّقتلّوذلكّأنهّإذاّشتمّفقدّارتدّعنّاإلسالمّوالّيشتمّمسلمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّفبينّأنّهذاّمرتدّ
وأنّالمسلمّالّيتصورّأنّيشتمّوهوّمسلمّّ.
"ّواستدلّبقولّهللاّتعالىّ:
وكذلكّنقلّعنّالشافعيّأنهّسئلّعمنّهزلّبشيءّمنّآياتّهللاّتعالىّأنهّقال"ّ:هوّكافر ّ
ّرواّّقّّدّ ّكّف ّرّت ّمّّبّعدّّّإّي ّماّن ّك ّم}ّّّ.
ونّالّّتّعّتذ ّ
ّزّئ ّّ
لّأّّب ّّ
{قّ ّ
اهللّّوآّياتّ ّهّّو ّرسّولّ ّهّ ّكّنّت ّمّّت ّسّته ّ
وكذلكّقالّأصحابناّوغيرهمّ:منّسبّهللاّكفرّسواءّكانّمازحاّأوّجاداّلهذهّاآليةّوهذاّهوّالصوابّالمقطوعّبهّّ.
وقالّالقاضيّأبوّيعلىّفيّ"المعتمد""ّ:منّسبّهللاّأوّسبّرسولهّفإنهّيكفرّسواءّاستحلّسبهّأوّلمّيستحله"ّفإنّقالّ:
"لمّأستحلّذلك"ّلمّيقبلّمنهّفيّظاهرّالحكمّروايةّواحدةّوكانّمرتداّألنّالظاهرّخالفّماّأخبرّألنهّالّغرضّلهّ
فيّسبّهللاّوسبّرسولهّإالّألنهّغيرّمعتقدّلعبادتهّغيرّمصدقّبماّجاءّبهّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّويفارقّ
الشاربّوالقاتلّوالسارقّإذاّقال"ّ:أناّغيرّمستحلّلذلك"ّأنهّيصدقّفيّالحكمّألنّلهّغرضاّفيّفعلّهذهّاألشياءّمعّ
اعتقادّتحريمهاّوهوّماّيتعجلّمنّاللذةّقالّ:وإذاّحكمناّبكفرهّفإنماّنحكمّبهّفيّظاهرّالحكمّفأماّفيّالباطنّفإنّكانّ
صادقاّفيماّقالّفهوّمسلمّكماّقلناّفيّالزنديقّ:الّتقبلّتوبتهّفيّظاهرّالحكمّّ.
وذكرّالقاضيّعنّالفقهاءّأنّسابّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّإنّكانّمستحالّكفرّوإنّلمّيكنّمستحالّفسقّولمّيكفرّ
كسابّالصحابةّوهذاّنظيرّماّيحكىّأنّبعضّالفقهاءّمنّأهلّالعراقّأفتىّهارونّأميرّالمؤمنينّفيمنّسبّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّأنّيجلدهّحتىّأنكرّذلكّمالكّوردّهذهّالفتياّمالكّوهوّنظيرّماّحكاهّأبوّمحمدّابنّحزمّأنّ
بعضّالناسّلمّيكفرّالمستخفّبهّّ.
وقدّذكرّالقاضيّعياضّبعدّأنّردّهذهّالحكايةّعنّبعضّفقهاءّالعراقّوالخالفّالذيّذكرهّابنّحزمّبماّنقلهّمنّ
اإلجماعّعنّغيرّواحدّوحملّالحكايةّعلىّأنّأولئكّلمّيكونواّممنّيوثقّبفتواهّلميلّالهوىّبهّأوّأنّالفتياّكانتّفيّ
كلمةّاختلفّفيّكونهاّسباّأوّكانتّفيمنّتابّذكرّأنّالسابّإذاّأقرّبالسبّولمّيتبّمنهّقتلّكفراّألنّقولهّإماّ
صريحّكفرّكالتكذيبّونحوهّأوّهوّمنّكلماتّاالستهزاءّأوّالذمّفاعترافهّبهاّوتركّتوبتهّمنهاّدليلّعلىّاستحاللهّ
ّلذلكّوهوّكفرّأيضاّقالّ:فهذاّكافرّبالّخالفّّ.
وقالّفيّموضعّآخرّ:إنّمنّقتلهّبالّاستتابةّفهوّلمّيرهّردةّوإنماّيوجبّالقتلّفيهّحداّوإنماّيقولّذلكّمعّإنكارهّماّ
شهدّعليهّبهّأوّإظهارهّاإلقالعّعنهّوالتوبةّونقتلهّحداّكالزنديقّإذاّتابّقالّ:ونحنّوإنّأثبتناّلهّحكمّالكافرّفيّالقتلّ
فالّنقطعّعليهّبذلكّإلقرارهّبالتوحيدّوالنبوةّوإنكارهّماّشهدّبهّعليهّأوّزعمهّأنّذلكّكانّمنهّذهوالّومعصيةّوأنهّ
ّمقلعّعنّذلكّنادمّعليهّ
قالّ:وأماّمنّعلمّأنهّسبهّمعتقداّالستحاللهّفالّشكّفيّكفرهّبذلكّوكذلكّإنّكانّسبهّفيّنفسهّكفراّكتكذيبهّأوّ
تكفيرهّونحوهّفهذاّماّالّإشكالّفيهّوكذلكّمنّلمّيظهرّالتوبةّواعترافّبماّشهدّبهّوصممّعليهّفهوّكافرّبقولهّ
واستحاللهّهتكّحرمةّهللاّأوّحرمةّنبيهّوهذاّأيضاّتثبيتّمنهّبأنّالسبّيكفرّبهّألجلّاستحاللهّلهّإذاّلمّيكنّفيّ
نفسهّتكذيباّصريحاّّ.
وهذاّموضعّالّبدّمنّتحريرهّويجبّأنّيعلمّأنّالقولّبأنّكفرّالسابّفيّنفسّاألمرّإنماّهوّالستحاللهّالسبّزلةّ
منكرةّوهفوةّعظيمةّويرحمّهللاّالقاضيّأباّيعليّقدّذكرّفيّغيرّموضعّماّيناقضّماّقالهّهناّوإنماّوقعّمنّوقعّفيّ
هذهّالمهواةّماّتلقوهّمنّكالمّطائفةّمنّمتأخريّالمتكلمينّوهمّالجهميةّاإلناثّالذينّذهبواّمذهبّالجهميةّاألولىّفيّ
أنّاإليمانّهوّمجردّالتصديقّالذيّفيّالقلبّوإنّلمّيقترنّبهّقولّاللسانّولمّيقتضّعمالّفيّالقلبّوالّفيّالجوارحّ
وصرحّالقاضيّأبوّيعلىّبذلكّهناّقالّعقبّأنّذكرّماّحكيناهّعنهّ:وعلىّهذاّلوّقالّالكافر"ّ:أناّمعتقدّبقلبيّمعرفةّ
هللاّوتوحيدهّلكنيّالّآتيّبالشهادتينّكماّالّآتيّغيرهاّمنّالعباداتّكسال"ّلمّيحكمّبإسالمهّفيّالظاهرّويحكمّبهّ
باطناّقالّ:وقولّاإلمامّأحمد"ّ:منّقالّإنّالمعرفةّتنفعّفيّالقلبّمنّغيرّأنّيتلفظّبهاّفهوّجهمي"ّمحمولّعلىّأحدّ
وجهينّأحدهماّ:أنهّجهميّفيّظاهرّالحكمّوالثانيّ:علىّأنهّيمتنعّمنّالشهادتينّعناداّألنهّاحتجّأحمدّفيّذلكّبأنّ
إبليسّعرفّربةّبقلبهّولمّيكنّمؤمناّومعلومّأنّإبليسّاعتقدّأنهّالّيلزمّامتثالّأمرهّتعالىّبالسجودّآلدمّوقدّذكرّ
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القاضيّفيّغيرّموضعّأنهّالّيكونّمؤمناّحتىّيصدقّبلسانهّمعّالقدرةّوبقلبهّوأنّاإليمانّقولّوعملّكماّهوّ
مذهبّاألئمةّكلهمّ:مالكّوسفيانّواألوزاعيّوالليثّوالشافعيّوأحمدّوإسحاقّومنّقبلهمّوبعدهمّمنّأعيانّاألمةّّ.
وليسّالغرضّهناّاستيفاءّالكالمّفيّهذاّاألصلّوإنماّالغرضّالبينةّعلىّماّيختصّهذهّالمسألةّوذلكّمنّوجوهّّ.
أحدهاّ:أنّالحكايةّالمذكورةّعنّالفقهاءّأنهّإنّكانّمستحالّكفرّوإالّفالّليسّلهاّأصلّوإنماّنقلهاّالقاضيّمنّكتابّ
بعضّالمتكلمينّالذينّنقلوهاّعنّالفقهاءّوهؤالءّنقلواّقولّالفقهاءّبماّظنوهّجارياّفيّأصولهمّأوّبماّقدّسمعوهّمنّ
بعضّالمنتسبينّإلىّالفقهّممنّالّيعدّقولهّقوالّوقدّحكيناّنصوصّأئمةّالفقهاءّوحكايةّإجماعهمّممنّهوّأعلمّالناسّ
ّبمذاهبهمّفالّيظنّظانّأنّفيّالمسألةّخالفاّيجعلّالمسألةّمنّمسائلّالخالفّواالجتهادّوإنماّذلكّغلطّالّيستطيعّ
أحدّأنّيحكيّعنّواحدّمنّالفقهاءّأئمةّالفتوىّهذاّالتفصيلّالبتةّّ.
الوجهّالثانيّ:أنّالكفرّإذاّكانّهوّاالستحاللّفإنماّمعناهّاعتقادّأنّالسبّحاللّفإنهّلماّاعتقدّأنّماّحرمهّهللاّتعالىّ
حاللّكفرّوالّريبّأنّمنّاعتقدّفيّالمحرماتّالمعلومّتحريمهاّأنهاّحاللّكفرّلكنّالّفرقّفيّذلكّبينّسبّالنبيّ
وبينّقذفّالمؤمنينّوالكذبّعليهمّوالغيبةّلهمّإلىّغيرّذلكّمنّاألقوالّالتيّعلمّأنّهللاّحرمهاّفإنهّمنّفعلّشيئاّمنّ
ذلكّمستحالّكفرّمعّأنهّالّيجوزّأنّيقالّ:منّقذفّمسلماّأوّاغتابهّكفرّويعنىّبذلكّإذاّاستحلهّّ.
الوجهّالثالثّ:أنّاعتقادّحلّالسبّكفرّسواءّاقترنّبهّوجودّالسبّأوّلمّيقترنّفإذاّالّأثرّللسبّفيّالتكفيرّوجوداّ
وعدماّوإنماّالمؤثرّهوّاالعتقادّوهوّخالفّماّأجمعّعليهّالعلماءّّ.
الوجهّالرابعّ:أنهّإذاّكانّالمكفرّهوّاعتقادّالحلّفليسّفيّالسبّماّيدلّعلىّأنّالسابّمستحلّفيجبّأنّالّيكفرّالّ
سيماّإذاّقال"ّ:أناّاعتقدّأنّهذاّحرامّوإنماّأقولّغيظاّوسفهاّأوّعبثاّأوّلعبا"ّكماّقالّالمنافقون{ّ:إّّن ّماّ ّكّناّّن ّخوضّّّ
ّوّنّلّعب}ّكماّإذاّقالّ:إنماّقذفتّهذاّأوّكذبتّعليهّلعباّوعبثاّفإنّقيلّالّيكونونّكفاراّفهوّخالفّنصّالقرآنّوإنّقيلّ
يكونونّكفاراّفهوّتكفيرّبغيرّموجبّإذاّلمّيجعلّنفسّالسبّمكفراّوقولّالقائلّأناّالّأصدقهّفيّهذاّالّيستقيمّفإنّ
التكفيرّالّيكونّبأمرّمحتملّفإذاّكانّقدّقال"ّ:أناّأعتقدّأنّذلكّذنبّومعصيةّوأناّأفعله"ّفكيفّيكفرّإنّلمّيكنّذلكّ
ّرواّّقّّدّ ّكّف ّرّت ّمّّبّعدّّّإّي ّماّن ّك ّم}ّولمّيقلّقدّكذبتمّفيّقولكمّإنماّكناّنخوضّونلعبّ
كفرا؟ّولهذاّقالّسبحانهّوتعالى{ّ:الّّتّعّتذ ّ
فلمّيكذبهمّفيّهذاّالعذرّكماّكذبهمّفيّسائرّماّأظهروهّمنّالعذرّالذيّيوجبّبراءتهمّمنّالكفرّكماّلوّكانواّ
صادقينّبلّبينّأنهمّكفرواّبعدّإيمانهمّبهذاّالخوضّواللعبّّ.
وإذاّتبينّأنّمذهبّسلفّاألمةّومنّاتبعهمّمنّالخلفّأنّهذهّالمقالةّفيّنفسهاّكفرّاستحلهاّصاحبهاّأوّلمّيستحلهاّ
ونّ
ّينّيّّؤّذ ّّ
فالدليلّعلىّذلكّجميعّماّقدمناهّفيّالمسألةّاألولىّمنّالدليلّعلىّكفرّالسابّمثلّقولهّتعالىّ{ّ:وّمّن ّه ّمّالّذ ّّ
ّينّيّ
ّرواّّقّّدّ ّكّف ّرّت ّمّّبّعدّّّإّي ّماّن ّك ّم}ّوماّذكرناهّمنّ
هللاّّو ّرسّولّ ّه}ّوقولهّتعالى{ّ:الّّتّعّتذ ّ
ونّ ّّ
ّؤّذ ّّ
الّنّبيّّ}ّوقولهّتعالى{ّ:إّنّّّالّذ ّّ
ّاألحاديثّواآلثارّفإنهاّأدلةّبينةّفيّأنّنفسّأذىّهللاّورسولهّكفرّمعّقطعّالنظرّعنّاعتقادّالتحريمّوجوداّوعدماّفالّ
حاجةّإلىّأنّنعيدّالكالمّهناّبلّفيّالحقيقةّكلّماّدلّعلىّأنّالسابّكافرّوأنهّحاللّالدمّلكفرهّفقدّدلّعلىّهذهّ
المسألةّإذّلوّكانّالكفرّالمبيحّهوّاعتقادّأنّالسبّحاللّلمّيجزّتكفيرهّوقتلهّحتىّيظهرّهذاّاالعتقادّظهوراّتثبتّ
بمثلهّاالعتقاداتّالمبيحةّللدماءّومنشأّهذهّالشهبةّالتيّأوجبتّهذاّالوهمّمنّالمتكلمينّومنّحذاّحذوهمّمنّالفقهاءّ
أنهمّرأواّأنّاإليمانّهوّتصديقّالرسولّفيماّأخبرّبهّورأواّأنّاعتقادّصدقةّالّينافيّالسبّوالشتمّبالذاتّكماّأنّ
اعتقادّإيجابّطاعتهّالّينافيّمعصيتهّفإنّاإلنسانّقدّيهينّمنّيعتقدّوجوبّإكرامهّكماّيتركّماّيعتقدّوجوبّفعلهّ
ويفعلّماّيعتقدّوجوبّتركهّثمّرأواّأنّاألمةّقدّكفرتّالسابّفقالواّ:إنماّكفرّألنّسبهّدليلّعلىّأنهّلمّيعتقدّأنهّ
حرامّواعتقادّحلهّتكذيبّللرسولّفكفرّبهذاّالتكذيبّالّبتلكّاإلهانةّوإنماّاإلهانةّدليلّعلىّالتكذيبّفإذاّفرضّأنهّفيّ
نفسّاألمرّليسّبمكذبّكانّفيّنفسّاألمرّمؤمناّوإنّكانّحكمّالظاهرّإنماّيجريّعليهّبماّأظهرهّفهذاّمأخذّ
"ّوغالتهمّوهمّالكراميةّالذينّيقولون"ّ:هوّ
المرجئةّومعتضديهمّوهوّالذينّيقولون"ّ:اإليمانّهوّاالعتقادّوالقول ّ
مجردّالقولّوإنّعريّعنّاالعتقاد"ّوأماّالجهميةّالذينّيقولون"ّ:هوّمجردّالمعرفةّوالتصديقّبالقلبّفقطّوإنّلمّ
يتكلمّبلسانه"ّفلهمّمأخذّآخرّوهوّأنهّقدّيقولّبلسانهّماّليسّفيّقلبهّفإذاّكانّفيّقلبهّالتعظيمّوالتوقيرّللرسولّلمّ
ّيقدحّإظهارّخالفّذلكّبلسانهّفيّالباطنّكماّالّينفعّالمنافقّإظهارّخالفّماّفيّقلبهّفيّالباطنّّ.
وجوابّالشبهةّاألولىّمنّوجوهّّ:
أحدهاّ:أنّاإليمانّوإنّكانّأصلهّتصديقّالقلبّفذلكّالتصديقّالّبدّأنّيوجبّحاالّفيّالقلبّوعمالّلهّوهوّتعظيمّ
الرسولّوإجاللهّومحبتهّوذلكّأمرّالزمّكالتألمّوالتنعمّعندّاإلحساسّبالمؤلمّوالمنعمّوكالنفرةّوالشهوةّعندّالشعورّ
بالمالئمّوالمنافيّفإذاّلمّتحصلّهذهّالحالّوالعملّفيّالقلبّلمّينفعّذلكّالتصديقّولمّيغنّشيئاّوإنماّيمتنعّحصولهّ
إذاّعارضهّمعارضّمنّحسدّالرسولّأوّالتكبرّعليهّأوّاإلهمالّلهّوإعراضّالقلبّعنهّونحوّذلكّكماّأنّإدراكّ
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المالئمّوالمنافيّيوجبّاللذةّواأللمّإالّأنّيعارضهّمعارضّومتىّحصلّالمعارضّكانّوجودّذلكّالتصديقّكعدمهّ
كماّيكونّوجودّذلكّكعدمهّبلّيكونّذلكّالمعارضّموجباّلعدمّالمعلولّالذيّهوّحالّفيّالقلبّوبتوسطّعدمهّيزولّ
التصديقّالذيّهوّالعلةّفينقلعّاإليمانّبالكليةّمنّالقلبّوهذاّهوّالموجبّلكفرّمنّحسدّاألنبياءّأوّتكبرّعليهمّأوّكرهّ
ّفراقّاإللفّوالعادةّمعّعلمهّبأنهمّصادقونّوكفرهمّأغلظّمنّكفرّالجهالّّ.
الثانيّ:أنّاإليمانّوإنّكانّيتضمنّالتصديقّفليسّهوّمجردّالتصديقّوإنماّهوّاإلقرارّوالطمأنينةّوذلكّألنّ
التصديقّإنماّيعرضّللخبرّفقطّفأماّاألمرّفليسّفيهّتصديقّمنّحيثّهوّأمرّوكالمّهللاّخبرّوأمرّفالخبرّيستوجبّ
تصديقّالمخبرّواألمرّيستوجبّاالنقيادّلهّواالستسالمّوهوّعملّفيّالقلبّجماعهّالخضوعّواالنقيادّلألمرّوإنّلمّ
يفعلّالمأمورّبهّفإذاّقوبلّالخبرّبالتصديقّواألمرّباالنقيادّفقدّحصلّأصلّاإليمانّفيّالقلبّوهوّالطمأنينةّواإلقرارّ
فإنّاشتقاقهّمنّاألمنّالذيّهوّالقرارّوالطمأنينةّوذلكّإنماّيحصلّإذاّاستقرّفيّالقلبّالتصديقّواالنقيادّوإذاّكانّ
كذلكّفالسبّإهانةّواستخفافّواالنقيادّلألمرّإكرامّوإعزازّومحالّأنّيهينّالقلبّمنّقدّانقادّلهّوخضعّواستسلمّأوّ
يستخفّبهّفإذاّحصلّفيّالقلبّاستخفافّواستهانةّامتنعّأنّيكونّفيهّانقيادّأوّاستسالمّفالّيكونّفيهّإيمانّوهذاّهوّ
بعينهّكفرّإبليسّفإنهّسمعّأمرّهللاّلهّفلمّيكذبّرسوالّولكنّلمّينقدّلألمرّولمّيخضعّلهّواستكبرّعنّالطاعةّفصارّ
كافراّوهذاّموضعّزاغّفيهّخلقّمنّالخلفّ:تخيلّلهمّأنّاإليمانّليسّفيّاألصلّإالّالتصديقّثمّيرونّمثلّإبليسّ
وفرعونّممنّلمّيصدرّعنهّتكذيبّأوّصدرّعنهّتكذيبّباللسانّالّبالقلبّوكفرهّمنّأغلظّالكفرّفيتحيرونّولمّأنهمّ
هدواّلماّهديّإليهّالسلفّالصالحّلعلمواّأنّاإليمانّقولّوعملّأعنيّفيّاألصلّقوالّفيّالقلبّوعمالّفيّالقلبّفإنّ
اإليمانّبحسبّكالمّهللاّورسالتهّوكالمّهللاّورسالتهّيتضمنّإخبارهّوأوامرهّفيصدقّالقلبّإخبارهّتصديقاّيوجبّحاالّ
فيّالقلبّبحسبّالمصدقّبهّوالتصديقّهوّمنّنوعّالعلمّوالقولّوينقادّألمرهّويستسلمّوهذاّاالنقيادّواالستسالمّهوّ
نوعّمنّاإلرادةّوالعملّوالّيكونّمؤمناّإالّبمجموعّاألمرينّفمتىّتركّاالنقيادّكانّمستكبراّفصارّمنّالكافرينّوإذاّ
كانّمصدقاّفالكفرّأعمّمنّالتكذيبّيكونّتكذيباّوجهالّويكونّاستكباراّوظلماّولهذاّلمّيوصفّإبليسّإالّبالكفرّ
واالستكبارّدونّالتكذيبّولهذاّكانّكفرّمنّيعلمّمثلّاليهودّونحوهمّمنّجنسّكفرّإبليسّوكانّكفرّمنّيجهلّمثلّ
النصارىّونحوهمّضالالّوهوّالجهلّأالّترىّأنّنفراّمنّاليهودّجاؤواّإلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوسألوهّعنّ
أشياءّفأخبرهمّفقالواّ:نشهدّأنكّنبيّولمّيتعبوهّوكذلكّهرقلّوغيرهّفلمّينفعهمّهذاّالعلمّوهذاّالتصديق؟ّأالّترىّأنّ
منّصدقّالرسولّبأنّماّجاءّبهّهوّرسالةّهللاّوقدّتضمنتّخبراّوأمراّفإنهّيحتاجّإلىّمقامّثانّوهوّتصديقهّخبرّ
هللاّوانقيادّألمرّهللاّفإذاّقال"ّ:أشهدّأنّالّإلهّإالّهللا"ّفهذهّالشهادةّتتضمنّتصديقّخبرهّواالنقيادّألمرهّفإذاّقالّ:
"وأشهدّأنّمحمداّرسولّهللا"ّتضمنتّتصديقّالرسولّفيماّجاءّبهّمنّعندّهللاّفبمجموعّهاتينّالشهادتينّيتمّاإلقرارّ
فلماّكانّالتصديقّالّبدّمنهّفيّكالّالشهادتينّوهوّالذيّيتلقىّالرسالةّبالقبولّظنّمنّظنّأنهّأصلّلجميعّاإليمانّ
وغفلّعنّأنّاألصلّاآلخرّالّبدّمنهّوهوّاالنقيادّوإالّفقدّيصدقّالرسولّظاهراّوباطناّثمّيمتنعّمنّاالنقيادّلألمرّ
إذّغايتهّفيّتصديقّالرسولّأنّيكونّبمنزلةّمنّسمعّالرسالةّمنّهللاّسبحانهّوتعالىّكإبليسّوهذاّمماّيبينّلكّأنّ
االستهزاءّباهللّوبرسولهّينافيّاالنقيادّلهّألنهّقدّبلغّعنّهللاّأنهّأمرّبطاعتهّفصارّاالنقيادّلهّمنّتصديقهّفيّخبرهّ
فمنّلمّينقدّألمرهّفهوّإماّمكذبّلهّأوّممتنعّعنّاالنقيادّلربهّوكالهماّكفراّصريحّومنّاستخفّبهّواستهزأّبقلبهّ
امتنعّأنّيكونّمنقاداّألمرهّفإنّاالنقيادّإجاللّوإكرامّواالستخفافّإهانةّوإذاللّوهذانّضدانّفمتىّحصلّفيّالقلبّ
ّأحدهماّانتفىّاآلخرّفعلمّأنّاالستخفافّواالستهانةّبهّينافيّاإليمانّمنافاةّالضدّللضدّّ.
الوجهّالثالثّ:أنّالعبدّإذاّفعلّالذنبّمعّاعتقادّأنّهللاّحرمهّعليهّواعتقادّانقيادهّهللّفيماّحرمهّوأوجبهّفهذاّليسّ
بكافرّفأماّإنّاعتقدّأنّهللاّلمّيحرمهّأوّأنهّحرمهّلكنّامتنعّمنّقبولّهذاّالتحريمّوأبىّأنّيذعنّهللّوينقادّفهوّإماّ
جاحدّأوّمعاندّولهذاّقالواّ:منّعصىّمستكبراّكإبليسّكفرّباالتفاقّومنّعصىّمشتهياّلمّيكفرّعندّأهلّالسنةّ
والجماعةّوإنماّيكفرهّالخوارجّفإنّالعاصيّالمستكبرّوإنّكانّمصدقاّبأنّهللاّربهّفإنّمعاندتهّلهّومحادتهّتنافيّهذاّ
التصديقّّ.
وبيانّهذاّأنّمنّفعلّالمحارمّمستحالّلهاّفهوّكافرّباالتفاقّفإنهّماّآمنّبالقرآنّمنّاستحلّمحارمهّوكذلكّلوّ
استحلهاّبغيرّفعلّواالستحاللّاعتقادّأنّهللاّلمّيحرمهاّوتارةّبعدمّاعتقادّأنّهللاّحرمهاّوهذاّيكونّلخللّفيّاإليمانّ
بالربوبيةّأوّلخللّفيّاإليمانّبالرسالةّويكونّجحداّمحضاّغيرّمبنيّعلىّمقدمةّوتارةّيعلمّأنّهللاّحرمهاّويعلمّأنّ
الرسولّإنماّحرمّماّحرمهّهللاّثمّيمتنعّعنّالتزامّهذاّالتحريمّويعاندّالمحرمّفهذاّأشدّكفراّممنّقبلهّوقدّيكونّهذاّ
معّعلمهّأنّمنّلمّيلتزمّهذاّالتحريمّعاقبهّهللاّوعذبهّثمّإنّهذاّاالمتناعّواإلباءّإماّلخللّفيّاعتقادّحكمةّاآلمرّ
وقدرتهّفيعودّهذاّإلىّعدمّالتصديقّبصفةّمنّصفاتهّوقدّيكونّمعّالعلمّبجميعّماّيصدقّبهّتمرداّأوّإتباعاّلغرضّ
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النفسّوحقيقتهّكفرّهذاّألنهّيعترفّهللّورسولهّبكلّماّأخبرّبهّويصدقّبكلّماّيصدقّبهّالمؤمنونّلكنهّيكرهّذلكّ
ّ:أناّالّأقرّبذلكّوالّألتزمهّوأبغضّهذاّالحقّوأنفرّعنهّفهذاّ
ويبغضهّويسخطهّلعدمّموافقتهّلمرادهّومشتهاهّويقول ّ
نوعّغيرّالنوعّاألولّوتكفيرّهذاّمعلومّباالضطرارّمنّدينّاإلسالمّوالقرآنّمملوءّمنّتكفيرّمثلّهذاّالنوعّبلّ
عقوبتهّأشدّوفيّمثلهّقيل"ّ:أشدّالناسّعذاباّيومّالقيامةّعالمّلمّينفعهّهللاّبعلمه"ّوهوّإبليسّومنّسلكّسبيلهّوبهذاّ
يظهرّالفرقّبينّالعاصيّفإنهّيعتقدّوجوبّذلكّالفعلّعليهّويحبّأنهّيفعلهّلكنّالشهوةّوالنفرةّمنعتهّمنّالموافقةّفقدّ
أتىّمنّاإليمانّبالتصديقّوالخضوعّواالنقيادّوذلكّقولّوعملّلكنّلمّيكملّالعملّّ.
وأماّإهانةّالرجلّمنّيعتقدّوجوبّكرامتهّكالوالدينّونحوهماّفألنهّلمّيهنّماّكانّاالنقيادّلهّواإلكرامّشرطاّفيّ
إيمانهّوإنماّأهانّمنّإكرامهّشرطّفيّبرهّوطاعتهّوتقواهّوجانبّهللاّوالرسولّإنماّكفرّفيهّألنهّالّيكونّمؤمناّحتىّ
يصدقّتصديقاّيقتضيّالخضوعّواالنقيادّفحيثّلمّيقتضهّلمّيكنّذلكّالتصديقّإيماناّبلّكانّوجودهّشراّمنّعدمهّ
فإنّمنّخلقّلهّحياةّوإدراكّولمّيرزقّإالّالعذابّكانّفقدّتلكّالحياةّواإلدراكّأحبّإليهّمنّحياةّليسّفيهاّإالّاأللمّ
وإذاّكانّالتصديقّثمرتهّصالحّحالهّوحصولّالنعيمّلهّواللذةّفيّالدنياّواآلخرةّفلمّيحصلّمعهّإالّفسادّحالهّ
والبؤسّواأللمّفيّالدنياّواآلخرةّكانّأنّالّيوجدّأحبّإليهّمنّأنّيوجدّّ.
وهناّكالمّطويلّفيّتفصيلّهذهّاألمورّومنّحكمّالكتابّوالسنةّعلىّنفسهّقوالّوفعالّونورّهللاّقلبهّتبينّلهّضاللّ
كثيرّمنّالناسّممنّيتكلمّبرأيهّفيّسعادةّالنفوسّبعدّالموتّوشقاوتهاّجرياّعلىّمنهاجّالذينّكذبواّبالكتابّوبماّ
أرسلّهللاّبهّرسلهّونبذواّالكتابّهللاّوراءّظهورهمّوإتباعاّلماّتتلوهّالشياطينّّ.
وأماّالشبهةّالثانيةّفجوابهاّمنّثالثةّأوجهّّ:
أحدهاّ:أنّمنّتكلمّبالتكذيبّوالجحدّوسائرّأنواعّالكفرّمنّغيرّإكراهّعلىّذلكّفإنهّيجوزّأنّيكونّمعّذلكّفيّنفسّ
األمرّمؤمناّومنّجوزّهذاّفقدّخلعّربقةّاإلسالمّمنّعنقهّّ.
الثانيّ:أنّالذيّعليهّالجماعةّأنّمنّلمّيتكلمّباإليمانّبلسانهّمنّغيرّعذرّلمّينفعهّماّفيّقلبهّمنّالمعرفةّوأنّالقولّ
منّالقادرّعليهّشرطّفيّصحةّاإليمانّحتىّاختلفواّفيّتكفيرّمنّقال"ّ:إنّالمعرفةّتنفعّمنّغيرّعملّالجوارح"ّ
وليسّهذاّموضعّتقريرّهذاّّ.
وماّذكرهّالقاضيّرحمهّهللاّمنّالتأويلّلكالمّاإلمامّأحمدّفقدّذكرّهوّوغيرهّخالفّذلكّفيّغيرّموضعّوكذلكّماّ
دلّعليهّكالمّالقاضيّعياضّفإنّمالكاّوسائرّالفقهاءّمنّالتابعينّومنّبعدهمّإالّمنّنسبّإلىّبدعةّقالوا"ّ:اإليمانّ
قولّوعمل"ّوبسطّهذاّلهّمكانّغيرّهذاّّ.
"ّيقولّ:الّيفتقرّاإليمانّفيّ
الثالثّ:أنّمنّقال"ّ:إنّاإليمانّمجردّمعرفةّالقلبّمنّغيرّاحتياجّإلىّالمنطقّباللسان ّ
نفسّاألمرّإلىّالقولّالذيّيوافقهّباللسانّلكنّالّيقولّإنّالقولّالذيّينافيّاإليمانّالّيبطلهّفإنّالقولّقوالنّ:قولّ
يوافقّتلكّالمعرفةّوقولّيخالفهاّفهبّأنّالقولّالموافقّالّيشترطّلكنّالقولّالمخالفّينافيهاّفمنّقالّبلسانهّكلمةّ
الكفرّمنّغيرّحاجةّعامداّلهاّعالماّبأنهاّكلمةّكفرّفإنهّيكفرّبذلكّظاهراّوباطناّوالّيجوزّأنّيقالّ:إنهّفيّالباطنّ
اهللّمّنّّّّبّع ّدّإّي ّماّن ّهّإّالّّ ّمنّّّأّّك ّرّهّّوّقّلّب ّهّ
يجوزّأنّيكونّمؤمناّومنّقالّذلكّفقدّمرقّمنّاإلسالمّقالّسبحانهّ {ّ:منّّّ ّكّف ّّرّّب ّّ
مّ
هللاّّولّ ّه ّمّ ّعّذابّّّ ّع ّظي ّم}ّّّ.
ّنّ ّّ
ضبّّّم ّّ
انّّولّكّنّّّ ّمنّّّ ّش ّر ّّ
ّط ّمئّنّّّّب ّاألّي ّم ّّ
ّه ّمّ ّغ ّ
حّّب ّال ّكّف ّّرّ ّ
صّدراّّّفّعلّي ّ
ومعلومّأنهّلمّيردّبالكفرّهناّاعتقادّالقلبّفقطّألنّذلكّالّيكرهّالرجلّعليهّوهوّقدّاستثنىّمنّأكرهّولمّيردّمنّقالّ
واعتقدّألنهّاستثنىّالمكرهّوهوّالّيكرهّعلىّالعقدّوالقولّوإنماّيكرهّعلىّالقولّفقطّفعلمّأنهّأرادّمنّتكلمّبكلمةّ
الكفرّفعليهّغضبّمنّهللاّولهّعذابّعظيمّوأنهّكافرّبذلكّإالّمنّأكرهّوهوّمطمئنّباإليمانّولكنّمنّشرحّبالكفرّ
صدراّمنّالمكرهينّفإنهّكافرّأيضاّفصارّكلّمنّتكلمّبالكفرّكافراّإالّمنّأكرهّفقالّبلسانهّكلمةّالكفرّوقلبهّمطمئنّ
ّرواّّقّّدّ ّكّف ّرّت ّمّّبّعدّّّإّي ّمانّ ّك ّم}ّفبينّأنهمّكفارّبالقولّمعّأنهمّلمّيعتقدواّ
باإليمانّوقالّتعالىّفيّحقّالمستهزئين{ّ:الّّتّعّتذ ّ
صحتهّوهذاّبابّواسعّوالفقهّفيهّماّتقدمّمنّأنّالتصديقّبالقلبّيمنعّإرادةّالتكلمّوإرادةّفعلّفيهّاستهانةّواستخفافّ
كماّأنهّيوجبّالمحبةّوالتعظيمّواقتضاؤهّوجودّهذاّوعدمّهذاّأمرّجرتّبهّسنةّهللاّفيّمخلوقاتهّكاقتضاءّإدراكّ
الموافقّللذةّوإدراكّالمخالفّلأللمّفإذاّعدمّالمعلولّكانّمستلزماّلعدمّالعلةّوإذاّوجدّالضدّكانّمستلزماّلعدمّالضدّ
اآلخرّفالكالمّوالفعلّالمتضمنّلالستخفافّواالستهانةّمستلزمّلعدمّالتصديقّالنافعّولعدمّاالنقيادّواالستسالمّفلذلكّ
كانّكفراّّ.
واعلمّأنّاإليمانّوإنّقيلّهوّالتصديقّفالقلبّيصدقّبالحقّوالقولّيصدقّفيّالقلبّوالعملّيصدقّالقولّوالتكذيبّ
بالقولّمستلزمّللتكذيبّبالقلبّورافعّللتصديقّالذيّكانّفيّالقلبّإذّأعمالّالجوارحّتؤثرّفيّالقلبّكماّأنّأعمالّ
القلبّتؤثرّفيّالجوارحّفإنماّقامّبهّكفرّتعدىّحكمهّإلىّاآلخرّوالكالمّفيّهذاّواسعّوإنماّنبهناّعلىّهذهّالمقدمةّّ.
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فصل.
ثمّنعودّإلىّمقصودّالمسألةّفنقولّّ:
قدّثبتّأنّكلّسبّوشتمّيبيحّالدمّفهوّكفرّوإنّلمّيكنّكلّكفرّسباّونحنّنذكرّعباراتّالعلماءّفيّهذهّالمسألةّّ:
قالّاإلمامّأحمد"ّ:كلّمنّشتمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأوّتنقصهّمسلماّكانّأوّكافراّفعليهّالقتلّوأرىّأنّيقتلّوالّ
يستتاب"ّّ.
وقالّفيّموضعّآخر"ّ:كلّمنّذكرّشيئاّيعرضّبذكرّالربّسبحانهّوتعالىّفعليهّالقتلّمسلماّكانّأوّكافراّوهذاّ
مذهبّأهلّالمدينة"ّّ.
وقالّأصحابنا"ّ:التعرضّبسبّهللاّوسبّرسولهّصلىّهللاّعليهّوسلمّردةّوهوّموجبّللقتلّكالتصريحّوالّيختلفّ
أصحابناّأنّقذفّأمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمنّجملةّسبهّالموجبّللقتلّوأغلظّألنّذلكّيفضيّإلىّالقدحّفيّنسبهّ
وفيّعبارةّبعضهمّإطالقّالقولّبأنّمنّسبّأمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيقتلّمسلماّكانّأوّكافراّوينبغيّأنّيكونّ
مرادهمّبالسبّهناّالقذفّكماّصرحّبهّالجمهورّلماّفيهّمنّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّّ.
وقالّالقاضيّعياض"ّ:جميعّمنّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأوّعابهّأوّألحقّبهّنقصاّفيّنفسهّأوّنسبهّأوّدينهّ
أوّخصلةّمنّخصالهّأوّعرضّبهّأوّشبهةّبشيءّعلىّطريقّالسبّلهّواإلزراءّعليهّأوّالبغضّمنهّوالعيبّلهّفهوّ
سابّلهّوالحكمّفيهّحكمّالسابّ:يقتلّوالّنستثنّفصالّمنّفصولّهذاّالبابّعنّهذاّالمقصدّوالّتمترّفيهّتصريحاّ
كانّأوّتلويحاّوكذلكّمنّلعنهّأوّتمنىّمضرةّلهّأوّدعاّعليهّأوّنسبّإليهّماّالّيليقّبمنصبهّعلىّطريقّالذمّأوّ
عيبهّفيّجهتهّالعزيزةّبسخفّمنّالكالمّوهجرّومنكرّمنّالقولّوزورّأوّعيرهّبشيءّمماّيجريّمنّالبالءّوالمحنةّ
عليهّأوّغمضهّببعضّالعوارضّالبشريةّالجائزةّوالمعهودةّلديهّقالّ:هذاّكلهّإجماعّمنّالعلماءّوأئمةّالفتوىّمنّ
ّلدنّأصحابهّوهلمّجرا"ّّ.
وقالّابنّالقاسمّعنّمالك"ّ:منّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقتلّولمّيستتب"ّقالّابنّالقاسم"ّ:أوّشتمهّأوّعابهّأوّ
تنقصهّفإنهّيقتلّكالزنديقّوقدّفرضّهللاّتوقيره"ّّ.
وكذلكّقالّمالكّفيّروايةّالمدنيينّعنه"ّ:منّسبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّأوّشتمهّأوّعابهّأوّتنقصهّقتلّ
مسلماّكانّأوّكافراّوالّيستتاب"ّّ.
"ّوأرادّبهّعيبهّقتل"ّّ.
وروىّابنّوهبّعنّمالكّمنّقال"ّ:إنّرداءّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّويروىّبردهّ"وسخ ّ
وذكرّبعضّالمالكيةّإجماعّالعلماءّعلىّأنّمنّدعاّعلىّنبيّمنّاألنبياءّبالويلّأوّبشيءّمنّالمكروهّأنهّيقتلّبالّ
استتابةّّ.
وذكرّالقاضيّعياضّأجوبةّجماعةّمنّفقهاءّالمالكيةّالمشاهيرّبالقتلّبالّاستتابةّفيّقضاياّمتعددةّأفتىّفيّكلّ
قضيةّبعضهمّّ:
منهاّ:رجلّسمعّقوماّيتذاكرونّصفةّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّإذّمرّبهمّرجلّقبيحّالوجهّواللحيةّفقالّ:تريدونّ
تعرفونّصفته؟ّهذاّالمارّفيّخلقهّولحيتهّّ.
ومنهاّ:رجلّقالّ:النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأسودّّ.
ومنهاّ:رجلّقيلّله"ّ:الّوحقّرسولّهللا"ّفقالّ:فعلّهللاّبرسولّهللاّكذاّوكذاّثمّقيلّلهّ:ماّتقولّياّعدوّهللاّفقالّأشدّ
منّكالمهّاألولّثمّقالّ:إنماّأردتّبرسولّهللاّالعقربّقالواّ:ألنّادعاءّللتأويلّفيّلفظّصراحّالّيقبلّألنهّامتهانّ
وهوّغيرّمعزرّلرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوالّموقرّلهّفوجبتّإباحةّدمهّّ.
ومنهاّ:عشارّقالّ:أدواّشكّإلىّالنبيّأوّقالّ:إنّسألتّأوّجهلتّفقدّسألّالنبيّوجهلّّ.
ومنهاّ:متفقهّكانّيستخفّبالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّويسميهّفيّأثناءّمناظرتهّاليتيمّوختنّحيدرهّويزعمّأنّزهدهّلمّ
يكنّقصداّولوّقدرّعلىّالطيباتّألكلهاّوأشباهّهذاّّ.
قالّ:فهذاّالبابّكلهّمماّعدهّالعلماءّسباّوتنقصاّيجبّقتلّقائلهّلمّيختلفّفيّذلكّمتقدمهمّومتأخرهمّوإنّاختلفواّفيّ
حكمّقتلهّّ.
وكذلكّقالّأبوّحنيفةّوأصحابهّفيمنّتنقصهّأوّبرئّمنهّأوّكذبه"ّ:إنهّمرتد"ّوكذلكّقالّأصحابّالشافعي"ّ:كلّمنّ
تعرضّلرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّبماّفيهّاستهانةّفهوّكالسبّالصريح"ّفإنّاالستهانةّبالنبيّكفرّوهلّيتحتمّفيهّ
قتلهّأوّيسقطّبالتوبة؟ّعلىّالوجهينّوقدّنصّالشافعيّعلىّهذاّالمعنىّّ.
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فقدّاتفقتّنصوصّالعلماءّمنّجميعّالطوائفّعلىّأنّالتنقصّبهّكفرّمبيحّللدمّوهمّفيّاستتابتهّعلىّماّتقدمّمنّ
الخالفّوالّفرقّفيّذلكّبينّأنّيقصدّعيبهّلكنّالمقصودّشيءّآخرّحصلّالسبّتبعاّلهّأوّالّيقصدّشيئاّمنّذلكّ
بلّيهزلّويمزحّأوّيفعلّغيرّذلكّّ.
فهذاّكلهّيشتركّفيّهذاّالحكمّإذاّكانّالقولّنفسهّسباّفإنّالرجلّيتكلمّبالكلمةّمنّسخطّهللاّتعالىّماّيظنّأنّتبلغّماّ
بلغتّيهويّبهاّفيّالنارّأبعدّمماّبينّالمشرقّوالمغربّومنّقالّماّهوّسبّوتنقصّلهّفقدّآذىّهللاّورسولهّوهوّ
مأخوذّبماّيؤذيّبهّالناسّمنّالقولّالذيّهوّفيّنفسهّأذىّوإنّلمّيقصدّأذاهمّألمّتسمعّإلىّالذينّقالواّ:إنماّكناّ
ّرواّّقّّدّ ّكّف ّرّت ّمّّبّعدّّّإّي ّماّن ّك ّم}ّّّ.
ونّالّّتّعّتذ ّ
ّزّئ ّّ
اهللّّوآّياتّ ّهّّو ّر ّ
نخوضّونلعبّفقالّهللاّتعالى{ّ:أّّب ّّ
سولّ ّهّ ّكّنّت ّمّّت ّسّته ّ
وهذاّمثلّمنّيغضبّفيذكرّلهّحديثّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأوّحكمّمنّحكمهّأوّيدعىّلماّسنهّفيلعنّويقبحّ
ّكّالّيّ
ّوكّفّي ّماّ ّش ّج ّّرّّبّيّن ّه ّمّّث ّمّالّّي ّجّدواّفّيّأّّنفّ ّس ّه ّمّ ّح ّرجاّّّممّاّ
ّح ّكم ّّ
ونّ ّحّتىّي ّّ
ّؤّمّن ّّ
ونحوّذلكّوقدّقالّتعالىّ{ّ:فالّّو ّرب ّّ
ّسلّمّواّّت ّسلّيماّ}ّفأقسمّسبحانهّبنفسهّأنهمّالّيؤمنونّحتىّيحكموهّثمّالّيجدواّفيّنفوسهمّحرجاّمنّحكمهّ
ضي ّّ
ّتّّوي ّ
ّق ّ
فمنّشاجرّغيرهّفيّحكمّوحرجّلذكرّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّحتىّأفحشّفيّمنطقهّفهوّكافرّبنصّالتنزيلّ
والّيعذرّبأنّمقصودهّردّالخصمّفإنّالرجلّالّيؤمنّحتىّيكونّهللاّورسولهّأحبّإليهّممنّسواهماّوحتىّيكونّ
الرسولّأحبّإليهّمنّولدهّووالدهّوالناسّأجمعينّّ.
ومنّهذاّالبابّقولّالقائلّ:إنّهذهّلقسمةّماّأريدّبهاّوجهّهللاّوقولّاآلخرّ:اعدلّفإنكّلمّتعدلّوقولّذلكّاألنصاريّ:
أنّكانّابنّعمتكّفإنّهذاّكفرّمحضّحيثّزعمّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّإنماّحكمّللزبيرّألنهّابنّعمتهّولذلكّ
أنزلّهللاّتعالىّهذهّاآليةّوأقسمّأنهمّالّيؤمنونّحتىّالّيجدواّفيّأنفسهمّحرجاّمنّحكمهّوإنماّعفاّعنهّالنبيّصلىّ
هللاّعليهّوسلمّكماّعفاّعنّالذيّقالّ:إنّهذهّلقسمةّماّأريدّبهاّوجهّهللاّوعنّالذيّقالّ:اعدلّفانكّلمّتعدلّوقدّذكرناّ
عنّعمرّرضيّهللاّعنهّأنهّقتلّرجالّلمّيرضّبحكمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفنزلّالقرآنّبموافقتهّفكيفّبمنّ
طعنّفيّحكمه؟ّوقدّذكرّطائفةّمنّالفقهاءّمنهمّابنّعقيلّوبعضّأصحابّالشافعيّأنّهذاّكانّعقوبتهّالتعزيرّثمّ
منهمّمنّقالّ:لمّيعزرهّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّألنّالتعزيرّغيرّواجبّومنهمّمنّقالّ:عفاّعنهّألنّالحقّلهّ
ومنهمّمنّقالّ:عاقبهّبأنّأمرّالزبيرّأنّيسقيّثمّيحبسّالماءّحتىّيرجعّإلىّالجدرّوهذهّأقوالّرديةّالّيستريبّمنّ
تأملّفيّأنّهذاّكانّيستحقّالقتلّبعدّنصّالقرآنّأنّمنّهوّبمثلّحالهّليسّبمؤمنّّ.
فإنّقيلّ:ففيّروايةّصحيحةّأنهّكانّمنّأهلّبدرّوفيّالصحيحينّعنّعليّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنهّقالّ:
"وماّيدريكّلعلّهللاّاطلعّعلىّأهلّبدرّفقالّاعملواّماّشئتمّفقدّغفرتّلكم"ّولوّكانّهذاّالقولّكفراّللزمّأنّيغفرّ
ّ:إنهّكفرّّ.
الكفرّوالكفرّالّيغفرّوالّيقالّعنّبدري ّ
فقيلّ:هذهّالزيادةّذكرهاّأبوّاليمانّعنّشعيبّولمّيذكرهاّأكثرّالرواةّفيمكنّأنهاّوهمّكماّوقعّفيّحديثّكعبّوهاللّ
بنّأميةّأنهماّلمّيشهداّبدراّوكذلكّلمّيذكرهّابنّإسحاقّفيّروايتهّعنّالزهريّلكنّالظاهرّصحتهاّّ.
فنقولّ:ليسّفيّالحديثّأنّهذهّالقصةّكانتّبعدّبدرّفلعلهاّكانتّقبلّبدرّوسميّالرجلّبدرياّألنّعبدّهللاّبنّالزبيرّ
حدثّبالقصةّبعدّأنّصارّالرجلّبدرياّفعنّعبدّهللاّبنّالزبيرّعنّأبيهّأنّرجالّمنّاألنصارّخاصمّالزبيرّعندّ
رسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيّشراجّالحرةّالتيّيسقونّبهاّالنخلّفقالّاألنصاريّ:سرحّالماءّيمرّفأبىّعليهّ
فاختصماّعندّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّللزبير"ّ:اسقّياّزبيرّثمّأرسلّ
الماءّإلىّجارك"ّفغضبّاألنصاريّثمّقالّ:ياّرسولّهللاّأنّكانّابنّعمتكّفتلونّوجهّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّثمّ
قالّللزبير"ّ:اسقّياّزبيرّثمّاحبسّالماءّحتىّيرجعّإلىّالجدر"ّفقالّالزبيرّ:وهللاّألنيّأحسبّهذهّاآليةّنزلتّفيّ
ّوكّفّي ّماّ ّش ّج ّّرّّبّيّن ّه ّم}ّمتفقّعليهّوفيّروايةّللبخاريّمنّحديثّعروةّقالّ:
ّح ّكم ّّ
كّالّيّّؤّمّن ّّ
ذلكّ{ّفالّّو ّرّب ّ
ونّ ّحّتىّي ّ
فاستوعىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّحينئذّللزبيرّحقهّوكانّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّقبلّذلكّقدّأشارّ
علىّالزبيرّبرأيّأرادّفيهّسعةّلهّولألنصاريّفلماّأحفظّاألنصاريّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّاستوعىّرسولّ
هللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّللزبيرّحقهّفيّصريحّالحكمّوهذاّيقويّأنّالقصةّمتقدمةّقبلّبدرّألنّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّقضىّفيّسيلّمهزورّأنّاألعلىّيسقىّثمّيحبسّحتىّيبلغّالماءّإلىّالكعبينّفلوّكانتّقصةّالزبيرّبعدّهذاّ
القضاءّلكانّقدّعلمّوجهّالحكمّفيهّوهذاّالقضاءّالظاهرّأنهّمتقدمّمنّحينّقدمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّألنّالحاجةّ
إلىّالحكمّفيهّمنّحينّقدمّولعلّقصةّالزبيرّأوجبتّهذاّالقضاءّّ.
وأيضاّفإنّهؤالءّاآلياتّقدّذكرّغيرّواحدّأنّأولهاّنزلّلماّأرادّبعضّالمنافقينّأنّيحاكمّيهودياّإلىّابنّاألشرفّ
وهذاّإنماّكانّقبلّبدرّألنّابنّاألشرفّذهبّعقبّبدرّإلىّمكةّفلماّرجعّقتلّفلمّيستقرّبعدّبدرّبالمدينةّاستقراراّ
يتحاكمّإليهّوإنّكانتّالقصةّبعدّبدرّفإنّالقائلّلهذهّالكلمةّيكونّقدّتابّواستغفرّوقدّعفاّلهّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
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وسلمّعنّحقهّفغفرّلهّوالمضمونّألهلّبدرّإنماّهوّالمغفرةّ:إماّبأنّيستغفرواّإنّكانّالذنبّمماّالّيغفرّإالّ
باالستغفارّأوّلمّيكنّكذلكّوإماّبدونّأنّيستغفرواّأالّترىّأنّقدامةّبنّمظعونّوكانّبدرياّتأولّفيّخالفةّعمرّماّ
حّفّي ّماّ ّطّعمّوا}ّاآليةّحتىّ
تّ ّجّنا ّ
ّحا ّ
ّسّ ّعلّىّالّذ ّّ
تأولّفيّاستحاللّالخمرّمنّقولهّتعالى{ّ:لّي ّّ
ّينّآ ّمّنواّّو ّعّملّواّالصّال ّ
أجمعّرأيّعمرّوأهلّالشورىّأنّيستتابّهوّأصحابهّفإنّأقرواّبالتحريمّجلدواّوإنّلمّيقرواّبهّكفرواّثمّإنهّتابّ
وكادّييأسّلعظمّذنبهّفيّنفسهّحتىّأرسلّإليهّعمرّرضيّهللاّعنهّبأولّسورةّغافرّفعلمّأنّالمضمونّللبدريينّأنّ
خاتمتهمّحسنةّوأنهمّمغفورّلهمّوإنّجازّأنّيصدرّعنهمّقبلّذلكّماّعسىّأنّيصدرّفإنّالتوبةّتجبّماّقبلهاّّ.
وإذاّثبتّأنّكلّسبّتصريحاّأوّتعريضاّموجبّللقتلّفالذيّيجبّأنّيعتنيّبهّالفرقّبينّالسبّالذيّالّتقبلّمنهّ
التوبةّوالكفرّالذيّتقبلّمنهّالتوبةّفنقولّّ:
هذاّالحكمّقدّنيطّفيّالكتابّوالسنةّباسمّأذىّهللاّورسولهّوفيّبعضّاألحاديثّذكرّالشتمّوالسبّوكذلكّجاءّفيّ
ألفاظّالصحابةّوالفقهاءّذكرّالسبّوالشتمّواالسمّإذاّلمّيكنّلهّحدّفيّاللغةّكاسمّاألرضّوالسماءّوالبرّوالبحرّ
والشمسّوالقمرّوالّفيّالشرعّكاسمّالصالةّوالزكاةّوالحجّواإليمانّوالكفرّفإنهّيرجعّفيّحدهّإلىّالعرفّكالقبضّ
والحرزّوالبيعّوالرهنّوالكرىّونحوهاّفيجبّأنّيرجعّفيّاألذىّوالشتمّإلىّالعرفّفماّعدهّأهلّالعرفّسباّأوّ
انتقاصاّأوّعيباّأوّطعناّونحوّذلكّفهوّمنّالسبّوماّلمّيكنّكذلكّفهوّكفرّبهّفيكونّكفراّليسّبسبّحكمّصاحبهّ
حكمّالمرتدّإنّكانّمظهراّلهّوإالّفهوّزندقةّوالمعتبرّأنّيكونّسباّوأذىّللنبيّعليهّالصالةّوالسالمّوإنّلمّيكنّ
سباّوأذىّلغيرهّفعلىّهذاّكلّماّلوّقيلّلغيرّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأوجبّتعزيراّأوّحداّبوجهّمنّالوجوهّفإنهّ
ّمنّبابّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّكالقذفّواللعنّوغيرهماّمنّالصورةّالتيّتقدمّالتنبيهّعليهاّوأماّماّيختصّ
بالقدحّفيّالنبوةّفإنّلمّيتضمنّإالّمجردّعدمّالتصديقّبنبوتهّفهوّكفرّمحضّوإنّكانّفيهّاستخفافّواستهانةّمعّ
عدمّالتصديقّفهوّمنّالسبّوهناّمسائلّاجتهاديةّيترددّالفقهاءّهلّهيّمنّالسبّأوّمنّالردةّالمحضةّثمّماّثبتّأنهّ
ليسّبسبّفإنّاستسرّبهّصاحبهّفهوّزنديقّحكمهّحكمّالزندقةّوإالّفهوّمرتدّمحضّواستقصاءّاألنواعّوالفرقّبينهاّ
ليسّهذاّموضعهّّ.
فصل.
فأماّالذميّفيجبّالتفريقّبينّمجردّكفرهّبهّوبينّسبهّفإنّكفرهّبهّالّينقضّالعهدّوالّيبيحّدمّالمعاهدّباالتفاقّألناّ
صالحناهمّعلىّهذاّوأماّسبهّلهّفإنهّينقضّالعهدّويوجبّالقتلّكماّتقدمّّ.
قالّالقاضيّأبوّيعلى"ّ:عقدّاألمانّيوجبّإقرارهمّعلىّتكذيبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّالّعلىّشتمهمّوسبهمّله"ّّ.
وقدّتقدمّأنّهذاّالفرقّأيضاّمعتبرّفيّالمسلمّحيثّقتلناهّبخصوصّالسبّوكونهّموجباّللقتلّحداّمنّالحدودّبحيثّ
الّيسقطّبالتوبةّوإنّصحتّوأماّحيثّقتلناهّلداللتهّعلىّالزندقةّأوّلمجردّكونهّمرتداّفالّفرقّحينئذّبينّمجردّالكفرّ
وبينّماّتضمنهّمنّاألنواعّفنقولّّ:
اآلثارّعنّالصحابةّوالتابعينّوالفقهاءّمثلّمالكّوأحمدّوسائرّالفقهاءّالقائلينّبذلكّكلهاّمطلقةّفيّمنّشتمّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّمنّمسلمّأوّمعاهدّفإنهّيقتلّولمّيفصلواّبينّشتمّوشتمّوالّبينّأنّيكررّالشتمّأوّالّيكررهّأوّ
ّ:أنّالّيتكلمّبهّفيّمألّمنّالمسلمينّوإالّفالحدّالّيقامّعليهّحتىّيشهدّ
يظهرهّأوّالّيظهرهّوأعنيّبقوليّالّيظهره ّ
مسلمانّأنهماّسمعاهّيشتمهّأوّحتىّيقرّبالشتمّوكونهّيشتمهّبحيثّيسمعهّالمسلمونّإظهاراّلهّاللهمّإالّأنّيفرضّأنهّ
شتمهّفيّبيتهّخالياّفسمعهّجيرانهّالمسلمونّأوّمنّاسترقّالسمعّمنهمّّ.
قالّمالكّوأحمد"ّ:كلّمنّشتمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأوّتنقصهّمسلماّكانّأوّكافراّفإنهّيقتلّوالّيستتاب"ّفنصاّ
علىّأنّالكافرّيجبّقتلهّبتنقصهّلهّكماّيقتلّبشتمهّوكماّيقتلّالمسلمّبذلكّوكذلكّأطلقّسائرّأصحابناّأنّسبّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّمنّالذميّيوجبّالقتلّّ.
وذكرّالقاضيّوابنّعقيلّوغيرهماّأنّماّأبطلّاإليمانّفإنهّيبطلّاألمانّإذاّأظهروهّفإنّاإلسالمّأوكدّمنّعقدّالذمةّ
فإذاّكانّمنّالكالمّماّيبطلّحقّاإلسالمّفأنّيبطلّحقنّالذمةّأولىّمعّالفرقّبينهماّمنّوجهّآخرّفإنّالمسلمّإذاّسبّ
الرسولّدلّعلىّسوءّاعتقادهّفيّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّفلذلكّكفرّوالذميّقدّعلمّأنّاعتقادهّذلكّوأقررناهّ
علىّاعتقادهّوإنماّأخذّعليهّكتمهّوأنّالّيظهرهّفبقيّتفاوتّماّبينّاإلظهارّواإلضمارّّ.
قالّابنّعقيل"ّ:فكماّأخذّعلىّالمسلمّأنّالّيعتقدّذلكّأخذّعلىّالذميّأنّالّيظهرهّفإظهارّهذاّكإضمارّذاكّ
وإضمارهّالّضررّعلىّاإلسالمّوالّإزراءّفيهّوفيّإظهارهّضررّوإزراءّعلىّاإلسالمّولهذاّماّبطنّمنّالجرائمّالّ
يتبعهاّفيّحقّالمسلمّولوّأظهرهاّأقمناّعليهمّحدّهللا"ّّ.
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وطردّالقاضيّوابنّعقيلّهذاّالقياسّفيّكلّماّينقضّاإليمانّمنّالكالمّمثلّالتثنيةّوالتثليثّكقولّالنصارى"ّ:إنّهللاّ
ثالثّثالثة"ّونحوّذلكّ:أنّالذميّمتىّأظهرّماّيعلمهّمنّدينهّمنّالشركّنقضّالعهدّكماّأنهّإنّأظهرّماّنعلمهّبقولهّ
فيّنبيناّعليهّالصالةّوالسالمّنقضّالعهدّّ.
قالّالقاضيّ:وقدّنصّأحمدّعلىّذلكّفقالّفيّروايةّحنبل"ّ:كلّمنّذكرّشيئاّيعرضّبهّالربّفعليهّالقتلّمسلماّكانّ
أوّكافراّهذاّمذهبّأهلّالمدينة"ّّ.
ّ:كذبتّفقال"ّ:يقتلّألنهّشتم"ّ
وقالّجعفرّبنّمحمدّ:سمعتّأباّعبدّهللاّيسألّعنّيهوديّمرّبمؤذنّوهوّيؤذنّفقالّله ّ
فقدّنصّعلىّقتلّمنّكذبّالمؤذنّفيّكلماتّاألذانّوهيّقولّ"هللاّأكبر"ّأوّ"أشهدّأنّالّإلهّإالّهللا"ّأوّ"أشهدّأنّ
محمداّرسولّهللا"ّوقدّذكرهاّالخاللّوالقاضيّفيّسبّهللاّبناءّعلىّأنهّكذبهّفيماّيتعلقّبذكرّالربّسبحانهّواألشبهّ
أنهّعامّفيّتكذيبهّفيماّيتعلقّبذكرّالربّوذكرّالرسولّبلّهوّفيّهذاّأولىّألنّاليهوديّالّيكذبّمنّقالّ"الّإلهّإالّ
ّ:إنهّيقتلّبكلّ
هللا"ّوالّمنّقالّ"هللاّأكبر"ّوإنماّيكذبّمنّقالّأنّمحمداّرسولّهللاّوهذاّقولّجمهورّالمالكيينّقالوا ّ
سبّسواءّكانواّيستحلونهّأوّالّيستحلونهّألنهمّوإنّاستحلوهّفإناّلمّنعطهمّالعهدّعلىّإظهارهّوكماّالّيحصنّاإلسالمّ
منّسبهّكذلكّالّتحصنّمنهّالذمةّوهوّقولّأبيّمصعبّوطائفةّمنّالمدنيينّّ.
قالّأبوّمصعبّفيّنصرانيّقال"ّ:والذيّاصطفىّعيسىّعلىّمحمد""ّ:اختلفّالعلماءّفيهّفضربتهّحتىّقتلتهّأوّ
عاشّيوماّوأمرتّمنّجرّبرجلهّوطرحّعلىّمزبلةّفأكتلهّالكالب"ّّ.
قالّأبوّمصعبّفيّنصرانيّقال"ّ:عيسىّخلقّمحمدا"ّقال"ّ:يقتل"ّّ.
وأفتىّسلفّاألندلسيينّبقتلّنصرانيةّاستهلتّبنفيّالربوبيةّوبنوةّعيسىّهللّّ.
وقالّابنّالقاسمّفيمنّسبهّفقال"ّ:ليسّبنبيّأوّلمّيرسلّأوّلمّينزلّعليهّقرآنّوإنماّهوّشيءّيقوله"ّونحوّهذاّ:فيقتلّ
وإنّقال"ّ:إنّمحمداّلمّيرسلّإليناّوإنماّأرسلّإليكمّوإنماّنبيناّموسىّأوّعيسى"ّونحوّهذاّ:الّشيءّعليهمّألنّهللاّ
أقرهمّعلىّمثلهّّ.
قالّابنّالقاسمّ:وإذاّقالّالنصرانيّ"دينناّخيرّمنّدينكمّإنماّدينكمّدينّالحمير"ّونحوّهذاّمنّالقبيحّأوّسمعّالمؤذنّ
يقولّ"أشهدّأنّمحمداّرسولّهللا"ّفقالّ:كذلكّيعظكمّهللاّففيّهذاّاألدبّالموجعّوالسجنّالطويلّوهذاّقولّمحمدّبنّ
سحنونّوذكرهّعنّأبيهّولهمّقولّآخرّفيماّإذاّسبهّبالوجهّالذيّبهّكفرواّأنهّالّيقتلّّ.
قالّسحنونّعنّابنّالقاسم"ّ:منّشتمّاألنبياءّمنّاليهودّوالنصارىّبغيرّالوجهّالذيّبهّكفرواّضربتّعنقهّإالّأنّ
يسلم"ّّ.
وقالّسحنونّفيّاليهوديّيقولّللمؤذنّإذاّتشهدّ"كذبت""ّ:يعاقبّالعقوبةّالموجعةّمعّالسجنّالطويل"ّّ.
وقدّتقدمّنصّاإلمامّأحمدّفيّمثلّهذهّالصورةّعلىّالقتلّألنهّشتمّّ.
وكذلكّاختلفّأصحابّالشافعيّفيّالسبّالذيّينتقضّبهّعهدّالذميّويقتلّبهّإذاّقلناّبذلكّعلىّالوجهينّ:أحدهماّ:
ينتقضّبمطلقّالسبّلنبيناّوالقدحّفيّدينناّإذاّأظهروهّوإنّكانواّيعتقدونّذلكّديناّوهذاّقولّأكثرهمّوالثانيّ:أنهمّإذاّ
ذكروهّبماّيعتقدونهّفيهّديناّمنّأنهّليسّبرسولّوالقرآنّليسّبكالمّهللاّفهوّكإظهارهمّقولهمّفيّالمسيحّومعتقدهمّفيّ
ّالتثليثّقالواّ:وهذاّالّينقضّالعهدّبالّترددّبلّيعزرونّعلىّإظهارهّوأماّماّذكروهّبماّالّيعتقدونهّديناّكالطعنّفيّ
نسبهّفهوّالذيّقيلّفيهّ:ينقضّالعهدّوهذاّاختيارّالصيدالنيّوأبيّالمعاليّوغيرهماّّ.
وحجةّمنّفرقّبينّماّيعتقدونهّفيهّديناّوماّالّيعتقدونهّكماّاختارهّبعضّالمالكيةّوبعضّالشافعيةّأنهمّقدّأقرواّعلىّ
دينهمّالذيّيعتقدونهّلكنّمنعواّمنّإظهارهّفإذاّأظهروهّكانّكماّلوّأظهرواّسائرّالمناكيرّالتيّهيّمنّدينهمّكالخمرّ
والخنزيرّوالصليبّورفعّالصوتّبكتابهمّونحوّذلكّوهذاّإنماّيستحقونّعليهّالعقوبةّوالنكالّبماّدونّالقتلّّ.
يؤيدّذلكّأنّإظهارّمعتقدهمّفيّالرسولّليسّبأعظمّمنّإظهارّمعتقدهمّفيّهللاّوقدّعلمّهؤالءّأنّإظهارّمعتقدهمّالّ
يوجبّالقتلّواستبعدواّأنّينتقضّعهدهمّبإظهارّمعتقدهمّإذاّلمّيكنّمذكوراّفيّالشرطّوهذاّبخالفّماّإذاّسبوهّبماّ
الّيعتقدونهّديناّفإناّلمّنقرهمّعلىّذلكّظاهراّوالّباطناّوليسّهوّمنّدينهمّفصارّبمنزلةّالزناّوالسرقةّوقطعّ
الطريقّوهذاّالقولّمقاربّلقولّالكوفيينّوقدّظنّمنّسلكهّأنهّخلصّبذلكّمنّسؤالهمّوليسّاألمرّكماّاعتقدهّفإنّ
األدلةّالتيّذكرناهاّمنّالكتابّوالسنةّواإلجماعّواالعتبارّكلهاّتدلّعلىّالسبّبماّيعتقدهّفيهّديناّوماّالّيعتقدهّفيهّ
ديناّوأنّمطلقّالسبّموجبّللقتلّومنّتأملّكلّدليلّبانفرادهّلمّيخفّعليهّأنهاّجميعاّتدلّعلىّالسبّالمعتقدّديناّ
كماّتدلّعلىّالسبّالذيّالّيعتقدهّديناّومنهاّماّهوّنصّفيّالسبّالذيّيعتقدّديناّبلّأكثرهاّكذلكّفإنّالذينّكانواّ
يهجونهّمنّالكفارّالذينّأهدرّدماءهمّلمّيكونواّيهجونهّإالّبماّيعتقدونهّديناّمثلّنسبتهّإلىّالكذبّوالسحرّوذمّدينهّ
ومنّاتبعهّوتنفيرّالناسّعنهّإلىّغيرّذلكّمنّاألمورّفأماّالطعنّفيّنسبهّأوّخلقهّأوّأمانتهّأوّوفائهّأوّصدقهّفيّ
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غيرّدعوىّالرسالةّفلمّيكنّأحداّيتعرضّلذلكّفيّغالبّاألمرّوالّيتمكنّمنّذلكّوالّيصدقهّأحدّفيّذلكّالّمسلمّ
والّكافرّلظهورّكذبهّوقدّتقدمّذلكّفالّحاجةّإلىّإعادتهّّ.
ثمّنقولّ:هناّهذاّالفرقّمتهافتّمنّوجوهّّ:
أحدهاّ:أنّالذميّلوّأظهرّلعنةّالرسولّأوّتقبيحهّأوّالدعاءّعليهّبالسخطّوجهنمّوالعذابّأوّنحوّذلكّفإنّقيل"ّ:ليسّ
منّالسبّالذيّينتقضّبهّالعهد"ّكانّهذاّقوالّمردوداّسمجاّفإنهّمنّلعنّشخصاّوقبحهّلمّيبقّمنّسبهّغايةّوفيّ
الصحيحينّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنهّقال"ّ:لعنّالمؤمنّكقتله"ّومعلومّأنّهذاّأشدّمنّالطعنّفيّخلقهّ
وأمانتهّأوّوفائهّوإنّقيل"ّ:هوّسبّله"ّفقدّعلمّأنّمنّالكفارّمنّيعتقدّذلكّديناّويرىّأنهّمنّقرباتهّكتقريبّالمسلمّ
بلعنّمسيلمةّواألسودّالعنسيّّ.
الوجهّالثانيّ:أنهّعلىّالقولّبالفرقّالمذكورّإذاّسبهّبماّالّيعتقدهّديناّمثلّالطعنّفيّنسبهّأوّخلقهّأوّخلقهّونحوّذلكّ
فمنّأينّينتقضّعهدهّويحلّدمه؟ّومعلومّأنهّقدّأقرّعلىّماّهوّأعظمّمنّذلكّمنّالطعنّفيّدينهّالذيّهوّأعظمّمنّ
الطعنّفيّنسبهّومنّالكفرّبربهّالذيّهوّأعظمّالذنوبّومنّسبّهللاّبقولهّ:إنّلهّصاحبةّوولداّوأنهّثالثّثالثةّفإنهّ
الّضررّيلحقّاألمةّفيّدينهاّبإظهارّماّالّيعتقدّصحتهّمنّالسبّإالّويلحقهمّبإظهارّماّكفرّبهّأعظمّمنّذلكّفإذاّ
أقرّعلىّأعظمّالسببينّضرراّفإقرارهّعلىّأدناهماّضرراّأولىّنعمّبينهماّمنّالفرقّأنهّإذاّطعنّفيّنسبهّأوّخلقهّ
فإنهّيقرّلناّبأنهّكاذبّأوّأهلّدينهّيعتقدونّأنهّكاذبّآثمّبخالفّالسبّالذيّيعتقدهّديناّفإنهّوأهلّدينهّمتفقونّعلىّ
أنهّليسّبكاذبّفيهّوالّآثمّفيعودّاألمرّإلىّأنهّقالّكلمةّأثمّبهاّعندهمّوعندناّلكنّفيّحقّمنّالّحرمةّلهّعندهّبلّ
مثالهّعندهّأنّيقذفّالرجلّمسيلمةّأوّالعنسيّأوّينسبهّإلىّأنهّكانّأسودّأوّأنهّكانّدعياّأوّكانّيسرقّأوّكانّقومهّ
يستخفونّبهّونحوّذلكّمنّالوقيعةّفيّعرضهّبغيرّحقّومعلومّأنّهذاّالّيوجبّالقتلّبلّوالّيوجبّالجلدّأيضاّفإنّ
ّالعرضّيتبعّالدمّفمنّلمّيعصمّدمهّلمّيصنّعرضهّفلوّلمّيجبّقتلّالذميّإذاّسبّالرسولّلكونهّقدّقدحّفيّدينناّلمّ
يجبّقتلهّبشيءّمنّالسبّأيضاّفإنّخطبّذلكّيسيرّّ.
يبينّذلكّأنّالمسلمّإنماّقتلّإذاّسبهّبالقذفّونحوهّألنّالقدحّفيّنسبهّقدحّفيّنبوتهّفإذاّكناّبإظهارّالقدحّفيّالنبوةّ
الّنقتلّالذميّفأنّالّنقتلهّبإظهارّالقدحّفيماّالّيقدحّفيّالنبوةّأولىّإذّالوسائلّأضعفّمنّالمقاصدّّ.
وهذاّالبحثّإذاّحققّاضطرّالمنازعّإلىّأحدّاألمرينّ:إماّموافقةّمنّقالّمنّأهلّالرأيّإنّالعهدّالّينقضّمنّالسبّ
وإماّموافقةّالدهماءّفيّأنّالعهدّينتقضّبكلّسبّوأماّالفرقّبينّسبّوسبّفيّانتقاضّالعهدّواستحاللّالدمّ
فمتهافتّّ.
ثمّإنهّإذاّفرقّلمّيمكنهّإيجابّالقتلّوالّنقضّالعهدّبذلكّأصالّومنّادعىّوجوبّالقتلّبذلكّوحدهّلمّيمكنهّأنّيقيمّ
عليهّدليالّّ.
الثالثّ:أناّإذاّلمّنقتلهمّبإظهارّماّيعتقدونهّديناّلمّيمكناّأنّنقتلهمّبإظهارّشيءّمنّالسبّفإنهّماّمنّأحدّمنهمّيظهرّ
شيئاّمنّذلكّإالّويمكنهّأنّيقولّ:إنيّمعتقدّلذلكّمتدينّبهّوإنّكانّطعناّفيّالنسبّكماّيتدينونّبالقدحّفيّعيسىّ
ّ:هلّهيّ
وأمهّعليهماّالسالمّويقولونّعلىّمريمّبهتاناّعظيماّثمّإنهمّفيماّبينهمّقدّيختلفونّفيّأشياءّمنّأنواعّالسب ّ
صحيحةّعندهمّأوّباطلة؟ّوهمّقومّبهتّضالونّفالّيشاءونّأنّيأتواّببهتانّونوعّمنّالضاللّالذيّالّرادّللقلوبّ
منهّثمّيقولونّ"هوّمعتقدنا"ّإالّفعلوهّفحينئذّالّيقتلونّحتىّيثبتّأنهمّالّيعتقدونهّديناّوهذاّالقدرّهوّمحلّاختالفّ
وبعضهّالّيعلمّإالّمنّجهتهمّوقولّبعضهمّفيّبعضّغيرّمقبولّونحنّوإنّكناّنعرفّأكثرّعقائدهمّفيماّتخفيّ
صدورهمّأكبرّوتجددّالكفرّوالبدعّمنهمّغيرّمستنكرّفهذاّالفرقّمفضاةّإلىّحتمّالقتلّبسبّالرسولّوهوّلعمريّ
قولّأهلّالرأيّومستندهمّماّأبداهّهؤالءّوقدّقدمناّالجوابّعنّذلكّوبيناّأناّإنماّأقررناهمّعلىّإخفاءّدينهمّالّعلىّ
إظهارّباطلّقولهمّوالمجاهرةّبالطعنّفيّدينناّوإنّكانواّيستحلونّذلكّفإنّالمعاهدةّعلىّتركهّصيرتهّحراماّفيّ
دينهمّكالمعاهدةّعلىّالكفّعنّدمائناّوأموالناّوبيناّأنّالمجاهرةّبكلمةّالكفرّفيّدارّاإلسالمّكالمجاهرةّبضربّ
السيفّبلّأشدّعلىّأنّالكفرّأعمّمنّالسبّفقدّيكونّالرجلّكافراّوالّيسبّوهذاّهوّسرّالمسألةّفالّبدّمنّبسطهّ
فنقولّّ:
التكلمّفيّتمثيلّسبّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوذكرّصفتهّذلكّمماّيثقلّعلىّالقلبّواللسانّونحنّنتعاظمّأنّ
نتفوهّبذلكّذاكرينّلكنّاالحتياجّإلىّالكالمّفيّحكمّذلكّنحنّنفرضّالكالمّفيّأنواعّالسبّمطلقاّمنّغيرّتعيينّ
والفقيهّيأخذّحظهّمنّذلكّفنقولّ:السبّنوعانّدعاءّوخبرّأماّالدعاءّفمثلّأنّيقولّالقائلّلغيرهّ:لعنهّهللاّأوّقبحهّهللاّ
أوّأخزاهّهللاّأوّالّرحمهّهللاّأوّالّرضيّهللاّعنهّأوّقطعّهللاّدابرهّفهذاّوأمثالهّسبّلألنبياءّولغيرهمّوكذلكّلوّقالّ
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عنّنبيّ:الّصلىّهللاّعليهّأوّالّسلمّأوّالّرفعّهللاّذكرهّأوّمحاّهللاّاسمهّونحوّذلكّمنّالدعاءّعليهّبماّفيهّضررّ
عليهّفيّالدنياّأوّفيّالدينّأوّفيّاآلخرةّّ.
فهذاّكلهّإذاّصدرّمنّمسلمّأوّمعاهدّفهوّسبّفأماّالمسلمّفيقتلّبهّبكلّحالّوأماّالذميّفيقتلّبذلكّإذاّأظهرهّّ.
فأماّإنّأظهرّالدعاءّللنبيّوأبطنّالدعاءّعليهّإبطاناّيعرفّمنّلحنّالقولّبحيثّيفهمهّبعضّالناسّدونّالبعضّمثلّ
قولهّ:السامّعليكمّإذاّأخرجهّمخرجّالتحيةّوأظهرّأنهّيقولّالسالمّففيهّقوالنّّ:
أحدهماّ:أنهّمنّالسبّالذيّيقتلّبهّوإنماّكانّعفوّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعنّاليهودّالذينّحيوهّبذلكّحالّضعفّ
اإلسالمّبالبقاءّعليهّلماّكانّمأموراّبالعفوّعنهمّوالصبرّعلىّأذاهمّوهذاّقولّطائفةّمنّالمالكيةّوالشافعيةّوالحنبليةّ
مثلّالقاضيّعبدّالوهابّوالقاضيّأبيّيعليّوأبيّإسحاقّالشيرازيّوأبيّالوفاءّبنّعقيلّوغيرهمّوممنّذهبّإلىّ
أنّهذاّسبّمنّقالّقالّلمّيعلمّأنّهؤالءّكانواّأهلّعهدّوهذاّقولّساقطّألناّقدّبيناّفيماّتقدمّأنّاليهودّالذينّبالمدينةّ
كانواّمعاهدينّوقالّآخرونّ:كانّالحقّلهّولهّأنّيعفوّعنهمّفأماّبعدهّفالّعفوّّ.
والقولّالثانيّ:أنهّليسّمنّالسبّالذيّينتقضّالعهدّألنهمّلمّيظهرواّالسبّولمّيجهرواّبهّوإنماّأظهرواّالتحيةّ
والسالمّلفظاّوحاالّوحذفواّالالمّحذفاّخفياّيفطنّلهّبعضّالسامعينّوقدّالّيفطنّلهّاألكثرونّولهذاّقالّالنبيّصلىّ
هللاّعليهّوسلم"ّ:إنّاليهودّإذاّسلمواّفإنماّيقولّأحدهمّ:السامّعليكمّفقولواّ:وعليكم"ّفجعلّهذاّشرعاّباقياّفيّحياتهّ
"ّ:أتدرونّماّقال؟ّ
وبعدّموتهّحتىّصارتّالسنةّأنّيقالّللذميّإذاّسلمّ:وعليكمّوكذلكّلماّسلمّعليهمّاليهوديّقال ّ
إنماّقالّ:السامّعليكم"ّولوّكانّهذاّمنّالسبّالذيّهوّسبّلوجبّأنّيشرعّعقوبةّاليهوديّإذاّسمعّمنهّذلكّولوّ
ّوكّ ّحيّ
كّّب ّماّلّ ّمّ
ّو ّّ
بالجلدّفلماّلمّيشرعّذلكّعلمّأنهّالّيجوزّمؤاخذتهمّبذلكّوقدّأخبرّهللاّعنهمّبقولهّتعالىّ{ّوإّّذاّ ّجاء ّّ
لّ ّح ّسّب ّه ّمّ ّج ّهّن ّمّّي ّ
صيرّّ}ّفجعلّعذابّاآلخرةّ
صلّّوّن ّهاّّفّبّئ ّّ
هللاّّب ّماّّنقّو ّ
ّعّذّبّناّ ّّ
هللاّّوّيقّولّ ّّ
كّّب ّهّ ّّ
ّحّي ّ
سّ ّال ّم ّ
ونّفّيّأّّنفّ ّس ّه ّمّلّّوالّيّ
ّي ّ
حسبهمّيدلّعلىّأنهّلمّيشرعّعلىّذلكّعذاباّفيّالدنياّوهذاّلوّأنهمّقدّقررواّعلىّذلكّلقالواّإنماّقلناّالسالمّوإنماّ
السمعّيخطئّوأنتمّتتقولونّعليناّفكانواّفيّهذاّمثلّالمنافقينّالذينّيظهرونّاإلسالمّويعرفونّفيّلحنّالقولّ
ويعرفونّبسيماهمّفإنهّالّيمكنّعقوبتهمّباللحنّوالسيماّفإنّموجباتّالعقوباتّالّبدّأنّتكونّظاهرةّالظهورّالذيّ
يشتركّفيهّالناسّوهذاّالقدرّوإنّكانّكفراّمنّالمسلمّفإنماّيكونّنقضاّللعهدّإذاّأظهرهّالذميّوإتيانهّبهّعلىّهذاّ
الوجهّغايةّماّيكونّمنّالكتمانّواإلخفاءّونحنّالّنعاقبهمّعلىّماّيسرونهّويخفونهّمنّالسبّوغيرهّوهذاّقولّ
جماعاتّمنّالعلماءّمنّالمتقدمينّومنّأصحابناّوالمالكيينّوغيرهمّوممنّأجازّهذاّالقولّممنّزعمّأنّهذاّدعاءّ
ّبالسامّوهوّالموتّعلىّأصحّالقولينّأوّدعاءّبالسامةّوأماّالذينّقالواّإنّالموتّمحتومّعلىّالخليقةّقالواّ:وهذاّ
تعريضّباألذىّالّبالسبّوهذاّالقولّضعيفّفإنّالدعاءّعلىّالرسولّوالمؤمنينّبالموتّوتركّالدينّمنّأبلغّالسبّ
كماّأنّالدعاءّبالحياةّوالعافيةّوالصحةّوالثباتّعلىّالدينّمنّأبلغّالكرامةّّ.
النوعّالثانيّ:الخبرّفكلّماّعدهّالناسّشتماّأوّسباّأوّتنقصاّفإنهّيجبّبهّالقتلّكماّتقدمّفإنّالكفرّليسّمستلزماّللسبّ
وقدّيكونّالرجلّكافراّليسّبسابّوالناسّيعلمونّعلماّعاماّأنّالرجلّقدّيبغضّالرجلّويعتقدّفيهّالعقيدةّالقبيحةّ
والّيسبهّوقدّيضمّإلىّذلكّمسبةّوإنّكانتّالمسبةّمطابقةّللمعتقدّفليسّكلّماّيحتملّعقداّيحتملّقوالّوالّماّيحتملّ
أنّيقالّسراّيحتملّأنّيقالّجهراّوالكلمةّالواحدةّتكونّفيّحالّسباّوفيّحالّليستّبسبّفعلمّأنّهذاّيختلفّ
باختالفّاألقوالّواألحوالّوإذاّلمّيكنّللسبّحدّمعروفّفيّاللغةّوالّفيّالشرعّفالمرجعّفيهّإلىّعرفّالناسّفماّ
كانّفيّالعرفّسباّللنبيّفهوّالذيّيجبّأنّننزلّعليهّكالمّالصحابةّوالعلماءّوماّالّفالّونحنّنذكرّمنّذلكّأقساماّ
ّفنقولّّ:
الّشكّأنّإظهارّالتنقصّواالستهانةّعندّالمسلمينّسبّكالتسميةّباسمّالحمارّأوّالكلبّأوّوصفهّبالمسكنةّوالخزيّ
والمهانةّأوّاإلخبارّبأنهّفيّالعذابّوأنّعليهّآثامّالخالئقّونحوّذلكّوكذلكّإظهارّالتكذيبّعلىّوجهّالطعنّفيّ
المكذبّمثلّوصفهّبأنهّساحرّخادعّمحتالّوأنهّيضرّمنّاتبعهّوأنّماّجاءّبهّكلهّزورّوباطلّونحوّذلكّفإنّنظمّ
ذلكّشعراّكانّأبلغّفيّالشتمّفإنّالشعرّيحفظّويروىّوهوّالهجاءّوربماّيؤثرّفيّنفوسّكثيرةّمعّالعلمّببطالنهّأكثرّ
منّتأثيرّالبراهينّفإنّغنيّبهّبينّمألّمنّالناسّفهوّالذيّقدّتفاقمّأمرهّوأماّمنّأخبرّعنّمعتقدهّبغيرّطعنّفيهّمثلّ
أنّيقولّ:أناّلستّمتبعهّأوّلستّمصدقهّأوّالّأحبهّأوّالّأرضىّدينهّونحوّذلكّفإنماّأخبرّعنّاعتقادّأوّإرادةّلمّ
يتضمنّانتقاصاّألنّعدمّالتصديقّوالمحبةّقدّيصدرّعنّالجهلّوالعنادّوالحسدّوالكبرّوتقليدّاألسالفّوإلفّالدينّ
ّأكثرّمماّيصدرّعنّالعلمّبصفاتّالنبيّخالفّماّإذاّقالّمنّكانّومنّهوّرأىّكذاّوكذاّهوّونحوّذلكّوإذاّقالّ:لمّ
يكنّرسوالّوالّنبياّولمّينزلّعليهّشيءّونحوّذلكّفهوّتكذيبّصريحّوكلّتكذيبّفقدّتضمنّنسبتهّإلىّالكذبّ
ووصفهّبأنهّكذابّلكنّبينّقوله"ّ:ليسّبنبي"ّوقوله"ّ:هوّكذاب"ّفرقّمنّحيثّإنّهذاّإنماّتضمنّالتكذيبّبواسطةّ
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علمناّأنهّكانّيقولّ:إنيّرسولّهللاّوليسّمنّنفىّعنّغيرهّبعضّصفاتهّنفياّمجرداّكمنّنفاهاّعنهّناسباّلهّإلىّ
الكذبّفيّدعواهاّوالمعنىّالواحدّقدّيؤدىّبعباراتّبعضهاّيعدّسباّوبعضهاّالّيعدّسباّوقدّذكرناّأنّاإلمامّأحمدّ
نصّعلىّأنّمنّقالّللمؤذنّ"كذبت"ّفهوّشاتمّوذلكّألنّابتداءهّبذلكّللمؤذنّمعلناّبذلكّبحيثّيسمعهّالمسلمونّ
طاعناّفيّدينهمّمكذباّلألمةّفيّتصديقهاّبالوحدانيةّوالرسالةّالّريبّأنهّشتمّّ.
فإنّقيلّ:ففيّالحديثّالصحيحّالذيّيرويهّالرسولّعنّهللاّتباركّوتعالىّأنهّقال"ّ:شتمنيّابنّآدمّوماّينبغيّلهّذلكّ
وكذبنيّابنّآدمّوماّينبغيّلهّذلكّفأماّشتمهّإيايّفقولهّإنيّاتخذتّولداّوأماّتكذيبهّإيايّفقولهّلنّيعيدنيّكماّبدأني"ّ
فقدّقرنّبينّالتكذيبّوالشتمّّ.
فيقالّقوله"ّ:لنّيعيدنيّكماّبدأني"ّيفارقّقولّاليهوديّللمؤذنّ"كذبت"ّمنّوجهينّّ:
أحدهماّ:أنهّلمّيصرحّبنسبتهّإلىّالكذبّونحنّلمّنقلّ:إنّكلّتكذيبّشتمّإذّلوّقيلّذلكّلكانّكلّكافرّشاتماّوإنماّ
قيلّ:إنّاإلعالنّبمقابلةّداعيّالحقّبقوله"ّ:كذبت"ّسبّلألمةّوشتمّلهاّفيّاعتقادّالنبوةّوهوّسبّللنبوةّكماّأنّالذينّ
هجواّمنّاتبعّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعلىّإتباعهمّإياهّكانواّسابينّللنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمثلّشعرّبنتّ
مروانّوشعرّكعبّبنّزهيرّوغيرهماّوأماّقولّالكافر"ّ:لنّيعيدنيّكماّبدأني"ّفإنهّنفيّلمضمونّخبرّهللاّبمنزلةّ
سائرّأنواعّالكفرّّ.
الثانيّ:أنّالكافرّالمكذبّبالبعثّالّيقولّ:إنّهللاّأخبرّأنهّسيعيدنيّوالّيقولّ:إنّهذاّالكالمّتكذيبّهللّوإنّكانّتكذيباّ
"ّفإنهّمقرّبأنّهذاّطعنّعلىّالمكذبّوعيبّلهّوانتقاصّبهّوهذاّ
بخالفّالقائلّللرسولّأوّلمنّصدقّالرسولّ"كذبت ّ
ظاهرّوكلّكالمّتقدمّذكرهّفيّالمسألةّاألولىّمنّنظمّونحوهّعدهّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّسباّحتىّرتبّعلىّقائلهّ
ّحكمّالسابّفإنهّسبّأيضاّوكذلكّماّكانّفيّمعناهّوقدّتقدمّذكرّذلكّوالكالمّعلىّأعيانّالكلماتّالّينحصرّوإنماّ
جماعّذلكّأنّماّيعرفّالناسّأنهّسبّفهوّسبّوقدّيختلفّذلكّباختالفّاألحوالّواالصطالحاتّوالعاداتّوكيفيةّ
الكالمّونحوّذلكّوماّاشتبهّفيهّاألمرّألحقّبنظيرهّوشبههّوهللاّسبحانهّأعلمّّ.
فصل.
وكلّماّكانّمنّالذميّسباّينقضّعهدهّويوجبّقتلهّفإنّالتوبةّتوبتهّمنهّالّتقبلّعلىّماّتقدمّهذاّهوّالذيّعليهّعامةّ
أهلّالعلمّمنّأصحابناّوغيرهمّّ.
وقدّتقدمّعنّالشيخّأبيّمحمدّالمقدسيّرضيّهللاّعنهّأنهّقالّ:إنّالذميّإذاّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّثمّأسلمّ
سقطّعنهّالقتلّوإنهّإذاّقذفهّثمّأسلمّففيّسقوطّالقتلّعنهّروايتانّوينبغيّأنّيبنىّكالمهّعلىّأنهّإنّسبهّبماّيعتقدهّ
فيهّديناّسقطّعنهّالقتلّبإسالمهّكاللعنّوالتقبيحّونحوهّوإنّسبهّبماّالّيعتقدهّفيهّكالقذفّلمّيسقطّعنهّألنّماّيعتقدهّ
فيهّكفرّمحضّسقطّحدهّباإلسالمّباطناّفيجبّأنّيسقطّظاهراّأيضاّألنّسقوطّاألصلّالذيّهوّاالعتقادّيستتبعّ
سقوطّفروعهّوأماّماّالّيعتقدهّفهوّفريةّيعلمّهوّأنهاّفريةّفهيّبمنزلةّسائرّحقوقّاآلدميينّوإنّحملّالكالمّعلىّ
ظاهرهّفيّأنهّيستثنىّالقذفّفقطّمنّبينّسائرّأنواعّالسبّفيمكنّأنّيوجهّبأنّقذفّغيرهّلماّتغلظّبأنّجعلّعلىّ
صاحبهّالحدّالمؤقتّوهوّثمانونّبخالفّغيرهّمنّأنواعّالسبّفإنّعقوبتهّالتعزيرّالمفوضّإلىّاجتهادّذيّالسلطانّ
كذلكّيفرقّفيّحقهّبينّالقذفّوغيرهّفيجعلّعلىّقاذفهّالحدّمطلقاّوهوّالقتلّوإنّأسلمّويدرأّعنّالسابّالحدّإذاّ
تابّلكنّهذاّالفرقّليسّبمرضيّفإنّقذفهّإنماّأوجبّالقتلّونقضّالعهدّلماّقدحّفيّنسبهّوكانّذلكّقدحاّفيّنبوتهّ
وهذاّمعنىّيستويّفيهّالسبّبالقذفّوبغيرهّمنّأنواعّاألكاذيبّبلّقدّتوصفّمنّاألفعالّأوّاألقوالّالمنكرةّبماّ
يلحقّبالموصوفّشيئاّوغضاضةّأعظمّمنّهذاّوإنماّفرقّفيّحقّغيرهّبينّالقذفّوغيرهّألنهّالّيمكنّتكذيبّ
القاذفّبهّكماّيمكنّتكذيبّغيرهّفصارّالعارّبهّأشدّّ.
وهناّكلماتّالسبّالقادحةّفيّالنبوةّسواءّفيّالعلمّببطالنهاّظهوراّوخفاءّفإنّالعلمّبكذبّالقاذفّكالعلمّبكذبّ
الناسبّلهّإلىّمنكرّمنّالقولّوزورّالّفرقّبينهماّّ.
وبالجملةّفالمنصوصّعنّاإلمامّأحمدّوعامةّأصحابهّوسائرّأهلّالعلمّأنهّالّفرقّفيّهذاّالبابّبينّالسبّبالقذفّ
وغيرهّبلّمنّقال"ّ:إنهّينتقضّعهدهّويتحتمّقتله"ّلمّيفرقّبينّالقذفّوغيرهّومنّقال"ّ:يسقطّعنهّالقتلّبإسالمه"ّلمّ
يفرقّبينّالقذفّوغيرهّومنّفرقّمنّالفقهاءّبينّماّيعتقدهّوماّالّيعتقدهّفإنماّفرقّفيّانتقاضّالعهدّالّفيّسقوطّ
القتلّعنهّباإلسالمّلكنّهوّيصلحّأنّيكونّمعاضداّلقولّالشيخّأبيّمحمدّألنهّفرقّبينّالنوعينّفيّالجملةّوأماّ
اإلمامّأحمدّوسائرّالعلماءّالمتقدمينّفإنماّخالفهمّفيّالسبّمطلقاّوليسّفيّشيءّمنّكالمّاإلمامّأحمدّرضيّهللاّعنهّ
تعرضّللقذفّلخصوصهّوإنماّذكرهّأصحابهّفيّالقذفّألنهمّتكلمواّفيّأحكامّالقذفّمطلقاّفذكرواّهذاّالنوعّمنّ
القذفّأنهّموجبّللقتلّوأنهّالّيسقطّالقتلّبالتوبةّلنصّاإلمامّعلىّأنّالسبّالذيّهوّأعمّمنّالقذفّموجبّللقتلّالّ
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يستتابّصاحبهّثمّمنهمّمنّذكرّالمسألةّبلفظّالسبّكماّهيّفيّلفظّأحمدّوغيرهّومنهمّمنّذكرهاّبلفظّالقذفّألنّ
البابّبابّالقذفّفكانّذكرهاّباالسمّالخاصّأظهرّتأثيراّفيّالفرقّبينّهذاّالقذفّوغيرهّثمّعللّالجميعّوأدلتهمّتعمّ
أنواعّالسبّبلّهيّفيّغيرّالقذفّأنصّمنهاّفيّالقذفّوإنماّتدلّعلىّالقذفّبطريقّالعمومّأوّبطريقّالقياسّ
والدليلّيوافقّماّذكرهّالجمهورّمنّالتسويةّكماّتقدمّذكرهّنفياّوإثباتاّوالّحاجةّإلىّاإلطنابّهناّفإنّمنّسلمّأنّ
جميعّأنواعّالسبّمنّالقذفّوغيرهّينقضّالعهدّويوجبّالقتلّثمّفرقّبينّبعضهماّوبعضّفيّالسقوطّباإلسالمّفقدّ
أبعدّجداّألنّالسبّلوّكانّبمنزلةّالكفرّعندهّلمّينقضّالعهدّولوجبّقتلّالذميّوإذاّلمّيكنّبمنزلةّالكفرّفإسالمهّإماّ
أنّيسقطّالكفرّفقطّأوّيسقطّالكفرّوغيرهّمنّالجنايةّعلىّعرضّالرسولّفأماّإسقاطهّلبعضّالجناياتّدونّبعضّ
معّاستوائهماّفيّمقدارّالعقوبةّفالّيتبينّلهّوجهّمحققّّ.
واالحتجاجّبأنّاإلسالمّيسقطّعقوبةّمنّسبّهللاّفإسقاطهّعقوبةّمنّسبّالنبيّأولىّإنّصحّفإنماّيدلّعلىّأنّ
اإلسالمّيسقطّعقوبةّالسابّمطلقاّقذفاّكانّالسبّأوّغيرّقذفّونحنّفيّهذاّالمقامّالّنتكلمّإالّفيّالتسويةّبينّأنواعّ
السبّالّفيّصحةّهذهّالحجةّوفسادهاّإذّقدّتقدمّالتنبيهّعلىّضعفهاّوذلكّألنّسبّالنبيّإنّجعلّبمنزلةّسبّهللاّ
مطلقاّوقيلّبالسقوطّفيّاألصلّفيجبّأنّيقالّبالسقوطّفيّالفرعّوإنّجعلّبمنزلةّسبّالخلقّأوّجعلّموجباّللقتلّ
حداّهللّأوّسويّبينّالسبينّفيّعدمّالسقوطّونحوّذلكّمنّالمآخذّالتيّتقدمّذكرهاّفالّفرقّفيّهذاّالبابّبينّالقذفّ
وغيرهّفيّالسقوطّباإلسالمّفإنّالذميّلوّقذفّمسلماّأوّذمياّأوّشتمهّبغيرّالقذفّثمّأسلمّلمّيسقطّعنهّالتعزيرّ
المستحقّبالسبّكماّالّيسقطّالحدّالمستحقّبالقذفّفعلمّأنهماّسواءّفيّالثبوتّوالسقوطّوإنماّيختلفانّفيّمقدارّ
العقوبةّبالنسبةّإلىّغيرّالنبيّأماّبالنسبةّإلىّالنبيّفعقوبتهماّسواءّفالّفرقّبينهماّبالنسبةّإليهّالبتةّّ.
وإذّقدّذكرناّحكمّالسابّللرسولّعليهّالصالةّوالسالمّفنردفهّبماّهوّمنّجنسهّمماّقدّتقدمّفيّاألدلةّالمذكورةّبأصلّ
حكمهّفإنّذلكّمنّتمامّالكالمّفيّهذهّالمسألةّعلىّماّالّيخفىّونفصلهّفصوالّّ.
فصلّّ:
فيمن سب هللا تعالىّّ.
فإنّكانّمسلماّوجبّقتلهّباإلجماعّألنهّبذلكّكافرّمرتدّوأسوأّمنّالكافرّفإنّالكافرّيعظمّالربّويعتقدّأنّماّهوّ
عليهّمنّالدينّالباطلّليسّباستهزاءّباهللّوالّمسبةّلهّّ.
ثمّاختلفّأصحابناّوغيرهمّفيّقبولّتوبتهّبمعنىّأنهّهلّيستتابّكالمرتدّويسقطّعنهّالقتلّإذاّأظهرّالتوبةّمنّذلكّ
بعدّرفعهّإلىّالسلطانّوثبوتّالحدّعليه؟ّعلىّقولينّّ:
أحدهماّ:أنهّبمنزلةّسابّالرسولّفيهّالروايتانّفيّسابّالرسولّهذهّطريقةّأبيّالخطابّوأكثرّمنّاحتذىّحذوهّمنّ
المتأخرينّوهوّالذيّيدلّعليهّكالمّاإلمامّأحمدّحيثّقالّ:كلّمنّذكرّشيئاّيعرضّبذكرّالربّتباركّوتعالىّفعليهّ
القتلّمسلماّكانّأوّكافراّوهذاّمذهبّأهلّالمدينةّفأطلقّوجوبّالقتلّعليهّولمّيذكرّاستتابتهّوذكرّأنهّقولّأهلّ
المدينةّومنّوجبّعليهّالقتلّيسقطّبالتوبةّوقولّأهلّالمدينةّالمشهورّأنهّالّيسقطّالقتلّبتوبتهّولوّلمّيردّهذاّلمّ
يخصهّبأهلّالمدينةّفإنّالناسّمجمعونّعلىّأنّمنّسبّهللاّتعالىّمنّالمسلمينّيقتلّوإنماّاختلفواّفيّتوبتهّفلماّأخذّ
بقولّأهلّالمدينةّفيّالمسلمّكماّأخذّبقولهمّفيّالذميّعلمّأنهّقصدّمحلّالخالفّبإظهارّالتوبةّبعدّالقدرةّعليهّكماّ
ذكرناهّفيّسابّالرسولّّ.
وأماّالروايةّالثانيةّفإنّعبدّهللاّقالّ:سئلّأبيّعنّرجلّقال"ّ:ياّابنّكذاّوكذاّأنتّومنّخلقك"ّقالّأبي"ّ:هذاّمرتدّ
"ّفجعلهّمنّالمرتدينّّ.
عنّاإلسالم"ّقلتّألبيّ:تضربّعنقه؟ّقال"ّ:نعمّنضربّعنقه ّ
والروايةّاألولىّقولّالليثّبنّسعدّوقولّمالكّروىّابنّالقاسمّعنهّقال"ّ:منّسبّهللاّتعالىّمنّالمسلمينّقتلّولمّ
يستتبّإالّأنّيكونّافترىّعلىّهللاّبارتدادهّإلىّدينّدانّبهّوأظهرهّفيستتابّوإنّلمّيظهرهّلمّيستتبّوهذاّقولّابنّ
القاسمّومطرفّوعبدّالملكّوجماهيرّالمالكيةّّ.
والثانيّ:أنهّيستتابّوتقبلّتوبتهّبمنزلةّالمرتدّالمحضّوهذاّقولّالقاضيّأبيّيعلىّوالشريفّأبيّجعفرّوأبيّعليّ
بنّالبناءّوابنّعقيلّمعّقولهم"ّ:إنّمنّسبّالرسولّالّيستتاب"ّوهذاّقولّطائفةّمنّالمدنيينّ:منهمّمحمدّبنّمسلمةّ
والمخزوميّوابنّأبيّحازمّقالوا"ّ:الّيقتلّالمسلمّبالسبّحتىّيستتابّوكذلكّاليهوديّوالنصرانيّفإنّتابواّقبلّمنهمّ
وإنّلمّيتوبواّقتلواّوالّبدّمنّاالستتابة"ّوذلكّكلهّكالردةّوهوّالذيّذكرهّالعراقيونّمنّالمالكيةّّ.
وكذلكّذكرّأصحابّالشافعيّرضيّهللاّعنهّقالواّ:سبّهللاّردةّفإذاّتابّقبلتّتوبتهّوفرقواّبينهّوبينّسبّالرسولّ
علىّأحدّالوجهينّوهذاّمذهبّاإلمامّأبيّحنيفةّأيضاّّ.
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وأماّمنّاستتابّالسابّهللّولرسولهّفمأخذهّأنّذلكّمنّأنواعّالردةّومنّفرقّبينّسبّهللاّوسبّالرسولّقالواّ:سبّ
هللاّتعالىّكفرّمحضّوهوّحقّهللّوتوبةّمنّلمّيصدرّمنهّإالّمجردّالكفرّاألصليّأوّالطارئّمقبولةّمسقطةّللقتلّ
باإلجماعّويدلّعلىّذلكّأنّالنصارىّيسبونّهللاّبقولهمّ:هوّثالثّثالثةّوبقولهمّ:إنّلهّولداّكماّأخبرّالنبيّصلىّهللاّ
عليهّوسلمّعنّهللاّعزّوجلّأنهّقال"ّ:شتمنيّابنّآدمّوماّينبغيّلهّذلكّوكذبنيّابنّآدمّوماّينبغيّلهّذلكّفأماّشتمهّ
هللاّّثال ّ
ّثّّثالّثة}ّإلىّقوله{ّ:أّّفالّ
ّينّّقالّواّإّنّّّ ّّ
إيايّفقولهّ:إنّليّولداّوأناّاألحدّالصمد"ّوقالّسبحانه{ّ:لّّقّّدّ ّكّف ّّرّالّذ ّّ
هللاّّوّي ّسّتّغفّرّوّن ّه}ّوهوّسبحانهّقدّعلمّمنهّأنهّيسقطّحقهّعنّالتائبّفإنّالرجلّلوّأتىّمنّالكفرّ
ّونّإّلّىّ ّّ
ّيّتوب ّّ
والمعاصيّبملءّاألرضّثمّتابّتابّهللاّعليهّوهوّسبحانهّالّتلحقهّبالسبّغضاضةّوالّمعرةّوإنماّيعودّضررّ
السبّعلىّقائلهّوحرمتهّفيّقلوبّالعبادّأعظمّمنّأنّيهتكهاّجرأةّالسابّوبهذاّيظهرّالفرقّبينهّوبينّالرسولّفإنّ
ّالسبّهناكّقدّتعلقّبهّحقّآدميّوالعقوبةّالواجبةّآلدميّالّتسقطّبالتوبةّوالرسولّتلحقهّالمعرةّوالغضاضةّبالسبّ
فالّتقومّحرمتهّوتثبتّفيّالقلوبّمكانتهّإالّباصطالمّسابهّلماّأنّهجوهّوشتمهّينقصّمنّحرمتهّعندّكثيرّمنّ
الناسّويقدحّفيّمكانهّفيّقلوبّكثيرةّفإنّلمّيحفظّهذاّالحمىّبعقوبةّالمنتهكّوإالّأفضىّاألمرّإلىّفسادّّ.
وهذاّالفرقّيتوجهّبالنظرّإلىّأنّحدّسبّالرسولّحقاّآلدميّكماّيذكرهّكثيرّمنّاألصحابّوبالنظرّإلىّأنهّحقّهللاّ
أيضاّفإنّماّانتهكهّمنّحرمةّهللاّالّينجبرّإالّبإقامةّالحدّفأشبهّالزانيّوالسارقّوالشاربّإذاّتابواّبعدّالقدرةّعليهمّّ.
وأيضاّفإنّسبّهللاّليسّلهّداعّعقليّفيّالغالبّوأكثرّماّهوّسبّفيّنفسّاألمرّإنماّيصدرّعنّاعتقادّوتدينّيرادّ
بهّالتعظيمّالّالسبّوالّيقصدّالسابّحقيقةّاإلهانةّلعلمهّأنّذلكّالّيؤثرّبخالفّسبّالرسولّفإنهّفيّالغالبّإنماّ
يقصدّبهّاإلهانةّواالستخفافّوالدواعيّإلىّذلكّمتوفرةّمنّكلّكافرّومنافقّوصارّمنّجنسّالجرائمّالتيّتدعواّ
إليهاّالطباعّفإنّحدودهاّالّتسقطّبالتوبةّبخالفّالجرائمّالتيّالّداعيّإليهاّّ.
ونكتةّهذاّالفرقّأنّخصوصّسبّهللاّتعالىّليسّإليهّداعّغالبّاألوقاتّفيندرجّفيّعمومّالكفرّبخالفّسبّ
الرسولّفإنّلخصوصهّدواعيّمتوفرةّفناسبّأنّيشرعّلخصوصهّحدّوالحدّالمشروعّلخصوصهّالّيسقطّبالتوبةّ
كسائرّالحدودّفلماّاشتملّسبّالرسولّعلىّخصائصّمنّجهةّتوفرّالدواعيّإليهّوحرصّأعداءّهللاّعليهّوأنّ
ّالحرمةّتنتهكّبهّانتهاكّالحرماتّبانتهاكهاّوأنّفيهّحقّلمخلوقّتحتمتّعقوبتهّالّألنهّأغلظّإثماّمنّسبّهللاّبلّألنّ
مفسدتهّالّتنحسمّإالّبتحتمّالقتلّّ.
أالّترىّأنهّالّريبّأنّالكفرّوالردةّأعظمّإثماّمنّالزناّوالسرقةّوقطعّالطريقّوشربّالخمرّثمّالكافرّوالمرتدّإذاّ
تاباّبعدّالقدرةّعليهماّسقطتّعقوبتهماّولوّتابّأولئكّالفساقّبعدّالقدرةّلمّتسقطّعقوبتهمّمعّأنّالكفرّأعظمّمنّ
الفسقّولمّيدلّذلكّعلىّأنّالفاسقّأعظمّإثماّمنّالكافر؟ّفمنّأخذّتحتمّالعقوبةّسقوطهاّمنّكبرّالذنبّوصغرهّفقدّ
نأىّعنّمسالكّالفقهّوالحكمةّّ.
ويوضحّذلكّأناّنقرّالكفارّبالذمةّعلىّأعظمّالذنوبّوالّنقرّواحداّمنهمّوالّمنّغيرهمّعلىّزنىّوالّسرقةّوالّ
كبيرّمنّالمعاصيّالموجبةّللحدودّوقدّعاقبّهللاّقومّلوطّمنّالعقوبةّبماّلمّيعاقبهّبشراّفيّزمنهمّألجلّالفاحشةّ
واألرضّمملوءةّمنّالمشركينّوهمّفيّعافيةّوقدّدفنّرجلّقتلّرجالّعلىّعهدّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمراتّ
واألرضّتلفظهّفيّكلّذلكّفقالّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:إنّاألرضّلتقبلّمنّهوّشرّمنهّولكنّهللاّأراكمّهذاّ
ّلتعتبروا"ّولهذاّيعاقبّالفاسقّالمليّمنّالهجرّواإلعراضّوالجلدّوغيرّذلكّبماّالّيعاقبّبهّالكافرّالذميّمعّأنّذلكّ
أحسنّحاالّعندّهللاّوعندناّمنّالكافرّّ.
فقدّرأيتّالعقوباتّالمقدورةّالمشروعةّتتحتمّحيثّتؤخرّعقوبةّماّهوّأشدّمنهاّوسببّذلكّأنّالدنياّفيّاألصلّ
ليستّدارّالجزاءّوإنماّالجزاءّيومّالدينّيجزيّهللاّالعبادّبأعمالهمّ:إنّخبراّفخيرّوإنّشراّفشرّلكنّينزلّهللاّ
سبحانهّمنّالعقابّويشرعّمنّالحدودّبمقدارّماّيزجرّالنفوسّعماّفيهّفسادّعامّالّيخصّفاعلهّأوّماّيطهرّالفاعلّ
منّخطيئتهّأوّلتغلظّالجرمّأوّلماّيشاءّسبحانهّفالخطيئةّإذاّخيفّأنّيتعدىّضررهاّفاعلهاّلمّتنحسمّمادتهاّإالّ
بعقوبةّفاعلهاّفلماّكانّالكفرّوالردةّإذاّقبلتّالتوبةّمنهّبعدّالقدرةّلمّتترتبّعلىّذلكّمفسدةّتتعدىّالتائبّوجبّقبولّ
التوبةّألنّأحداّالّيريدّأنّيكفرّأوّيرتدّثمّإذاّأخذّأظهرّالتوبةّلعلمهّأنّذلكّالّيحصلّمقصودهّبخالفّأهلّالفسوقّ
فإنهّإذاّأسقطتّالعقوبةّعنهمّبالتوبةّكانّذلكّفتحاّلبابّالفسوقّفإنّالرجلّيعملّماّاشتهىّثمّإذاّأخذّقالّ:إنيّتائبّ
وقدّحصلّمقصودهّمنّالشهوةّالتيّاقتضاهاّفكذلكّسبّهللاّهوّأعظمّمنّسبّالرسولّلكنّالّيخافّأنّالنفوسّ
تتسرعّإلىّذلكّإذاّاستتيبّفاعلهّوعرضّعلىّالسيفّفإنهّالّيصدرّغالباّإالّعنّاعتقادّوليسّللخلقّاعتقادّيبعثهمّ
علىّإظهارّالسبّهللّتعالىّوأكثرّماّيكونّضجراّوبرماّوسفهاّوروعهّبالسيفّواالستتابةّتكفّعنّذلكّبخالفّ
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إظهارّسبّالرسولّفإنّهناكّدواعيّمتعددةّتبعثّعليهّمتىّعلمّصاحبهاّأنهّإذاّأظهرّالتوبةّكفّعنهّلمّيزعهّذلكّ
عنّمقصودهّّ.
ومماّيدلّعلىّالفرقّمنّجهةّالسنةّأنّالمشركينّكانواّيسبونّهللاّبأنواعّالسبّثمّلمّيتوقفّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّفيّقبولّإسالمّأحدّمنهمّوالّعهدّبقتلّواحدّمنهمّبعينهّوقدّتوقفّفيّقبولّتوبةّمنّسبهّمثلّأبيّسفيانّوابنّ
أبيّأميةّوعهدّبقتلّمنّكانّيسبهّمنّالرجالّوالنساءّمثلّالحويرثّبنّنقيدّوالقينتينّوجاريةّلبنيّعبدّالمطلبّومثلّ
الرجالّوالنساءّالذينّأمرّبقتلهمّبعدّالهجرةّوقدّتقدمّالكالمّعلىّتحقيقّالفرقّعندّمنّيقولّبهّبماّهوّأبسطّمنّهذاّ
فيّالمسألةّالثالثةّّ.
"ّفوجههّماّتقدمّمنّعمرّ
وأماّمنّقال"ّ:الّتقبلّتوبةّمنّسبّهللاّسبحانهّوتعالىّكماّالّتقبلّتوبةّمنّسبّالرسول ّ
رضيّهللاّتعالىّعنهّمنّالتسويةّبينّسبّهللاّوسبّاألنبياءّفيّإيجابّالقتلّولمّيأمرّباالستتابةّمعّشهرةّمذهبهّفيّ
استتابةّالمرتدّلكنّقدّذكرناّعنّابنّعباسّرضيّهللاّعنهماّأنهّيستتابّألنهّكذبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفيحملّ
ذلكّعلىّالسبّالذيّيتدينّبهّّ.
ّ:إنهّحقّويدعواّإليهّولهّ
وأيضاّفإنّالسبّذنبّمنفردّعنّالكفرّالذيّيطابقّاالعتقادّفإنّالكافرّيتدينّبكفرهّويقول ّ
عليهّموافقونّوليسّمنّالكفارّمنّيتدينّبماّيعتقدهّاستخفافاّواستهزاءّوسباّهللّوإنّكانّفيّالحقيقةّسباّكماّأنهمّالّ
يقولونّ:إنهمّضاللّجهالّمعذبونّأعداءّهللاّوإنّكانواّكذلكّوأماّالسابّفإنهّمظهرّللتنقصّواالستخفافّواالستهانةّ
باهللّمنتهكّلحرمتهّانتهاكاّيعلمّمنّنفسهّأنهّمنتهكّمستخفّمستهزئّويعلمّمنّنفسهّأنهّقدّقالّعظيماّوأنّالسماواتّ
واألرضّتكادّتنفطرّمنّمقالتهّوتخرّالجبالّوأنّذلكّأعظمّمنّكلّكفرّوهوّيعلمّأنّذلكّكذلكّولوّقالّبلسانه"ّ:إنيّ
كنتّالّأعتقدّوجودّالصانعّوالّعظمتهّواآلنّفقدّرجعتّعنّذلك"ّعلمناّأنهّكاذبّفإنّفطرةّالخالئقّكلهاّمجبولةّ
علىّاالعترافّبوجودّالصانعّوتعظيمهّفالّشبهةّتدعوهّإلىّهذاّالسبّوالّشهوةّلهّفيّذلكّبلّهوّمجردّسخريةّ
واستهزاءّواستهانةّوتمردّعلىّربّالعالمينّتنبعثّعنّنفسّشيطانيةّممتلئةّمنّالغضبّأوّمنّسفيهّالّوقارّهللّعندهّ
كصدورّقطعّالطريقّوالزنىّعنّالغضبّوالشهوةّوإذاّكانّكذلكّوجبّأنّيكونّللسبّعقوبةّتخصهّحداّمنّ
الحدودّوحينئذّفالّتسقطّتلكّالعقوبةّبإظهارّالتوبةّكسائرّالحدودّّ.ومماّيبينّأنّالسبّقدرّزائدّعلىّالكفرّقولهّ
هللاّ ّعّدواّّّبّغّي ّّرّ ّعّلّّم}ّّّ.
هللاّّفّي ّسبّواّ ّّ
ونّ ّّ
ّونّمّنّّّّد ّّ
ّينّّيّدع ّّ
تعالىّ{ّ:والّّت ّسبّواّالّذ ّّ
ومنّالمعلومّأنهمّكانواّمشركينّمكذبينّمعادينّلرسولهّثمّنهىّالمسلمونّأنّيفعلواّماّيكونّذريعةّإلىّسبهمّهللّفعلمّ
أنّسبّهللاّأعظمّعندهّمنّأنّيشركّبهّويكذبّرسولهّويعاديّفالّبدّلهّمنّعقوبةّتختصهّلماّانتهكهّمنّحرمةّهللاّ
كسائرّالحرماتّالتيّتنتهكهاّبالفعلّوأولىّفالّيجوزّأنّيعاقبّعلىّذلكّبدونّالقتلّألنّذلكّأعظمّالجرائمّفالّيقابلّ
إالّبأبلغّالعقوباتّّ.
ّ
ّهيناّ}ّ
هللاّّو ّرسّولّ ّهّلّّعّن ّه ّمّ ّّ
ونّ ّّ
ّينّيّّؤّذ ّّ
ويدلّعلىّذلكّقولهّسبحانهّوتعالى{ّ:إّنّّّالّذ ّّ
هللاّفّيّالّدّنّياّّواآلخ ّ
ّرّةّّوأ ّع ّدّلّ ّه ّمّ ّعّذاباّّم ّ
فإنهاّتدلّعلىّقتلّمنّيؤذيّهللاّكماّتدلّعلىّقتلّمنّيؤذيّرسولهّواألذىّالمطلقّإنماّهوّباللسانّوقدّتقدمّتقريرّ
هذاّّ.
وأيضاّفإنّإسقاطّالقتلّعنهّبإظهارّالتوبةّالّيرفعّمفسدةّالسبّهللّتعالىّفإنهّالّيشاءّشاءّأنّيفعلّذلكّثمّإذاّأخذّ
أظهرّالتوبةّإالّفعلّكماّفيّسائرّالجرائمّالفعليةّّ.
وأيضاّفإنهّلمّينتقلّإلىّدينّيريدّالمقامّعليهّحتىّيكونّاالنتقالّعنهّتركاّلهّوإنماّفعلّجريمةّالّتستدامّبلّهيّمثلّ
األفعالّالموجبةّللعقوباتّفتكونّالعقوبةّعلىّنفسّتلكّالجريمةّالماضيةّومثلّهذاّالّيستتابّعندّمنّيعاقبّعلىّ
ذنبّمستمرّمنّكفرّأوّردةّّ.
وأيضاّفإنّاستتابةّمثلّهذاّتوجبّأنّالّيقامّحدّعلىّسابّهللّفإناّنعلمّأنّليسّأحدّمنّالناسّمصراّعلىّالسبّهللّ
الذيّيرىّأنهّسبّفإنّذلكّالّيدعوّإليهّعقلّوالّطبعّوكلّماّأفضىّإلىّتعطيلّالحدودّبالكليةّكانّباطالّولماّكانّ
استتابةّالفساقّباألفعالّيفضيّإلىّتعطيلّالحدودّلمّيشرعّمعّأنّأحدهمّقدّالّيتوبّمنّذلكّلماّيدعوهّإليهّطبعهّ
وكذلكّالمستتابّمنّسبّالرسولّفالّيتوبّلماّيستحلهّمنّسبهّفاستتابةّالسابّهللّالذيّيسارعّإلىّإظهارّالتوبةّمنهّ
كلّأحدّأولىّأنّالّيشرعّإذاّتضمنّتعطيلّالحدّوأوجبّأنّتمضمضّاألفواهّبهتكّحرمةّاسمّهللاّواالستهزاءّبهّّ.
وهذاّكالمّفقيهّلكنّيعارضهّأنّماّكانّبهذهّالمثابةّالّيحتاجّإلىّتحقيقّإقامةّالحدّويكفيّتعريضّقائلهّللقتلّحتىّ
يتوبّّ.
ولمنّينصرّاألولّأنّيقولّ:تحقيقّإقامةّالحدّعلىّالسابّهللّليسّلمجردّزجرّالطباعّعماّتهوىّبلّتعظيماّهللّ
وإجالالّلذكرهّوإعالءّلكلمتهّوضبطاّللنفوسّأنّتتسرعّإلىّاالستهانةّبجنايةّوتقييداّلأللسنّأنّتتفوهّباالنتقاصّلحقهّّ.
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وأيضاّفإنّحدّسبّالمخلوقّوقذفهّالّيسقطّبإظهارّالتوبةّفحدّسبّالخالقّأولىّّ.
وأيضاّفحدّاألفعالّالموجبةّللعقوبةّالّتسقطّبإظهارّالتوبةّفكذلكّحدّاألقوالّبلّشأنّاألقوالّوتأثيرهاّأعظمّّ.
وجماعّاألمرّأنّكلّعقوبةّوجبتّجزاءّونكاالّعلىّفعلّأوّقولّماضّفإنهاّالّتسقطّإذاّأظهرتّالتوبةّبعدّالرفعّ
إلىّالسلطانّفسبّهللاّأولىّبذلكّوالّينتقضّهذاّبتوبةّالكافرّوالمرتدّألنّالعقوبةّهناكّإنماّهيّعلىّاالعتقادّ
الحاضرّفيّالحالّالمستصحبّمنّالماضيّفالّيصلحّنقضاّلوجهينّّ:
أحدهماّ:أنّعقوبةّالسابّهللّليستّكذنبّاستصحبهّواستدامهّفإنهّبعدّانقضاءّالسبّلمّيستصحبهّولمّيستدمهّوعقوبةّ
الكافرّوالمرتدّإنماّهيّالكفرّالذيّهوّمصرّعليهّمقيمّعلىّاعتقادهّّ.
الثانيّ:أنّالكافرّإنماّيعاقبّعلىّاعتقادّهوّاآلنّفيّقلبهّوقولهّوعملهّدليلّعلىّذلكّاالعتقادّحتىّلوّفرضّأناّعلمناّ
أنّكلمةّالكفرّالتيّقالهاّخرجتّمنّغيرّاعتقادّلموجبهاّلمّنكفرهّبأنّيكونّجاهالّبمعناهاّأوّمخطئاّقدّغلطّوسبقّ
لسانهّإليهاّمعّقصدّخالفهاّونحوّذلكّوالسابّإنماّيعاقبّعلىّانتهاكهّلحرمةّهللاّواستخفافهّبحقهّفيقتلّوإنّعلمناّأنهّ
الّيستحسنّالسبّهللّوالّيعتقدهّديناّإذّليسّأحدّمنّالبشرّيدينّبذلكّوالّينتقضّهذاّأيضاّبتاركّالصالةّوالزكاةّ
ونحوهماّفإنهمّإنماّيعاقبونّعلىّدوامّالتركّلهذهّالفرائضّفإذاّفعلوهاّزالّالتركّوإنّشئتّأنّتقولّ:إنّالكافرّ
والمرتدّوتاركيّالفرائضّيعاقبونّعلىّعدمّفعلّاإليمانّوالفرائضّأعنيّعلىّدوامّهذاّالعدمّفإذاّوجدّاإليمانّ
والفرائضّامتنعتّالعقوبةّالنقطاعّالعدمّوهؤالءّيعاقبونّعلىّوجودّاألقوالّواألفعالّالكبيرةّالّعلىّدوامّوجودهاّ
فإذاّوجدتّمرةّلمّيرتفعّذلكّبالتركّبعدّذلكّّ.
وبالجملةّفهذاّالقولّلهّتوجهّوقوةّوقدّتقدمّأنّالردةّنوعانّ:مجردةّومغلظةّوبسطناّهذاّالقولّفيماّتقدمّفيّالمسألةّ
الثالثةّوالّخالفّفيّقبولّالتوبةّفيماّبينهّوبينّهللاّسبحانهّوسقوطّاإلثمّبالتوبةّالنصوحّّ.
ومنّالناسّمنّسلكّفيّسابّهللاّتعالىّمسلكاّآخرّوهوّأنهّجعلهّمنّبابّالزنديقّكأحدّالمسلكينّاللذينّذكرناهماّفيّ
سابّالرسولّألنّوجودّالسبّمنهّمعّإظهارهّلإلسالمّدليلّعلىّخبثّسريرتهّلكنّهذاّضعيفّفإنّالكالمّهناّإنماّ
هوّفيّسبّالّيتدينّبهّفإنّالسبّالذيّيتدينّبهّكالتثليثّودعوىّالصاحبةّوالولدّفحكمهّحكمّأنواعّالكفرّوكذلكّ
المقاالتّالمكفرةّمثلّمقالةّالجهميةّوالقدريةّوغيرهمّمنّصنوفّالبدعّّ.
وإذاّقبلناّتوبةّمنّسبّهللاّسبحانهّفإنهّيؤدبّأدباّوجيعاّحتىّيردعهّعنّالعودّإلىّمثلّذلكّهكذاّذكرهّبعضّ
أصحابناّوهوّقولّأصحابّمالكّفيّكلّمرتدّّ.
فصل.
وإنّكانّالسابّهللّذمياّفهوّكماّلوّسبّالرسولّوقدّتقدمّنصّاإلمامّأحمدّعلىّأنّمنّذكرّشيئاّيعرضّبذكرّالربّ
سبحانهّفإنهّيقتلّسواءّكانّمسلماّأوّكافراّوكذلكّأصحابناّقالواّ:منّذكرّهللاّأوّكتابهّأوّدينهّأوّرسولهّبسوءّفجعلواّ
الحكمّفيهّواحداّوقالواّ:الخالفّفيّذكرّهللاّوفيّذكرّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّسواءّوكذلكّمذهبّمالكّوأصحابهّ
وكذلكّأصحابّالشافعيّذكرواّلمنّسبّهللاّأوّرسولهّأوّكتابهّمنّأهلّالذمةّحكماّواحداّلكنّهناّمسألتانّّ:
إحداهماّ:أنّسبّهللاّتعالىّعلىّقسمينّأحدهماّ:أنّيسبهّبماّالّيتدينّبهّمماّهوّاستهانةّبهّعندّالمتكلمّوغيرهّمثلّ
اللعنّوالتقبيحّونحوهّفهذاّهوّالسبّالذيّالّيربّفيهّّ.
ّ:إنّلهّولداّوصاحبةّ
والثانيّ:أنّيكونّمماّيتدينّبهّويعتقدهّتعظيماّوالّيراهّسباّوالّانتقاصاّمثلّقولّالنصراني ّ
ونحوهّفهذاّمماّاختلفّفيهّإذاّأظهرهّالذميّفقالّالقاضيّوابنّعقيلّمنّأصحابناّ:ينتقضّبهّالعهدّكماّينتقضّإذاّ
أظهرواّاعتقادهمّفيّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوهوّمقتضىّماّذكرهّالشريفّأبوّجعفرّوأبوّالخطابّوغيرهماّفإنهمّ
ذكرواّأنّماّينقضّاإليمانّينقضّالذمةّويحكىّذلكّعنّطائفةّمنّالمالكيةّووجهّذلكّأناّعاهدناهمّعلىّأنّالّ
ّيظهرواّشيئاّمنّالكفرّوإنّكانواّيعتقدونهّفمتىّأظهرواّمثلّذلكّفقدّآذواّهللاّورسولهّوالمؤمنينّبذلكّوخالفواّالعهدّ
فينتقضّالعهدّبذلكّكسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوقدّتقدمّعنّعمرّرضيّهللاّعنهّأنهّقالّللنصرانيّالذيّكذبّ
بالقدرّ:لئنّعدتّإلىّمثلّذلكّألضربنّعنقكّوقدّتقدمّماّتقررّذلكّّ.
والمنصوصّعنّمالكّأنّمنّشتمّهللاّمنّاليهودّوالنصارىّبغيرّالوجهّالذيّكفرواّبهّقتلّولمّيستتبّقالّابنّالقاسمّ:
إالّأنّيسلمّتطوعاّفلمّيجعلّماّيتدينّبهّالذميّسباّوهذاّقولّعامةّالمالكيةّوهوّمذهبّالشافعيّذكرهّأصحابهّوهوّ
منصوصهّقالّفيّ"األم"ّفيّتحديدّاإلمامّماّيأخذهّمنّأهلّالذمةّوعلىّأنّالّيذكرواّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
إالّبماّهوّأهلهّوالّيطعنواّفيّدينّاإلسالمّوالّيعيبواّمنّحكمهّشيئاّفإنّفعلوهّفالّذمةّلهمّويأخذّعليهمّأنّالّ
يسمعواّالمسلمينّشركهمّوقولهمّفيّعزيرّوعيسىّفإنّوجودهمّفعلواّبعدّالتقدمّفيّعزيرّوعيسىّإليهمّعاقبهمّعلىّ
ذلكّعقوبةّالّيبلغّبهاّحداّألنهمّقدّأذنّلهمّبإقرارهمّعلىّدينهمّمعّعلمّماّيقولونّوهذاّظاهرّكالمّاإلمامّأحمدّألنهّ
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سئلّعنّيهوديّمرّبمؤذنّفقالّله"ّ:كذبت"ّفقالّ:يقتلّألنهّشتمّفعللّقتلهّبأنهّشتمّفعلمّأنّماّيظهرهّبهّمنّدينهّ
الذيّليسّبشتمّليسّكذلكّقالّرضيّهللاّعنهّ:منّذكرّشيئاّيعرضّبذكرّالربّتعالىّفعليهّالقتلّمسلماّكانّأوّكانّ
كافراّوهذاّمذهبّأهلّالمدينةّوإنماّمذهبّأهلّالمدينةّفيماّهوّسبّعندّالقائلّوذلكّأنّهذاّالقسمّليسّمنّبابّالسبّ
والشتمّالذيّيلحقّبسبّهللاّوسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّألنّالكافرّالّيقولّهذاّطعناّوالّعيباّوإنماّيعتقدهّتعظيماّ
ّوإجالالّوليسّهوّوالّأحدّمنّالخلقّيتدينّبسبّهللاّتعالىّبخالفّماّيقالّفيّحقّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
منّالسوءّفإنهّالّيقالّإالّطعناّوعيباّوذلكّأنّالكافرّيتدينّبكثيرّمنّتعظيمّهللاّوليسّيتدينّبشيءّمنّتعظيمّالرسولّ
"ّفهوّيقولّ:إنّهذاّنقصّوعيبّوإذاّقال"ّ:إنّ
أالّترىّأنهّإذاّقال"ّ:محمدّعليهّالصالةّوالسالمّساحرّأوّشاعر ّ
المسيحّأوّعزيراّابنّهللا"ّفليسّيقولّ:إنّهذاّنقصّوعيبّوإنّكانّهذاّعيباّونقصاّفيّالحقيقةّوفرقّبينّقولّيقصدّ
بهّقائلهّالعيبّوالنقصّوقولّالّيقصدّبهّذلكّوالّيجوزّأنّيجعلّقولهمّفيّهللاّكقولهمّفيّالرسولّبحيثّيجعلّ
الجميعّنقضاّللعهدّإذّيفرقّفيّالجميعّبينّماّيعتقدونهّوبينّماّالّيعتقدونهّألنّقولهمّفيّالرسولّكلهّطعنّفيّالدينّ
وغضاضةّعلىّاإلسالمّوإظهارّلعداوةّالمسلمينّيقصدونّبهّعيبّالرسولّونقصهّوليسّمجردّقولهمّالذيّيعتقدونهّ
فيّهللاّمماّيقصدونّبهّعيبّهللاّونقصهّأالّترىّأنّقريشاّكانتّتقارّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّعلىّماّكانّيقولهّ
ّمنّالتوحيدّوعبادةّهللاّوحدهّوالّيقارونهّعلىّعيبّآلهتهمّوالطعنّفيّدينهمّوذمّآبائهمّوقدّنهىّهللاّالمسلمينّأنّ
يسبواّاألوثانّلئالّيسبّالمشركونّهللاّمعّكونهمّلمّيزالواّعلىّالشركّفعلمّأنّمحذورّسبّهللاّأغلظّمنّمحذورّ
الكفرّبهّفالّيجعلّحكمهماّواحداّّ.
المسألةّالثانيةّّ.
في استتابة الذمي من هذا وقبل توبتهّّ.
أماّالقاضيّوجمهورّأصحابهّمثلّالشريفّوابنّوالبناءّوابنّعقيلّومنّتبعهمّفإنهمّيقبلونّتوبتهّويسقطونّعنهّالقتلّ
بهاّوهذاّظاهرّعلىّأصلهمّفإنهمّيقبلونّتوبةّالمسلمّإذاّسبّهللاّفتوبةّالذميّأولىّوهذاّهوّالمعروفّمنّمذهبّ
الشافعيّوعليهّيدلّعمومّكالمهّحيثّقالّفيّشروطّأهلّالذمةّ:وعلىّأنّأحداّمنكمّإنّذكرّمحمداّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّأوّكتابّهللاّ
ودينهّبماّالّينبغيّفقدّبرئتّمنهّذمةّهللاّثمّقالّ:وأيهمّقالّأوّفعلّشيئاّمماّوصفتهّنقضاّللعهدّوأسلمّلمّيقتلّإذاّكانّ
قوالّإالّأنهّلمّيصرحّبالسبّهللّفقدّيكونّعنىّإذاّذكرواّماّيعتقدونهّوكذلكّقالّابنّالقاسمّوغيرهّمنّالمالكيةّ:إنهّ
يقتلّإالّأنّيسلمّوقالّابنّمسلمةّوابنّأبيّحازمّوالمخزوميّ:إنهّالّيقتلّحتىّيستتابّفإنّتابّوإالّقتلّوالمنصوصّ
عنّمالكّأنهّيقتلّوالّيستتابّكماّتقدمّوهذاّمعنىّقولّأحمدّرضيّهللاّعنهّفيّإحدىّالروايتينّّ.
قالّفيّروايةّحنبلّ:منّذكرّشيئاّيعرضّبذكرّالربّفعليهّالقتلّمسلماّكانّأوّكافراّوهذاّمذهبّأهلّالمدينةّوظاهرّ
هذهّالعبارةّأنّالقتلّالّيسقطّعنهّبالتوبةّكماّالّيسقطّالقتلّعنّالمسلمّبالتوبةّفإنهّقالّمثلّهذهّالعبارةّفيّشتمّالنبيّ
صلىّهللاّعليهّوسلمّفيّروايةّحنبلّأيضاّقال"ّ:كلّمنّشتمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّمسلماّكانّأوّكافراّفعليهّ
القتل"ّوكانّحنبلّيعرضّعليهّمسائلّالمدنيينّويسألهّعنهاّّ.
ثمّإنّأصحابناّفسرواّقولهّفيّشاتمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبأنهّالّيسقطّعنهّالقتلّبالتوبةّمطلقاّوقدّتقدمّتوجيهّ
ذلكّوهذاّمثلهّوهذاّظاهرّإذاّقلناّإنّالمسلمّالذيّيسبّهللاّالّيسقطّعنهّالقتلّبالتوبةّألنّالمأخذّعندناّليسّهوّ
الزندقةّفإنهّلوّأظهرّكفراّغيرّالسبّاستتبناهّوإنماّالمأخذّأنّيقتلّعقوبةّعلىّذلكّوحداّعليهّمعّكونهّكافراّكماّ
يقتلّلسائرّاألفعالّّ.
ويظهرّالحكمّفيّالمسألةّبأنّيرتبّهذاّالسبّثالثّمراتبّّ:
المرتبةّاألولىّ:أنّمنّشانّالربّبماّيتدينّبهّوليسّفيهّسبّلدينّاإلسالمّإالّأنهّسبّعندّهللاّتعالىّمثلّقولّ
"ّ:شتمنيّابنّآدمّوماّينبغيّلهّذلك"ّثمّقالّ:
النصارىّفيّعيسىّونحوّذلكّفقدّقالّهللاّتعالىّفيماّيرويهّعنهّرسوله ّ
"وأماّشتمهّإيايّفقولهّإنيّاتخذتّولداّوأناّاألحدّالصمدّالذيّلمّألدّولمّأولد"ّفهذاّالقسمّحكمهّحكمّسائرّأنواعّالكفرّ
سميتّشتماّأوّلمّتسمّوقدّذكرناّالخالفّفيّانتقاضّالعهدّبإظهارّمثلّهذاّوإذاّقيلّبانتقاضّالعهدّبهّفسقوطّالقتلّ
عنهّباإلسالمّمتوجهّوهوّفيّالجملةّقولّالجمهورّّ.
المرتبةّالثانيةّ:أنّيذكرّماّيتدينّبهّوهوّسبّلدينّالمسلمينّوطعنّعليهمّكقولّاليهوديّللمؤذنّ"كذبت"ّوكردّ
النصرانيّعلىّعمرّرضيّهللاّعنهّوكماّلوّعابّشيئاّمنّأحكامّهللاّأوّكتابهّونحوّذلكّفهذاّحكمهّحكمّسبّالرسولّ
فيّانتقاضّالعهدّبهّوهذاّالقسمّهوّالذيّعناهّالفقهاءّفيّنواقضّالعهدّحيثّقالواّ:إذاّذكرّهللاّأوّكتابهّأوّرسولهّأوّ
دينهّبسوءّولذلكّاقتصرّكثيرّمنهمّعلىّقولهّ:أوّذكرّكتابّهللاّأوّدينهّأوّرسولهّبسوءّوأماّسقوطّالقتلّعنهّ
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باإلسالمّفهوّكسبّالرسولّإالّأنّفيّذلكّحقاّآلدميّفمنّسلكّذلكّالمسلكّفيّسبّالرسولّفرقّبينهّوبينّهذاّوهيّ
طريقةّالقاضيّوأكثرّأصحابهّومنّقتلهّلماّفيّذلكّمنّالجنايةّعلىّاإلسالمّوأنهّمحاربّهللّورسولهّفإنهّيقتلّبكلّ
حالّوهوّمقتضىّأكثرّاألدلةّالتيّتقدمّذكرهاّّ.
المرتبةّالثالثةّ:أنّيسبهّبماّالّيتدينّبهّبلّهوّمحرمّفيّدينهّكماّهوّمحرمّفيّدينّهللاّتعالىّكاللعنّوالتقبيحّونحوّ
ذلكّفهذاّالنوعّالّيظهرّبينهّوبينّسبّالمسلمّفرقّبلّربماّكانّفيهّأشدّألنهّيعتقدّتحريمّمثلّهذاّالكالمّفيّدينهّكماّ
يعتقدّالمسلمونّتحريمهّوقدّعاهدناهّعلىّأنّنقيمّعليهّالحدّفيماّيعتقدّتحريمهّفإسالمهّلمّيجددّلهّاعتقاداّلتحريمهّبلّ
هوّفيهّكالذميّإذاّزنىّأوّقتلّأوّسرقّثمّأسلمّسواءّثمّهوّمعّذلكّمماّيؤذيّالمسلمينّكسبّالرسولّبلّأشدّفإذاّ
قلناّالّتقبلّتوبةّالمسلمّمنّسبّهللاّفأنّنقولّالّتقبلّتوبةّالذميّأولىّبخالفّالرسولّفإنهّيتدينّبتقبيحّمنّيعتقدّ
كذبهّوالّيتدينّبتقبيحّخالقهّالذيّيقرّأنهّخالقهّوقدّيكونّمنّهذاّالوجهّأولىّبأنّالّيسقطّعنهّالقتلّممنّسبّ
الرسولّولهذاّلمّيذكرّعنّمالكّنفسهّوأحمدّاستثناءّفيمنّسبّهللاّتعالىّكماّذكرّعنهماّاالستثناءّلمنّسبّالرسولّ
وإنّكانّكثيرّمنّأصحابهماّيرونّاألمرّبالعكسّوإنماّقصداّهذاّالضربّمنّالسبّولهذاّقرناّبينّالمسلمّوالكافرّ
فالّبدّأنّيكونّسباّمنهماّوأشبهّشيءّبهذاّالضربّمنّاألفعالّزناهّبمسلمةّفإنهّمحرمّفيّدينهّمضرّبالمسلمينّفإذاّ
أسلمّلمّيسقطّعنهّبلّإماّأنّيقتلّأوّيحدّحدّالزناّكذلكّسبّهللاّتعالىّحتىّلوّفرضّأنّهذاّالكالمّالّينقضّالعهدّ
لوجبّأنّيقامّعليهّحدهّألنّكلّأمرّيعتقدهّمحرماّفإناّنقيمّعليهّفيهّحدّهللاّالذيّشرعهّفيّدينّاإلسالمّوإنّلمّيعلمّ
ّمأخذهّفيّكتابهّمعّأنّاألغلبّعلىّالقلبّأنّأهلّالمللّكلهمّيقتلونّعلىّمثلّهذاّالكالمّكماّأنّحدهّفيّدينّهللاّالقتلّ
أالّترىّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّلماّأقامّعلىّالزانيّمنهمّحدّالزناّقال"ّ:اللهمّإنيّأولّمنّأحياّأمركّإذّ
أماتوه"ّومعلومّأنّذلكّالزانيّمنهمّلمّيكنّيسقطّعنهّلوّأسلمّفإقامةّالحدّعلىّمنّسبّالربّتباركّوتعالىّسباّهوّ
سبّفيّدينّهللاّودينهمّعظيمّعندّهللاّوعندهمّأولىّأنّيحياّفيهّأمرّهللاّويقامّعليهّحدهّّ.
وهذاّالقسمّقدّاختلفّالفقهاءّفيهّعلىّثالثةّأقوالّّ:
أحدهاّ:أنّالذميّيستتابّمنهّكماّيستتابّالمسلمّمنهّهذاّقولّطائفةّمنّالمدنيينّكماّتقدمّوكأنّهؤالءّلمّيروهّنقضاّ
للعهدّألنّناقضّالعهدّيقتلّكماّيقتلّالمحاربّوالّمعنىّالستتابةّالكافرّاألصليّالمحاربّوإنماّرأواّحدهّالقتلّ
فجعلوهّكالمسلمّوهوّيستتيبونّالمسلمّفكذلكّيستتابّالذميّوعلىّقولّهؤالءّفاألشبهّأنّاستتابتهّمنّالسبّالّتحتاجّ
إلىّإسالمهّبلّتقبلّتوبتهّمعّبقائهّعلىّدينهّّ.
القولّالثانيّ:أنهّالّيستتابّلكنّإنّأسلمّلمّيقتلّوهذاّقولّابنّالقاسمّوغيرهّوهوّقولّالشافعيّوهوّإحدىّالروايتينّ
عنّأحمدّوعلىّطريقةّالقاضيّلمّيذكرّفيهّخالفّبناءّعلىّأنهّقدّنقضّعهدهّفالّيحتاجّقتلهّإلىّاستتابةّلكنّإذاّ
أسلمّسقطّعنهّالقتلّكالحربيّّ.
القولّالثالثّ:أنهّيقتلّبكلّحالّوهوّظاهرّكالمّمالكّوأحمدّألنّقتلهّوجبّعلىّجرمّمحرمّفيّدينّهللاّوفيّدينهّفلمّ
يسقطّعنهّموجبهّباإلسالمّكعقوبتهّعلىّالزناّوالسرقةّوالشربّوهذاّالقولّهوّالذيّيدلّعليهّأكثرّاألدلةّالمتقدمّ
ذكرهاّّ.
فصل.
السبّالذيّذكرناّحكمهّمنّالمسلمّهوّ:الكالمّالذيّيقصدّبهّاالنتقاصّواالستخفافّوهوّماّيفهمّمنهّالسبّفيّعقولّ
ّونّمّنّّّ
ّينّّيّدع ّّ
الناسّعلىّاختالفّاعتقاداتهمّكاللعنّوالتقبيحّونحوهّوهوّالذيّدلّعليهّقولهّتعالىّ{ّ:والّّت ّسبّواّالّذ ّّ
ّرّ ّعّلّّم}ّّّ.
هللاّ ّعّدواّّّبّغي ّّ
هللاّّفّي ّسبّواّ ّّ
ونّ ّّ
ّد ّّ
فهذاّأعظمّماّتفوهّبهّاأللسنةّفأماّماّكانّسباّفيّالحقيقةّوالحكمّلكنّمنّالناسّمنّيعتقدهّديناّويراهّصواباّوحقاّ
ويظنّأنّليسّفيهّانتقاصّوالّتعييبّفهذاّنوعّمنّالكفرّحكمّصاحبهّإماّحكمّالمرتدّالمظهرّللردةّأوّالمنافقّالمبطنّ
للنفاقّوالكالمّفيّالكالمّالذيّيكفرّبهّصاحبهّأوّالّيكفرّوتفصيلّاالعتقاداتّوماّيوجبّمنهاّالكفرّأوّالبدعةّفقطّأوّ
ماّاختلفّفيهّمنّذلكّليسّهذاّموضعهّوإنماّالغرضّأنّالّيدخلّهذاّفيّقسمّالسبّالذيّتكلمناّفيّاستتابةّصاحبهّ
نفياّوإثباتاّوهللاّأعلمّّ.
فصل.
فإنّسبّموصوفاّبوصفّأوّمسمىّباسمّوذلكّيقعّعلىّهللاّسبحانهّأوّبعضّرسلهّخصوصاّأوّعموماّلكنّقدّظهرّ
أنهّلمّيقصدّذلكّ:إماّالعتقادهّأنّالوصفّأوّاالسمّالّيقعّعليهّأوّألنهّوإنّكانّيعتقدّوقوعهّعليهّلكنّظهرّأنهّلمّ
يردهّلكونّاالسمّفيّالغالبّالّيقصدّبهّذلكّبلّغيرهّفهذاّالقولّوشبههّحرامّفيّالجملةّيستتابّصاحبهّمنهّإنّلمّ
يعلمّأنهّحرامّويعزرّمعّالعلمّتعزيراّبليغاّلكنّالّيكفرّبذلكّوالّيقتلّوإنّكانّيخافّعليهّالكفرّّ.
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مثالّاألولّ:أنّيسبّالدهرّالذيّفرقّبينهّوبينّاألحبةّأوّالزمانّالذيّأحوجهّإلىّالناسّأوّالوقتّالذيّأبالهّ
بمعاشرةّمنّينكدّعليهّونحوّذلكّمماّيكثرّالناسّقولهّنظماّونثراّفإنهّإنماّيقصدّأنّيسبّمنّيفعلّذلكّبهّثمّإنهّ
يعتقدّأوّيقولّإنّفاعلّذلكّهوّالدهرّالذيّهوّالزمانّفيسبهّوفاعلّذلكّإنماّهوّهللاّسبحانهّفيقعّالسبّعليهّمنّحيثّ
لمّيعتمدهّالمرءّوإلىّهذاّأشارّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّبقوله"ّ:الّتسبواّالدهرّفإنّهللاّهوّالدهرّبيدهّاألمر"ّوقولهّ
فيماّيرويهّعنّربهّتباركّوتعالىّيقول"ّ:ياّابنّآدمّتسبّالدهرّوأناّالدهرّبيديّاألمرّأقلبّالليلّوالنهار"ّفقدّنهىّ
رسولّهللاّعليهّالصالةّوالسالمّعنّهذاّالقولّوحرمهّولمّيذكرّكفراّوالّقتالّوالقولّالمحرمّيقتضيّالتعزيزّ
والتنكيلّّ.
ومثالّالثانيّ:أنّيسبّمسمىّباسمّعامّيندرجّفيهّاألنبياءّوغيرهمّلكنّيظهرّأنهّلمّيقصدّاألنبياءّمنّذلكّالعامّمثلّ
ماّنقلّالكرمانيّقالّّ:سألتّأحمدّقلتّ:رجلّافترىّعلىّرجلّفقالّ:ياّابنّكذاّوكذاّإلىّآدمّوحواءّفعظمّذلكّجداّ
وقالّ:نسألّهللاّالعافيةّلقدّأتىّهذاّعظيماّوسئلّعنّالحدّفيهّفقالّ:لمّيبلغنيّفيّهذاّشيءّوذهبّإلىّحدّواحدّوذكرّ
هذاّأبوّبكرّعبدّالعزيزّأيضاّفلمّيجعلّأحمدّرضيّهللاّعنهّبهذاّالقولّكافراّمعّأنّاللفظّيدخلّفيهّنوحّوإدريسّ
وشيثّوغيرهمّمنّالنبيينّألنّالرجلّلمّيدخلّآدمّوحواءّفيّعمومهّوإنماّجعلهماّغايةّوحداّلمنّقذفهّوإالّلوّكاناّ
منّالمقذوفينّتعينّقتلهّبالّريبّومثلّهذاّالعمومّفيّمثلّهذاّالحالّالّيكادّيقصدّبهّصاحبهّمنّيدخلّفيهّمنّ
األنبياءّفعظمّاإلمامّأحمدّذلكّألنّأحسنّأحوالهّأنّيكونّقذفّخلقاّمنّالمؤمنينّولمّيوجبّإالّحداّواحداّألنّالحدّ
هناّثبتّللحيّابتداءّعلىّأصلهّوهوّواحدّوهذاّقولّأكثرّالمالكيةّفيّمثلّذلكّّ.
وقالّسحنونّوأصبغّوغيرهماّفيّرجلّقالّلهّغريمهّ:صلىّهللاّعلىّالنبيّمحمدّفقالّلهّالطالبّ:الّصلىّهللاّعلىّ
منّصلىّعليهّقالّسحنون"ّ:ليسّهوّكمنّشتمّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّأوّشتمّالمالئكةّالذينّيصلونّعليهّإذاّ
كانّعلىّماّوصفّمنّالغضبّألنهّإنماّشتمّالناس"ّوقالّأصبغّوغيره"ّ:الّيقتلّإنماّشتمّالناس"ّوكذلكّقالّابنّ
أبيّزيدّفيمنّقال"ّ:لعنّهللاّالعربّولعنّهللاّبنيّإسرائيلّولعنّهللاّبنيّآدمّوذكرّأنهّلمّيردّاألنبياءّوإنماّأردتّ
الظالمينّمنهم"ّ:إنّعليهّاألدبّبقدرّاجتهادّالسلطانّّ.
وذهبّطائفةّمنهمّالحارثّبنّمسكينّوغيرهّإلىّالقتلّفيّمسألةّالمصليّونحوهاّوكذلكّقالّأبوّموسىّبنّمياسّ
فيمنّقال"ّ:لعنهّهللاّإلىّآدم"ّإنهّيقتلّوهذهّمسألةّالكرمانيّبعينهاّوهذاّقياسّأحدّالوجهينّألصحابناّفيمنّقالّ:
عصيتّهللاّفيّكلّماّأمرنيّبهّفإنّأكثرّأصحابناّقالواّ:ليسّذلكّبيمينّألنهّإنماّالتزمّالمعصيةّكماّلوّقالّ:محوتّ
المصحفّأوّشربتّالخمرّإنّفعلتّكذاّولمّيظهرّقصدّإرادةّالكفرّمنّهذاّالعمومّألنهّلوّأرادهّلذكرهّباسمهّالخاصّ
ولمّيكتفّباالسمّالذيّيشركهّفيهّجميعّالمعاصيّّ.
ومنهمّمنّقالّ:هوّيمينّألنّمماّأمرهّهللاّبهّاإليمانّومعصيتهّفيهّكفرّولوّالتزمّالكفرّبيمينهّبأنّقالّ:هوّيهوديّأوّ
نصرانيّأوّهوّبرئّمنّهللاّأوّمنّاإلسالمّأوّهوّيستحلّالخمرّوالخنزيرّأوّالّيراهّهللاّفيّمكانّكذاّإنّفعلّكذاّ
ونحوهّكانّيميناّفيّالمشهورّعنهّووجهّهذاّالقولّأنّاللفظّعامّفالّيقبلّمنهّدعوىّالخصوصّولعلّمنّيختارّهذاّ
يحملّكالمّاإلمامّأحمدّعلىّأنّالقائلّكانّجاهالّبأنّفيّالنسبّأنبياءّّ.
ووجهّاألولّأنّأباّبكرّرضيّهللاّعنهّكتبّإلىّالمهاجرّبنّأبيّأميةّفيّالمرأةّالتيّكانتّتهجوّالمسلمينّيلومهّعلىّ
قطعّيدهاّويذكرّلهّأنهّكانّالواجبّأنّيعاقبهاّبالضربّمعّأنّاألنبياءّيدخلونّفيّعمومّهذاّاللفظّوألنّاأللفاظّ
العامةّقدّكثرتّوغلبّإرادةّالخصوصّبهاّفإذاّكانّاللفظّلفظّسبّوقذفّولألنبياءّونحوهمّمنّالخصائصّوالمزاياّ
ماّيوجبّذكرهمّبأخصّأسمائهمّإذاّأريدّذكرهمّوالغضبّيحملّاإلنسانّعلىّالتجوزّفيّالقولّوالتوسعّفيهّكانّذلكّ
قرائنّعرفيةّولفظيةّوحاليةّفيّأنهّلمّيقصدّدخولهمّفيّالعمومّالّسيماّإذاّكانّدخولّذلكّالفردّفيّالعمومّالّيكادّ
يشعرّبهّّ.
ويؤيدّهذاّأنّيهودياّقالّفيّعهدّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:والذيّاصطفىّموسىّعلىّالعالمين"ّفلطمهّالمسلمّ
حتىّاشتكاهّإلىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّونهىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّعنّتفضيلهّعلىّموسىّلماّفيهّ
منّانتقاصّالمفضولّبعينهّوالغضّمنهّولوّأنّاليهوديّأظهرّالقولّبأنّموسىّأفضلّمنّمحمدّلوجبّالتعزيرّعليهّ
إجماعاّبالقتلّأوّبغيرهّكماّتقدمّالتنبيهّعليهّّ.
فصل.
والحكمّفيّسبّسائرّاألنبياءّكالحكمّفيّسبّنبيناّفمنّسبّنبياّمسمىّباسمهّمنّاألنبياءّالمعروفينّكالمذكورينّفيّ
القرآنّأوّموصوفاّبالنبوةّمثلّماّيذكرّحديثاّأنّنبياّفعلّكذاّأوّقالّكذاّفيسبّذلكّالقائلّأوّالفاعلّمعّالعلمّبأنهّنبيّ
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وإنّلمّيعلمّمنّهوّأوّيسبّنوعّاألنبياءّعلىّاإلطالقّفالحكمّفيّهذاّكماّتقدمّألنّاإليمانّبهمّواجبّعموماّوواجبّ
ّاإليمانّخصوصاّبمنّقصهّهللاّعليناّفيّكتابهّوسبهمّكفرّوردةّإنّكانّمنّمسلمّومحاربةّإنّكانّمنّذميّّ.
قدّتقدمّفيّاألدلةّالماضيةّماّيدلّعلىّذلكّبعمومهّلفظاّأوّمعنىّوماّأعلمّأحداّفرقّبينهماّوإنّكانّأكثرّكالمّ
الفقهاءّإنماّفيهّذكرّمنّسبّنبياّفإنماّذلكّلمسيسّالحاجةّإليهّوأنهّوجبّالتصديقّلهّوالطاعةّلهّجملةّوتفصالّوالّ
ريبّأنّجرمّسابهّأعظمّمنّجرمّسابّغيرهّكماّأنّحرمتهّأعظمّمنّحرمةّغيرهّوإنّشاركهّسائرّإخوانهّمنّ
النبيينّوالمرسلينّفيّأنّسابهمّكافرّمحاربّحاللّالدمّّ.
فأماّإنّسبّنبياّغيرّمعتقدّلنبوتهّفإنهّيستتابّمنّذلكّإذاّكانّممنّعلمتّنبوتهّبالكتابّوالسنةّألنّهذاّجحدّلنبوتهّ
إنّكانّممنّيجهلّأنهّنبيّفإنهّسبّمحضّوالّيقبلّقولهّ:إنيّلمّأعلمّأنهّنبيّّ.
فصل.
فأماّمنّسبّأزواجّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقالّالقاضيّأبوّيعلى"ّ:منّقذفّعائشةّبماّبرأهاّهللاّمنهّكفرّبالّ
خالف"ّوقدّحكىّاإلجماعّعلىّهذاّغيرّواحدّوصرحّغيرّواحدّمنّاألئمةّبهذاّالحكمّّ.
فرويّعنّمالك"ّ:منّسبّأباّبكرّجلدّومنّسبّعائشةّقتلّقيلّلهّ:لم؟ّقالّ:منّرماهاّفقدّخالفّالقرآنّألنّهللاّ
هللاّأّنّّّّتعّوّدواّلّمّ
تعالىّقالّ{ّ:يع ّ
ّثلّ ّهّأّّبداّّإّنّّّ ّكّنّت ّمّمّ
ّين}ّ"ّّ.
ّؤّمن ّّ
ّظ ّك ّمّ ّّ
وقالّأبوّبكرّبنّزيادّالنيسابوريّ:سمعتّالقاسمّبنّمحمدّيقولّإلسماعيلّبنّإسحاقّ:أتىّالمأمونّبالرقةّبرجلينّ
شتمّأحدهماّفاطمةّواآلخرّعائشةّفأمرّبقتلّالذيّشتمّفاطمةّوتركّاآلخرّفقالّإسماعيل"ّ:ماّحكمهماّإالّأنّيقتالّألنّ
الذيّشتمّعائشةّردّالقرآنّوعلىّهذاّمضتّسيرةّأهلّالفقهّوالعلمّمنّأهلّالبيتّوغيرهم"ّّ.
قالّأبوّالسائبّالقاضيّ:كنتّيوماّبحضرةّالحسنّبنّزيدّالداعيّبطبرستانّوكانّيلبسّالصوفّويأمرّبالمعروفّ
وينهىّعنّالمنكرّويوجهّفيّكلّسنةّبعشرينّألفّدينارّإلىّمدينةّالسالمّيفرقّعلىّسائرّولدّالصحابةّوكانّ
بحضرتهّرجلّذكرّعائشةّبذكرّقبيحّمنّالفاحشةّفقال"ّ:ياّغالمّاضربّعنقه"ّفقالّلهّ:العلويونّ:هذاّرجلّمنّ
ونّ
ّينّّو ّال ّخّب ّيث ّّ
اتّلّّل ّخّبيث ّّ
شيعتناّفقال"ّ:معاذّهللاّهذاّرجلّطعنّعلىّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقالّهللاّتعالىّ {ّ:ال ّخّبيّث ّّ
ونّل ّ
ينّّو ّ
اتّل ّ
تّّو ّ
قّ ّك ّري ّم}ّفإنّكانتّعائشةّ
ّرةّّّو ّر ّز ّّ
ونّّممّاّّيقّولّ ّّ
كّ ّمّب ّرأّ ّّ
تّأّولّّئ ّ
ّلطّيّبا ّ
الطّيّب ّّ
ّب ّّ
الطّيّب ّّ
ّلّّل ّخّبيّثا ّ
ونّلّ ّه ّمّ ّمّغف ّ
ّلطيّ
خبيثةّفالنبيّخبيثّفهوّكافرّفاضربواّعنقه"ّفضربواّعنقهّوأناّحاضرّرواهّالاللكائيّّ.
ورويّعنّمحمدّبنّزيدّأخيّالحسنّبنّزيدّأنهّقدمّعليهّرجلّمنّالعراقّفذكرّعائشةّبسوءّفقامّإليهّبعمودّ
فضربّبهّدماغهّفقتلهّفقيلّلهّ:هذاّمنّشيعتناّومنّبنيّاآلباءّفقال"ّ:هذاّسمىّجديّقرنانّومنّمسميّجديّقرنانّ
استحقّالقتلّفقتله"ّّ.
وأماّمنّسبّغيرّعائشةّمنّأزواجهّففيهّقوالنّّ:
أحدهماّ:أنهّكسابّغيرهنّمنّالصحابةّعلىّماّسيأتيّّ.
والثانيّ:وهوّاألصحّأنّمنّقذفّواحدةّمنّأمهاتّالمؤمنينّفهوّكقذفّعائشةّرضيّهللاّعنهاّوقدّتقدمّمعنىّذلكّ
عنّابنّعباسّوذلكّألنّهذاّفيهّعارّوغضاضةّعلىّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوأذىّلهّأعظمّمنّأذاهّبنكاحهنّ
هللاّّو ّرسّولّه}ّاآليةّواألمرّفيهّ
ونّ ّّ
ّينّيّّؤّذ ّّ
بعدهّوقدّتقدمّالتنبيهّعلىّذلكّفيماّمضىّعندّالكالمّعلىّقوله{ّ:إّنّّّالّذ ّّ
ظاهرّّ.
فصل.
فأما من سب أحدا من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أهل بيتهّوغيرهمّفقدّأطلقّاإلمامّأحمدّأنهّ
يضربّضرباّنكاالّوتوقفّعنّقتلهّوكفرهّّ.
قالّأبوّطالبّ:سألتّأحمدّعمنّشتمّأصحابّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقال"ّ:القتلّأجبنّعنهّولكنّأضربهّضرباّ
نكاال"ّّ.
وقالّعبدّهللاّ:سألتّأبيّعمنّشتمّرجالّمنّأصحابّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقال"ّ:أرىّأنّيضرب"ّقلتّلهّ:حدّ
فلمّيقفّعلىّالحدّإالّأنهّقال"ّ:يضرب"ّوقال"ّ:ماّأراهّعلىّاإلسالم"ّّ.
"ّ.
وقالّ:سألتّأبيّمنّالرافضة؟ّفقال"ّ:الذينّيشتمونّأوّيسبونّأباّبكرّوعمرّرضيّهللاّعنهما ّ
ّوقالّفيّالرسالةّالتيّرواهاّأبوّالعباسّأحمدّبنّيعقوبّاإلصطخريّوغيرهّ:وخيرّاألمةّبعدّالنبيّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّأبوّبكرّوعمرّبعدّأبيّبكرّوعثمانّبعدّعمرّوعليّبعدّعثمانّووقفّقومّوهمّخلفاءّراشدونّمهديونّثمّ
أصحابّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّبعدّهؤالءّاألربعةّخيرّالناسّالّيجوزّألحدّأنّيذكرّشيئاّمنّمساويهمّوالّ
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يطعنّعلىّأحدّمنهمّبعيبّوالّنقصّفمنّفعلّذلكّفقدّوجبّعلىّالسلطانّتأديبهّوعقوبتهّليسّلهّأنّيعفوّعنهّبلّ
يعاقبهّويستتيبهّفإنّتابّقبلّمنهّوإنّثبتّأعادّعليهّالعقوبةّوخلدهّالحبسّحتىّيموتّأوّيراجعّّ.
وحكىّاإلمامّأحمدّهذاّعمنّأدركهّمنّأهلّالعلمّوحكاهّالكرمانيّعنهّوعنّإسحاقّوالحميديّوسعيدّبنّمنصورّ
وغيرهمّّ.
وقالّالميمونيّ:سمعتّأحمدّيقول"ّ:ماّلهمّولمعاوية؟ّنسألّهللاّالعافية"ّوقالّلي"ّ:ياّأباّالحسنّإذاّرأيتّأحداّيذكرّ
أصحابّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّبسوءّفاتهمهّعلىّاإلسالم"ّّ.
فقدّنصّرضيّهللاّعنهّعلىّجوابّتعزيرهّواستتابةّحتىّيرجعّبالجلدّوإنّلمّينتهّحبسّحتىّيموتّأوّيراجعّوقالّ:
"ماّأراهّعلىّاإلسالم"ّوقال"ّ:واتهمهّعلىّاإلسالم"ّوقال"ّ:أجبنّعنّقتله"ّّ.
وقالّإسحاقّبنّراهويه"ّ:منّشتمّأصحابّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيعاقبّويحبسّّ.
وهذاّقولّكثيرّأصحابناّمنهمّابنّأبيّموسىّقال"ّ:ومنّسبّالسلفّمنّالروافضّفليسّبكفؤّوالّيزوجّومنّرمىّ
عائشةّرضيّهللاّعنهاّبماّبرأهاّهللاّمنهّفقدّمرقّمنّالدينّولمّينعقدّلهّنكاحّعلىّمسلمةّإالّأنّيتوبّويظهرّتوبتهّ
وهذاّفيّالجملةّقولّعمرّبنّعبدّالعزيزّوعاصمّاألحولّوغيرهماّمنّالتابعينّّ.
قالّالحارثّبنّعتبة"ّ:إنّعمرّبنّعبدّالعزيزّأتىّبرجلّسبّعثمانّفقالّ:ماّحملكّعلىّأنّسببته؟ّقالّ:أبغضهّ
قالّ:وإنّأبغضتّرجالّسببته؟ّقالّ:فأمرّبهّفجلدّثالثينّسوطا"ّّ.
وقالّإبراهيمّبنّميسرة"ّ:ماّرأيتّعمرّبنّعبدّالعزيزّضربّإنساناّقطّإالّرجلّشتمّمعاويةّفضربهّأسواطاّّ.
رواهماّالاللكائيّوقدّتقدمّأنهّكتبّفيّرجلّسبه"ّ:الّيقتلّإالّمنّسبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّولكنّاجلدهّفوقّ
رأسهّأسواطاّولوالّأنيّرجوتّأنّذلكّخيرّلهّلمّأفعل"ّّ.
وروىّاإلمامّأحمدّ:حدثناّأبوّمعاويةّحدثناّعاصمّاألحولّقال"ّ:أتيتّبرجلّقدّسبّعثمانّقالّ:فضربتهّعشرةّ
أسواطّقالّ:ثمّعادّلماّقالّفضربتهّعشرةّأخرىّقالّ:فلمّيزلّيسبهّحتىّضربتهّسبعينّسوطا"ّّ.
وهوّالمشهورّمنّمذهبّمالكّقالّمالك"ّ:منّشتمّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقتلّومنّسبّأصحابهّأدب"ّّ.
وقالّعبدّالملكّبنّحبيب"ّ:منّغالّمنّالشيعةّإلىّبغضّعثمانّوالبراءةّمنهّأدبّأدباّشديداّومنّزادّإلىّبغضّأبيّ
بكرّوعمرّفالعقوبةّعليهّأشدّويكررّضربهّويطالّسجنهّحتىّيموتّوالّيبلغّبهّالقتلّإالّفيّسبّالنبيّصلىّهللاّ
عليهّوسلم"ّّ.
وقالّابنّالمنذر"ّ:الّأعلمّأحداّيوجبّقتلّمنّسبّمنّبعدّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّّ.
وقالّالقاضيّأبوّيعلى"ّ:الذيّعليهّالفقهاءّفيّسبّالصحابةّ:إنّكانّمستحالّلذلكّكفرّوإنّلمّيكنّمستحالّفسقّولمّ
يكفرّسواءّكفرهمّأوّطعنّفيّدينهمّمعّإسالمهم"ّّ.
وقدّقطعّطائفةّمنّالفقهاءّمنّأهلّالكوفةّوغيرهمّبقتلّمنّسبّالصحابةّوكفرّالرافضةّقالّمحمدّبنّيوسفّ
ّ:فيصلىّعليه؟ّقالّ:الّوسألهّ:كيفّيصنعّبهّوهوّيقولّالّإلهّإالّ
الفريابيّ"وسئلّعمنّشتمّأباّبكرّقالّ:كافرّقيل ّ
هللا؟ّقالّ:الّتمسوهّبأيديكمّادفعوهّبالخشبّحتىّتواروهّفيّحفرته"ّّ.
وقالّأحمدّبنّيونس"ّ:لوّأنّيهودياّذبحّشاةّوذبحّرافضيّألكلتّذبيحةّاليهوديّولمّآكلّذبيحةّالرافضيّألنهّمرتدّ
عنّاإلسالم"ّّ.
وكذلكّقالّأبوّبكرّبنّهاني"ّ:الّتؤكلّذبيحةّالروافضّوالقدريةّكماّالّتؤكلّذبيحةّالمرتدّمعّأنهّتؤكلّذبيحةّ
الكتابيّألنّهؤالءّيقامونّمقامّالمرتدّوأهلّالذمةّيقرونّعلىّدينهمّوتؤخذّمنهمّالجزية"ّّ.
وكذلكّقالّعبدّهللاّبنّإدريسّمنّأعيانّأئمةّالكوفة"ّ:ليسّلرافضيّشفعةّإالّلمسلم"ّّ.
وقالّفضيلّبنّمرزوقّ:سمعتّالحسنّبنّالحسنّيقولّلرجلّمنّالرافضة"ّ:وهللاّإنّقتلكّلقربةّإلىّهللاّوماّامتنعّ
منّذلكّإالّبالجوازّوفيّروايةّقالّ:رحمكّهللاّقذفتّإنماّتقولّهذاّتمزحّقالّ:الّوهللاّماّهوّبالمزاحّولكنهّالجدّقالّ:
وسمعتهّيقولّ:لئنّأمكنناّهللاّمنكمّلنقطعنّأيديكمّوأرجلكم"ّّ.
وصرحّجماعاتّمنّأصحابناّبكفرّالخوارجّالمعتقدينّالبراءةّمنّعليّوعثمانّوبكفرّالرافضةّالمعتقدينّلسبّجميعّ
الصحابةّالذينّكفرواّالصحابةّوفسقوهمّوسبوهمّّ.
وقالّأبوّبكرّعبدّالعزيزّفيّالمقنع"ّ:فأماّالرافضيّفإنّكانّيسبّفقدّكفرّفالّيزوج"ّّ.
ولفظّبعضهمّوهوّالذيّنصرهّالقاضيّأبوّيعلىّأنهّإنّسبهمّسباّيقدحّفيّدينهمّوعدالتهمّكفرّبذلكّوإنّسبهمّسباّالّ
يقدحّمثلّأنّيسبّأباّأحدهمّأوّيسبهّسباّيقصدّبهّغيظهّونحوّذلكّلمّيكفرّّ.
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ّ:منّشتمّأباّبكرّوعمرّ
قالّأحمدّفيّروايةّأبيّطالبّفيّالرجلّيشتمّعثمانّ:هذهّزندقةّوقالّفيّروايةّالمروزي ّ
وعائشةّماّأراهّعلىّاإلسالمّّ.
قالّالقاضيّأبوّيعلىّ:فقدّأطلقّالقولّفيهّأنهّيكفرّبسبهّألحدّمنّالصحابةّوتوقفّفيّروايةّعبدّهللاّوأبيّطالبّعنّ
قتلهّوكمالّالحدّوإيجابّالتعزيرّيقتضيّأنهّلمّيحكمّبكفرهّّ.
قالّ:فيحتملّأنّيحملّقوله"ّ:ماّأراهّعلىّاإلسالم"ّإذاّاستحلّسبهمّبأنهّيكفرّبالّخالفّويحملّإسقاطّالقتلّعلىّمنّ
لمّيستحلّذلكّبلّفعلهّمعّاعتقادهّلتحريمهّكمنّيأتيّالمعاصيّقالّ:ويحتملّقوله"ّ:ماّأراهّعلىّاإلسالم"ّعلىّسبّ
ّ:ظلمواّوفسقواّبعدّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوأخذواّاألمرّبغيرّحقّويحملّقولهّفيّ
يطعنّفيّعدالتهمّنحوّقوله ّ
إسقاطّالقتلّعلىّسبّالّيطعنّفيّدينهمّنحوّقولهّ:كانّفيهمّقلةّعلمّوقلةّمعرفةّبالسياسةّوالشجاعةّوكانّفيهمّشحّ
ومحبةّللدنياّونحوّذلكّقالّ:ويحتملّأنّيحملّكالمهّعلىّظاهرهّفتكونّفيّسابهمّروايتانّ:إحداهماّيكفرّوالثانيةّ
يفسقّوعلىّهذاّاستقرّقولّالقاضيّوغيرهّحكواّفيّتكفيرهمّروايتينّّ.
قالّالقاضي"ّ:ومنّقذفّعائشةّرضيّهللاّعنهاّبماّبرأهاّهللاّمنهّكفرّبالّخالف"ّّ.
ونحنّنرتبّالكالمّفيّفصلينّأحدهماّ:فيّسبهمّمطلقاّوالثانيّ:فيّتفصيلّأحكامّالسبّّ.
أماّاألولّفسبّأصحابّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّحرامّبالكتابّوالسنةّّ.
ض ّك ّمّّبّعضاّ}ّوأدنىّأحوالّالسابّلهمّأنّيكونّمغتاباّوقالّتعالىّ:
أماّاألولّفألنّهللاّسبحانهّيقولّ{ّ:والّّيّغّتبّّّّبّع ّ
لّ
لّلّ ّك ّ
{ّوّي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّرّ ّماّ ّاكّت ّسبّواّّفّق ّدّ ّ
ّينّّوالمّ
ونّالمّ
احّت ّملواّّب ّهّتاناّّ
تّّبّغي ّّ
ّؤّمّنا ّ
ّؤّمن ّّ
ّينّيّّؤذ ّّ
ّه ّم ّزّةّل ّم ّزّة}ّوالطاعنّعليهمّهمزةّلمزةّوقالّ{ّ:والذ ّّ
ّ
ّ
ّينّآ ّمّنوا}ّحيثّذكرتّولمّ
ّبيناّ}ّوهمّصدورّالمؤمنينّفإنهمّهمّالمواجهونّبالخطابّفيّقولهّتعالىّ{ّ:ياّأّي ّهاّالذ ّّ
ّوإّّثماّّمّ
ينّ
ج ّر ّّ
ونّم ّّ
ونّاألّّولّ ّّ
ّابقّ ّّ
ّنّ ّال ّم ّها ّ
يكتسبواّماّيوجبّأذاهمّألنّهللاّسبحانهّرضيّعنهمّرضىّمطلقاّبقولهّتعالىّ{ّ:والس ّ
هللاّ ّعّن ّه ّمّّو ّرضّواّ ّعّن ّه}ّفرضيّعنّالسابقينّمنّغيرّاشتراطّإحسانّولمّ
يّ ّّ
ض ّّ
ّينّاّتّبعّو ّه ّمّّبإّ ّح ّس ّّ
ارّّوالّذ ّّ
ص ّّ
انّ ّر ّ
ّواألّّن ّ
نّ ّالمّ
تّال ّش ّج ّرّة}ّ
كّّت ّح ّّ
ّينّإّّّذّّيّب ّايعّوّن ّّ
ّؤّمن ّّ
هللاّ ّع ّّ
يّ ّّ
ض ّّ
يرضّعنّالتابعينّإالّأنّيتبعوهمّبإحسانّوقالّتعالى{ّ:لّّقّّدّ ّر ّ
والرضىّمنّهللاّصفةّقديمةّفالّيرضىّإالّعنّعبدّعلمّأنهّيوافقهّعلىّموجباتّالرضىّومنّرضيّهللاّعنهّلمّ
ك}ّسواءّكانتّظرفاّمحضاّأوّظرفاّفيهاّمعنىّالتعليلّفإنّذلكّلتعلقّ
يسخطّعليهّأبداّوقولهّتعالى{ّ:إّّّذّّيّب ّايعّوّن ّّ
الرضىّبهمّفإنهّيسمىّرضىّأيضاّكماّفيّتعلقّالعلمّوالمشيئةّوالقدرةّوغيرّذلكّمنّصفاتّهللاّسبحانهّوقيلّ:بلّ
الظرفّيتعلقّبنفسّالرضىّوإنهّيرضىّعنّالمؤمنّبعدّأنّيطيعهّويسخطّعنّالكافرّبعدّأنّيعصيهّويحبّمنّاتبعّ
الرسولّبعدّإتباعهّلهّوكذلكّأمثالّهذاّوهذاّقولّجمهورّالسلفّوأهلّالحديثّوكثيرّمنّأهلّالكالمّوهوّاألظهرّ
وعلىّهذاّفقدّبينّفيّمواضعّأخرّأنّهؤالءّالذينّرضيّهللاّعنهمّهمّمنّأهلّالثوابّفيّاآلخرةّيموتونّعلىّ
ّينّاّتّبعّو ّه ّمّ
ارّّوالّذ ّّ
ص ّّ
ج ّر ّّ
ونّم ّّ
ونّاألّّولّ ّّ
ّابقّ ّّ
ينّّواألّّن ّ
ّنّ ّال ّم ّها ّ
ّاإليمانّالذيّبهّيستحقونّذلكّكماّفيّقولهّتعالىّ{ّ:والس ّ
ّ
ّكّ ّالّفّو ّزّ ّالّع ّظي ّم}ّّّ.
ّينّفّي ّهاّأّّبداّّّذل ّّ
تّّت ّج ّريّّت ّحّت ّهاّاألّن ّها ّرّ ّخاّلد ّّ
ّو ّرضّواّ ّعّن ّهّّوأّ ّع ّدّلّ ّه ّمّ ّجّنا ّ
يّ ّّ
ض ّّ
ّبإّ ّح ّس ّّ
انّ ّر ّ
هللاّ ّعّن ّهّم ّ
وقدّثبتّفيّالصحيحّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنهّقال"ّ:الّيدخلّالنارّأحدّبايعّتحتّالشجرة"ّّ.
وأيضاّفكلّمنّأخبرّهللاّأنهّرضيّعنهّفإنهّمنّأهلّالجنةّوإنّكانّرضاهّعنهّبعدّإيمانهّوعملهّالصالحّفإنهّيذكرّ
ذلكّفيّمعرضّالثناءّعليهّوالمدحّلهّفلوّعلمّأنهّيتعقبّذلكّماّيسخطّالربّلمّيكنّمنّأهلّذلكّّ.
وهذاّكماّفيّقولهّتعالىّ{ّ:ياّأّّيّت ّهاّالّنّفسّّّ ّالم ّ
ّ
ّ
ّ
ّط ّمئّّن ّةّ ّ
ّةّّف ّاد ّخلّيّفّيّ ّعّبادّيّّوادخلّيّ ّجنتّي}ّ
ضيّّ
اضّيّّةّ ّم ّر ّ
ار ّجعّيّإّلّىّ ّربّكّّّ ّر ّ
ابّ ّ
اع ّةّ ّالع ّ
ّس ّرّةّمّنّّّّبّع ّدّ ّماّ ّكادّّّ
ارّالّذ ّّ
ص ّّ
هللاّّ ّعلّىّالّنّبيّّّّو ّال ّم ّها ّج ّر ّّ
وألنهّسبحانهّوتعالىّقال{ّ:لّّقّّدّّت ّّ
ّينّاّتّبعّوهّّفّيّ ّس ّ
ينّّواألّّن ّ
ّه ّمّإّّن ّهّّب ّه ّمّ ّرّؤوفّّّ ّرحّي ّم}ّوقالّسبحانهّوتعالىّ{ّ:و ّ
ّونّ
ّينّّيّدع ّّ
كّ ّم ّّعّالّذ ّّ
اصّبرّّّّنّف ّس ّّ
يقّّمّن ّه ّمّّث ّمّّت ّّ
ّي ّزي ّغّقّلّوبّّّّف ّر ّّ
ابّ ّعلّي ّ
ارّ ّر ّح ّما ّءّّبّيّن ّه ّمّّت ّرا ّه ّمّ
ّينّ ّمّع ّهّأّ ّشّدا ّءّ ّعلّىّ ّال ّكّف ّّ
هللاّّوالّذ ّّ
لّ ّّ
ّح ّمّدّ ّرسّو ّ
ّريّد ّّ
ونّّو ّج ّه ّه}ّوقالّتعالى{ّ:م ّ
ّرّب ّه ّمّّب ّالّغّداّةّّو ّالّع ّشيّّّي ّ
هللاّّو ّر ّ
ونّّف ّ
ّةّ
ّكّ ّجّعّلّنا ّك ّمّأّمّّ
اس}ّ{ّو ّكّذل ّّ
تّلّلّن ّّ
ّرّأّّم ّةّأّ ّخ ّر ّج ّّ
ضّواناّ}ّاآليةّوقالّتعالىّ {ّ:كّنّت ّمّ ّخي ّّ
ّنّ ّّ
ضالّّم ّّ
ّجداّّّيّبّت ّغ ّّ
ّر ّكعاّّس ّ
ونّ
ّينّ ّجاءّواّمّنّّّّبّعّد ّه ّمّّيقّولّ ّّ
ّو ّسطاّ}ّوهوّأولّمنّوجهّبهذاّالخطابّفهمّمرادونّبالّريبّوقالّسبحانهّوتعالىّ{ّ:والّذ ّّ
ّرّبّناّ ّ
كّ ّرّؤوفّّّ ّرحّي ّم}ّفجعلّ
ّينّآ ّمّنواّ ّرّبّناّإّّن ّ
الّّلّلّذ ّّ
وبّناّ ّغ ّ
انّّوالّّت ّجّع ّ
ّينّ ّسّبقّوّناّّباإلّي ّم ّّ
اغفّرّّّلّّناّّوإلّ ّخّواّنّناّالّذ ّّ
لّفّيّقّلّ ّ
سبحانهّماّأفاءّهللاّعلىّرسولهّمنّأهلّالقرىّللمهاجرينّواألنصارّوالذينّجاءواّمنّبعدهمّمستغفرينّللسابقينّ
وداعينّهللاّأنّالّيجعلّفيّقلوبهمّغالّلهمّفعلمّأنّاالستغفارّلهمّوطهارةّالقلبّمنّالغلّلهمّأمرّيحبهّهللاّويرضاهّ
اعلّ ّمّأّّن ّهّالّإّلّ ّهّإّالّّ ّ
كّّولّّلمّ
هللاّّّو ّ
ويثنيّعلىّفاعلهّكماّأنهّقدّأمرّبذلكّرسولهّفيّقولهّتعالىّ{ّ:ف ّ
ّينّ
ّؤّمن ّّ
ّذّنّب ّّ
اسّتّغفّرّّّلّّ
اعفّّّ ّعّن ّه ّمّّو ّ
ت}ّوقالّتعالىّ{ّ:ف ّ
ّو ّالمّ
اسّتّغفّرّّّلّ ّه ّم}ّومحبةّالشيءّكراهتهّلضدهّفيكونّهللاّيكرهّالسبّلهمّالذيّهوّ
ّؤّمّنا ّ
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ضدّاالستغفارّوالبغضّلهمّالذيّهوّضدّالطهارةّوهذاّمعنىّقولّعائشةّرضيّهللاّعنها"ّ:أمرواّباالستغفارّ
ألصحابّمحمدّفسبوهم"ّرواهّمسلمّّ.
وعنّمجاهدّعنّابنّعباسّقال"ّ:الّتسبواّأصحابّمحمدّفإنّهللاّقدّأمرناّباالستغفارّلهمّوقدّعلمّأنهمّسيقتتلون"ّ
رواهّاإلمامّأحمدّّ.
وعنّسعدّبنّأبيّوقاصّقال"ّ:الناسّعلىّثالثّمنازلّفمضتّمنزلتانّوبقيتّواحدةّفأحسنّماّأنتمّكائنونّعليهّأنّ
ين}ّإلىّقولهّ{ّ:و ّر ّ
ضّواناّ}ّفهؤالءّالمهاجرونّوهذهّمنزلةّ
تكونواّبهذهّالمنزلةّالتيّبقيتّقالّ:ثمّقرأ{ّ:لّّلفّّق ّرا ّءّ ّال ّم ّها ّج ّر ّّ
اص ّّة}ّقالّ:
ّّّ ّك ّّ
ّه ّم}ّإلىّقولهّ{ّ:ولّو
ّه ّمّّي ّحب ّّ
اإلي ّم ّّ
ّينّّتّبّوأّواّالّد ّّ
قدّمضتّ{ّوالّذ ّّ
ص ّ
انّّب ّه ّمّ ّخ ّ
ّونّ ّمنّّّ ّه ّ
اج ّّرّإّلّي ّ
انّمّنّّّّقّبل ّ
ارّّو ّ
}ّقدّمضتّهاتانّوبقيتّهذهّ
ّينّ ّجاءّواّمّنّّّّبّعّد ّه ّم}ّإلىّقولهّ {ّ:رحّي ّم ّ
ّهؤالءّاألنصارّوهذهّمنزلةّقدّمضتّثمّقرأّ{ّ:والّذ ّّ
المنزلةّفأحسنّماّأنتمّكائنونّعليهّأنّتكونواّبهذهّالمنزلةّالتيّبقيتّيقولّ:أنّتستغفرواّلهم"ّوألنّمنّحازّسبهّ
ّينّآ ّمّنواّأّنّّّ
ّّوالّذ ّّ
بعينهّأوّبغيرهّلمّيجزّاالستغفارّلهّكماّالّيجوزّاالستغفارّللمشركينّلقولهّتعالىّ {ّ:ماّ ّك ّّ
انّلّلّنّبي ّ
ّنّلّ ّه ّمّأّّن ّه ّمّأّ ّ
ّيم}ّوكماّالّيجوزّأنّيستغفرّلجنسّ
ص ّحابّّّ ّال ّجح ّّ
ّّّ ّكاّنواّأّولّيّقّ ّرّبىّمّنّّّّبّع ّدّ ّماّّتّبي ّّ
ّينّّولّو
ّي ّسّتّغّفرّواّلّّل ّم ّش ّرك ّّ
العاصينّمسمينّباسمّالمعصيةّألنّذلكّالّسبيلّإليهّوألنهّشرعّلناّأنّنسألّهللاّأنّالّيجعلّفيّقلوبناّغالّللذينّ
آمنواّوالسبّباللسانّأعظمّمنّالغلّالذيّالّسبّمعهّولوّكانّالغلّعليهمّوالسبّلهمّجائزاّلمّيشرعّلناّأنّنسألهّ
تركّماّالّيضرّفعلهّوألنهّوصفّمستحقيّالفيءّبهذهّالصفةّكماّوصفّالسابقينّبالهجرةّوالنصرةّفعلمّأنّذلكّ
صفةّللمؤثرّفيهمّولوّكانّالسبّجائزاّلمّيشترطّفيّاستحقاقّالفيءّتركّأمرّجائزّكماّالّيشترطّتركّسائرّ
المباحاتّبلّلوّلمّيكنّاالستغفارّلهمّواجباّلمّيكنّشرطاّفيّاستحقاقّالفيءّألنّاستحقاقّالفيءّالّيشترطّفيهّماّ
ليسّبواجبّبلّهذاّدليلّعلىّأنّاالستغفارّلهمّداخلّفيّعقدّالدينّوأصلهّّ.
وأماّالسنةّففيّالصحيحينّعنّاألعمشّعنّأبيّصالحّعنّأبيّسعيدّرضيّهللاّعنهّقالّ:قالّرسولّهللاّصلىّهللاّ
عليهّوسلم"ّ:الّتسبواّأصحابيّفوالذيّنفسيّبيدهّلوّأنّأحدكمّأنفقّمثلّأحدّذهباّماّأدركّمدّأحدهمّوالّنصيفه"ّّ.
وفيّروايةّلمسلمّواستشهدّبهاّالبخاريّقالّ:كانّبينّخالدّبنّالوليدّوبينّعبدّالرحمنّبنّعوفّشيءّفسبهّخالدّ
فقالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:الّتسبواّأصحابيّفإنّأحدكمّلوّأنفقّمثلّأحدّذهباّماّأدركّمدّأحدهمّوالّ
نصيفه"ّّ.
وفيّروايةّللبرقانيّفيّصحيحه"ّ:الّتسبواّأصحابيّدعواّليّأصحابيّفإنّأحدكمّلوّأنفقّكلّيومّمثلّأحدّذهباّماّ
أدركّمدّأحدهمّوالّنصيفه"ّّ.
واألصحابّ:جمعّصاحبّوالصاحبّ:اسمّفاعلّمنّصحبهّيصحبهّوذلكّيقعّعلىّقليلّالصحابةّوكثيرهاّألنهّيقالّ:
ب}ّقدّقيلّ:هوّالرفيقّفيّالسفرّوقيلّ:
بّّب ّال ّجّن ّ
صحبتهّساعةّوصحبتهّشهراّوصحبتهّسنةّقالّهللاّتعالىّ{ّ:والصّا ّح ّ
هوّالزوجةّومعلومّأنّصحبةّالرفيقّوصحبةّالزوجةّقدّتكونّساعةّفماّفوقهاّوقدّأوصىّهللاّبهّإحساناّماّدامّ
صاحباّوفيّالحديثّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:خيرّاألصحابّعندّهللاّخيرهمّلصاحبهّوخيرّالجيرانّعندّهللاّ
خيرهمّلجاره"ّوقدّدخلّفيّذلكّقليلّالصحبةّوكثيرهاّوقليلّالجوارّوكثيرهّوكذلكّقالّاإلمامّأحمدّوغيرهّ:كلّمنّ
صحبّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّسنةّأوّشهراّأوّيوماّأوّرآهّمؤمناّبهّفهوّمنّأصحابهّلهّمنّالصحبةّبقدرّذلكّّ.
فإنّقيلّ:فلمّنهىّخالدّعنّأنّيسبّأصحابهّإذاّكانّمنّأصحابهّأيضا؟ّوقال"ّ:لوّأنّأحدكمّأنفقّمثلّأحدّماّبلغّمدّ
أحدهمّوالّنصيفه"ّّ.
قلناّ:ألنّعبدّالرحمنّبنّعوفّونظراءهّهمّمنّالسابقينّاألولينّالذينّصحبوهّفيّوقتّكانّخالدّوأمثالهّيعادونهّفيهّ
وأنفقواّأموالهمّقبلّالفتحّوقاتلواّوهوّأعظمّدرجةّمنّالذينّأنفقواّمنّبعدّالفتحّوقاتلواّوكالّوعدّهللاّالحسنىّفقدّ
انفردواّمنّالصحبةّبماّلمّيشركهمّفيهّخالدّونظراؤهّممنّأسلمّبعدّالفتحّالذيّهوّصلحّالحديبيةّوقاتلّأنّيسبّ
أولئكّالذينّصحبوهّقبلهّومنّلمّيصحبهّقطّنسبتهّإلىّمنّصحبهّكنسيةّخالدّإلىّالسابقينّوأبعدّّ.
وقوله"ّ:الّتسبواّأصحابي"ّخطابّلكلّأحدّأنّيسبّمنّانفردّعنهّبصحبتهّعليهّالصالةّوالسالمّوهذاّكقولهّعليهّ
ّ:إنيّرسولّهللاّإليكمّفقلتمّ:كذبتّوقالّأبوّبكرّ:صدقتّ
الصالةّوالسالمّفيّحديثّآخر"ّ:أيهاّالناسّإنيّأتيتكمّفقلت ّ
فهلّأنتمّتاركواّليّصاحبي؟ّفهلّأنتمّتاركواّليّصاحبي"ّأوّكماّقالّبأبيّهوّوأميّصلىّهللاّعليهّوسلمّقالّذلكّلماّ
عايرّبعضّالصحابةّأباّبكرّوذاكّالرجلّمنّفضالءّأصحابهّولكنّامتازّأبوّبكرّعنهّبصحبتهّوانفردّبهاّعنهّّ.
وعنّمحمدّبنّطلحةّالمدينيّعنّعبدّالرحمنّبنّسالمّبنّعتبةّبنّعويمّبنّساعدةّعنّأبيهّعنّجدهّقالّ:قالّرسولّ
هللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:إنّهللاّاختارنيّواختارّليّأصحاباّجعلّليّمنهمّوزراءّوأنصاراّوأصهاراّفمنّسبهمّ
فعليهّلعنةّهللاّوالمالئكةّوالناسّأجمعينّالّيقبلّهللاّمنهّيومّالقيامةّصرفاّوالّعدال"ّوهذاّمحفوظّبهذاّاإلسنادّّ.
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وقدّروىّابنّماجةّبهذاّاإلسنادّحديثاّوقالّأبوّحاتمّفيّتحديثهّ:هذاّمحلهّالصدقّيكتبّحديثهّوالّيحتجّبهّعلىّ
انفرادهّومعنىّهذاّالكالمّأنهّيصلحّلالعتبارّتحديثهّواالستشهادّبهّفإذاّعضدهّآخرّمثلهّجازّأنّيحتجّبهّوالّيحتجّبهّ
علىّانفرادهّّ.
وعنّعبدّهللاّبنّمغفلّقالّ:قالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:هللاّهللاّفيّأصحابيّالّتتخذوهمّغرضاّمنّبعديّ
منّأحبهمّفقدّأحبنيّومنّأبغضهمّفقدّأبغضنيّومنّآذاهمّفقدّآذانيّومنّآذانيّفقدّآذىّهللاّومنّآذىّهللاّفيوشكّأنّ
يأخذه"ّرواهّالترمذيّوغيرهّمنّحديثّعبيدةّابنّأبيّرائطةّعنّعبدّالرحمنّبنّزيادّعنهّوقالّالترمذيّ:غريبّالّ
نعرفهّإالّمنّهذاّالوجهّّ.
ورويّهذاّالمعنىّمنّحديثّأنسّأيضاّولفظه"ّ:منّسبّأصحابيّفقدّسبنيّومنّسبنيّفقدّسبّهللا"ّرواهّابنّالبناءّّ.
وعنّعطاءّبنّأبيّرباحّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقال"ّ:لعنّهللاّمنّسبّأصحابي"ّرواهّأبوّأحمدّالزبيريّ:
حدثناّمحمدّبنّخالدّعنهّوقدّروىّعنهّعنّابنّعمرّمرفوعاّمنّوجههّآخرّرواهماّالاللكائيّّ.
وقالّعليّبنّعاصمّ:أنبأّأبوّقحذمّحدثنيّأبوّقالبةّعنّابنّمسعودّقالّ:قالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:إذاّ
ذكرّالقدرّفأمسكواّوإذاّذكرّأصحابيّفأمسكوا"ّرواهّالاللكائيّّ.
"ّوكذلكّقالّأبوّإسحاقّ
ولماّجاءّفيهّمنّالوعيدّقالّإبراهيمّالنخعيّ:كانّيقال"ّ:شتمّأبيّبكرّوعمرّمنّالكبائر ّ
نّ ّعّن ّه}ّوإذاّكانّشتمهمّبهذهّ
ّرّ ّماّّتّن ّهّو ّّ
السبيعي"ّ:شتمّأبيّبكرّوعمرّمنّالكبائر"ّالتيّقالّهللاّتعالى{ّ:إّنّّّّت ّجّتّنبّواّ ّكّبائ ّّ
المثابةّفأقلّماّفيهّالتعزيرّألنهّمشروعّفيّكلّمعصيةّليسّفيهاّحدّوالّكفارةّوقدّقالّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:انصرّ
أخاكّظالماّأوّمظلوما"ّوهذاّمماّالّنعلمّفيهّخالفاّبينّأهلّالفقهّوالعلمّمنّأصحابّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّ
والتابعينّلهمّبإحسانّوسائرّأهلّالسنةّوالجماعةّفإنهمّمجمعونّعلىّأنّالواجبّالثناءّعليهمّواالستغفارّلهمّوالترحمّ
عليهمّوالترضيّعنهمّواعتقادّمحبتهمّومواالتهمّوعقوبةّمنّأساءّفيهمّالقولّّ.
ثمّمنّقالّ:الّأقتلّبشتمّغيرّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفإنهّيستدلّبقصةّأبيّبكرّالمتقدمةّوهوّأنّرجالّأغلظّلهّ
وفيّروايةّشتمهّفقالّلهّأبوّبرزةّ:أقتله؟ّفانتهرهّوقالّ:ليسّهذاّألحدّبعدّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوبأنهّكتبّإلىّ
المهاجرّبنّأبيّأمية"ّ:إنّحدّاألنبياءّليسّيشبهّالحدود"ّكماّتقدمّوألنّهللاّتعالىّميزّبينّمؤذيّهللاّورسولهّومؤذيّ
المؤمنينّفجعلّاألولّملعوناّفيّالدنياّواآلخرةّوقالّفيّالثانيّ{ّ:فّق ّدّ ّ
ّبيناّ}ّومطلقّالبهتانّواإلثمّ
احّت ّملّواّّب ّهّتاناّّّوإّّثماّّمّ
ليسّبموجبّللقتلّوإنماّهوّموجبّللعقوبةّفيّالجملةّفتكونّعليهّعقوبةّمطلقةّوالّيلزمّمنّالعقوبةّجوازّالقتلّوألنّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقال"ّ:الّيحلّدمّامرئّمسلمّيشهدّأنّالّإلهّإالّهللاّإالّبإحدىّثالثّ:كفرّبعدّإيمانّأوّزنىّ
بعدّإحصانّأوّرجلّقتلّنفساّفيقتلّبها"ّومطلقّالسبّلغيرّاألنبياءّالّيستلزمّالكفرّألنّبعضّمنّكانّعلىّعهدّ
النبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّكانّربماّسبّبعضهمّبعضاّولمّيكفرّأحداّبذلكّوألنّأشخاصّالصحابةّالّيجبّاإليمانّ
بهمّبأعيانهمّفسبّالواحدّالّيقدحّفيّاإليمانّباهللّومالئكتهّوكتبهّورسلهّواليومّاآلخرّّ.
وأماّمنّقال"ّ:يقتلّالساب"ّأوّقال"ّ:يكفر"ّفلهمّدالالتّاحتجواّبهاّّ:
ار}ّ
ظّّب ّه ّمّ ّال ّكّف ّّ
ارّ ّر ّح ّما ّءّّبّيّن ّه ّم}ّإلىّقولهّتعالىّ{ّ:لّيغّي ّ
ّينّ ّمّع ّهّأّ ّشّدا ّءّ ّعلّىّ ّال ّكّف ّّ
هللاّّوالّذ ّّ
لّ ّّ
ّح ّم ّدّ ّرسّو ّ
منهاّ:قولهّتعالى{ّ:م ّ
فالّبدّأنّيغيظّبهمّالكفارّوإذاّكانّالكفارّيغاظونّبهمّفمنّغيظّبهمّفقدّشاركّالكفارّفيماّأذلهمّهللاّبهّوأخزاهمّ
وكبتهمّعلىّكفرهمّوالّيشاركّالكفارّفيّغيظهمّالذينّكبتواّبهّجزاءّلكفرهمّإالّكافرّألنّالمؤمنّالّيكبتّجزاءّ
للكفرّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ار}ّتعليقّللحكمّبوصفّمشتقّمناسبّألنّالكفرّمناسبّألنّيغاظّصاحبهّ
يوضحّذلكّأنّقولهّتعالى{ّ:لّّيغّيظّّب ّه ّمّالكف ّّ
فإذاّكانّهوّالموجبّألنّيغيظّهللاّصاحبهّبأصحابّمحمدّفمنّغاظهّهللاّبأصحابّمحمدّفقدّوجدّفيّحقهّموجبّ
ذاكّوهوّالكفرّّ.
قالّعبدّهللاّابنّإدريسّاألوديّاإلمام"ّ:ماّآمنّأنّيكونواّقدّضارعواّالكفارّيعنيّالرافضةّألنّهللاّتعالىّيقولّ:
"ّ.
ار}ّ"ّوهذاّمعنىّقولّاإلمامّأحمد"ّ:ماّأراهّعلىّاإلسالم ّ
{لّّيغّي ّظّّب ّه ّمّ ّال ّكّف ّّ
ومنّذلكّ:ماّروىّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنهّقال"ّ:منّأبغضهمّفقدّأبغضنيّومنّآذاهمّفقدّآذانيّومنّآذانيّ
فقدّآذىّهللا"ّوقال"ّ:فمنّسبهمّفعليهّلعنةّهللاّوالمالئكةّوالناسّأجمعينّالّيقبلّهللاّمنهّصرفاّوالّعدال"ّوأذىّهللاّ
ورسولهّكفرّموجبّللقتلّكماّتقدمّوبهذاّيظهرّالفرقّبينّأذاهمّقبلّاستقرارّالصحبةّوأذىّسائرّالمسلمينّوبينّ
أذاهمّبعدّصحبتهمّلهّفإنهّعلىّعهدهّقدّكانّالرجلّممنّيظهرّاإلسالمّيمكنّأنّيكونّمنافقاّويمكنّأنّيكونّمرتداّ
فأماّإذاّماتّمقيماّعلىّصحبةّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّوهوّغيرّمزنونّبنفاقّفأذاهّأذىّمصحوبهّقالّعبدّهللاّبنّ
مسعود"ّ:اعتبرواّالناسّبأخدانهم"ّوقالواّّ:
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عنّالمرءّالّتسألّوسلّعنّقرينهّّ...فكلّقرينّبالمقارنّيقتديّ
وقالّمالكّرضيّهللاّعنه"ّ:إنماّهؤالءّقومّأرادواّالقدحّفيّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفلمّيمكنهمّذلكّفقدحواّفيّ
أصحابهّحتىّيقالّ:رجلّسوءّكانّلهّأصحابّسوءّولوّكانّرجالّصالحاّكانّأصحابهّصالحينّأوّكماّقالّ:وذلكّ
أنهّماّمنهمّرجلّإالّكانّينصرّهللاّورسولهّويذبّعنّرسولّهللاّبنفسهّومالهّويعينهّعلىّإظهارّدينّهللاّوإعالءّ
كلمةّهللاّوتبليغّرساالتّهللاّوقتّالحاجةّوهوّحينئذّلمّيستقرّأمرهّولمّتنتشرّدعوتهّولمّتطمئنّقلوبّأكثرّالناسّ
ّبدينهّومعلومّأنّرجالّلوّعملّبهّبعضّالناسّنحوّهذاّثمّآذاهّأحدّلغضبّلهّصاحبهّوعدّذلكّأذىّلهّوإلىّهذاّ
أشارّابنّعمرّقالّنسيرّبنّذعلوقّ:سمعتّابنّعمرّرضيّهللاّعنهّيقول"ّ:الّتسبواّأصحابّمحمدّفإنّمقامّأحدهمّ
خيرّمنّعملكمّكله"ّرواهّالاللكائيّوكأنهّأخذهّمنّقولّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:لوّأنفقّأحدكمّمثلّأحدّذهباّماّ
بلغّمدّأحدهمّأوّنصيفه"ّوهذاّتفاوتّعظيمّجداّّ.
ومنّذلكّ:ماّرويّعنّعليّرضيّهللاّعنهّقال"ّ:والذيّفلقّالحبةّوبرأّالنسمةّأنهّلعهدّالنبيّاألميّإليّأنهّالّيحبكّ
إالّمؤمنّوالّيبغضكّإالّمنافق"ّرواهّمسلمّّ.
ومنّذلكّ:ماّخرجاهّفيّالصحيحينّعنّأنسّأنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقال"ّ:آيةّاإليمانّحبّاألنصارّوآيةّالنفاقّ
بغضّاألنصار"ّوفيّلفظّقالّفيّاألنصار"ّ:الّيحبهمّإالّمؤمنّوالّيبغضهمّإالّمنافق"ّّ.
وفيّالصحيحينّأيضاّعنّالبراءّبنّعازبّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنهّقالّفيّاألنصار"ّ:الّيحبهمّإالّمؤمنّ
والّيبغضهمّإالّمنافقّمنّأحبهمّأحبهّهللاّومنّأبغضهمّأبغضهّهللا"ّّ.
ولمسلمّعنّأبيّهريرةّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقال"ّ:الّيبغضّاألنصارّرجلّآمنّباهللّواليومّاآلخر"ّّ.
وروىّمسلمّفيّصحيحهّأيضاّعنّأبيّسعيدّرضيّهللاّعنهّعنّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّقال"ّ:الّيبغضّاألنصارّ
رجلّيؤمنّباهللّواليومّاآلخر"ّّ.
فمنّسبهمّفقدّزادّعلىّبغضهمّفيجبّأنّيكونّمنافقاّالّيؤمنّباهللّوالّباليومّاآلخرّوإنماّخصّاألنصارّوهللاّأعلمّ
ألنهمّهمّالذينّتبوءواّالدارّواإليمانّمنّقبلّالمهاجرينّوآوواّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّونصروهّومنعوهّ
وبذلواّفيّإقامةّالدينّالنفوسّواألموالّوعادواّاألحمرّواألسودّمنّأجلهّوآوواّالمهاجرينّوواسوهمّفيّاألموالّ
وكانّالمهاجرونّإذّذاكّقليالّغرباءّفقراءّمستضعفينّومنّعرفّالسيرةّوأيامّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّوماّ
ّقامواّبهّمنّاألمرّثمّكانّمؤمناّيحبّهللاّورسولهّلمّيملكّأنّالّيحبهمّكماّأنّالمنافقّالّيملكّأنّالّيبغضهمّوأرادّ
بذلكّوهللاّأعلمّأنّيعرفّالناسّقدرّاألنصارّلعلمهّبأنّالناسّيكثرونّواألنصارّيقلونّوأنّاألمرّسيكونّفيّ
ّينّ
المهاجرينّفمنّشاركّاألنصارّفيّنصرّهللاّورسولهّبماّأمكنهّفهوّشريكهمّفيّالحقيقةّكماّقالّتعالىّ{ّ:ياّأّّي ّهاّالّذ ّّ
هللا}ّفبغضّمنّنصرّهللاّورسولهّمنّأصحابهّنفاقّّ.
ارّ ّّ
ص ّّ
آ ّمّنواّ ّكوّنواّأّّن ّ
ومنّهذاّرواهّطلحةّبنّمصرفّقالّ:كانّيقال"ّ:بغضّبنيّهاشمّنفاقّوبغضّأبيّبكرّوعمرّنفاقّوالشاكّفيّأبيّ
بكرّكالشاكّفيّالسنة"ّّ.
ومنّذلكّ:ماّرواهّكثيرّالنواءّعنّإبراهيمّبنّالحسنّبنّعليّبنّأبيّطالبّعنّأبيهّعنّجدهّقالّ:قالّعليّبنّأبيّ
طالبّرضيّهللاّعنهّ:قالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:يظهرّفيّأمتيّفيّآخرّالزمانّقومّيسمونّالرافضةّ
يرفضونّاإلسالم"ّهكذاّرواهّعبدّهللاّابنّأحمدّفيّمسندّأبيهّّ.
وفيّالسنةّمنّوجوهّصحيحةّعنّيحيىّبنّعقيلّ:حدثناّكثيرّورواهّأيضاّمنّحديثّأبيّشهابّعبدّربهّبنّنافعّ
الخياطّعنّكثيرّالنواءّعنّإبراهيمّبنّالحسنّعنّأبيهّعنّجدهّيرفعهّقال"ّ:يجيءّقومّقبلّقيامّالساعةّيسمونّ
الرافضةّبراءّمنّاإلسالم"ّوكثيرّالنواءّيضعفونهّّ.
وروىّأبوّيحيىّالحمانيّعنّأبيّجنابّالكلبيّعنّأبيّسليمانّالهمدانيّأوّالنخعيّعنّعمهّعنّعليّقالّ:قالّالنبيّ
عليهّالصالةّوالسالم"ّ:ياّعليّأنتّوشيعتكّفيّالجنةّوإنّقوماّلهمّنبزّيقالّلهمّالرافضةّإنّأدركتهمّفاقتلهمّفإنهمّ
مشركون"ّقالّعلي"ّ:ينتحلونّحبناّأهلّالبيتّوليسواّكذلكّوآيةّذلكّأنهّيشتمونّأباّبكرّوعمرّرضيّهللاّعنهما"ّّ.
ورواهّعبدّهللاّبنّأحمدّ:حدثنيّمحمدّبنّإسماعيلّاألحمسيّحدثناّأبوّيحيىّورواهّأبوّبكرّاألثرمّفيّسننهّ:حدثناّ
معاويةّبنّعمروّحدثناّفضيلّبنّمرزوقّعنّأبيّجنابّعنّأبيّسليمانّالهمدانيّعنّرجلّمنّقومهّقالّ:قالّعليّ:
"ّ:أالّأدلكّعلىّعملّإذاّعملتهّكنتّمنّأهلّالجنة؟ّوإنكّمنّأهلّالجنةّإنهّ
قالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم ّ
سيكونّبعدناّقومّلهمّنبزّيقالّلهمّالرافضةّفإنّأدركتموهمّفاقتلوهمّفإنهمّمشركون"ّقالّ:وقالّعليّرضيّهللاّعنهّ:
"سيكونّبعدناّقومّينتحلونّمودتناّيكذبونّعليناّمارقةّآيةّذلكّأنهمّيسبونّأباّبكرّوعمرّرضيّهللاّعنهما"ّّ.
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ورواهّأبوّالقاسمّالبغويّ:حدثناّسويدّبنّسعيدّحدثناّمحمدّبنّحازمّعنّأبيّجنابّالكلبيّعنّأبيّسليمانّالهمدانيّ
عنّعليّرضيّهللاّعنهّقال"ّ:يخرجّفيّآخرّالزمانّقومّلهمّنبزّيقالّلهمّالرافضةّيعرفونّبهّوينتحلونّشيعتناّ
وليسواّمنّشيعتناّوآيةّذلكّأنهمّيشتمونّأباّبكرّوعمرّأينماّأدركتموهمّفاقتلوهمّفإنهمّمشركون"ّّ.
وقالّسويدّ:حدثناّمروانّبنّمعاويةّعنّحمادّبنّكيسانّعنّأبيهّوكانتّأختهّسريةّلعليّرضيّهللاّعنهّقالّ:سمعتّ
علياّيقول"ّ:يكونّفيّآخرّالزمانّقومّلهمّنبزّيسمونّالرافضةّيرفضونّاإلسالمّفاقتلوهمّفإنهمّمشركون"ّفهذاّ
الموقوفّعلىّعليّرضيّهللاّعنهّشاهدّفيّالمعنىّلذلكّالمرفوعّّ.
ورويّهذاّالمعنىّمرفوعاّمنّحديثّأمّسلمةّوفيّإسنادهّسوارّابنّمصعبّوهوّمتروكّّ.
ورويّابنّبطةّبإسنادهّعنّأنسّقالّ:قالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:إنّهللاّاختارنيّواختارّليّأصحابيّ
فجعلهمّأنصاريّوجعلهمّأصهاريّوإنهّسيجيءّفيّآخرّالزمانّقومّينتقصونهمّأالّفالّتواكلوهمّوالّتشاربوهمّأالّ
فالّتناكحوهمّأالّفالّتصلواّمعهمّوالّتصلواّعليهمّعليهمّحلةّاللعنة"ّوفيّهذاّالحديثّنظرّّ.
وروىّماّهوّأغربّمنّهذاّوأضعفّرواهّابنّالبناءّعنّأبيّهريرةّقالّ:قالّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّ:الّ
"ّ.
تسبواّأصحابيّفإنّكفارتهمّالقتل ّ
وأيضاّفإنّهذاّمأثورّعنّأصحابّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّفروىّأبوّاألحوصّعنّمغيرةّعنّشباكّعنّإبراهيمّ
قالّ:بلغّعليّبنّأبيّطالبّأنّعبدّهللاّبنّالسوداءّينتقصّأباّبكرّوعمرّفهمّبقتلهّفقيلّلهّ:تقتلّرجالّيدعوّإلىّحبكمّ
أهلّالبيت؟ّفقال"ّ:الّيساكننيّفيّدارّأبدا"ّّ.
وفيّروايةّعنّشباكّقالّ:بلغّعلياّأنّابنّالسوداءّيبغضّأباّبكرّوعمرّقالّ:فدعاهّودعاّبالسيفّأوّقالّ:فهمّبقتلهّ
فكلمّفيهّفقال"ّ:الّيساكننيّببلدّأناّفيه"ّفنفاهّإلىّالمدائنّوهذاّمحفوظّعنّأبيّاألحوصّوقدّرواهّالنجادّوابنّبطةّ
والاللكائيّوغيرهمّومراسيلّإبراهيمّجيادّالّيظهرّعليّرضيّهللاّعنهّأنهّيريدّقتلّرجلّإالّوقتلهّحاللّعندهّ
ويشبهّوهللاّأعلمّأنّيكونّإنماّتركهّخوفّالفتنهّبقتلهّكماّكانّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّيمسكّعنّقتلّبعضّ
ّالمنافقينّفإنّالناسّتشتتتّقلوبهمّعقبّفتنةّعثمانّرضيّهللاّعنهّوصارّفيّعسكرهّمنّأهلّالفتنةّأقوامّلهمّعشائرّ
لوّأرادّاالنتصارّمنهمّلغضبتّلهمّعشائرهمّوبسببّهذاّوشبههّكانتّفتنةّالجملّّ.
وعنّسلمهّبنّكهيلّعنّسعيدّبنّعبدّالرحمنّبنّأبزىّقالّ:قلتّألبيّ:ياّأبتّلوّكنتّسمعتّرجالّيسبّعمرّبنّ
الخطابّرضيّهللاّعنهّبالكفرّأكنتّتضربّعنقه؟ّقالّ:نعمّرواهّاإلمامّأحمدّوغيرهّورواهّابنّعيينةّعنّخلفّبنّ
حوشبّعنّسعيدّبنّعبدّالرحمنّابنّأبزىّقالّ:قلتّألبيّ:لوّأتيتّبرجلّيسبّأباّبكرّماّكنتّصانعا؟ّقالّ:أضربّ
عنقهّقلتّ:فعمر؟ّقالّ:أضربّعنقهّوعبدّالرحمنّابنّأبزىّمنّأصحابّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّصلىّهللاّعليهّ
وسلمّأدركهّوصلىّخلفهّوأقرهّعمرّرضيّهللاّعنهّعامالّعلىّمكةّوقالّ:هوّممنّرفعهّهللاّبالقرآنّبعدّأنّقيلّلهّ:
أنهّعالمّبالفرائضّقارئّلكتابّهللاّواستعملهّعلىّرضيّهللاّعنهّعلىّخراسانّّ.
وروىّقيسّابنّالربيعّعنّوائلّعنّالبهيّقالّ:وقعّبينّعبيدّهللاّبنّعمرّوبينّالمقدادّكالمّفشتمّعبيدّهللاّالمقدادّ
فقالّعمر"ّ:عليّبالحدادّأقطعّلسانهّالّيجترئّأحدّبعدهّبشتمّأحداّمنّأصحابّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّوفيّ
روايةّفهمّعمرّبقطعّلسانهّفكلمهّفيهّأصحابّمحمدّصلىّهللاّعليهّوسلمّفقال"ّ:ذرونيّأقطعّلسانّابنيّالّيجترئّ
أحدّبعدهّيسبّأحداّمنّأصحابّمحمدّصلىّهللاّعليهّوسلم"ّرواهّحنبلّوابنّبطةّوالاللكائيّوغيرهمّولعلّعمرّإنماّ
كفّعنهّلماّشفعّفيهّأصحابّالحقّوهمّأصحابّالنبيّصلىّهللاّعليهّوسلمّولعلّالمقدادّكانّفيهمّّ.
"ّرواهّأبوّذرّالهرويّّ.
وعنّعمرّبنّالخطابّأنهّأتىّبأعرابيّيهجوّاألنصارّفقال"ّ:لوالّأنّلهّصحبةّلكفيتكموه ّ
ويؤيدّذلكّماّروىّالحكمّبنّجحلّقالّ:سمعتّعلياّيقول"ّ:الّيفضلنيّأحدّعلىّأبيّبكرّوعمرّرضيّهللاّعنهماّإالّ
جلدتهّجلدّالمفتري"ّّ.
وعنّعلقمةّبنّقيسّقالّ:خطبناّعليّرضيّهللاّعنهّفقال"ّ:إنهّبلغنيّأنّقوماّيفضلونيّعلىّأبيّبكرّوعمرّولوّ
كنتّتقدمتّفيّهذاّلعاقبتّفيهّولكنيّأكرهّالعقوبةّقبلّالتقدمّومنّقالّشيئاّمنّذلكّفهوّمفترّعليهّماّعلىّالمفتريّ
خيرّالناسّكانّبعدّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّأبوّبكرّثمّعمر"ّرواهماّعبدّهللاّبنّأحمدّوروىّذلكّابنّبطةّ
الاللكائيّمنّحديثّسويدّبنّغفلةّعنّعليّفيّخطبةّطويلةّخطبهاّّ.
وروىّاإلمامّأحمدّبإسنادّصحيحّعنّابنّأبيّليلىّقال"ّ:تدارواّفيّأبيّبكرّوعمرّفقالّرجلّمنّعطاردّ:عمرّ
أفضلّمنّأبيّبكرّفقالّالجارودّ:بلّأبوّبكرّأفضلّمنهّقالّ:فبلغّذلكّعمرّقالّ:فجعلّيضربهّضرباّبالدرةّحتىّ
شغرّبرجلهّثمّأقبلّإلىّالجارودّفقالّ:إليكّعنيّثمّقالّعمر"ّ:أبوّبكرّكانّخيرّالناسّبعدّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّ
"ّ.
وسلمّفيّكذاّوكذا"ّثمّقالّعمر"ّ:منّقالّغيرّهذاّأقمناّعليهّماّنقيمّعلىّالمفتري ّ
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فإذاّكانّالخليفتانّالراشدانّعمرّوعليّرضيّهللاّعنهماّيجلدانّحدّالمفتريّمنّيفضلّعلياّعلىّأبيّبكرّوعمرّأوّ
منّيفضلّعمرّعلىّأبيّبكرّمعّأنّمجردّالتفضيلّليسّفيهّسبّوالّعيبّعلمّأنّعقوبةّالسبّعندهماّفوقّهذاّ
بكثيرّّ.
فصل.
في تفصيل القول فيهمّّ.
أماّمنّاقترنّبسبهّدعوىّأنّعلياّإلهّأوّأنهّكانّهوّالنبيّوإنماّغلطّجبريلّفيّالرسالةّفهذاّالشكّفيّكفرهّبلّالشكّ
فيّكفرّمنّتوقفّفيّتكفيرهّّ.
وكذلكّمنّزعمّمنهمّأنّالقرآنّنقصّمنهّآياتّوكتمتّأوّزعمّأنّلهّتأويالتّباطنةّتسقطّاألعمالّالمشروعةّونحوّ
ذلكّوهؤالءّيسمونّالقرامطةّوالباطنيةّومنهمّالتناسخيةّوهؤالءّالّخالفّفيّكفرهمّّ.
وأماّمنّسبهمّسباّالّيقدحّفيّعدالتهمّوالّفيّدينهمّمثلّوصفّبعضهمّبالبخلّأوّالجبنّأوّقلةّالعلمّأوّعدمّالزهدّ
ونحوّذلكّفهذاّهوّالذيّيستحقّالتأديبّوالتعزيرّوالّنحكمّبكفرهّبمجردّذلكّوعلىّهذاّيحملّكالمّمنّلمّيكفرهمّمنّ
أهلّالعلمّّ.
وأماّمنّلعنّوقبحّمطلقاّفهذاّمحلّالخالفّفيهمّلترددّاألمرّبينّلعنّالغيظّولعنّاالعتقادّّ.
وأماّمنّجاوزّذلكّإلىّأنّزعمّأنهمّارتدواّبعدّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلمّإالّنفراّقليالّالّيبلغونّبضعةّعشرّ
نفساّأوّأنهمّفسقواّعامتهمّفهذاّالّريبّأيضاّفيّكفرهّفإنهّمكذبّلماّنصهّالقرآنّفيّغيرّموضعّ:منّالرضىّعنهمّ
والثناءّعليهمّبلّمنّيشكّفيّكفرّمثلّهذاّفإنّكفرهّمتعينّفإنّمضمونّهذهّالمقالةّأنّنقلةّالكتابّوالسنةّكفارّأوّ
}ّوخيرهاّهوّالقرنّاألولّكانّعامتهمّكفاراّأوّفساقاّ
اس ّ
تّلّلّن ّّ
ّرّأّّم ّةّأّ ّخ ّر ّج ّّ
فساقّوأنّهذهّاألمةّالتيّهيّ {ّ:كّنّت ّمّ ّخي ّّ
ومضمونهاّأنّهذهّاألمةّشرّاألممّوأنّسابقيّهذهّاألمةّهمّشرارهاّوكفرّهذاّمماّيعلمّباالضطرارّمنّدينّاإلسالمّ
ولهذاّتجدّعامةّمنّظهرّعنهّشيءّمنّهذهّاألقوالّفإنهّيتبينّأنهّزنديقّوعامةّالزنادقةّإنماّيستترونّبمذهبهمّوقدّ
ظهرتّهللّفيهمّمثالتّوتواترّالنقلّبأنّوجوههمّتمسخّخنازيرّفيّالمحياّوالمماتّوجمعّالعلماءّماّبلغهمّفيّذلكّ
وممنّصنفّفيهّالحافظّالصالحّأبوّعبدّهللاّمحمدّبنّعبدّالواحدّالمقدسيّكتابهّفيّالنهيّعنّسبّإالّصحابّوماّ
جاءّفيهّمنّاإلثمّوالعقابّّ.
وبالجملةّفمنّأصنافّالسابةّمنّالّريبّفيّكفرهّومنهمّمنّالّيحكمّبكفرهّومنهمّمنّترددّفيهّوليسّهذاّموضعّ
االستقصاءّفيّذلكّوإنماّذكرناّهذهّالمسائلّألنهاّفيّتمامّالكالمّفيّالمسألةّالتيّقصدناّلهاّّ.
فهذاّماّتيسرّمنّالكالمّفيّهذاّالبابّذكرناّماّيسرهّهللاّواقتضاهّالوقتّوهللاّسبحانهّيجعلهّلوجههّخالصاّوينفعّبهّ
ويستعملناّفيماّيرضاهّمنمّالقولّوالعملّ.
ّوالحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.
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