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  مقدمة

 . الرحيم الرحمن هللا بسم
ّ.ّتسليماّوسلمّوصحبهّوآلهّمحمدّسيدناّعلىّهللاّوصّلى

ّأحمدّالعباسّأبوّدينالّتقيّّعصرهّوفريدّدهرهّأوحدّاألنامّومفتيّاإلسالمّشيخّالعالمةّالعاملّالعالمّاإلمامّالشيخّقال
ّتيميةّبنّهللاّعبدّبنّالقاسمّأبيّبنّهللاّعبدّبنّالسالمّّعبدّالبركاتّأبيّالدينّمجدّالعالمةّالعالمّاإلمامّالشيخّبن

ّ:ّضريحهّونورّروحهّهللاّقدسّالحّراني
ّكماّالرشادّسبلّلهّويبينّّمستقيمّصراطّإلىّيشاءّمنّيهديّالذيّالهادّونعمّالنصيرّفنعمّالنصيرّالهاديّهللّالحمد
ّالدنياّالحياةّفيّآمنواّوالذينّرسلهّينصرّوالذيّوالسدادّّالهدىّلهمّوجمعّالحقّمنّفيهّاختلفّلماّآمنواّالذينّهدى
ّ.ّالميعادّيخلفّالّالذيّالصادقّوهوّكتابهّّفيّوعدهّكماّاألشهادّيقومّويوم
ّمحمداّأنّوأشهدّاإللحادّّمنّوتبرئهّحنيفاّللدينّبهاصاحّوجهّتقيمّشهادةّلهّشريكّالّوحدهّهللاّإالّإلهّالّأنّوأشهد
ّالشركّأهلّكرهّولوّكلهّالدينّعلىّليظهرهّالحقّّودينّبالهدىّأرسلهّالعبادّوأكرمّالمرسلينّأفضلّورسولهّعبده

ّهلكواّمحادهّوكبتّواألعيادّوالمجامعّوالخطبّوالتشهدّاألذانّفيّكماّّمعهّذكرّإالّيذكرهّوالّذكرهّلهّورفعّوالعناد
ّواختصهّبالمرصادّهوانهّواآلخرةّوجعلّالدنياّفيّمؤذيهّولعنّشانئهّوبترّاألحقادّذويّبهّالمستهزئينّّوكفاهّمشاقه
ّكلّتحتهّالذيّالحمدّولواءّالمحمودّوالمقامّوالفضيلةّّالوسيلةّفلهّالتعدادّتفوقّبخصائصّالمرسلينّإخوانهّبينّمن

ّعلىّيصلىّأنّينبغيّوكماّعليهّيصلىّأنّسبحانهّيحبّكماّوأنماهاّلهاوأكمّوأعالهاّّالصلواتّأفضلّآلهّوعلىّحماد
ّصالةّوأزكاهاّّوأطيبهاّوأبركهاّوأوالهاّوأحسنهاّتحيةّأفضلّوبركاتهّهللاّورحمةّالنبيّعلىّوالسالمّالبشرّّسيد

ّ.ّنفادّمنّلهّماّهللاّمنّرزقاّأبداّذلكّبعدّباقيينّالتنادّيومّإلىّدائمينّوسالما
ّرسالتهّببركةّوآتاناّالنورّّإلىّالظلماتّمنّبهّوأخرجناّوسلمّعليهّهللاّصلىّمحمدّبنبيهّهداناّتعالىّهللاّفانّبعدّأما

ّونعتهاّمعرفتهاّعنّواأللسنةّالعقولّتقاصرتّّالتيّالعلياّبالمنزلةّربهّمنّوكانّواآلخرةّالدنياّخيرّسفارتهّويمن
ّمالهّأدنىّحدثّلحادثّفاقتضانيّوصمتهاّعيهاّإلىّالرجوعّوالبيانّّالعلمّفيّالتناهيّبعدّذلكّمنّغايتهاّوصارت

ّوحفظهّموطنّكلّفيّوالمالّبالنفسّوإيثارهّطريقّبكلّونصرهّتعزيزهّمنّهللاّأوجبّّماّهوّبلّعليناّالحقّمن
ّينصرهّمنّهللاّّوليعلمّببعضّبعضكمّليبلواّولكنّالخلقّنصرّعنّرسولهّأغنىّقدّهللاّكانّوإنّموذّكلّمنّّوحمايته

ّصلىّالنبيّسبّلمنّالعقوبةّمنّشرعّّماّأذكرّأنّالكتابّأمّفيّسبقّكماّاألعمالّعلىّالجزاءّليحقّبالغيبّرسلهو
ّوأردفّاألقاويلّمنّذلكّفيّحضرنيّماّوأنقلّوالدليلّالحكمّيتضمنّّذكراّذلكّوتوابعّوكافرّمسلمّمنّوسلمّعليهّهللا

ّعليهّيأتيّّيكادّفالّالعقوباتّمنّعليهّهللاّيقدرهّماّوأماّالتعويلّعليهّيكونّأنّيجبّماّوبيانّالتعليلّّمنّبحظهّالقول
ّمنّواحدّكلّعلىّويجبّالقاضيّبهّالمفتيّويقضيّبهّيفتىّالذيّالشرعيّالحكمّبيانّهاهناّالمقصدّوإنماّالتفصيل
ّ.ّالسبيلّسواءّإلىّالهاديّّهوّوهللاّمنهّأمكنّبماّالقيامّواألمةّاألئمة
ّ:ّئلمساّأربعّعلىّرتبتهّوقد

ّ.ّكافراّأوّمسلماّكانّسواءّيقتلّالسابّأنّفي:ّاألولىّالمسألة
ّ.ّمفاداتهّوالّعليهّالمنّيجوزّفالّذمياّكانّوإنّقتلهّيتعينّأنهّفي:ّالثانيةّالمسألة
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ّ.ّتابّإذاّحكمهّفي:ّالثالثةّالمسألة
ّّ.الكفرّوبينّبينهّوالفرقّبسبّليسّوماّالسبّبيانّفي:ّالرابعةّالمسألة

ّ
 . قتله يجب فإنه كافر أو مسلم من وسلم عليه هللا صلى النبي سب من أن: األولى المسألة

ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّّمنّحدّأنّعلىّالعلمّأهلّعوامّأجمع:ّ"المنذرّابنّقالّالعلمّأهلّعامةّعليهّمذهبّهذا
ّهمّالذيّيعني"ّيقتلّالّالنعمانّعنّوحكي:ّ"قالّالشافعيّّمذهبّوهوّوإسحاقّوأحمدّوالليثّمالكّقالهّوممن"ّالقتل
ّالنبيّيسبّمنّحدّأنّعلىّالمسلمينّإجماعّالشافعيّأصحابّمنّالفارسيّبكرّأبوّّحكىّوقدّأعظمّالشركّمنّعليه
ّالصدرّإجماعّعلىّّمحمولّهذاّحكاهّالذيّاإلجماعّوهذاّالجلدّغيرهّسبّمنّحدّأنّكماّالقتلّوسلمّعليهّهللاّّصلى
ّمسلماّكانّإذاّقتلهّيجبّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّسابّأنّعلىّإجماعهمّبهّأرادّأنهّأوّينوالتابعّالصحابةّمنّاألول
ّواحدّغيرّعنّحكيّوكذلك"ّوسابهّالمسلمينّمنّمتنقصهّقتلّعلىّاألمةّّأجمعت:ّ"فقالّعياضّالقاضيّقيدهّوكذلك

ّهللاّسبّأنّمنّعلىّالمسلمونّأجمع:ّ"ماألعالّاألئمةّأحدّراهويهّبنّإسحاقّاإلمامّوقالّوتكفيرهّّقتلهّعلىّاإلجماع
ّكافرّأنه:ّ"وجلّعزّهللاّأنبياءّمنّنبياّّقتلّأوّوجلّعزّهللاّأنزلّمماّشيئاّدفعّأوّوسلمّعليهّهللاّصلىّرسولهّسبّأو

ّمحمدّوقال"ّقتلهّوجوبّفيّاختلفّالمسلمينّمنّأحداّأعلمّّال:ّ"الخطابيّقال"ّهللاّأنزلّماّبكلّمقراّكانّوانّبذلك
ّلهّهللاّبعذابّعليهّجارّوالوعيدّكافرّلهّالمتنقصّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّشاتمّأنّعلىّّالعلماءّأجمع:ّ"حنونسّبن
ّ".ّكفرّوعذابهّكفرهّفيّشكّومنّالقتلّاألمةّعندّوحكمهّ

ّتقدمّقدوّوغيرهمّاألربعةّّاألئمةّمذهبّوهوّخالفّبغيرّويقتلّيكفرّفإنهّمسلماّكانّإنّالسابّأن:ّفيهّالقولّوتحرير
ّالمدينةّوأهلّمالكّمذهبّفيّأيضاّيقتلّفإنهّذمياّّكانّوانّوغيرهّراهويةّبنّإسحاقّذلكّعلىّاإلجماعّحكىّممن

ّ.ّالحديثّوفقهاءّّأحمدّمذهبّوهوّألفاظهمّحكايةّوسيأتي
ّعليهّهللاّصلىّالنبيّشتمّّمنّكل:ّ"يقولّهللاّعبدّأباّسمعت:ّ"حنبلّقالّمتعددةّمواضعّفيّذلكّعلىّأحمدّنصّوقد

ّمنّكل:ّ"يقولّهللاّعبدّأباّوسمعت:ّقال"ّيستتابّّوالّيقتلّأنّوأرىّالقتلّفعليهّكافراّأوّكانّمسلماّتنقصهّأوّوسلم
ّأبوّقالّوكذلك"ّوالذمةّالعهدّأعطواّهذاّعلىّليسّالقتلّعليهّرأيتّهذاّمثلّّحدثاّاإلسالمّفيّوأحدثّالعهدّنقض

ّشتمّمنّيقتلّّالبينةّعليهّقامتّإذا:ّقالّعليه؟ّماذاّالنبيّشتمّالذمةّأهلّمنّرجلّعنّهللاّعبدّأباّسألت"ّّ:ّالصفراء
ّ.ّالخاللّرواهما"ّكافراّأوّكانّمسلماّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبي
:ّقالّأحاديث؟ّفيه:ّلهّقيلّّيقتل:ّقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّشتمّعنّسئلّوقدّطالبّوأبيّهللاّعبدّروايةّفيّوقال
ّابنّأنّحصينّوحديثّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّتشتمّّسمعتها:ّقالّالمرأةّقتلّالذيّاألعمىّحديث:ّهامنّأحاديثّنعم
ّصلىّالنبيّشتمّمنّأنهّوذلك"ّيقتل:ّ"يقولّالعزيزّعبدّابنّوعمر"ّقتلّوسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبيّشتمّمن:ّ"قالّعمر
ّشتمّعمنّّأبيّسألت:ّ"هللاّعبدّزادّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّمسلمّيشتمّوالّاإلسالمّعنّمرتدّوسلمّفهوّّعليهّهللا

ّصلىّالنبيّشتمّرجالّقتلّالوليدّبنّخالدّّألنّيستتابّوالّالقتلّعليهّوجبّقد:ّ"قالّيستتابّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبي
ّهللاّصلىّيالنبّشتمّعمنّأحمدّسئل:ّطالبّأبيّروايةّوفيّالشافيّّفيّبكرّأبوّرواهما"ّيستتبهّولمّوسلمّعليهّهللا

ّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّشتمّالذمةّأهلّمنّرجلّعنّأحمدّسألت:ّحربّوقال"ّالعهدّنقضّقدّّيقتل:ّ"قالّوسلمّعليه
ّ.ّالجواباتّهذهّغيرّّفيّهذاّعلىّنصّوقدّالخاللّرواهما"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّشتمّإذاّيقتل:ّ"قال

ّ.ّاختالفّهذاّفيّعنهّوليسّالعهدّضنقّقدّأنهّوفيّقتلهّوجوبّفيّنصّكلهاّفأقواله
ّيجبّالتيّاألشياءّذكرّّالمجردّفيّالقاضيّأنّإالّذلكّفيّيختلفواّلمّومتأخرهمّمتقدمهمّأصحابهّعامةّذكرّوكذلك
ّوقتلّالمسلمينّقتالّعلىّاإلعانة:ّوهيّمالّأوّّنفسّفيّوآحادهمّالمسلمينّعلىّضررّوفيهاّتركهاّالذمةّأهلّعلى

ّالمشركينّيكاتبّأنّمثلّبداللةّعليهمّيعينّوأنّجاسوساّللمشركينّيؤويّّوأنّعليهمّالطريقّوقطعّالمسلمةّأوّالمسلم
ّأوّشرطّّهذاّعنّالكفّفعليه:ّ"قالّدينهّعنّمسلماّيفتنّوأنّنكاحّباسمّيصيبهاّأوّبمسلمةّيزنىّوأنّّالمسلمينّبأخبار

ّالتجسسّوفيّبالمسلمةّالزناّّفيّنصهّمثلّبعضهاّفيّأحمدّنصوصّوذكر"ّعهدهّانتقضّخالفّفإنّيشرطّلم
ّيحدّبلّعهدهّالينتقضّأنهّعلىّالمسلمّقذفّفيّنصهّذكرّّثمّالخرقيّذكرهّكماّعبداّكانّوإنّالمسلمّوقتلّللمشركين

ّالّبماّورسولهّودينهّوكتابهّهللاّذكرّاألشياءّهذهّمعنىّوفي:ّ"قالّثمّروايتينّعلىّّالمسألةّفتخرج:ّقالّالقذفّحد
ّأتواّواحدةّّفإنّالعقدّصحةّفيّشرطاّذكرهاّليسّقبلهاّالتيّالثمانيةّفيّكالحكمّفيهاّالحكمّأشياءّبعةأرّّفهذهّينبغي
ّانتقاضّالمنصوصّأنّذكرّبعدّّالخالفّفيّقالّوكذلك"ّيكنّلمّأوّالعهدّفيّمشروطاّكانّسواءّاألمانّنقضواّمنها
ّ.ّواألقوالّاألفعالّبهذهّالعهد
ّ.ّعليهمّأحكامناّوجرىّالجزيةّبذلّمنّباالمتناعّإالّعهدهّينتقضّالّأخرىّروايةّوفيه:ّقال
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ّالضررّمنّفيهّماّمعّالمسلمّّبقذفّللعهدّناقضاّيجعلهّفلم:ّقالّيضربّالمسلمّقذفّإذاّالذميّأنّعلىّنصهّذكرّثم
ّ.ّعرضهّبهتكّعليه
ّأنهّفذكرواّالحلوانيوّالخطابّّوأبيّعقيلّوابنّجعفرّأبيّالشريفّمثلّبعدهمّومنّأصحابهّمنّجماعةّالقاضيّوتبع
ّواألقوالّاألفعالّهذهّجميعّفيّوذكرواّعهدهمّانتقضّالملةّّأحكامّالتزامّأوّالجزيةّأداءّمنّامتنعواّإذاّأنهمّخالفّال

ّالرسولّسبّمثلّدينهمّفيّالمسلمينّعلىّغضاضةّفيهاّأوّمالّأوّنفسّفيّوآحادهمّّالمسلمينّعلىّضررّفيهاّالتي
ّمتفقونّكلهمّأنهمّمعّّذلكّحدودّفيهّوتقامّعهدهّينتقضّال:ّواألخرىّبذلكّالعهدّينتقض:ّإحداهماّروايتينّمثلهّّوما
ّ.ّبذلكّالعهدّانتقاضّالمذهبّأنّعلى
ّمنّخرجتّإنماّالمخرجةّّالروايةّأنّمعّالناقضةّالمضرةّاألمورّمنّالمسلمّقذفّيعدواّلمّواألكثرينّالقاضيّإنّثم

ّ.ّالقذفّفيّنصه
ّالعهدّانتقاضّفيّحكواّحتىّإليهاّّالقذفّحكمّنقلواّكماّالقذفّإلىّالخصالّتلكّحكمّفنقلواّبعهتّومنّالخطابّأبوّوأما

ّ.ّروايتينّبالقذف
ّسابهّأنّوذكرواّآخرّّموضعّفيّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّمسألةّذكرواّاألصحابّوسائرّكلهمّهؤالءّإنّثم

:ّقالّالحلوانيّأنّإالّالمذهبّفيّخالفّّغيرّمنّأحمدّنصوصّوذكرواّينتقضّعهدهّوأنّذمياّكانّوأنّيقتل
ّّ".ذمياّّكانّإذاّورسولهّهللاّسبّمنّيقتلّالّأنّويحتمل"

ّعلىّضررّفيهاّالتيّّالثمانيةّأما:ّ"فقالّهذاّقولهمّتوافقّثانيةّطريقةّالعهدّنواقضّفيّالحسينّأبوّالقاضيّوسلك
ّعلىّونقصّغضاضةّإدخالّفيهّماّوأما"ّالروايتينّّصحأّفيّالعهدّتنقضّفإنهاّنفسّفيّأوّمالّفيّوآحادهمّالمسلمين
ّأخرىّروايةّهذاّفيّيخرجّولمّعليهّنصّالعهدّينقضّفإنهّينبغيّالّبماّّورسولهّودينهّوكتابهّهللاّذكرّوهيّاإلسالم

"ّكبذلّّالعهدّينتقضّال:ّ"تقولّالتيّالروايةّوعلىّالطريقةّتلكّمنّأقربّوهذاّالموضعينّأحدّّفيّأولئكّذكرهاّكما
ّأبوّقالّالخرقيّقالهّينتقض:ّأحدهماّّوجهانّففيهّمشروطاّكانّإنّفأماّالعقدّفيّعليهمّمشروطاّيكنّلمّإذاّذلكّفإنما

ّمماّشيئاّخالفواّإذاّالعهدّبانتقاضّالخرقيّقولّصحح"ّتركهّّعليهمّشرطّماّكلّفيّالصحيحّوهو:ّ"اآلمديّالحسن
ّأظهرواّإذاّفيماّالجماعةّذكرهّكماّهناّبذلكّالحسينّأبوّصرحّرهوغيّالقاضيّقالهّّينتقضّال:ّوالثانيّعليهمّشرط
ّيجبّكلهاّاألشياءّّهذهّأنّمعّبالمسلمينّوالتشبهّبكتابهمّاألصواتّكإظهارّإضرارّغيرّمنّهيئتهمّوخالفواّّدينهم
ّ.ّبخصوصهاّتركهاّعليهم
ّأحمدّنصوصّإقرارّّالمتأخرينّمنّمتبعهّومنّأصحابناّمنّالمتقدمينّعامةّعليهّوالذيّضعيفتانّالطريقتانّوهاتان
ّفيمنّوكذلكّيقتلّأنهّوعلىّموضعّغيرّّفيّالعهدّانتقاضّعلىّورسولهّهللاّسبّمسائلّفيّنصّوقدّحالهاّعلى

ّمسلماّقتلّفيمنّالخرقيّنقلهّوكذلكّموضعّغيرّفيّوقتلهّعهدهّّانتقاضّعلىّبمسلمةّزنىّأوّالمسلمينّعلىّجسس
ّالواجبّهوّهذاّموضعّغيرّفيّللعهدّنقضاّيكونّالّوسحرهّالمسلمّقذفّأنّعلىّأحمدّّنصّوقدّأولىّالطريقّوقطع

ّمعّأوّواستدالالّنصاّّبينهماّالفرقّوجودّمعّروايتينّعلىّالمسألتينّوجعلّاألخرىّإلىّالمسألتينّحكمّتخريجّألنّ
ّصلىّالنبيّبسبّالعهدّضانتقاّوافقناّعلىّقدّوكذلكّّكذلكّوهذاّجائزّغيرّللفرقّمستنداّيكونّأنّيجوزّمعنىّوجود

ّ.ّاألمورّهذهّّببعضّاالنتقاضّعلىّيوافقواّلمّجماعةّوسلمّعليهّهللا
ّالمنذرّابنّحكاهّهكذاّيقتلّّوأنهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّبسبّينتقضّعهدهّأنّنفسهّعنهّفالمنصوصّالشافعيّوأما

ّوذكر"ّكتبّالجزيةّعلىّصلحّكتابّيكتبّأنّاإلمامّّأرادّإذا:ّ"قالّأنهّاألمّفيّعنهّوالمنصوصّوغيرهماّوالخطابي
ّأنّينبغيّالّبماّدينهّأوّهللاّكتابّأوّوسلمّعليهّهللاّصلىّمحمداّذكرّإنّمنكمّّأحداّأنّوعلى:ّ"قالّأنّإلىّالشروط
ّالمؤمنينّألميرّّوحلّاألمانّمنّأعطىّماّونقضّالمسلمينّوجميعّالمؤمنينّأميرّذمةّثمّهللاّذمةّمنهّبرئتّّفقدّيذكره

ّقطعّأوّنكاحّاسمّأوّبزناّمسلمةّأصابّّإنّرجالهمّمنّأحداّأنّوعلىّودماؤهمّالحربّأهلّأموالّتحلّكماّودمهّالهم
ّأوّالمسلمينّعوراتّعلىّداللةّأوّبقتالّالمسلمينّعلىّالمحاربينّّأعانّأوّدينهّعنّمسلماّفتنّأوّمسلمّعلىّالطريق
ّ".ّالحكمّفيهّلزمهّعرضهّأوّمالهّفيّهذاّدونّبماّمسلماّالنّوإنّومالهّدمهّوحلّعهدهّّنقضّفقدّلعيونهمّإيواء
ّ.ّجزيةّوالّلهّعقدّفالّيرضهاّلمّوإنّفبهاّرضيهاّإنّالالزمةّالشروطّفهذه:ّقالّثم
ّيكونّأنّإالّيقتلّلمّفعالّكانّّإذاّوكذلكّقوالّذلكّكانّإذاّيقتلّلمّوأسلمّللعهدّنقضاّوصفتهّمماّشيئاّفعلّولو:ّقالّثم
ّ.ّعهدّنقضّالّقصاصّأوّّبحدّفيقتلّقصاصاّأوّحداّقتلّفعلهّمنّأنّلمينالمسّدينّفي
ّعلىّأوّأعطيهاّكنتّكماّّالجزيةّوأعطيّأتوب:ّ"قالّولكنهّيسلمّفلمّالذمةّلعهدّنقضّأنهّوشرطّوصفناّمماّفعلّوإن
ّفكلّالقولّأوّالفعلّمنّهذاّدونّماّفأماّالحدّأوّالقصاصّّيوجبّفعالّفعلّيكونّأنّإالّيقتلّولمّعوقب"ّأجّدّدهّصلح
ّّ.يقتلّوالّعليهّيعاقبّقول
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ّوأخذّقتل"ّجزيةّأعطىّّأوّأسلم:ّ"يقولّأنّمنّفامتنعّبهّفظفرّدمهّيحلّأنهّوشرطّوصفناّماّقالّأوّفعلّفإن:ّقال
ّ.ّفيئاّماله

ّفيماّيحدّبلّبالتجسسّّوالّبالمسلمةّبالزناّوالّالمسلمّبقتلّوالّالطريقّبقطعّينتقضّالّالعهدّأنّأيضاّاألمّفيّونص
ّ.ّالقتلّعليهّّيجبّأنّإالّيقتلّوالّالعقوبةّفيهّفيماّمكملةّعقوبةّويعاقبّالحدّفيه
ّ.ّبذلكّواالمتناعّاإلقرارّبعدّالحكمّأوّالجزيةّبمنعّإالّللعهدّالنقضّيكونّوال:ّقال
ّكانّفأمانكّأمانّلكّتقدمّّقد:ّوقيلّمكانهّذلكّعلىّيقتلّولمّإليهّنبذ"ّبالحكمّأقرّوالّالجزيةّأؤّدي"ّقالّولو:ّقال

ّ.ّعليهّقدرّإنّقتلّمأمنهّفبلغّخرجّإذاّّثمّاإلسالمّبالدّمنّتخرجّأنّفيّأجلناكّوقدّبهاّوإقراركّللجزية
ّلمّوإنّبسبهّالذميّيقتلّ:ّيقالّأوّبالفعلّالضررّوبينّاإلسالمّعلىّغضاضةّفيهّماّبينّيفرقّعنهّالمأثورّكالمهّفعلى
ّ.ّتعالىّهللاّءشاّإنّسيأتيّكماّعهدهّينقض
ّ:ّوجهينّبسوءّرسولهّأوّكتابهّأوّهللاّذكرّإذاّفيماّفذكرواّأصحابهّوأما

ّالحكمّالتزامّمنّوامتنعواّّالمسلمينّقاتلواّإذاّماّبمنزلةّيشرطّلمّأوّتركهّعليهّشرطّسواءّبذلكّعهدهّينتقض:ّأحدهما
ّ.ّالمرزويّإسحاقّأبيّطريقةّوهذهّأصحابناّمنّالحسينّأبيّكطريقة

ّ.ّالقتلّيوجبّبأنهّوحدهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسبّخصّمنّهمومن
ّمعهّذكرّوماّوالجسّبالمسلمةّالمسلمّوالزناّقتلّمنّضررّفيهاّالمسلمينّعلىّالتيّكاألفعالّالسبّأن:ّوالثاني
ّوجهانّعلهابفّالعهدّانتقاضّففيّبأعيانهاّتركهاّعليهمّيشرطّّلمّإنّأنه:ّأحدهماّوجهينّاألمورّتلكّفيّوذكروا
ّ.ّمطلقاّّبفعلهاّالعهدّينتقضّلم:ّوالثاني
ّوقدّالعراقيينّطريقةّهذهّّووجوهاّأقواالّتسمىّأنّفيجوزّإليهاّمشارّأقوالّوهيّأقواالّالوجوهّهذهّحكىّمنّومنهم

ّ.ّأصحابناّذكرهّّكماّبفعلهاّالعهدّانتقاضّشرطّالّتركهاّشرطّالمرادّبأنّصرحوا
ّموجبّالتركّألن:ّ"قالواّ"ّتركهاّشرطّالّبفعلهاّالعهدّانتقاضّشرطّهناّباالشتراطّالمراد:ّ"فقالواّالخراسانيونّوأما
ّإن:ّوالثالثّينتقضّال:ّوالثانيّبفعلهاّينتقض:ّأحدهاّّأوجهّثالثةّالمضرةّالخصالّتلكّفيّذكرواّولذلك"ّالعقدّلنفس
ّ.ّفالّوإالّانتقضّّبفعلهاّالعهدّانتقاضّالعقدّفيّشرط
ّفقالواّهذاّباالشتراطّّالعراقيينّمرادّأنّوحسبواّفوجهانّيشرطّلمّوإنّواحداّوجهاّنقضّشرطّنإ:ّقالّمنّومنهم
ّلمّإنّبأنهّقائلينّالعراقيونّيكونّأنّهذاّمنّّويلزمّفوجهانّجرىّوإنّالعهدّينتقضّلمّشرطّيجرّلمّإن:ّعنهمّحكاية
ّنصروهّوالذيّعليهمّغلطّوهذاّتركهاّبشرطّصرحّوإنّواحداّوجهاّّبهاّينتقضّلمّاألشياءّبهذهّاالنتقاضّشرطّيجر
ّ.ّنفسهّالشافعيّعنّذكرناّكماّالقتلّويوجبّالعهدّينقضّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّّأنّالخالفّكتبّفي
ّيعزرّكماّذلكّإظهارّّعلىّيعزرّلكنّبذلكّالذميّيقتلّوالّبالسبّالعهدّينتقضّال:ّفقالواّوأصحابهّحنيفةّأبوّوأما
ّومنّالثوريّعنّالطحاويّوحكاهّذلكّونحوّّبكتابهمّأصواتهمّإظهارّمنّفعلهاّلهمّليسّالتيّاتالمنكرّإظهارّعلى

ّأنّلهّوكذلكّفاعلهّيقتلّأنّفلإلمامّتكررّإذاّالقبلّغيرّفيّوالجماعّبالمثقلّّالقتلّمثلّعندهمّفيهّقتلّالّماّأنّأصولهم
ّمنّالقتلّوأصحابهّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعنّءجاّماّويحملونّذلكّفيّالمصلحةّرأىّإذاّالمقدرّّالحدّعلىّيزيد
ّفيّبالقتلّيعزرّأنّلهّأنّحاصلهّّوكانّسياسةّالقتلّويسمونهّذلكّفيّالمصلحةّرأىّأنهّعلىّالجرائمّهذهّمثلّفي

ّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّمنّأكثرّمنّبقتلّأكثرهمّأفتىّّولهذاّجنسهاّفيّالقتلّوشرعّبالتكرارّتغلظتّالتيّالجرائم
ّ.ّأصولهمّعلىّمتوجهّوهذاّسياسةّيقتل:ّوقالواّأخذهّّبعدّأسلمّوإنّالذمةّأهلّمنّوسلم

ّالكتاب:ّذلكّأتىّإذاّالمسلمّّوقتلّقتلهّووجوبّرسولهّأوّدينهّأوّكتابهّأوّهللاّبسبّالذميّعهدّانتقاضّعلىّوالدالئل
ّ.ّواالعتبارّوالتابعينّالصحابةّوإجماعّوالسنة

ّ:ّمواضعّمنّمنهّذلكّفيستنبطّالكتابّأما
ّّيّعّطواّّحّتىّاّلّكّتابّّّّأوّتواّاّلّذينّّّّّمنّّ}:ّتعالىّقولهّإلى{ّاآلّخرّّباّلّيّومّّّّوالّّباهلّلّّّّيّؤّمّنونّّّالّاّلّذينّّّّقاّتّلوا}:ّتعالىّقوله:ّأحدها
ّإالّقتالهمّعنّاإلمساكّيجوزّوالّغرونصاّوهمّالجزيةّّيعطواّأنّإلىّبقتالهمّفأمرنا{ّّصاّغّرونّّّّوّهمّّّّيدّّّّعنّّّاّلّجّزّيةّّ

ّوإقباضهاّتسليمهاّحينّإلىّوالتزامهاّبذلهاّحينّمنّالجزيةّإعطاءّأنّومعلومّّالجزيةّإعطائهمّحالّصاغرينّكانواّإذا
ّأوّيلتزموهاّّلمّفمتىّاإلعطاءّفيتمّيقبضوناهاّأنّإلىّعنهمّالكفّووجبّاإلعطاءّفيّشرعواّالجزيةّّبذلواّإذاّفإنهم
ّحاالّالصغارّكانّوإذاّتوجدّلمّاإلعطاءّّحقيقةّألنّللجزيةّمعطينّيكونواّلمّثانياّتسليمهاّمنّوامتنعواّأوالّوهاالتزم
ّدينناّفيّوطعنّمناّالمإلّرؤوسّعلىّربناّوشتمّوجوهناّفيّنبيناّّسبّأظهرّمنّأنّالمعلومّفمنّالمدةّجميعّفيّلهم
ّلناّاإلذاللّمنّيكونّماّهذاّغايةّبلّمراغمّمتعززّفعلّوهذاّرالحقيّالذليلّالصاغرّّألنّبصاغرّفليسّمجامعناّفي

:ّوالصاغرّوصغراّصغراّبالفتحّيصغرّبالكسرّّالرجلّصغر:ّيقالّوالضيمّالذلّالصغار:ّاللغةّأهلّقالّواإلهانة
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ّفعلّيسلّواآلخرةّالدنياّشرفّاكتسبّالتيّاألمةّلدينّوالشتمّالسبّإظهارّّأنّالمتأملّعلىّيخفىّوالّبالضيمّالراضي
ّ.ّبهّخفاءّالّظاهرّوهذاّوالهوانّّبالذلّراض
ّمنّبقتالهّأمرناّمنّّوكلّبهّمأموراّالقتالّكانّبصاغرينّوليسواّصاغرينّيكونواّأنّإالّعليناّواجباّقتالهمّكانّوإذا

ّ.ّعليهّقدرناّإذاّيقتلّفإنهّالكفار
ّعقداّكانّلهمّعقدّولوّّبدونهاّالذمةّعهدّلهمّعقدنّأنّيجزّلمّالغايةّهذهّإلىّنقاتلهمّأنّمأمورينّكناّإذاّفإناّوأيضا
ّ.ّاإلباحةّعلىّفيبقونّفاسدا
ّيحسبهّبكالمّتكلمّمنّّفإنّكحقيقةّاألمانّوشبهةّأمانّشبهةّلهمّفتصيرّمعاهدونّأنهمّيحسبونّفهم:ّفيهمّيقالّوال

ّ.ّالمسلمّيقصدهّلمّوإنّأماناّحقهّفيّكانّأماناّالكافر
ّنعاهدّالّأناّيدرونّوهمّنبيناّّوسبّدينناّشتمّإظهارّمعّأيديناّتحتّيكونواّبأنّنرضّلمّناأّعليهمّيخفىّال:ّنقولّألنا
ّصاغرينّيكونواّأنّعليهمّاشتراطناّمعّهذاّمثلّعلىّّعاهدناهمّأناّاعتقدواّأنهمّفدعواهمّالحالّهذهّمثلّعلىّذميا

ّ.ّإليهاّيلتفتّفالّّكاذبةّدعوىّالملةّأحكامّعليهمّتجري
ّأنّيمتنعّأنهّعلمناّوقدّّعمرّمثلّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأصحابّهمّمرةّأولّعاهدوهمّينالذّفإنّوأيضا

ّ.ّكتابهّفيّبهّهللاّأمرّماّخالفّعهداّيعاهدهم
ّّ.ومالهّدمهّّحلّدينناّفيّالطعنّأظهرّمنّأنّتضمنتّوأنهاّعنهّهللاّرضيّعمرّشروطّسنذكرّفإناّوأيضا

{ّاّلّحّرامّاّلّمّسّجدّّّّعّندّّّّعاّهّدّتمّّّّاّلّذينّّّّإالّّّّرّسوّلهّّّّوّعّندّّّهللاّّّّّعّندّّّّعّهدّّّّلّلّمّشّرّكينّّّّيّكونّّّّيفّّكّّ}:ّتعالىّقوله:ّالثانيّالموضع
ّنفى{ّّيّنّتّهونّّّّلّعّلّهمّّّّلّهمّّّّأّيّمانّّّالّّهمّّّإنّّّاّلّكّفرّّّّأّئّمةّّّّفّقاّتّلواّّديّنّكمّّّّّفيّّوّطّعّنواّّعّهّدّهمّّّّبّعدّّّّمنّّّّأّيّماّنّهمّّّّنّكّثواّّوّإنّّ}:ّقولهّإلى

ّماّعهداّلهمّجعلّفإنهّذكرهمّقوماّإالّعاهدهمّقدّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّكانّممنّعهدّّلمشركّيكونّأنّسبحانه
ّربناّفيّوالوقيعةّبالشتيمةّّمجاهرتناّأنّومعلومّمستقيماّدامّماّإالّللمشركّيبقىّالّالعهدّأنّفعلمّلناّمستقيمينّدامواّ

ّفإنهّمؤمنينّكناّإنّعليناّأشدّذلكّبلّالعهدّفيّّبالمحاربةّمجاهرتناّتقدحّكماّاالستقامةّفيّيقدحّودينناّوكتابناّونبينا
ّفإذاّورسولهّهللاّأذىّمنّبشيءّديارناّفيّيجهرّوالّالعلياّهيّهللاّكلمةّتكونّّحتىّوأموالناّدماءناّنبذلّأنّعليناّيجب

ّ.ّأعظمهما؟ّفيّالقدحّمعّمستقيمينّيكونونّكيفّاألمرينّأهونّفيّبالقدحّلناّستقيمينمّّيكونواّلم
ّظهرواّولوّعهدّلهمّيكونّّكيفّأي{ّّذّمةّّّّوالّّإالّّّّّفيّكمّّّّيّرّقّبواّالّّعّلّيّكمّّّّيّظّهّرواّّوّإنّّّّكّيفّّ}:ّتعالىّقولهّذلكّيوضح
ّبينناّماّيرقبّلمّظهرّإذاّأنهّحالهّكانتّمنّأنّفعلمّّوبينهم؟ّبينكمّيالذّالعهدّوالّبينكمّالتيّالرحمّيرقبواّلمّعليكم
ّبينناّالذيّالعهدّيرقبّلمّظهرّلوّأنهّعلىّدليالّذلكّكانّدينناّفيّبالطعنّجاهرناّّمنّعهدّلهّيكنّلمّالعهدّمنّوبينه
ّمثلّلناّيظهرّّلمّمنّبخالفّهذاوّوالقدرة؟ّالعزةّمعّيكونّفكيفّهذاّيفعلّوالذلةّالعهدّوجودّمعّكانّإذاّّفإنهّوبينه
ّ.ّظهرّلوّبالعهدّلناّيفيّأنّيجوزّفإنهّالكالمّهذا

ّبطريقّدارناّفيّالمقيمينّّالذمةّأهلّفيّثابتّمعناهاّفإنّدارهمّفيّيقيمونّالذينّالهدنةّأهلّفيّكانتّوإنّاآليةّوهذه
ّّ.األولى

ّتدلّاآليةّوهذه{ّاّلّكّفرّّّّأّئّمةّّّّّفّقاّتّلواّّديّنّكمّّّّفيّّوّطّعّنواّّعّهّدّهمّّّّبّعدّّّنّّمّّّّأّيّماّنّهمّّّّنّكّثواّّوّإنّّ}:ّتعالىّقوله:ّالثالثّالموضع
ّ:ّوجوهّمن

ّألنهّوبياناّبالذكرّلهّتخصيصاّّبالذكرّوأفردهّالدينّفيّالطعنّذكرّوإنماّللمقاتلةّمقتضّاأليمانّنكثّمجردّأن:ّأحدها
ّالناقضينّمنّغيرهّعلىّيغلظّالّماّالعقوبةّمنّالدينّّفيّالطاعنّعلىّظيغلّولهذاّللقتالّالموجبةّاألسبابّأقوىّمن
ّالذيّهوّالدينّفيّالطعنّفانّالقتالّسببّوبيانّالتوضيحّسبيلّعلىّذكرهّّيكونّأوّتعالىّهللاّشاءّإنّسنذكرهّكما

ّورياءّوحميةّّشجاعةّألجلهّيقاتلّفقدّاليمينّنكثّمجردّوأماّالعلياّهيّهللاّكلمةّلتكونّقتالهمّإلىّداعياّّيكونّأنّيجب
ّّأال}:ّتعالىّوبقوله{ّاّلّكّفرّّّّأّئّمةّّّّفّقاّتّلوا}ّّ:ّتعالىّبقولهّاآليةّهذهّفيّالقتالّأوجبّألنهّالدينّفيّالطعنّذكرّيكونّأو

ّّمّؤّمّنينّّّّكّنّتمّّّّإنّّّّتّخّشّوهّّّّأنّّّّأّحقّّّّفاهلّلّّّّأّتّخّشّوّنّهمّّّّمّرةّّّّأّولّّّّبّدّأوّكمّّّّوّهمّّّّالّرّسولّّّّبّإّخّراجّّّّوّهّمواّّأّيّماّنّهمّّّّنّكّثواّّقّوماّّّّتّقاّتّلونّّ
ّطعنّمنّّوأماّويعاهدّيؤمنّأنّجازّاليمينّنكثّمجردّإالّمنهّيصدرّلمّمنّأنّذلكّفيفيد{ّّبأّّيّديّكمّّّّهللاّّّّّيّعّذّبّهمّّّّقاّتّلوّهمّّ

ّورسولهّهللاّآذىّمنّدماءّيهدرّّكانّفإنهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسنةّكانتّوهذهّقتالهّيتعينّفإنهّالدينّفي
ّالطعنّأنّعلمّالطعنّعنّتجردّوإنّللقتالّموجباّوحدهّّالعهدّنقضّكانّوإذاّغيرهّعنّأمسكّوإنّالدينّفيّوطعن

ّذكرهّكانّوإالّتلةالمقاّوجوبّفيّتأثيرّلهّيكونّأنّالبدّفإنهّالعهدّلنقضّمستلزمّّسببّأوّآخرّسببّإماّالدينّفي
ّ.ّضائعا
ّبلّلهّاآليةّتتعرضّفلمّّفقطّالدينّفيّطعنّمنّأماّقتالهّيجبّالدينّفيّوطعنّعهدهّنكثّمنّأنّيفيدّهذا:ّقيلّفان

ّ.ّإحدهماّوجودّعندّوجودهّيجبّالّبصفتينّالمعلقّالحكمّألنّهذاّالحكمّيوجبّالّوحدهّأنهّمفهومها
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ّكمنّبهّالحكمّتعليقّيجوزّّالّالتأثيرّالعديمّفالوصفّوإالّالحكمّفيّتأثيرّةصفّلكلّيكونّأنّالبدّأنهّريبّال:ّقلنا
ّيكونّوقدّزانّمرتدّألنهّهذاّيقتل:ّيقالّكماّانفردتّّلوّبالتأثيرّمستقلةّصفةّكلّيكونّقدّثمّجلدّوأكلّزنىّمن:ّقال

ّاآلية{ّآّخرّّّّإّلهاّّّهللّاّّّّمعّّّّيّدّعونّّّالّّواّلّذينّّ}:ّقالّكماّالبعضّفيّتأثيرّوصفّولكلّّالمجموعّعلىّمرتباّالجزاءّمجموع
ّفيذكرّاالشتراكّّأوّاالستقاللّسبيلّعلىّمؤثراّلكانّتجردهّفرضّلوّمنهاّكلّمتالزمةّالصفاتّتلكّتكونّّوقد

ّغيرّمنّللبعضّمستلزماّبعضهاّيكونّّوقدّورسولهّهللاّوعصىّوبرسولهّباهللّكفروا:ّيقالّكماّللموجبّوبياناّإيضاحا
ّكانّفرضتّاألقسامّأيّمنّاآليةّوهذهّاآلية{ّّحقّّّّبّغّيرّّّالّنّبّيينّّّّّوّيّقّتّلونّّّهللاّّّّبآّياتّّّّيّكّفّرونّّّاّلّذينّّّّإنّّ}:ّقالّكماّعكس
ّكانّإذا:ّفنقولّلهّوموجبّلهّمؤكدّالدينّفيّوالطعنّللقتالّالمبيحّهوّالعهدّنقضّأنّّيقالّماّأقصىّألنّداللةّفيها

ّأولىّللصغارّملتزمّّوهوّذمةّوبينهّبينناّمنّقتالّيوجبّفأنّويوجبهّعهدّوبينهّبينناّليسّمنّقتالّلظيغّالطعنّ
ّيظهرّأنّلهّليسّوالذميّيؤذيناّالّالذيّدينهّّأمرّمنّشاءّماّدارهّفيّيظهرّأنّلهّالمعاهدّأنّعلىّذلكّتقريرّوسيأتي

ّالّمعاهدينّكانواّاآليةّهذهّفيهمّنزلتّالذينّمكةّوأهلّأشدّفحالهّيؤذناّّلمّوإنّالباطلّدينهّمنّشيئاّاإلسالمّدارّفي
ّّ.كذلكّالذميّيكنّلمّللعهدّنقضاّليسّطعنهمّمجردّأنّّفرضّفلوّذمةّأهل

ّّ
ّالّألنهّدينناّفيّوطعنّّيمينهّنكثّفقدّعالنيةّاإلسالمّعابّأوّهللاّسبّأوّالرسولّسبّإذاّالذميّأن:ّالثانيّالوجه
ّتجزّلمّفعلهّثمّعليهّعاهدناهّلوّألناّعليهّيعاهدّّلمّأنهّفعلمّعليهّويؤدبّذلكّعلىّاقبيعّأنهّالمسلمينّبينّخالف
ّوطعنّعهدهّبعدّمنّدينهّفيّنكثّفقدّدينناّفيّيطعنّثمّدينناّفيّيطعنّّالّأنّعلىّعاهدناهّقدّكناّوإذاّعليهّعقوبته

ّوبينهّّبينناّالذيّبالعهدّذلكّمنّممنوعّأنهّلناّميسلّالمنازعّألنّحسنةّقويةّداللةّوهذهّاآليةّبنصّّقتلهّفيجبّدينناّفي
ّمنعهّما:ّشيئانّمنهّوجدّقدّ:ّفنقولّذلكّونحوّوالخنزيرّالخمرّكإظهارّعهدهّنقضّمنهّمنعّماّكلّليس:ّنقولّلكن
ّيوجبّوالقرآنّفقطّبالعهدّمنهّممنوعونّهمّماّفعلّّإالّمنهمّيوجدّلمّفإنهّأولئكّبخالفّالدينّفيّوطعنّالعهدّمنه
ّفمتىّالعهدّمخالفةّهوّالنكثّألن"ّينكثّلم"ّيقالّأنّيمكنّوالّالدينّفيّّوطعنّعهدهّبعدّمنّيمينهّنكثّمنّتلق

ّواحدةّقوةّّبنقضّيحصلّالحبلّونكثّقواهّنقضّوهوّالحبلّنكثّمنّمأخوذّنكثّفهوّعليهّصولحواّّمماّشيئاّخالفوا
ّالمعاهدّمنّالمخالفةّوهذهّبالكليةّيهنّّوقدّبهّالحبلّيستمسكّماّقواهّمنّبقىّقدّولكنّالقوىّجميعّبنقضّيحصلّكما
ّالبيعّفيّالشروطّبعضّنقضّأنّكماّعقوبتهمّتبيحّحتىّالعهدّّشعثّوقدّحربياّتجعلهّحتىّبالكليةّالعهدّتبطلّقد

ّبالرهنّكاإلخاللّالفسخّيبيحّوقدّبعيراّفظهرّفرسّبأنهّوصفهّلوّكماّبالكليةّالبيعّّيبطلّقدّونحوهماّوالنكاح
ّوعلىّقولهّعلىّّظاهرّفاألمر"ّالمخالفاتّبجميعّالعهدّينتقض:ّ"قالّمنّوأماّالمخالفةّفيّيفرقّمنّعندّهذاّّالضمينو

ّفيدخلونّالدينّفيّوطعنواّنكثواّفقدّأظهرواّّمتىّوأنهمّدينناّعيبّمنّشيئاّيظهرواّالّأنّالعقدّاقتضىّقدّالتقديرين
ّّ.النصّدرجةّيبلغّّالعمومّهذاّومثلّومعنىّلفظاّاآليةّعمومّفي

ّيعنىّأنّإما{ّاّلّكّفرّّّّأّئّمةّّ}ّّّقولهّألنّالمضمرّموقعّالظاهرّوأوقعّالدينّفيّلطعنهمّالكفرّأئمةّسماهمّأنه:ّالثالثّالوجه
ّتخصيصّيجوزّفالّجميعهمّمنّصدرّللقتالّالموجبّّالفعلّألنّيجوزّالّوالثانيّبعضهمّأوّطعنواّأوّنكثواّالذينّبه

ّجميعّيشملّوذلكّلهمّأيمانّالّبأنهمّثانياّذلكّعللّوألنهّمانعّوالّلمانعّإالّّطردهاّيجبّالعلةّذاإّبالجزاءّبعضهم
ّالجزاءّترتيبّالفاءّّبحرفّعليهّرتبّوقدّالقتالّلوجوبّمناسبّمشتقّوصفّوالطعنّالنكثّوالنّالطاعنينّّالناكثين

ّوإمامّكفرّأئمةّالجميعّأنّفيلزمّالجميعّعنىّّأنهّفثبتّللثانيّالموجبّهوّالفعلّذلكّأنّفيّنصّوذلكّشرطهّعلى
ّمناسبّوهوّذلكّيوجبّالّالنكثّمجردّفإنّالطعنّألجلّالكفرّفيّإماماّّصارّوإنماّفيهّالمتبعّإليهّالداعيّهوّالكفر
ّالكفرّفيّّإمامّفهوّالدينّفيّطاعنّكلّأنّفثبتّاإلمامّشأنّوهذاّخالفهّإلىّويدعوّويذمهّيعيبهّالدينّّفيّالطعنّألن
ّعلىّعاهدناّألنهّلهّيمينّوال{ّاّلّكّفرّّّّأّئّمةّّّّّفّقاّتّلوا}:ّتعالىّلقولهّقتلهّفيجبّالكفرّفيّإمامّفهوّالدينّفيّالذميّطعنّفإذا
ّفالنبيّكذلكّوهوّالمفسرونّذكرهّفيماّباهللّالقسمّالّالعهودّبهاّّالمرادّهناّواليمينّوخالفّالدينّعيبّيظهرّالّأن

ّألنّّوهذاّقسمّفيهاّليسّمعروفةّالكتابّونسخةّعقداّعاقدهمّوإنماّالحديبيةّعامّباهللّيقاسمهمّّملّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّبالعهدّالكالمّمجردّصارّحتىّّغلبتّثمّاآلخرّإلىّيمينهّمنهماّكلّيمدّالمعاهدينّألنّبذلكّسميتّإنما:ّيقالّاليمين
ّالحلفّكانّفلما{ّّباّلّيّمينّّّّمّنهّّّأّلّخّذّنا}:ّتعالىّهللاّقالّماكّّوالشدةّالقوةّهيّاليمينّألنّيميناّسميت:ّويقالّيميناّيسمى
ّهللاّصلىّالنبيّقولّومنهّنذراّكانّوإنّربهّوبينّالعبدّبينّالذيّللعقدّجامعّاليمينّّفاسمّيميناّسميّمشدداّمعقودا
:ّوالغضبّاللجاجّنّذرّنّذرّلذيلّالصحابةّمنّوقولّجماعة"ّاليمينّكفارةّالنذرّكفارة:ّ"وقوله"ّحلفةّالنذر"ّوسلمّّعليه

ّالعهودّنقضّعنّوالنهي{ّّتّوّكيّدّهاّّبّعدّّّاأّلّيّمانّّّّتّنّقّضواّّوال}:ّتعالىّقولهّومنهّالمخلوقينّّبينّالذيّوللعهد"ّيمينكّكفر"
ّفيهّليس"ّنفرّالّأنّعلىّّيعناكبا"ّالعهدّلفظّوإنما{ّهللّاّّّّعّلّيهّّّّعاّهدّّّّبّماّّأّوّفىّّوّمنّّ}:ّتعالىّوقالّقسمّفيهاّيكنّلمّّوإن
ّألنّويتعاقدونّيتعاهدونّمعناه:ّقالوا{ّّواأّلّرّحامّّّّبهّّّّتّساّءّلونّّّّاّلّذيّهللاّّّّّواّتّقوا}:ّتعالىّوقالّهللّمعاهدينّسماهمّوقدّقسم
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ّعهداّعاهدناهّأنّدبعّدينناّفيّطعنّمنّكلّأنّفثبتّوشهادتهّوكفالتهّهللاّبأمانةّعاهدهّّإنماّالمعاهدينّمنّواحدّكل
ّالذيّالناكثّوبينّّبينهّالفرقّيظهرّوبهذاّاآليةّبنصّقتلهّفيجبّلهّيمينّالّالكفرّفيّإمامّفهوّذلكّيفعلّالّأنّّيقتضي
ّ.ّالدينّّفيّالطعنّغيرّمنّعليهّصولحواّمماّشيءّبفعلّخالفّمنّوهوّبإمامّليس

ّهمهمّفجعل{ّّمّرةّّّّأّولّّّّبّدّأوّكمّّّّّوّهمّّّالّرّسولّّّّبّإّخّراجّّّّوّهّمواّّأّيّماّنّهمّّّّنّكّثواّّقّوماّّّّتّقاّتّلونّّّّأال}:ّتعالىّقالّأنه:ّالرابعّالوجه
ّأنهّبدليلّبإخراجهّالهمّمنّأغلظّوسبهّاألذىّمنّفيهّّلماّإالّذاكّوماّقتالهمّعلىّالمحضضاتّمنّالرسولّبإخراج
ّعهدهّنكثّفقدّسبهّأظهرّإذاّفالذميّسبهّعمنّيعفّولمّإخراجهبّهمواّالذينّّعنّالفتحّعامّعفاّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّ.ّقتالهّفيجبّباألذىّوبدأّالرسولّبإخراجّالهمّمنّأعظمّّهوّماّوفعل
ّّوّيّذّهبّّّّمّؤّمّنينّّّمّّّقوّّّّصّدورّّّّّوّيّشفّّّّعّلّيّهمّّّّوّيّنّصّرّكمّّّّوّيّخّزّهمّّّّبأّّيّديّكمّّّهللاّّّّّيّعّذّبّهمّّّّقاّتّلوّهمّّ}:ّتعالىّقوله:ّالخامسّالوجه
ّّقّلوّبّهمّّّّغّيظّّ

ّأنّذلكّفعلناّإنّلناّوضمنّّالدينّفيّالطاعنينّالناكثينّبقتالّسبحانهّأمر{ّّحّكيمّّّّعّليمّّّّوهللّاّّّّيّشاءّّّّمنّّّّعّلىّهللاّّّّّوّيّتوبّّ
ّغيظّيذهبّوأنّوطعنهمّهمنقضّمنّتأذواّالذينّّالمؤمنينّصدورّويشفيّعليهمّوينصرناّويخزيهمّبأيديناّيعذبهم
ّالناكثّأنّعلىّفدلّكلهّهذاّيكنّتقاتلوهمّإن:ّوالتقديرّالشرطّعلىّالجزاءّّترتيبّقتالهمّعلىّذلكّرتبّألنهّقلوبهم
ّتصديقّوهذاّّللمتقينّالعاقبةّكانتّوإنّاألخرىّعليهمّوندالّالمرةّعليناّيدالونّفالكفارّوإالّكلهّهذاّّمستحقّالطاعن

ّالطاعنّالناكثّفيكونّالقتلّهوّبأيديناّّوالتعذيب"ّالعدوّعليهمّأديلّإالّالعهدّقومّنقضّما:ّ"الحديثّفيّجاءّما
ّالنصرّسبحانهّذكرّوإنماّالقتلّفيستحقّتقدمّكماّطاعنّناكثّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّلرسولّوالسابّللقتلّمستحقا
ّينقسمّّفالّللقتلّالمستحقّالواحدّفأماّالممتنعةّطائفةالّقتالّفيّالكالمّألنّيشاءّمنّعلىّذلكّبعدّّمنّيتوبّوأنهّعليهم
ّمنّإلىّعائداّيكونّأنّيجوز{ّّيّشاءّّّّّمنّّ}ّقولهّأنّعلى"ّيشاءّمنّعلىّذلكّبعدّمنّهللاّويتوبّهللاّيعذبه"ّفيهّيقالّحتى
ّمنّيلزمّوالّمباشرّبعضهمّدونّفبعضهمّالتمييزّوعندّلذلكّّطاعنةّالفئةّفسميتّالطاعنّأقرّوإنماّبنفسهّيطعنّلم

ّالهجاءّباشرواّالذينّدمّالفتحّعامّأهدرّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّترىّأالّالمباشرّّعلىّالتوبةّالردءّعلىّالتوبة
ّ.ّالسالحّأعاروهمّالذينّدمّيهدرّولمّبكرّبنيّدمّوأهدرّسمعوهّالذينّدمّيهدرّّولم

ّألمّمنّالصدورّشفاءّأنّّعلىّدليل{ّّقّلوّبّهمّّّّغّيظّّّّوّيّذّهبّّّّؤّمّنينّّمّّّّقّومّّّّصّدورّّّّوّيّشفّّ}:ّتعالىّقولهّأن:ّالسادسّالوجه
ّذلكّوأنّالحصولّمطلوبّللشارعّمقصودّأمرّّذلكّمنّالمؤمنينّصدورّفيّالحاصلّالغيظّوذهابّوالطعنّالنكث
ّالهمّالنفوسّعنّبهّهللاّفعيدّهللاّأبوابّمنّبابّفإنهّبالجهادّعليكم"ّّّّ:المرفوعّّالحديثّفيّجاءّكماّجاهدواّإذاّيحصل
ّويؤلمهمّّالمؤمنينّيغيظّفإنهّوشتمهّالذمةّأهلّمنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالرسولّسبّأظهرّمنّّأنّريبّوال"ّّوالغم
ّقلبّفيّيهيجّالّالقدرّوهذاّولرسولهّّلهّوالحميةّهللّالغضبّيثيرّهذاّفإنّأموالهمّوأخذّبعضهمّدماءّسفكّلوّمماّأكثر

ّالمؤمنينّصدورّشفاءّيطلبّوالشارعّهللّإالّالغضبّهذاّّيغضبّالّالمسددّالمؤمنّبلّمنهّأعظمّغيظاّالمؤمن
ّ:ّألوجهّالسابّبقتلّيحصلّّإنماّوهذاّقلوبهمّغيظّوذهاب
ّإذاّقلوبهمّغيظّأذهبّفلوّّذلكّنحوّفعلّأوّالمسلمينّمنّواحداّشتمّإذاّقلوبهمّغيظّيذهبّوتأديبهّتعزيرهّأن:ّأحدها
ّ.ّباطلّوهذاّمنهمّّواحدّشتمّمنّغيظهمّمثلّشتمهّمنّيظهمغّلكانّالرسولّشتم

ّتشفىّالّفأنّقتلهّإالّصدورهمّّيشفّلمّمنهمّواحداّقتلّلوّثمّدمائهمّبعضّيؤخذّأنّمنّعندهمّأعظمّشتمهّأن:ّالثاني
ّ.ّوأحرىّأولىّالسابّبقتلّإالّصدورهم

ّالقتلّيكونّأنّفيجبّيحصلهّّآخرّسببّعدمّلواألصّالشفاءّحصولّفيّالسببّهوّقتالهمّجعلّتعالىّهللاّأن:ّالثالث
ّ.ّهذاّمثلّمنّالمؤمنينّلصدورّالشافيّهوّوالقتال
ّبكرّبنيّمنّالمؤمنينّالقومّّوهمّخزاعةّصدورّيشفيّأنّوأرادّمكةّفتحتّلماّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّ:الرابع
ّقلوبهمّغيظّوذهابّصدورهمّشفاءّكانّفلوّالناسّّلسائرّأمانهّمعّأكثرّأوّالنهارّنصفّمنهمّمكنهمّقاتلوهمّالذين

ّ.ّللناسّأمانهّمعّذلكّفعلّلماّّوطعنواّنكثواّللذينّالقتلّبدونّيحصل
{ّّلّعّظيمّّاّاّلّخّزيّّّّذّلكّّّّفيّهاّّخاّلداّّّّجّهّنمّّّّنارّّّّلهّّّّوّرّسوّلّهّّفّأنّّّهللّاّّّّيّحاّددّّّّمنّّّّأّنهّّّّيّعّلّمواّّأّلمّّ}:ّسبحانهّقوله:ّالرابعّالموضع

ّاّلّذينّّّّوّمّنّهمّّ}:ّتعالىّقولهّعقبّاآليةّهذهّقالّألنهّولرسولهّهللّمحادةّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّأذىّأنّعلىّيدلّفإنه
ّّأّلمّّّّمّؤّمّنينّّّّكاّنواّّّإنّّّّيّرّضوهّّّّأنّّّّحقّّأّّّّوّرّسوّلهّّّّوهللاّّّّّلّيّرّضوّكمّّّّلّكمّّّّباهلّلّّّّيّحّلّفونّّ}:ّقالّثم{ّّأّذنّّّّهوّّّّوّيّقوّلونّّّّالّنّبيّّّّيّؤّذونّّ
ّألنهّجهنمّنارّللمحادّبأنّيوعدواّأنّيحسنّّلمّمحادينّاألذىّبهذاّيكونواّلمّفلو{ّّوّرّسوّلهّّّهللاّّّّّيّحاّددّّّّمنّّّّأّنهّّّّيّعّلّموا
ّهذاّأنّفعلمّلهمّوعيدّاآليةّفيّيكونّفالّآذواّوإنماّيحادواّلمّلكنهمّجهنمّّنارّللمحادّأنّعلمواّقد:ّيقالّأنّحينئذّيمكن
ّ.ّالكالمّويلتئمّلهّوعيداّالمحادّوعيدّليكونّالمحادةّعمومّفيّيندرجّّأنّبدّالّالفعل
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"ّّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّّرسولّأنّعباسّابنّعنّصحيحّبإسنادّصحيحهّفيّالحاكمّروىّماّأيضاّذلكّعلىّويدل
ّفالّأتاكمّفإذاّشيطانّبعينّإليكمّينظرّإنسانّسيأتيكمّّإنه:ّفقالّالمسلمينّمنّرنفّوعندهّحجرهّمنّحجرةّظلّفيّكان

ّالرجلّفانطلقّوفالنّوفالنّأنتّتشتمنيّعالم:ّفقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّّرسولّفدعاهّأزرقّرجلّفجاءّتكلموه
ّّأّنّهمّّّّوّيّحّسّبونّّّّلّكمّّّّيّحّلّفونّّّّّكّماّّلهّّّّفّيّحّلّفونّّّّجّميعاّّّهللاّّّّّيّبّعّثّهمّّّّيّومّّ}:ّتعالىّهللاّفأنزل"ّّإليهّواعتذرواّباهللّفحلفواّّفدعاهم
ّ.ّالمحادةّفيّداخلّهذاّأنّفعلم{ّّوّرّسوّلهّّّهللّاّّّّيّحاّدونّّّّاّلّذينّّّّإنّّ}:ّذلكّبعدّقالّثم{ّاّلّكاّذّبونّّّّهمّّّّإّنّهمّّّّأالّّشّيءّّّّعّلى
ّقالّثم{ّّلّيّرّضوّكمّّّّلّكمّّّّباهللّّّّّّيّحّلّفونّّ}:ّقالّوقد{ّّعّنّهمّّلّتّرّضّواّّلّكمّّّّيّحّلّفونّّ}:ّقولهّنزلّأنهّصحيحةّأخرىّروايةّوفي
ّّ:عقبه

ّ.ّذلكّفيّزيادةّهللاّّشاءّإنّوسيأتيّمحادونّالشاتمينّهؤالءّانّفثبت{ّّوّرّسوّلهّهللاّّّّّيّحاّددّّّّمنّّّّأّنهّّّّيّعّلّمواّّأّلمّّ}ّ
ّأّلّغّلّبنّّّهللاّّّّّكّتبّّّاأّلّذّلينّّّّفيّّّأوّلّئكّّّّوّرّسوّلهّّّهللاّّّّّيّحاّدونّّّاّلّذينّّّّإنّّ}:ّتعالىّهللاّقالّفقدّورسولهّهللّمحادةّاألذىّكانّوإذا
ّألنهّالمحادةّأظهرّإنّومالهّنفسهّعلىّيخافّحتىّأذلّّيكونّوالّالذليلّمنّأبلغّواألذل{ّّعّزيزّّّّقّويّّّهللاّّّّّإنّّّّوّرّسّليّّأّنا
ّّمنّّّّبّحّبلّّّّإالّّّّثّقّفواّّماّّأّينّّّالّذّلةّّّّعّلّيّهمّّّّضّرّبتّّ}:ّتعالىّقولهّعليهّيدلّبأذلّفليسّّيستباحّالّمعصوماّومالهّدمهّكانّإن
ّوانّعليهّذلةّالّّوحبلّعهدّلهّمنّأنّفعلمّالعهدّمعّإالّالذلةّفعليهمّثقفواّأينماّأنهمّسبحانهّفبين{ّالّناسّّّّمنّّّّّوّحّبلّّّهللّاّّ

ّالعهدّإذّعهدّلهمّيكونّفالّاألذلينّفيّالمحادينّّجعلّوقدّالذلةّعدمّمعّتكونّقدّالمسكنةّفإنّالمسكنةّعليهّكانت
ّمنّلهّكانّفإذاّبسوءّأرداهّممنّبهاّيمتنعّقوةّلهّليسّالذيّهوّاألذلّفإنّظاهرّّوهذاّاآليةّعليهّدلتّكماّالذلةّينافي

ّوالمؤذيّيعصمهّّعهدّلهّيكونّالّولرسولهّهللّالمحادّأنّفثبتّبأذلّفليسّومنعهّنصرهّبهّعليهمّيجبّعهدّّنالمسلمي
ّ.ّالمقصودّوهوّّدمهّيعصمّعهدّلهّليسّللنبيّفالمؤذيّمحادّوسلمّعليهّهللاّصلىّللنبي

ّوالخزيّاإلذالل:ّوالكبتّ{ّّقّبّلّهمّّّّمنّّّاّلّذينّّّّكّبتّّّّكّماّّكّبّتواّّوّرّسوّلهّّّهللاّّّّّيّحاّدونّّّاّلّذينّّّّإنّّ}:ّتعالىّقالّفإنهّوأيضا
ّفيّوهوّوالحزنّالغيظّهو:ّ"قتيبةّوابنّشميلّبنّّالنضرّوقال"ّالوجهّعلىّالصرعّهوّالكبت:ّ"الخليلّقالّوالصرع
:ّالتفسيرّأهلّقالوّكبدهّوالعداوةّالحزنّأحرق:ّيقالّكما"ّكبدهّأصابّوالحزنّّالغيظّكأنّكبدهّمنّاألكبرّاالشتقاق

ّإنّخافّإذاّيتمّإنماّهالكّوهذاّوحزناّغيظاّممتلّمخزيّمكبوتّالمحادّأنّفثبت"ّوحزنواّوأخزواّأهلكواّّكبتوا"
ّوألنهّجذالنّمسرورّبلّبمكبوتّفليسّومالهّدمهّعلىّّآمنّوهوّالمحادةّإظهارّأمكنهّفمنّوإالّيقتلّأنّالمحادةّأظهر
ّبعذابّأهلكهّبأنّهللاّكبتهّإنماّهللاّرسولّوحادّالرسلّحادّممنّقبلهمّمنّوالذين{ّّقّبّلّهمّّّّّمنّّّّذينّّالّّّّكّبتّّّّكّماّّكّبّتوا}:ّقال
ّّلّيّقّطعّّ}:ّسبحانهّّقالّكماّغرضهّينلّلمّمنّلكلّنصيبّمنهّيحصلّكانّوإنّوالكبتّالمؤمنينّبأيديّأوّعندهّّمن

ّأوّالهالكّعلىّدليلّالرسلّمحادىّيعني{ّّقّبّلّهمّّّّّمنّّّاّلّذينّّّّكّبتّّّّكّما}:ّتعالىّقولهّلكن{ّّيّكّبّتّهمّّّّأّوّّّكّفّرواّاّلّذينّّّّمنّّّّطّرفاّّ
ّقلوبهمّفيّماّأظهرواّإنّأنهمّلخوفهمّبغيظهمّبموتهمّمكبوتونّفهمّالمحادينّّمنّهمّالمنافقينّأنّذلكّيبينّاألذىّكتم
ّ.ّكذلكّمحادّكلّيكونّأنّّفيجبّقتلوا

ّدليل{ّاأّلّذّلينّّّّفيّّأوّلّئكّّّّوّرّسوّلهّّّّهللاّّّّّيّحاّدونّّّاّلّذينّّّّإنّّ}:ّقولهّعقب{ّّوّرّسّليّّأّناّأّلّغّلّبنّّّهللّاّّّّكّتبّّ}ّ:تعالىّفقولهّوأيضا
ّأهلّالّالحربّأهلّبينّيكونّإنماّوهذاّمغلوباّواآلخرّغالباّّالمتحادينّأحدّيكونّحتىّومعاداةّمغالبةّالمحادةّأنّعلى
ّيؤمرّلمّومنّعدوهّعلىّنصرّبالحربّمنهمّأمرّفمنّوالقهرّبالحجةّللرسلّوالغلبةّبمسالمّّوليسّالمحادّأنّفعلمّالسلم

ّهؤالءّأنّفعلمّبالحجةّالمحاربّّولغيرّبالنصرّللمحاربّالغلبةّإن:ّقالّمنّقولّمنّأحسنّوهذاّعدوهّأهلكّبالحربّ
ّ.ّمغلوبونّمحاربونّالمحادين

ّفهماّالمعنىّبهذاّوهوّالشقّّمنّالمشاقةّوكذلكّوالبينونةّوالفصلّالحدّمنّالمحادةّألنّاقةالمشّمنّالمحادةّفإنّأيضا
ّوشقّحدّفيّوالمتشاقينّالمتحادينّمنّواحدّكلّألنّبذلكّّسميتّإنما:ّيقالّولهذاّوالمفاصلةّالمقاطعةّبمعنىّجميعا
ّّ.ورسولهّهللّلمحادّحبلّفالّبعضاّبعضهمّحادّإذاّالعهدّأهلّبينّالذيّالحبلّّانقطاعّيقتضيّوذلكّاآلخرّمن

ّّبأّّنّهمّّّّذّلكّّّّبّنانّّّّكلّّّّمّنّهمّّّّّواّضّرّبواّاأّلّعّناقّّّّفّوقّّّّفاّضّرّبوا}:ّقالّسبحانهّهللاّفإنّالمشاقةّبمعنىّكانتّإذاّفإنهاّوأيضا
ّحادّمنّفكلّومحادتهمّمشاقتهمّألجلّبقتلهمّفأمرّ{ّاّلّعّقابّّّّشّديدّّّهللاّّّّّفّإنّّّّوّرّسوّلهّّّهللاّّّّّيّشاّققّّّّوّمنّّّّوّرّسوّلهّّّهللّاّّّّشاّقوا
ّ.ّالعلةّّلوجودّذلكّبهّيفعلّأنّيجبّوشاق
ّّشاّقواّّبأّّنّهمّّّّذّلكّّّالّنارّّّّعّذابّّّّاآلّخّرةّّّّفيّّوّلّهمّّّالّدّنّياّّفيّّلّعّذّبّهمّّّاّلّجالءّّّّعّلّيّهمّّّهللّاّّّّكّتبّّّّأنّّّّوّلّوال}:ّقالّتعالىّفإنهّوأيضا

ّمنّتعذيبّفيجبّاألموالّوأخذّاإلجالءّمنّذلكّدونّّبماّعذبواّقدّألنهمّالقتلّأعلمّوهللاّهناّوالتعذيب{ّّوّرّسوّلهّّّهللّاّّ
ّ.ّمشاقّوالّبمحادّليسّفإنهّكتمهاّمنّبخالفّورسولهّهللاّشاقّفقدّالمحادةّّأظهرّومنّورسولهّتعالىّهللاّشاق
ّكماّمكبوتاّيكونّأنّمطلقاّّالمحادّجزاءّجعلّولهذاّمشاقاّيكنّلمّوإنّمحادّهو:ّيقالّالداللةّفيّىأقوّالطريقةّوهذه
ّقبلهّمنّكبتّكماّمكبوتاّيكونّولنّالدنياّفيّوالتعذيبّّالقتلّالمشاقّجزاءّوجعلّاألذلينّفيّيكونّوأنّقبلهّمنّكبت
ّّتّجدّّّال}:ّتعالىّقولهّفيّالتفسيرّأهلّذكرّولهذاّأعمّلمحادةاّتكونّهذاّفعلىّمحادتهّّإظهارّيمكنهّلمّإذاّإالّاألذلينّفي
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ّالجهادّفيّأقاربهّالمسلمينّّمنّقتلّفيمنّنزلتّإنها:ّاآلية{ّّوّرّسوّلهّّّهللاّّّّّحادّّّّمنّّّّيّواّدونّّّاآلّخرّّّّواّلّيّومّّّّباهللّّّّّيّؤّمّنونّّّّّقّوماّّ
ّالمحادّأنّفعلمّلهّقريبّمنافقّأوّكافرّمنّباألذىّّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّلرسولّتعرضّلمنّيقتلّأنّأرادّوفيمن
ّ.ّوغيرهّالمشاقّيعم

:ّقولهّإلىّاآليات{ّّمّنّهمّّّّوالّّمّنّكمّّّّّهمّّّّماّّعّلّيّهمّّّهللاّّّّّغّضبّّّّقّوماّّّّتّوّلّواّاّلّذينّّّّإّلىّّترّّّّأّلمّّ}:ّسبحانهّقالّأنهّذلكّعلىّويدل
ّاليهودّتولواّالذينّفيّالمنافقينّنزلتّوإنما{ّّوّرّسوّلهّّّهللّاّّّّّحادّّّّمنّّّّيّواّدونّّّاآلّخرّّّّواّلّيّومّّّّباهلّلّّّّمّنونّّّيّؤّّّقّوماّّّّتّجدّّّال}

ّالّالمؤمنينّأنّبينّسبحانهّهللاّإنّثمّوسلمّعليهّهللاّّصلىّالنبيّمنّعهدّأهلّاليهودّأولئكّوكانّعليهمّالمغضوب
ّوذلكّالنزولّسببّألنهّذمةّأهلّكانواّوإنّلليهودّالمودةّعدمّذلكّفيّيدخلّّأنّبدّفالّولهورسّهللاّحادّمنّيوادون
ّ.ّمعاهدينّكانواّوانّورسولهّهللّمحادونّالكتابّأهلّّأنّيقتضي
ّأنّعلىّعوهدوا:ّيقالّالتقديرّّهذاّوعلىّوذمةّعهدّلهّكانّوإنّوالكافرّالمسلمّبينّالمواالةّقطعّهللاّأنّذلكّعلىّويدل

ّمظهرينّلهمّعهدّالّمحادينّصارواّأظهرواّفإذاّسيأتيّّوكماّتقدمّكماّباإلجماعّبهاّيعلنواّوالّالمحادةّيظهرواّال
ّ.ّاآلخرةّوعذابّونحوهّالقتلّمنّالدنياّخزيّّفيستحقونّمشاقونّوهؤالءّللمحادة

ّأنّمنّقدمتمّماّينقضّوذلكّّهودالتّمعّلهمّيثبتّالعهدّأنّالمعلومّفمنّورسولهّهللّمحاداّيهوديّكلّكانّإذا:ّقيلّفإن
ّ.ّلهّعهدّالّالمحاد
ّالعهدّأعطيناهّفقدّالمحادةّّلناّيظهرّلمّإذاّفأماّالمحادةّإظهارّعلىّلهّعهدّالّالمحاد:ّقالّالطريقةّهذهّسلكّمن:ّقيل

ّإالّتزولّفالّتلزمهّالذلةّأنّيقتضي{ّالّناسّّّّمنّّّّوّحّبلّّّّهللاّّّّّمنّّّّبّحّبلّّّّإالّّّّثّقّفواّّماّّأّينّّّالّذّلةّّّّعّلّيّهمّّّّضّرّبتّّ}:ّتعالىّوقوله
ّحبلّبلّمطلقّحبلّمعهّفليسّباالتفاقّالمحادةّيظهرّالّأنّعلىّمعهّالمسلمينّّوحبلّالناسّمنّوحبلّهللاّمنّبحبل
ّبكلّلهمّالزمةّّالذلة:ّالمسلكّهذاّصاحبّيقولّأوّعليهّيعاهدّلمّماّفعلّإذاّأذلّيكونّأنّيمنعهّالّالحبلّّفهذاّمقيد
ّللذلةّتفسيراّيكونّأنّيجوز{ّهللّاّّّّمنّّّّبّحّبلّّّّّإالّّّّثّقّفواّّماّّأّينّّّالّذّلةّّّّعّلّيّهمّّّّضّرّبتّّ:ّوقولهّالبقرةّسورةّفيّأطلقتّكماّحال
ّبعضّيرفعّإنماوّالذلةّيرفعّالّفالحبلّالناسّمنّوحبلّهللاّمنّبحبلّإالّّوقتلواّأخذواّثقفواّأينماّأنهمّعليهمّضربتّأي

ّتضعفّالتقديرّهذاّعلىّلكنّبالعهدّدمهّعصمّوإنّذليلّفهوّبعهدّإالّدمهّيعصمّالّكانّفإنّمنّّالقتلّوهوّموجباتها
ّ.ّطولّتقريرهاّزيادةّوفيّتقدمّكماّأجودّاألولىّوالطريقةّالمحادةّمنّاألولىّالداللةّ

ّمنّقتلّتوجبّاآليةّوهذه{ّّواآلّخّرةّّّّالّدّنّياّّفيّهللاّّّّّلّعّنّهمّّّّوّرّسوّلهّّّهللاّّّّّيّؤّذونّّّاّلّذينّّّّإنّّ}:ّسبحانهّقوله:ّالخامسّالموضع
ّهللاّيؤذواّأنّعلىّنعاهدهمّلمّألناّذلكّمنّيعصمّالّوالعهدّّتقريرهّتعالىّهللاّشاءّإنّسيأتيّكماّورسولهّهللاّآذى

ّ.ّورسوله
ّإلىّالمسلمينّفندب"ّّورسولهّّهللاّآذىّقدّفإنهّاألشرفّبنّلكعبّمن"ّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّقولّذلكّويوضح
ّلمّوإالّورسولهّهللاّيؤذيّبأنهّذميّكلّيوصفّالّأنهّّعلىّذلكّفدلّورسولهّهللاّآذىّأنهّألجلّمعاهداّكانّيهودي
ّلمّألناّذلكّيوجبّماّعلىّإقرارهمّمعّواآلخرةّالدنياّفيّملعونونّاليهود:ّيقالّّأنّيصحّوالّغيرهّوبينّبينهّفرقّيكن

ّ.ّدينهمّمنّهوّماّبينهمّيفعلواّأنّعلىّأقررناهمّوإنماّورسولهّهللاّأذىّإظهارّّعلىّنقرهم
 . فصل
ّأنّمعّفكثيرةّلإلسالمّمظهراّّكانّوإنّمعاهداّيكنّلمّإذاّأحدهماّعلىّأوّوقتلهّالشاتمّكفرّعلىّالداالتّاآلياتّوأما
ّ.ّواحدّغيرّعنّاإلجماعّحكايةّتقدمّكماّعليهّمجمعّهذا
ّهللّاّّّّرّسولّّّّيّؤّذونّّّّواّلّذينّّ}ّّ:ّقولهّإلى{ّّلّكمّّّّخّيرّّّّأّذنّّّّقلّّّّأّذنّّّّهوّّّّوّيّقوّلونّّّالّنّبيّّّّيّؤّذونّّّاّلّذينّّّّوّمّنّهمّّ}:ّتعالىّقولهّمنها
ّذكرّألنّّولرسولهّهللّمحادةّهللاّرسولّإيذاءّأنّفعلم{ّّرّسوّلهوّّّهللاّّّّّيّحاّددّّّّمنّّّّأّنهّّّّيّعّلّمواّّأّلمّّ}ّقولهّإلىّّ{ّأّليمّّّّعّذابّّّّلّهمّّ

ّإنه:ّيقالّأنّأمكنّإذاّمؤتلفاّالكالمّيكنّّلمّذلكّولوالّفيهّداخالّيكونّأنّفيجبّالمحادةّذكرّاقتضىّالذيّهوّاإليذاء
ّوبين"ّجزاؤهّهي"ّيقلّلموّفيهاّخالداّجهنمّنارّلهّأنّأخبرّألنهّكفرّّوالمحادةّاإليذاءّأنّعلىّذلكّودلّبمحادّليس

ّلرسولّالمؤذيّّفيكونّالكفرّمجردّمنّأغلظّفهوّومحاربةّكفرّوذلكّوالمشاقةّالمعاداةّهيّالمحادةّّبلّفرقّالكالمين
ّكلّيصيرّبأنّالمبيانةّمنّاشتقاقهاّالمحادةّّألنّورسولهّهللّمحارباّورسولهّهللّعدواّكافراّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللا

ّ".ّعدوةّفيّمنهماّكلّيصيرّأن:ّوالمعاداةّشقّفيّمنهماّكلّّيصيرّأن:ّالمشاقة"ّقيلّكماّحدّفيّمنهماّواحد
ّتقريرهّتقدمّقدّظاهرّوهذاّ"ّّعدويّيكفينيّمن:ّ"ّفقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّيسبّكانّرجالّأنّالحديثّوفي

ّمعصوماّمؤمناّكانّولو{ّاأّلّذّلينّّّّفيّّأوّلّئكّّّّوّرّسوّلهّّّهللّاّّّّّيّحاّدونّّّاّلّذينّّّّإنّّ}:ّتعالىّلقولهّالدمّحاللّكافراّفيكونّوحينئذ
ّيكبتّالّوالمؤمن{ّّقّبّلّهمّّّّمنّّّاّلّذينّّّّكّبتّّّّكّماّّكّبّتوا}:ّوقوله{ّّوّلّلّمّؤّمّنينّّّّوّلّرّسوّلهّّّّاّلّعّزةّّّّوهللّّّّ}:ّتعالىّلقولهّأذلّيكنّلم

{ّّوّرّسوّلهّّّهللاّّّّّحادّّّّّمنّّّّيّواّدونّّّاآلّخرّّّّواّلّيّومّّّّباهللّّّّّيّؤّمّنونّّّّقّوماّّّّتّجدّّّال}:ّتعالىّالقّقدّوألنهّقطّالرسلّمكذبوّّكبتّكما
ّالنبيّشتمّقحافةّأباّأنّنزولهاّسببّمنّإن:ّقيلّّوقدّنفسه؟ّبالمحادّفكيفّبمؤمنّليسّالمحادّيوادّمنّكانّفإذاّاآلية
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ّهللاّصلىّابنهّالنبيّفاستأذنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّتنقصّأبيّابنّأنّّأوّقتلهّقالصديّفأرادّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّ.ّالدمّحاللّكافرّالمحادّأنّفثبتّلذلكّقتلهّفيّوسلمّعليه

ّّقّوماّّّّتّجدّّّال}ّتعالىّفقالّّورسولهّهللّوالمعادينّورسولهّهللّالمحادينّوبينّالمؤمنينّبينّالمواالةّهللاّقطعّفقدّوأيضا
ّالّآّمّنواّاّلّذينّّّّأّيّهاّّيا}:ّتعالىّوقالّاآلية{ّآّباّءّهمّّّكاّنواّّوّلوّّّّوّرّسوّلهّّّهللاّّّّّحادّّّّمنّّّّيّواّدونّّّاآلّخرّّّّواّلّيّومّّّّباهللّّّّّمّنونّّّيّؤّ

ّ.ّالمؤمنينّمنّليسواّمأنهّفعلم{ّّباّلّمّوّدةّّّّّإّلّيّهمّّّّتّلّقونّّّّأّوّلّياءّّّّوّعّدّوّكمّّّّعّدّويّّتّتّخّذوا
ّّبأّّنّهمّّّّذّلكّّّالّنارّّّّعّذابّّّّاآلّخّرةّّّّفيّّوّلّهمّّّالّدّنّياّّفيّّلّعّذّبّهمّّّاّلّجالءّّّّعّلّيّهمّّّهللاّّّّّكّتبّّّّأنّّّّوّلّوال}:ّسبحانهّقالّفإنهّوأيضا
ّفيّالنارّولعذابّالدنياّفيّالعذابّاستحقاقهمّسببّّفجعل{ّاّلّعّقابّّّّديدّّشّّّهللّاّّّّفّإنّّّهللاّّّّّيّشاقّّّّوّمنّّّّوّرّسوّلهّّّهللّاّّّّشاّقوا
ّاإلهالكّهوّهناّوالعذابّتقدمّكماّورسولهّهللّمشاقّوسلمّعليهّهللاّصلىّللنبيّّوالمؤذيّورسولهّهللاّمشاقةّهوّاآلخرة
ّ.ّاألوطانّوفراقّاألموالّذهابّمنّذلكّدونّماّأصابهمّفقدّوإالّبأيديناّأوّعندهّّمنّبعذاب
ّّفّوقّّّّفاّضّرّبواّالّرّعبّّّّكّفّرواّّاّلّذينّّّّقّلوبّّّّفيّّسأّّلّقي}:ّقولهّإلى{ّّمّعّكمّّأّنيّاّلّمالّئّكةّّّّإّلىّّرّبكّّّّيوّحيّّإذّّ}:ّسبحانهّوقال

ّألجلّبقتلهمّواألمرّقلوبهمّفيّالرعبّإلقاءّفجعلّ{ّّوّرّسوّلهّّّهللاّّّّّشاّقواّّبأّّنّهمّّّّذّلكّّّّبّنانّّّّكلّّّّمّنّهمّّّّواّضّرّبواّاأّلّعّناقّّ
ّ.ّذلكّيستوجبّورسولهّّهللاّشاقّمنّفكلّورسولهّهللّمشاقتهم
ّ".ّفيصدقناّلهّنحلفّثمّشئناّماّسنقول:ّيقولون"ّأذنّهو:ّ"مجاهدّقال{ّّأّذنّّّّهوّّ}:ّوقولهم
ّّ".أحدّكلّمنّيسمعّأنهّيعني:ّ"عباسّابنّعنّالوالبيّوقال
ّفقالّينبغيّالّماّويقولونّّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّيؤذونّالمنافقينّمنّرجالّكان:ّالتفسيرّأهلّبعضّقال

ّمحمدّفإنماّفيصدقناّنأتيهّثمّشئناّماّنقولّبل:ّ"الجالسّّفقالّبناّفيقعّتقولونّماّيبلغهّأنّنخافّفإناّتفعلواّال:ّبعضهم
ّ".ّاآليةّهذهّهللاّفأنزلّسامعةّأذن
ّالشيطانّإلىّينظرّأنّّأرادّمن:ّ"ّفيهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّقالّالذيّالحارثّبنّنبتلّكانّ:إسحاقّابنّوقال

ّشيئاّحدثهّمنّأذنّمحمدّإنما:ّفقالّتفعلّالّ:ّلهّفقيلّالمنافقينّإلىّالنبيّحديثّينم"ّّالحارثّبنّنبتلّإلىّفلينظر
ّ.ّاآليةّهذهّهللاّفأنزلّعليهّّفيصدقناّلهّفنحلفّنأتيهّثمّشئناّماّنقولّصدقه
ّحلفواّفإذاّالخبرّيسمعّوإنماّّالمؤمنينّإالّيصدقّالّأنهّهللاّفأخبرّعندهّمقبولّكالمهمّأنّليتبينوا:ّقالوا"ّأذن:ّ"وقولهم

ّالخيرّمنّأظهرتمّماّمنكمّيقبلّخيرّأذن:ّ"عيينةّبنّسفيانّّقالّصدقهمّألنهّالّخيرّأذنّألنهّذلكّكانّعنهمّفعفاّله
ّاستهزاءّنوعّالكلمةّهذهّتضمنتّوربماّتعالىّهللاّإلىّسرائركمّويدعّقلوبكمّّفيّبماّذكميؤاخّوالّالقولّومن

ّ".ّواستخفاف
"ّّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّّرسولّقال:ّقالّالحسنّعنّيونسّعنّثورّبنّمحمدّثناّحمادّبنّنعيمّروىّفقد:ّقيلّفإن
ّاآلّخرّّّّواّلّيّومّّّّباهلّلّّّّيّؤّمّنونّّّّقّوماّّّّتّجدّّّال}ّأوحيتهّمافيّّوجدتّفإنيّنعمةّوالّيداّعنديّولفاسقّلفاجرّتجعلّالّاللهم

ّوظاهرّالعسكريّأحمدّأبوّرواه"ّالسلطانّيخالطّفيمنّأنزلتّأنهاّيرون:ّ"سفيانّّقال"ّ{ّّوّرّسوّلهّّّهللّاّّّّحادّّّّمنّّّّيّواّدونّّ
ّّ.للدمّالمبيحّالنفاقّمنافقينّليسواّهؤالءّأنّمعّورسولهّهللّمحادّفهوّمودتهّيبغيّالّفاسقّّكلّأنّهذا
ّمنافقّوالّبكافرّاإلطالقّّعلىّليسّأنهّكماّورسولهّهللّبمحادّاإلطالقّعلىّليسّورسولهّهللاّيحبّالذيّالمؤمن:ّقيل
ّيحبّإنه"ّمرةّغيرّالخمرّفيّجلدّوقدّلنعيمانّّقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّترىّإالّكثيرةّذنوبّلهّكانتّوإن
ّاسمّيقعّقدّلكنّكذلكّليسّوالمؤمنّوالمعاداةّوالمصارمةّالمقاطعةّمطلقّّيقتضيّالمحادةّمطلقّألن"ّسولهورّهللا

ّالنبيّّوقال"ّفسقّدونّفسق"و"ّظلمّدونّظلم"و"ّكفرّدونّكفر:ّ"قالواّولهذاّشعبهّمنّبشعبةّأتىّّمنّعلىّالنفاق
ّإذا:ّثالثّالمنافقّآية"و"ّّأشركّّفقدّهللاّبغيرّحلفّمن"ّو"ّّدقّوإنّنسبّمنّتبرأّباهللّكفر:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلى
ّ".ّّخانّائتمنّوإذاّأخلفّوعدّوإذاّكذبّحدث
ّ.ّنفسهّعلىّالنفاقّّيخافّكلهمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأصحابّمنّثالثينّأدركت:ّمليكةّأبيّابنّوقال
ّكلّعنىّيكونّأوّاالستداللّّينقضّفالّالمنافقّبالفاجرّعنىّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّيكونّأنّالحديثّهذاّفوجه
ّفإنّلهّموجباّأوّالقلبّفيّمرضّعنّصادراّفجورهّّيكونّأنّيخافّإالّفاجرّمنّفماّالنفاقّمظنةّالفجورّألنّفاجر

ّأظهرّمنّيوادّالّأنّاآلخرّواليومّباهللّاإليمانّفحقيقةّللمنافقّمحباّيكونّفقدّّالفاسقّأحبّفإذاّالكفرّبريدّالمعاصي
ّالمحادةّشعبّّمنّالكبائرّتكونّأنّأوّأيضاّاالستداللّينقضّفالّورسولهّهللّمحاداّيكونّأنّمعهاّيخافّّماّالاألفعّمن
ّبقدرّوالكبتّالذلةّمنّوينالهّآخرّّوجهّمنّورسولهّهللّموالياّكانّوإنّوجهّمنّمحاداّمرتكبهاّفيكونّورسولهّهلل

ّهللاّأبىّرقابهمّلفيّالمعصيةّذلّّّإنّّّالبراذينّبهمّوهملجتّالالبغّّبهمّطقطقتّوإن:ّ"الحسنّقالّكماّالمحادةّمنّقسطه
ّكماّّإيمانهّبحسبّاإليمانّعزةّمنّلهّكانّوإنّمعصيتهّبحسبّوالكبتّالذلةّمنّينالهّفالعاصيّّعصاهّمنّيذلّأنّإال

ّالقلوبّجبلتّوقدّلقةالمطّالمودةّمنّوجوهّبوجهّهللاّحادّمنّالمؤمنّيوادّالّأنّاإليمانّوحقيقةّوالعقوبةّالذمّمنّيناله
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ّعليهاّالقلوبّجبلتّالتيّالمحبةّأحبهّيداّإليهّالفاجرّاصطنعّفإذاّّإليهاّأساءّمنّوبغضّإليهاّأحسنّمنّحبّعلى
ّبهّّيستوجبّماّاإليمانّأصلّمنّمعهّكانّوإنّالوجهّذلكّمنّمودتهّعدمّتوجبّاإليمانّحقيقةّّأنّمعّلهّمواداّفيصير
ّالنبيّآذىّمنّألنّأيضاّاالستداللّّينقضّفالّهذاّوعلىّوالمنافقّالكافرّدونّبهاّصيخّأنّتستوجبّالتيّالمودةّأصل
ّوهوّالمطلقّالجزاءّفاستوجبّالمحادةّأنواعّجميعّيوجبّالذيّّورأسهاّالمحادةّحقيقةّأظهرّفإنهّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّوهللاّشعبهّمنّشعبةّأظهرّمنّهيستوجبّلمّوإنّذلكّاستوجبّورأسهّالنفاقّحقيقةّأظهرّّمنّأنّكماّالكافرينّجزاء

ّ.ّأعلمّسبحانهّ
ّّماّّمّخّرجّّّهللاّّّّّإنّّّاّسّتّهّزّئواّّقلّّّّّقّلوّبّهمّّّّفيّّبّماّّتّنّبّئّهمّّّّسوّرةّّّّعّلّيّهمّّّّتّنّزلّّّّأنّّّاّلّمّناّفّقونّّّّيّحّذرّّ}:ّسبحانهّقوله:ّالثانيّالدليل

ّّبّعدّّّّكّفّرّتمّّّّقدّّّّتّعّتّذّرواّالّّتّسّتّهّزّئونّّّّكّنّتمّّّّوّرّسوّلهّّّّوآّياّتهّّّّّأّباهلّلّّّّقلّّّّوّنّلّعبّّّّنّخوضّّّّكّناّّإّنّماّنّّّلّيّقولّّّّسأّّلّتّهمّّّّوّلّئنّّّّتّحّذّرون
ّوبرسولهّوبآياتهّباهللّاالستهزاءّأنّفيّنصّوهذا{ّّمّجّرّمينّّّّكاّنواّّبأّّنّهمّّّّطاّئّفةّّّّنّعّذبّّّّّمّنّكمّّّّطاّئّفةّّّّعنّّّّنّعفّّّّإنّّّّإيّماّنّكمّّ
ّأوّجاداّوسلمّعليهّهللاّّصلىّهللاّرسولّتنقصّمنّكلّأنّعلىّاآليةّهذهّدلتّوقدّاألولىّبطريقّالمقصودّفالسبّّكفر

ّ.ّكفرّفقدّهازال
ّضبعّفيّبعضهمّحديثّّدخلّوقتادةّأسلمّبنّوزيدّكعبّبنّومحمدّعمرّابنّمنهمّالعلمّأهلّمنّرجالّعنّروىّوقد
ّعندّأجبنّوالّألسناّاكذبّوالّبطوناّأرغبّّهؤالءّقرائناّمثلّرأيتّما:ّ"تبوكّغزوةّفيّالمنافقينّمنّرجلّقالّأنه

ّألخبرنّمنافقّولكنكّكذبت:ّ"مالكّبنّعوفّفقالّلهّالقراءّوأصحابهّّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّيعني"ّاللقاء
ّفجاءّسبقهّقدّالقرآنّفوجدّليخبرهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّولرسّإلىّعوفّّفذهبّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسول
ّونتحدثّّنلعبّكناّإنماّهللاّرسولّيا:ّفقالّناقتهّوركبّارتحلّوقدّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّّإلىّالرجلّذلك

ّ".ّالطريقّعناءّبهّنقطعّالركبّحديث
ّوهوّرجليهّلتنكبّالحجارةّّوإنّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّناقةّبنسعةّمتعلقاّإليهّأنظرّكأني:ّ"عمرّابنّقال
ّيلتفتّما{ّّتّسّتّهّزّئونّّّّكّنّتمّّّّوّرّسوّلهّّّّوآّياّتهّّّّأّباهللّّّ}ّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّلهّفيقولّونلعبّنخوضّكناّإنما:ّيقول
ّ".ّّعليهّيزيدهّوالّإليه
ّعزّهللاّفأنزلّالغيبّماّّيدريهّوماّوكذاّكذاّبواديّفالنّناقةّنأّمحمدّيحدثنا:ّالمنافقينّمنّرجلّقال:ّ"مجاهدّوقال
ّ".ّاآليةّهذهّوجل
:ّفقالواّيديهّبينّيسيرونّّالمنافقينّمنّوركبّتبوكّغزوةّفيّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّبينا:ّ"قتادةّعنّمعمرّوقال
ّعليهّهللاّصلىّالنبيّفقالّقالواّماّعلىّموسلّعليهّّهللاّصلىّنبيهّهللاّفأطلعّوحصونها؟ّالرومّقصورّيفتحّأنّهذاّأيظن
ّ".ّّونلعبّنخوضّإالّكناّماّفحلفواّوكذا؟ّكذاّأقلتم:ّفقالّّبهمّفدعا"ّالنفرّبهؤالءّعلي"ّّوسلم
ّّنّعّذبّّّّمّنّكمّّّّطاّئّفةّّّّعنّّّّنّعفّّّّّإنّّ}ّفنزلتّلهمّعائباّيسيرّالحديثّفيّيماثلهمّلمّمنهمّرجلّكان:ّ"الكلبيّقال:ّمعمرّقال

ّ".ّواحدّوهوّطائفةّفسمي{ّّطاّئّفة
ّكفرواّأنهمّهللاّأخبرّبخبرهّأصحابهّواستهانواّمنّوالعلماءّعابوهّحيثّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّتنقصواّلماّفهؤالء
ّإذّبهّأمرّقدّيكنّلمّالمنافقينّجهادّلكونّعليهمّالحدّيقمّلمّوإنماّّذلك؟ّمنّأغلظّهوّبماّفكيفّاستهزاءّقالوهّوإنّبذلك

ّ.ّوآذاهّتنقصهّعمنّيعفوّأنّلهّكانّوألنهّأذاهمّيدعّّبأنّمأموراّكانّبلّاكذ
"ّويزريكّيتهمك:ّ"مجاهدّّقالّوالطعنّالعيب:ّواللمز{ّالّصّدّقاتّّفيّّيّلّمّزكّّّّمنّّّّوّمّنّهمّّ}:ّسبحانهّقوله:ّالثالثّالدليل
ّمنهمّكانّآذاهّأوّلمزهّمنّكلّأنّعلىّيدلّوذلكّاآليةّ{ّالّنّبيّّّّيّؤّذونّّّاّلّذينّّّّوّمّنّهمّّ}:ّتعالىّوقال"ّيغتابك:ّ"عطاءّوقال
ّآخرينّوإيذاءّقومّلمزّبسببّنزلتّكانتّوإنّواآليةّالعمومّصيغّمنّوهماّموصوالنّّاسمان{ّّمنّّ}ّو{ّاّلّذينّّ}ّألن

ّبسببهّنزلتّالذيّصالشخّّتعمّأنهاّنعلمهّخالفّالناسّبينّوليسّأسبابّعلىّنزلنّاللواتيّاآلياتّكسائرّعامّفحكمهاّ
ّالناسّجماهيرّعليهّوالذيّسببهّعلىّيقتصرّأنه:ّقيلّفقدّّالسببّذلكّمنّأعمّاللفظّكانّإذاّولكنّكحالهّحالهّكانّومن
ّ.ّموضعهّفيّمقررّهوّكماّالسببّعلىّالقصرّيوجبّدليلّيقمّّلمّماّالقولّبعمومّاألخذّيجبّأنه

ّعلةّهوّاالشتقاقّمنهّماّفيكونّّمنهمّلكونهّمناسبّوهوّواألذىّلمزالّمنّمشتقّبلفظّمعلقّحكمّمنهمّكونهّفإنّوأيضا
ّ.ّاطرادهّفيجبّالحكمّلذلك

:ّقالّبلّنفاقهّيظهرّلمّّمنّبكلّنبيهّيعلمّلمّلكنّالقولّهذاّقبلّالنفاقّمنهمّعلمّقدّكانّوإنّسبحانهّهللاّفإنّوأيضا
ّابتلىّسبحانهّأنهّثم{ّّنّعّلّمّهمّّّّنّحنّّّّتّعّلّمّهمّّّالّالّنّفاقّّّّّعّلىّّمّرّدواّاّلّمّديّنةّّّّأّهلّّّّوّمنّّّّمّناّفّقونّّّاأّلّعّرابّّّّمنّّّّحّوّلّكمّّّّوّمّمنّّ}

:ّتعالىّوقال{ّاّلّمّناّفّقينّّّّوّلّيّعّلّمنّّّآّمّنواّاّلّذينّّّهللّاّّّّوّلّيّعّلّمنّّ}:ّسبحانهّقالّوالمنافقينّكماّّالمؤمنينّبينّتميزّبأمورّالناس
ّالقلبّفيّأصلهّّوالنفاقّاإليمانّألنّوذلك{ّالّطّيبّّّّمنّّّاّلّخّبيثّّّّيّميزّّّّحّتىّّعّلّيهّّّّأّنّتمّّّّماّّعّلىّاّلّمّؤّمّنينّّّّلّيّذرّّّّهللّاّّّانّّكّّّّما}

ّأخبرّفلماّعليهّالحكمّترتبّذلكّمنّشيءّّالرجلّمنّظهرّفإذاّعليهّودليلّلهّفرعّوالفعلّالقولّمنّيظهرّالذيّوإنما
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ّلهّوفرعّالنفاقّعلىّدليلّذلكّأنّثبتّالمنافقينّمنّيؤذونهّوالذينّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّيلمزونّالذينّأنّبحانهس
ّسواءّمنافقاّّصاحبهّكانّذلكّوجدّحيثماّأنهّفثبتّعليهّالمدلولّأصلهّحصلّودليلهّالشيءّفرعّحصلّّإذاّأنهّومعلوم

ّ.ّالقولّبهذاّالنفاقّلهّحدثّأوّالقولّهذاّقبلّمنافقاّكان
ّفيّقالوهّالذينّاألشخاصّّأولئكّنفاقّعلىّوسلمّعليهّهللاّصلىّللنبيّدليالّالقولّهذاّيكونّأنّيجوزّالّلم:ّقيلّفإن

ّ.ّغيرهم؟ّمنّدليالّيكنّلمّوإنّبأعينهمّحياته
ّالّلمنّدليالّيكونّنفأّّاالستداللّعنّبوحيهّهللاّيغنيهّأنّيمكنّالذيّوسلمّعليهّهللاّصلىّللنبيّدليالّكانّإذا:ّقلنا

ّ.ّوأحرىّأولىّالبواطنّمعرفةّيمكنه
ّهذاّمثلّيقولّأنّلغيرهمّّزجرّاآليةّفيّيكنّلمّالقولّذلكّمنهّصدرّمنّكلّحقّفيّمطردةّالداللةّتكنّلمّفلوّوأيضا
ّكانتّنوإّبعينهّمخصوصةّتكونّقدّالمنافقّعينّّعلىّالداللةّفإنّبعينهّالقولّلذلكّتعظيمّاآليةّفيّكانّوالّالقول
ّذمّعلىّالقرآنّدلّفلماّذلكّونحوّاألسودّالثوبّوصاحبّاألحمرّالجملّصاحبّّالمنافقينّمن:ّقيلّلوّكماّمباحاّأمرا
ّمنّنوعّّعلىّدليلّهوّبلّفقطّبأعيانهمّالمنافقينّعلىّالداللةّبهّيقصدّلمّأنهّعلمّلصاحبهّالقولّوالوعيدّهذاّّعين

ّ.ّالمنافقين
ّوأنهّحقاّهللاّرسولّأنهّيعتقدّّمنّيفعلهّالّوأذاهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّلمزّفإنّللنفاقّمناسبّالقولّهذاّفإنّوأيضا
ّتعزيرهّالخلقّجميعّعلىّيجبّوأنهّهللّطاعتهّوأنّّبالعدلّإالّيحكمّوالّالحقّإالّيقولّالّوأنهّنفسهّمنّبهّأولى

ّ.ّالنفاقّحصلّحصلّفحيثماّّنفسهّالنفاقّعلىّدليالّكانّوإذاّوتوقيره
ّقدّسبحانهّهللاّألنّباطلّواألولّّكفراّيكونّأوّالكفرّدونّخطيئةّيكونّأنّفإماّمحرمّأنهّريبّالّالقولّهذاّفإنّوأيضا
ّوالّمعينّنفاقّعلىّدليالّذلكّيجعلّولمّوالخائنّوالمطففّّوالسارقّوالقاذفّالزانيّمنّالعصاةّأنواعّالقرآنّفيّذكر

ّتخصيصّألنّمعصيةّكونهاّلمجردّالّكفراّلكونهاّذلكّأنّعلمّمنافقينالّمنّاألقوالّّهذهّأصحابّجعلّفلماّمطلق
ّكانّوإالّذلكّّيوجبّبماّالنفاقّدليلّيختصّحتىّيكونّالّبعضّدونّالنفاقّعلىّدليالّيجعلهاّالمعاصيّّبعض

ّفهوّلككذّكانّوكلماّالنفاقّعلىّدليالّّكونهاّيوجبّبوصفّاألقوالّهذهّيختصّأنّبدّالّأنهّفثبتّمرجحّبالّترجيحا
ّ.ّكفر

ّقال{ّّتّفّتّنيّّوالّّليّاّئّذنّّ}ّّ:ّتعالىّقولهّوهوّالمنافقينّمنّبهاّجعلهمّالتيّاألقوالّبعضّذكرّكماّسبحانهّهللاّفإنّوأيضا
ّّواّلّيّومّّّّباهللّّّّّيّؤّمّنونّّّالّّذينّّالّّّّيّسّتّأّذّنكّّّّإّنّما}:ّقولهّإلىّ{ّاآلّخرّّواّلّيّومّّّّباهلّلّّّّيّؤّمّنونّّّاّلّذينّّّّيّسّتّأّذّنكّّّال}:ّذلكّعقبّفي

ّرغبةّأنهّمعّالريبّوعلىّاإليمانّعدمّعلىّمطردةّعالمةّذلكّفجعلّّ{ّيّتّرّدّدونّّّّّرّيّبّهمّّّّفيّّفّهمّّّّقّلوّبّهمّّّّواّرّتاّبتّّّاآلّخرّّ
ّإرادةّّعدمّوحاصلهّبالقعودّعذورمّأنهّالقاعدّمنّوإظهارّاستنفارهّبعدّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّّرسولّمعّالجهادّعن

ّ.ّظاهرّوهذاّّلهّمحاربةّوهذاّلهّخذالنّاألولّألنّمطرداّدليالّيكونّأنّأولىّوأذاهّفلمزهّالجهاد
ّسبحانهّألنهّوالكافرينّالمنافقينّّعلىّعائدّفالضميرّمنهمّآذاهّأوّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّلمزّمنّكلّأنّثبتّوإذا
ّّكانّّّّلوّّ}:ّقال{ّّتّعّلّمونّّّّكّنّتمّّّّإنّّّّلّكمّّّّخّيرّّّّذّلّكمّّّهللّاّّّّسّبيلّّّّفيّّّوّأّنّفّسّكمّّّّبّأّمّواّلّكمّّّّوّجاّهّدواّّوّثّقاالّّّافاّّّخفّّّاّنّفّروا}:ّقالّلما

ّغيرّمعلومّإلىّعائدّالضميرّوهذا{ّهلّلّّباّّوّسّيّحّلّفونّّّالّشّقةّّّّعّلّيّهمّّّّبّعّدتّّّّوّلّكنّّّالّتّبّعوكّّّّّقاّصداّّّّوّسّفراّّّّقّريباّّّّعّرضاّّ
ّإليهمّالضميرّأعادّثمّخالفّّوالّريبّبالّالمنافقونّهمّوهؤالء{ّّمّعّكمّّّّلّخّرّجّناّاّسّتّطّعّناّّلوّّ}ّحلفواّالذينّوهمّمذكورّ

ّّأّنّهمّّّّإالّّّنّفّقاّتّهمّّّّمّنّهمّّّّتّقّبلّّّّأنّّّّمّنّعّهمّّّّوّماّّفاّسّقينّّّّوماّّقّّّّّكّنّتمّّّّإّنّكمّّّّمّنّكمّّّّيّتّقّبلّّّّلنّّّّكّرهاّّّّأّوّّّطّوعاّّّّأّنّفّقواّّقلّّ}:ّقولهّإلى
ّيؤذيّمنّومنهمّيلمزّمنّمنهمّجعلّوقدّورسولهّباهللّكفرواّأضمرواّالذينّّهؤالءّأنّفثبت{ّّوّبّرّسوّلهّّّّباهللّّّّّكّفّروا
ّ.ّيماناإلّعنّلهمّإخراج{ّّمّنّكمّّّّهمّّّّّوّما}:ّقولهّوكذلك

ّالنارّمنّاألسفلّالدركّّفيّوأنهمّالكافرينّمنّحاالّأسوأّوجعلهمّموضعّغيرّفيّالمنافقينّبكفرّالقرآنّنطقّوقد
ّّمنّّّّوالّّفّدّيةّّّّمّنّكمّّّّيّؤّخذّّّالّّفاّلّيّومّّ}:ّقولهّإلىّاآليةّ{ّّنوّرّكمّّمنّّّّنّقّتّبسّّّاّنّظّروّنا}:ّآمنواّللذينّيقولونّالقيامةّيومّوأنهم
ّواإلغالظّبجهادهمّوأمرهّلهمّيغفرّلنّأنهّوأخبرّمنهمّأحدّعليّيصليّبأنّالّاألمرّآخرّفيّنبيهّوأمر{ّّكّفّرواّاّلّذينّّ
ّ.ّموضعّكلّفيّيقتلواّحتىّبهمّنبيهّهللاّليغرينّينتهواّلمّإنّّأنهمّوأخبرّعليهم
ّّيّجّدواّالّّثمّّّّبّيّنّهمّّّّشّجرّّّّفيّماّّّيّحّكّموكّّّّحّتىّّيّؤّمّنونّّّالّّوّرّبكّّّّفال}:ّوتعالىّسبحانهّقوله:ّأيضاّذلكّعلىّالرابعّالدليل
ّالتيّالخصوماتّفيّيحكموهّحتىّيؤمنونّالّأنهمّبنفسهّّسبحانهّأقسم{ّّتّسّليماّّّّوّيّسّلّمواّّقّضّيتّّّّمّماّّحّرجاّّّّأّنّفّسّهمّّّّفي

ّاّلّذينّّّّإّلىّّترّّّّأّلمّّ}:ّذلكّقبلّوقالّوباطناّظاهراّلحكمهّايسلموّبلّحكمهّمنّضيقاّّأنفسهمّفيّيجدواّالّثمّبينهم
ّّبهّّّّيّكّفّرواّّّأنّّّّأّمّرواّّوّقدّّّالّطاّغوتّّّّإّلىّّيّتّحاّكّمواّّأنّّّّيّريّدونّّّّقّبّلكّّّّمنّّّّأّنّزلّّّّوّماّّإّلّيكّّّأّّنّزلّّّّبّماّآّمّنواّّأّنّهمّّّّّيّزّعّمونّّ
ّّعّنكّّّّيّصّدونّّّاّلّمّناّفّقينّّّّرّأّيتّّّالّرّسولّّّّّوّإّلىّهللّاّّّّأّنّزلّّّّماّّإّلىّّتّعاّلّواّّلّهمّّّّقيلّّّّوّإّذاّّبّعيداّّّّضالالّّّّيّضّلّهمّّّّأنّّّالّشّيّطانّّّّوّيّريدّّ
:ّسبحانهّوقالّمنافقاّكانّرسولهّعنّفصدّرسولهّوإلىّهللاّكتابّّإلىّالتحاكمّإلىّدعيّمنّأنّسبحانهّفبين{ّّصّدوداّّ
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ّّوّرّسوّلهّّّّهللّاّّّّإّلىّّدّعواّّوّإّذاّّباّلّمّؤّمّنينّّّّأوّلّئكّّّّوّماّّذّلكّّّّبّعدّّّّمنّّّّمّنّهمّّّّفّريقّّّّيّتّوّلىّّثمّّّّوّأّطّعّناّّوّبالّرّسولّّّّّباهلّلّّّآّمّناّّوّيّقوّلونّّ}
ّّأنّّّّيّخاّفونّّّّأمّّّاّرّتاّبواّّأمّّّّمّرضّّّّقّلوّبّهمّّّّّأّفيّّمّذّعّنينّّّّإّلّيهّّّّيّأّتواّاّلّحقّّّّلّهمّّّّيّكنّّّنّّّوإّّّّمّعّرّضونّّّّمّنّهمّّّّفّريقّّّّإّذاّّبّيّنّهمّّّّلّيّحّكمّّ
ّّأنّّّّبّيّنّهمّّّّلّيّحّكمّّّّوّرّسوّلهّّّهللاّّّّّإّلىّّدّعواّّإّذاّاّلّمّؤّمّنينّّّّقّولّّّّكانّّّالّظاّلّموّنّّإّنّماّّهمّّّّأوّلّئكّّّّبلّّّّوّرّسوّلهّّّّعّلّيّهمّّّهللاّّّّّيّحيفّّ
ّوليسّالمنافقينّمنّفهوّحكمهّعنّوأعرضّالرسولّطاعةّعنّتولىّمنّأنّسبحانهّّفبين{ّّوّأّطّعّناّّسّمّعّناّّيّقوّلوا
ّحكمّعنّاإلعراضّّبمجردّاإليمانّويزولّيثبتّالنفاقّكانّفإذاّوأطعناّسمعنا:ّيقولّالذيّهوّالمؤمنّوأنّّبمؤمن
ّ.ّونحوه؟ّوالسبّبالتنقصّفكيفّالشهوةّقوةّّسببهّيكونّوقدّمحضّتركّهذاّأنّمعّغيرهّإلىّالتحاكمّوإرادةّالرسول
ّحدثناّشعيبّبنّشعيبّحدثناّ:ّتفسيرهّفيّدحيمّبنّإبراهيمّبنّالرحمنّعبدّبنّإبراهيمّإسحاقّأبوّرواهّماّذلكّويؤيد
ّعلىّللمحقّفقضىّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّإلىّاختصماّّرجلينّأن:ّ"أبيّحدثنيّضمرةّبنّعتبةّحدثناّالمغيرةّأبو

ّفقالّإليهّفذهباّالصديقّبكرّأبيّإلىّنذهبّأن:ّقالّتريد؟ّفما:ّصاحبهّفقالّأرضىّّال:ّعليهّالمقضيّفقالّالمبطل
ّالنبيّهبّقضىّماّعلىّّفأنتما:ّبكرّأبوّفقالّعليهّليّفقضىّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّإلىّاختصمناّقد:ّلهّقضيّّالذي
ّإلىّاختصمناّقد:ّلهّالمقضيّفقالّفأتياهّالخطابّّبنّعمرّنأتي:ّوقالّيرضىّأنّصاحبهّفأبىّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّالنبيّبهّقضىّماّعلىّأنتما:ّفقالّالصديقّبكرّأباّأتيناّثمّيرضىّأنّفأبىّّعليهّليّفقضىّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبي
ّفضربّسلهّّقدّيدهّفيّوالسيفّفخرجّمنزلهّعمرّفدخلّكذلكّفقالّعمرّفسألهّيرضىّأنّفأبىّوسلمّّعليهّهللاّصلى

{ّّبّيّنّهمّّشّجرّّّّفيّماّّيّحّكّموكّّّّحّتىّّّيّؤّمّنونّّّالّّوّرّبكّّّّفال}:ّوتعالىّتباركّهللاّفأنزل"ّفقتلهّيرضىّأنّأبىّالذيّرأسّبه
ّ.ّاآلية
ّ.ّلالعتبارّيصلحّآخرّوجهّمنّشاهدّلهّالمرسلّوهذا
ّاختصم:ّ"قالّالزبيرّبنّعروةّعنّاألسودّأبيّلهيعةّعنّابنّحدثناّاألسودّأبوّحدثناّالجوزجانيّحدثنا:ّدحيمّنابّقال
ّهللاّرسولّفقالّعمرّإلىّردنا:ّعليهّقضىّالذيّفقالّألحداهماّفقضىّّرجالنّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّإلى

ّهللاّّرسولّإنّالخطابّابنّيا:ّلهّقضيّالذيّقالّعمرّأتياّفلماّفانطلقا"ّعمرّإلىّانطلقواّنعم"ّّّ:ّوسلمّعليهّهللاّصلى
:ّعمرّفقالّوسلمّعليهّهللاّّصلىّهللاّرسولّإليكّفردناّعمرّإلىّردنا:ّقالّهذاّوإنّليّقضىّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّالذيّفضربّسيفهّعلىّمشتمالّفخرجّبينكماّفأقضيّأخرجّّحتىّمكانك:ّعمرّفقالّنعم:ّقالّعليهّقضيّللذيّأكذلك؟

ّولوالّصاحبيّعمرّقتلّهللاّرسولّياّفقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّإلىّاآلخرّّوأدبرّفقتله"ّعمرّإلىّردنا"ّقال
ّهللاّفأنزل"ّمؤمنّّقتلّعلىّيجتريّعمرّأنّأظنّكنتّما:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقالّلقتلنيّأعجزتهّّما

ّ".ّقتلهّمنّّعمرّهللاّفبرأ{ّّبّيّنّهمّّشّجرّّّّفيّماّّيّحّكّموكّّّّحّتىّّيّؤّمّنونّّّالّّوّرّبكّّّّفال}:ّتعالى
ّلالعتبارّإالّلهيعةّابنّحديثّّأكتبّما:ّ"حنبلّبنّأحمدّهللاّعبدّأبوّقالّالوجهينّهذينّغيرّمنّالقصةّهذهّرويتّوقد

ّ".ّانفردّإذاّحجةّأنهّالّهيشدّغيرهّمعّبهّأستدلّكأنيّّالمعنىّهذاّعلىّالرجلّهذاّحديثّأكتبّوقدّواالستدالل
ّالّدّنّياّّفيّهللاّّّّّلّعّنّهمّّّّوّرّسوّلهّّّهللّاّّّّيّؤّذونّّّاّلّذينّّّّإنّّ}ّّّ:تعالىّسبحانهّقوله:ّذلكّعلىّالعلماءّبهّاستدلّمماّالخامسّالدليل

{ّّمّبيناّّّّوّإّثماّّّّبّهّتاناّّّاّحّتّمّلواّّفّقدّّّاّكّتّسّبواّّماّّبّغّيرّّّّواّلّمّؤّمّناتّّّاّلّمّؤّمّنينّّّّيّؤّذونّّّّّواّلّذينّّّّمّهيناّّّّعّذاباّّّّلّهمّّّّوّأّعدّّّّواآلّخّرةّّ
ّ:ّوجوهّّمنّوداللتها
ّآذىّومنّعنهّمنصوصاّّذلكّجاءّوقدّتعالىّهللاّآذىّفقدّآذاهّفمنّبطاعتهّطاعتهّقرنّكماّبأذاهّأذاهّقرنّأنه:ّأحدها

ّشيئاّورسولهّهللاّوطاعةّورسولهّهللاّوإرضاءّورسولهّّهللاّمحبةّجعلّتعالىّهللاّأنّذلكّيبينّالدمّحاللّكافرّفهوّهللا
ّّتّخّشّونّّّّوّتّجاّرةّّّاّقّتّرّفّتّموّهاّّوّأّمّوالّّّّوّعّشيّرّتّكمّّّّوّأّزّواّجّكمّّّّوّإّخّواّنّكمّّّّوّأّبّناّؤّكمّّّّآّباّؤّكمّّّّكانّّّّإنّّّّقلّّ}:ّتعالىّفقالّواحدا
ّمتعددةّّمواضعّفي{ّّوالّرّسولّهللّاّّّّوّأّطيّعوا}:ّتعالىّوقالّاآلية{ّّوّرّسوّلهّّّهللّاّّّّمنّّّّإّلّيّكمّّّّأّحبّّّّتّرّضّوّنّهاّّاّكنّّّوّمسّّّّكّساّدّها
ّوقال{ّهللّاّّّّيّباّيّعونّّّاّإّنمّّّّيّباّيّعوّنكّّّّاّلّذينّّّّإنّّ}:ّأيضاّوقالّالضميرّفوحد{ّّيّرّضوّهّّأنّّّّأّحقّّّّوّرّسوّلهّّّّوهللاّّّ}:ّتعالىّوقال
ّ.ّ{ّّوالّرّسولّهللّّّّاألّّنّفالّّّّقلّّّاألّّنّفالّّّّعنّّّّيّسأّلوّنكّّ}:ّأيضا
ّّبأّّنّهمّّّّذّلكّّ}:ّفقالّواحداّّشيئاّورسولهّهللاّومعصيةّورسولهّهللاّوأذىّورسولهّهللاّومحادةّورسولهّهللاّشقاقّوجعل
ّّمنّّّّأّنهّّّّيّعّلّمواّّأّلمّّ}ّّّ:تعالىّوقال{ّّوّرّسوّلهّّّهللاّّّّّيّحاّدونّّّّاّلّذينّّّّإنّّ}:ّوقال{ّّوّرّسوّلهّهللاّّّّّيّشاّققّّّّمنّّوّّّّوّرّسوّلهّّّهللّاّّّّشاّقوا
ّ.ّاآلية{ّّوّرّسوّلهّّّهللاّّّّّيّعّصّّّوّمنّّ}:ّوقال{ّّوّرّسوّلهّهللاّّّّّيّحاّددّّ
ّومنّهللاّآذىّفقدّالرسولّّآذىّفمنّواحدةّجهةّورسولهّتعالىّهللاّحرمهّهةجّوأنّالحقينّلتالزمّبيانّوغيرهّهذاّوفي

ّوالّغيرهّطريقّمنهمّألحدّليسّالرسولّبواسطةّّإالّربهمّوبينّبينهمّماّيصلونّالّاألمةّألنّهللاّأطاعّفقدّأطاعه
ّمنّشيءّفيّورسولهّهللاّينبّيفرقّأنّيجوزّفالّوبيانهّوإخبارهّونهيهّّأمرهّفيّنفسهّمقامّهللاّأقامهّوقدّسواهّسبب
ّ.ّاألمورّهذه
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{ّّمّبيناّّّّوّإّثماّّّّبّهّتاناّّّاّحّتّملّّّّّفّقدّّ}ّأنهّهذاّعلىّفجعلّوالمؤمناتّالمؤمنينّأذىّوبينّورسولهّهللاّأذىّبينّفرقّأنه:ّوثانيها
ّاإلثمّكبائرّمنّيكونّقدّالمؤمنينّأذىّأنّومعلومّّالمهينّالعذابّلهّوأعدّواآلخرةّالدنياّفيّاللعنةّذلكّعلىّوجعل
ّ.ّوالقتلّّالكفرّإالّذلكّفوقّوليسّالجلدّوفيه

ّرحمتهّعنّطردهّومنّّالرحمةّعنّاإلبعاد:ّواللعنّمهيناّعذاباّلهمّوأعدّواآلخرةّالدنياّفيّلعنهمّأنهّذكرّأنه:ّالثالث
ّرحمةّالدمّحقنّألنّالدمّباحمّيكونّوالّاألوقاتّّبعضّإليهاّيقربّالمؤمنّفإنّكافراّإالّيكونّالّواآلخرةّالدنياّفي

ّ.ّحقهّفيّيثبتّفالّهللاّمنّعظيمة
ّّيّجاّوّروّنكّّّالّّثمّّّّبّهمّّّّلّنّغّرّيّنكّّّّاّلّمّديّنةّّّّفيّّواّلّمّرّجّفونّّّّمّرضّّّّقّلوّبّهمّّّّفيّّواّلّذينّّّاّلّمّناّفّقونّّّّيّنّتهّّّّلمّّّّلّئنّّ}:ّقولهّذلكّويؤيد
ّفالّلحكمةّوذكرّلعنهمّصفةّبيانّأعلمّوهللاّوتقتيلهمّأخذهمّّفإن{ّّتّقّتيالّّّّوّقّتّلواّّأّخّذواّّثّقّفواّّأّيّنّماّّعوّنينّّّملّّّّقّليالّّّّإالّّّّفيّها

ّذلكّفيّيكنّلمّالدنياّفيّلعنهمّأثرّيظهرّولمّملعونينّجاوروهّإذاّألنهمّثانيةّبحالّّوليسّاإلعرابّمنّلهّموضع
ّوعدوهاّالتيّّاللعنةّآثارّمنّوالتقتيلّاألخذّهذاّيكونّأنّبدّفالّوبعدهّالوعيدّهذاّقبلّثابتةّاللعنةّتلكّلهمّبلّّوعيد
ّ.ّواآلخرةّالدنياّفيّهللاّلعنهّمنّحقّفيّفثبت

ّفهوّواآلخرةّالدنياّفيّهذاّّلعنّقدّهللاّكانّفإذاّعليهّمتفق"ّكقتلهّالمؤمنّلعن:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّقولّويؤيده
ّ.ّمباحّقتلهّأنّفعلمّكقتله
ّ.ّاإلطالقّعلىّجيداّهذاّليسّلكنّكافرّهوّمنّيستوجبهّإنماّواللعن:ّقيل

ّّهّؤالءّّّّكّفّرواّّلّلّذينّّّّوّيّقوّلونّّّّّوالّطاّغوتّّّّباّلّجّبتّّّّيّؤّمّنونّّّاّلّكّتابّّّّمنّّّّنّصيباّّّّأوّتواّاّلّذينّّّّإّلىّّترّّّّأّلمّّ}:ّتعالىّقولهّويؤيده
ّعلىّيجبّالدمّمعصومّكانّولو{ّّنّصيراّّّّلهّّّّتّجدّّّّفّلنّّّهللّاّّّّّيّلّعنّّّّوّمنّّّهللاّّّّّلّعّنّهمّّّاّلّذينّّّّأوّلّئكّّّّسّبيالّّّآّمّنواّّذينّّالّّّّمنّّّّأّهّدى

ّ.ّنصيرّلهّلكانّنصرهّالمسلمين
ّ.ّسولهورّّهللاّيؤذيّكانّألنهّقتلّأنّلعنتهّمنّوكانّاألشرفّابنّشأنّفيّنزلّقدّأنهّذلكّويوضح
ّ:ّلوجوهّقتلهّيجوزّالّمنّلعنّقدّأنهّهذاّعلىّيردّالّأنهّوأعلم
ّالملعونينّوسائرّالدارينّّفيّرحمتهّعنّأقصاهّسبحانهّأنهّفبين"ّواآلخرةّالدنياّفيّهللاّلعنه"ّفيهّقيلّهذاّأنّأحدها
ّمنّبينّوفرقّاألوقاتّمنّقتوّفيّالرحمةّعنّّبإقصائهّيحصلّوذلك"ّهللاّلعنةّعليه"ّأو"ّهللاّلعنه"ّفيهمّقيلّإنما
ّّ.مطلقاّلعناّّلعنهّومنّعامةّمؤبدةّلعنةّعليهّأوّهللاّلعنه

ّعنّيصدونّالذينّالظالمينّّومثلّالكتابّمنّهللاّأنزلّماّيكتمونّالذينّمثلّكتابهّفيّهللاّلعنهمّالذينّسائرّأن:ّالثاني
ّ.ّالسنةّفيّلعنّمنّبعضّبخالفّالدمّمباحّّأوّكافرّإماّمتعمداّمؤمناّيقتلّمنّومثلّعوجاّويبغونهاّهللاّسبيل
ّيقتلونّالّالذينّالملعونينّّوعامة{ّّمّهيناّّّّعّذاباّّّّلّهمّّّّوّأّعدّّ}ّعليهّعطفّولهذاّلهّهللاّلعنةّعنّخبرّالصيغةّهذهّأن:ّالثالث

ّهللاّلعن"ّو"ّّاألرضّمنارّغيرّمنّهللاّلعن:ّ"ّوسلمّّعليهّهللاّصلىّقولهّمثلّالدعاءّبصيغةّلعنواّإنماّيكفرونّالّأو
ّ.ّذلكّونحوّ"ّّومؤكلهّالرباّآكلّهللاّلعن"ّو"ّّالسارق

ّّوّلّهمّّّّواآلّخّرةّّّالّدّنّياّّفيّّّلّعّنواّاّلّمّؤّمّناتّّّاّلّغاّفالتّّّاّلّمّحّصّناتّّّّيّرّمونّّّاّلّذينّّّّإنّّ}:ّتعالىّقولهّهذاّعلىّيردّالذيّلكن
ّ.ّالدمّيبيحّوالّبكفرّليسّالقذفّمجردّّأنّمعّواآلخرةّالدنياّفيّلعنتهمّذكرّاآليةّهذهّفيّفإن{ّّعّظيمّّّّعّذابّّ

ّ.ّومفصلّمجملّطريقينّمنّاآليةّهذهّعنّوالجواب
ّّإذّّّّوّلّوال}:ّسبحانهّقالّكماّّعظيمّبهتانّفهوّكاذباّكانّوإذاّأذاهّمنّنوعّهوّالمجردّالمؤمنّقذفّأنّفهوّالمجملّأما

ّورسولهّهللاّأذىّبينّالفرقّعلىّنصّقدّوالقرآن{ّّعّظيمّّّّّبّهّتانّّّّهّذاّّسّبّحاّنكّّّّبّهّذاّّنّتّكّلمّّّّأنّّّّلّناّّيّكونّّّّماّّقّلّتمّّّّسّمّعّتّموهّّ
ّّواّلّذينّّّّمّهيناّّّّهّمّّعّذاباّّلّّّّوّأّعدّّّّواآلّخّرةّّّالّدّنّياّّفيّهللاّّّّّلّعّنّهمّّّّوّرّسوّلهّّّهللّاّّّّيّؤّذونّّّاّلّذينّّّّّإنّّ}:ّتعالىّفقالّالمؤمنينّأذىّوبين

ّالمؤمنينّأذىّمجردّيكونّأنّيجوزّفال{ّّمّبيناّّّّّوّإّثماّّّّبّهّتاناّّّاّحّتّمّلواّّفّقدّّّاّكّتّسّبواّّماّّبّغّيرّّّّواّلّمّؤّمّناتّّّاّلّمّؤّمّنينّّّّيّؤّذونّّ
ّأذىّوبينّورسولهّهللاّأذىّبينّيفرقّلمّكذلكّنكاّلوّإذّالمهينّوللعذابّّواآلخرةّالدنياّفيّهللاّللعنةّموجباّحقّبغير

ّمبيناّوإثماّّبهتاناّاحتملّأنهّالمؤمنينّمؤذيّجزاءّويجعلّالمذكورةّباللعنةّورسولهّهللاّمؤذيّيخصصّّولمّالمؤمنين
ّالحكيمّوالعليمّكيف{ّّمّبيناّّّّوّإّثماّّّّبّهّتاناّّّّاّحّتّملّّّّفّقدّّّّبّريئاّّّّبهّّّّيّرمّّّّثمّّّّإّثماّّّّأّوّّّخّطيّئةّّّّيّكّسبّّّّوّمنّّ}:ّآخرّموضعّفيّقالّكما
ّمنّأكبرّإحداهماّخطيئتينّذكرّفإذاّصاحبهاّعلىّيخافّماّأقصىّّيذكرّأنّبدّفالّعنهاّزاجراّالخطيئةّعلىّتوعدّإذا

ّذههّذكرّثمّذلكّدونّهوّماّاألخرىّفيّوذكرّعنهاّجزاءّإحداهماّفيّذكرّثمّعنهماّزاجراّّعليهماّمتوعداّاألخرى
ّأدنىّهيّالتيّبتلكّيستوجبّّالّالكبرىّجزاءّأنّعلمّبعينهّاألدنىّبالعذابّعليهاّمتوعداّآخرّموضعّفيّالخطيئةّ

ّ.ّمنها
ّأذىّفيهّليسّالذيّالقذفّبمجردّّيستوجبّالّالمهينّالعذابّوإعدادهّواآلخرةّالدنياّفيّهللاّلعنةّأنّلكّيبينّدليلّفهذا
ّ.ّالنقضّّعنّوسالمتهاّاللةالدّاطرادّفيّكافّوهذاّورسولهّهلل
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ّ:ّأوجهّثالثةّفمنّالمفصلّالجوابّوأما
ّّ.العلمّأهلّمنّكثيرّقولّفيّخاصةّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأزواجّفيّاآليةّهذهّأن:ّأحدها
ّاآليةّهذهّعلىّأتىّفلماّّالنورّسورةّعباسّابنّفسر:ّقالّكاهلّبنيّمنّشيخّثناّحوشبّبنّالعوامّعنّهشيمّفروى

ّهللاّصلىّالنبيّوأزواجّعائشةّشأنّفيّهذه:ّ"قالّّاآليةّآخرّإلى{ّاّلّمّؤّمّناتّّّاّلّغاّفالتّّّاّلّمّحّصّناتّّّّيّرّمونّّّاّلّذينّّّّإنّّ}
ّّيّرّمونّّّّواّلّذينّّ}ّقرأّثمّتوبةّلهّهللاّجعلّفقدّمؤمنةّامرأةّقذفّومنّتوبةّّفيهاّليسّمبهمةّوهيّخاصةّوسلمّعليه

ّيجعلّولمّّتوبةّلهؤالءّفجعل{ّّوّأّصّلّحواّّذّلكّّّّبّعدّّّّمنّّّّتاّبواّاّلّذينّّّّإالّّ}:ّقولهّإلى{ّّشّهّداءّّبّأّرّبّعةّّّّيّأّتواّّّلمّّّّثمّّّاّلّمّحّصّناتّّ
ّ.ّفسرّماّحسنّمنّرأسهّفيقبلّيقومّأنّرجلّفهم:ّقال"ّتوبةّألولئك
ّّإنّّ}:ّ"ّعنهماّهللاّرضيّّعباسّابنّعنّجبيرّنبّسعيدّعنّالعوامّعنّخراشّبنّهللاّعبدّثنا:ّاألشجّسعيدّأبوّوقال
ّ".ّعامةّالمنافقينّفيّواللعنةّخاصةّعنهاّهللاّّرضيّعائشةّفيّنزلت{ّاّلّمّؤّمّناتّّّاّلّغاّفالتّّّاّلّمّحّصّناتّّّّيّرّمونّّّاّلّذينّّ
ّرسولّعلىّالطعنّمنّنقذفهّّفيّلماّالمؤمنينّوأمهاتّعائشةّيقذفّفيمنّنزلتّإنماّاآليةّهذهّأنّعباسّابنّبينّفقد
ّلفسادّوإظهارّالدياثةّإلىّلهّنسبةّألنهّالبنهاّأذىّهوّكماّّلزوجهاّأذىّالمرأةّقذفّفإنّوعيبهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللا

ّيبحّولمّباللعانّعنهّالحدّودرأّزنتّإذاّيقذفهاّأنّالشارعّلهّجوزّولهذاّعظيماّّأذىّيؤذيهّامرأتهّزناءّفإنّفراشه
ّ.ّبحالّمرأةاّيقذفّّأنّلغيره
ّأحمدّاإلمامّذهبّولهذاّالمقذوفّّهوّكانّلوّيلحقهّمماّأعظمّأهلهّبقذفّوالخزيّالعارّمنّالناسّبعضّيلحقّماّولعل
ّمحصنّولدّأوّزوجّولهاّوالذميةّكاألمةّمحصنةّغيرّامرأةّّقذفّمنّأنّإلىّعنهّالمنصوصتينّالروايتينّإحدىّفي
ّّ.المحصنينّوجهاوزّبولدهاّّالعارّمنّألحقهّلماّلقذفهاّحد

ّبالقذفّيجبّإنماّالتامّّوالحدّلهماّقذفّالّلهماّأذىّألنهّعليهّحدّالّأنهّاألكثرينّقولّوهيّعنهّاألخرىّوالرواية
ّمنافقّفهوّأزواجهّبعيبّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّّعيبّيقصدّومنّكقذفهّأذاهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّجانبّوفي
ّ".ّعامةّالمنافقينّّفيّلعنةال:ّ"عباسّابنّقولّمعنىّوهذا
ّالزنا:ّفقلتّجبيرّبنّسعيدّّسالت:ّقالّخصيفّعنّواألشجّأحمدّاإلمامّفروىّجماعةّهذاّعلىّعباسّابنّوافقّوقد
ّاّلّغاّفالتّّّاّلّمّحّصّناتّّّّيّرّمونّّّاّلّذينّّّّإنّّ}:ّيقولّتعالىّّهللاّوإن:ّقلت:ّقالّالزناّبلّال:ّقالّالمحصنة؟ّقذفّأوّأشد
ّ.ّخاصةّعائشةّفيّهذاّكانّإنما:ّفقالّ{ّّواآلّخّرةّّّالّدّنّياّّفيّّلّعّنواّّؤّمّناتّّاّلمّّ

ّالّدّنّياّّفيّّلّعّنواّاّلّمّؤّمّناتّّّّاّلّغاّفالتّّّاّلّمّحّصّناتّّّّيّرّمونّّّاّلّذينّّّّإنّّ}ّاآليةّهذهّفيّالجوزاءّأبيّعنّبإسنادهّأحمدّوروى
ّ".ّخاصةّلمؤمنيناّألمهاتّهذه:ّ"قال{ّّواآلّخّرةّّ
ّ".ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّنساءّهن:ّ"قالّاآليةّهذهّفيّالضحاكّعنّبإسنادهّاألشجّوروى
ّفهوّالمسلمينّمنّامرأةّّرمىّمنّفأماّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأزواجّاآليةّبهذهّعنىّإنما:ّالكلبيّعنّمعمرّوقال
ّ.ّيتوبّأوّتعالىّقالّكماّفاسق
ّاّلّمّحّصّناتّّ}:ّقولهّفيّّالالمّفتكونّالقذفّبمجردّتستوجبّالّواآلخرةّالدنياّفيّهللاّلعنةّأنّمنّتقدمّماّهذاّووجه

ّاإلفكّقصةّفيّالكالمّألنّوسلمّعليهّهللاّّصلىّالنبيّأزواجّهناّوالمعهودّالمعهودّلتعريف{ّاّلّمّؤّمّناتّّّاّلّغاّفالتّّ
ّ.ّذلكّيوجبّالذيّللدليلّسببهّعلىّعامالّاللفظّّتقصيرّأوّعائشةّالمؤمنينّأمّفيّوقعّمنّووقوع
ّّواّلّذينّّ}ّالسورةّأولّفيّوقالّمؤمناتّمحصناتّغافالتّقذفّعلىّالوعيدّهذاّرتبّسبحانهّهللاّأنّالقولّهذاّويؤيد
ّمجردّعلىّوالفسقّالشهادةّوردّالجلدّتبفرّاآلية{ّّجّلّدةّّّّثّماّنينّّّّفاّجّلّدوّهمّّّّّشّهّداءّّّّبّأّرّبّعةّّّّيّأّتواّّلمّّّّثمّّّاّلّمّحّصّناتّّّّيّرّمونّّ
ّألنّأعلمّوهللاّوذلكّالمحصناتّّمجردّعلىّمزيةّلهنّالمؤمناتّالغافالتّالمحصناتّتكونّأنّبدّفالّالمحصناتّّقذف

ّواآلخرةّالدنياّفيّنبيهّأزواجّوهنّالمؤمنينّأمهاتّألنهنّّباإليمانّلهنّمشهودّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأزواج
ّّكّبّرّهّّتّوّلىّّواّلّذي}:ّعائشةّقصةّفيّقالّسبحانهّهللاّوألنّاإليمانّظاهرّالغالبّفيّّمنهنّيعلمّإنماّلماتالمسّوعوام
ّهللاّّّّّفّضلّّّّوّلّوال}ّّ:ّوقالّالعظيمّبالعذابّاختصاصهّعلىّدليلّغيرهّدونّكبرهّبتوليّفتخصيصه{ّّعّظيمّّّّعّذابّّّّّلهّّّّمّنّهمّّ
ّقذفّمنّكلّيمسّالّالعظيمّالعذابّأنّفعلمّ{ّّعّظيمّّّّعّذابّّّّفيهّّّّأّفّضّتمّّّّماّّفيّّلّمّسّكمّّّّواآلّخّرةّّّالّدّنّياّّفيّّوّرّحّمّتهّّّّعّلّيّكمّّ
ّهللاّرسولّبذلكّويعيبّالمؤمنينّأمهاتّرمىّالذيّأنهّفعلم{ّّعّظيمّّّّعّذابّّّّّوّلّهمّّ}ّهناّوقالّفقطّكبرهّمتوليّيمسّوإنما
ّ.ّأبيّابنّالمنافقّصفةّوهذهّاإلفكّكبرّوتولىّموسلّّعليهّهللاّصلى
ّللنبيّأذىّالمؤمنينّأمهاتّّرميّكانّلماّألنهّاآليةّلتلكّموافقةّأيضاّحجةّاآليةّهذهّتكونّالقولّهذاّعلىّأنهّوأعلم
ّهللاّصلىّالنبيّمؤذيّألن"ّتوبةّفيهاّليس:ّ"عباسّّابنّقالّولهذاّواآلخرةّالدنياّفيّصاحبهّلعنّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّأذىّبهّقصدّإذاّللدمّمبيحّنفاقّفرميهنّهذاّوعلىّجديداّإسالماّيسلمّحتىّالقذفّّمنّتابّإذاّتوبتهّتقبلّالّوسلمّعليه
ّ.ّقطّنبيّامرأةّبغتّماّفإنهّاآلخرةّفيّأزواجهّبأنهنّالعلمّبعدّأذاهنّأوّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبي
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:ّقالتّعائشةّعنّاإلفكّحديثّفيّفيّالصحيحينّخرجاهّماّوسلمّعليهّهللاّصلىّللنبيّأذىّقذفهنّأنّعلىّيدلّومما
ّوهوّوسلمّعليهّهللاّصلىّرسولّفقال:ّقالتّسلولّبنّأبيّبنّهللاّعبدّمنّّفاستعذرّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقام
ّخيراّإالّّأهليّعلىّعلمتّماّفوهللاّبيتيّأهلّفيّأذاهّبلغنيّقدّرجلّمنّيعذرنيّمنّالمسلمينّمعشرّّيا"ّالمنبرّعلى
ّأنا:ّفقالّاألنصاريّمعاذّبنّسعدّّفقام"ّمعيّإالّأهليّعلىّيدخلّكانّوماّخيراّإالّعليهّعلمتّماّرجالّذكرواّولقد

ّفقامّأمركّففعلناّأمرتناّالخزرجّمنّإخوانناّمنّكانّّوإنّعنقهّضربناّاألوسّمنّكانّإنّهللاّرسولّياّمنهّأعذرك
ّوالّتقتلهّالّهللاّلعمر:ّمعاذّبنّلسعدّفقالّالحميةّاحتملتهّولكنّصالحاّرجالّّانوكّالخزرجّسيدّوهوّعبادةّبنّسعد
ّمنافقّفإنكّّلنقتلنهّهللاّلعمرّكذبت:ّعبادةّبنّلسعدّفقالّمعاذّبنّسعدّعمّابنّوهوّحضيرّبنّأسيدّفقامّّقتلهّعلىّتقدر

ّقائمّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّورسولّّوايقتتلّأنّهمواّحتىّوالخزرجّاألوسّالحيانّفثار:ّقالتّالمنافقينّعنّتجادل
ّ.ّوسكتّسكتواّحتىّيخفضهمّّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّيزلّفلمّالمنبرّعلى
ّفيّوسلمّعليهّهللاّصلىّّهللاّرسولّقامّبهّعلمتّوماّذكرّالذيّشأنيّمنّذكرّلما:ّ"قالتّصحيحةّأخرىّروايةّوفي

ّوايمّأهليّأبنواّأناسّفيّعليّأشيرواّبعدّأما:ّ"قالّّثمّأهلهّهوّبماّيهعلّوأثنىّهللاّوحمدّفتشهدّبهّعلمتّوماّخطيبا
ّوالّحاضرّوأناّإالّقطّبيتيّدخلّوالّقطّسوءّمنّعليهّعلمتّماّوهللاّبمنّوأبنوهمّّقطّسوءاّأهليّعلىّعلمتّماّهللا

ّ.ّ"ّأعناقهمّأضربّأنّمرنيّهللاّرسولّيا:ّفقالّمعاذّبنّسعدّفقامّمعيّغابّإالّسفرّّفيّكنت
ّأنهّفثبتّلهمّوهللاّبيتيّّأهلّفيّأذاهّمنّبلغنيّلماّمنهّانتصفتّإذاّعذريّويقيمّينصفنيّمن:ّأي"ّيعذرنيّمن"ّفقوله
ّفإناّأعناقهمّمرنّنضرب:ّ"ّحميةّتأخذهمّلمّالذينّّالمؤمنونّوقالّمنهّاستعذرّتأذياّبذلكّتأذىّقدّوسلمّعليهّهللاّصلى
:ّوقولهّأعناقهمّضربّفيّاستئمارهّسعدّعلىّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّينكرّولم"ّّأعناقهمّبضربّأمرتناّإذاّنعذرك

ّّذلكّفعلتّإذاّمعذورّإنك"ّ
ّأحداّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّيقتلّولمّبنفاقّيرمواّولمّوحمنةّوحسانّمسطحّاإلفكّأهلّمنّكانّفقد:ّيقالّأنّبقى
ّ.ّجلدهمّفيّاختلفّقدّبلّالسببّبذلك

ّإنماّالذيّأبيّابنّبخالفّّأذاهّعلىّدليلّمنهمّيظهرّولمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأذىّيقصدواّملّهؤالءّأن:ّوجوابه
ّمنّذلكّوقوعّوكانّاآلخرةّفيّلهّأزواجّهنّالدنياّّفيّأزواجهّأنّعندهمّثبتّقدّذاكّإذّيكنّولمّأذاهّقصدهّكان

ّبريرةّسألّوحتىّوزيداّعلياّاستشارّحتىّلقصةاّفيّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّّتوقفّولذلكّالعقلّفيّممكناّأزواجه
ّأنهنّثبتّأنّّبعدّفأماّالمقذوفةّالمرأةّيطلقّأنّإلمكانّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأذىّيقصدّلمّمنّبنفاقّّيحكمّفلم

ّفيّألنّفاحشةّمنهنّتقعّأنّذلكّمعّّيجوزّوالّحالّبكلّلهّأذىّفقذفهنّالمؤمنينّأمهاتّوأنهنّاآلخرةّفيّأزواجه
ّّيّعّظّكمّّ}:ّسبحانهّقالّولهذاّباطلّوهذاّبذلكّموسومةّالمؤمنينّّأمّتكونّوأنّبغيّامرأةّمعّالرسولّيقيمّأنّجوازّذلك
ّوأنهّنساءهّقذفّفيمنّالفقهاءّكالمّالكتابّآخرّفيّتعالىّهللاّشاءّإنّوسنذكر{ّّمّؤّمّنينّّّّكّنّتمّّّّّإنّّّّأّبداّّّّلّمّثّلهّّّّتّعوّدواّّأنّّّهللّاّّ
ّ.ّأذاهّمنّمعدودّ

ّبهّيعني{ّاّلّمّؤّمّناتّّّاّلّغاّفالتّّّّاّلّمّحّصّناتّّّّيّرّمونّّّاّلّذينّّّّإنّّ}:ّتعالىّقوله:"ّالضحاكّقالّعامةّاآليةّأن:ّالثانيّالوجه
:ّالرحمنّعبدّبنّسلمةّأبوّعامةّوقالّالمؤمنينّأزواجّّيعني:ّآخرونّويقول"ّخاصةّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأزواج
ّالمحصنةّقذف:ّ"قالّقيسّبنّعمروّوعنّاآلية{ّاّلّمّحّصّناتّّّّّيّرّمونّّّاّلّذينّّّّإنّّ}:ّقرأّثمّالموجباتّمنّحصناتالمّقذف
ّعلىّإجراءهّفيجبّعامّفإنهّالخطابّظاهرّووجهّالناسّمنّكثيرّقولّوهذاّاألشجّرواهماّ"ّسنةّتسعينّعملّيحبط

ّصلىّالنبيّأزواجّمنّّعائشةّغيرّحكمّألنّباالتفاقّببالسّبنفسّمختصاّهوّوليسّلخصوصهّموجبّالّإذّعمومهّ
ّالقرآنّعموماتّقصرّوألنّواحدةّفيّوالسببّّجمعّلفظّوألنهّالسببّمنّهوّوليسّالعمومّفيّداخلّوسلمّعليهّهللا

ّسببهّعلىّيقصرّلمّمنهاّشيئاّأنّعلمّوقدّذلكّاقتضتّبأسبابّنزلتّّاآلياتّعامةّفإنّباطلّنزولهاّأسبابّعلى
ّوالتفسيقّّالشهادةّوردّالجلدّمنّالمكلفينّأيديّعلىّالمشروعةّالعقوباتّذكرّالسورةّأولّفيّّأنهّاآليتينّبينّوالفرق
ّ.ّالعظيمّوالعذابّالدارينّفيّاللعنةّوهيّسبحانهّهللاّمنّالواقعةّالعقوبةّذكرّوهنا
ّفيّلفظّوفيّالكبائرّّمنّالمحصناتّقذفّأنّأصحابهّوعنّوجههّغيرّمنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعنّرويّوقد

ّاّلّمّحّصّناتّّّّيّرّمونّّّاّلّذينّّّّإنّّ}:ّقولهّذلكّعلىّّيتأولّبعضهمّوكان"ّالمؤمناتّالغافالتّالمحصناتّقذف"ّالصحيح
ّ:ّهؤالءّاختلفّثم{ّاّلّمّؤّمّناتّّّاّلّغاّفالتّّ

ّعهدّوسلمّعليهّهللاّصلىّّهللاّرسولّنوبيّبينهمّكانّإذّمكةّأهلّمشركيّفيّنزلتّأنهاّبلغنا:ّالثماليّحمزةّأبوّفقال
:ّوقالواّمكةّأهلّمنّالمشركونّقذفهاّمهاجرةّالمدينةّّإلىّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّإلىّخرجتّإذاّالمرأةّفكانت

ّلينفرّالمؤمنينّذمّبذلكّويقصدّاإليمانّعنّبهّيصدهنّقذفاّالمؤمناتّقذفّفيمنّّيكونّهذاّفعلى"ّتفجرّخرجتّإنما"
ّهللاّصلىّالنبيّّسبّمنّبمنزلةّوهوّكافرّفهوّذلكّفعلّفمنّهذاّوعلىّاألشرفّابنّكعبّفعلّكماّاإلسالمّّنعّالناس
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ّاآليةّفهذهّوإالّّالمعاهدينّالمشركينّأولئكّمثلّبهاّعنىّأنهّأعلمّوهللاّيعني"ّالعهدّزمنّنزلتّإنها:ّ"وسلمّوقولهّعليه
ّ.ّبسنتينّذلكّبعدّكانتّّوالهدنةّالخندقّقبلّقالمصطلّبنيّغزوةّفيّاإلفكّوكانّاإلفكّلياليّنزلت
ّالنزولّوسببّومنافقّّمؤمنّقذفهاّفيمنّوكانّعائشةّقدفّنزولهاّسببّألنّوعمومهاّظاهرهاّعلىّأجراهاّمنّومنهم

ّ.ّلتخصيصهاّموجبّالّوألنهّالعمومّفيّيندرجّأنّبدّال
ّالالعنّيسمّولمّللمفعولّّالفعلّبناءّعلى{ّّواآلّخّرةّّّّنّياالدّّّّفيّّلّعّنوا}:ّهناّقالّسبحانهّأنهّالتقديرّهذاّعلىّوالجواب

ّأنّوجازّوالناسّالمالئكةّمنّهللاّغيرّيلعنهمّأنّجازّّالفاعلّيسمّلمّوإذا{ّّواآلّخّرةّّّالّدّنّياّّفيّهللاّّّّّلّعّنّهمّّ}:ّهناكّوقال
ّالدينّفيّطعناّقذفهّكانّمنّوهوّبعضهمّلعنةّهللاّيتولىّأنّوجازّوقتّفيّّخلقهّبعضّويلعنهمّوقتّفيّهللاّيلعنهم
ّأنهمّبمعنىّتكونّوقدّعليهمّالدعاءّبمعنىّتكونّقدّفلعنتهّمخلوقاّالالعنّكانّوإذاّاآلخرينّّلعنةّخلقهّويتولى

ّ.ّهللاّرحمةّعنّيبعدونهمّ
ّيدعوّفهو{ّاّلّكاّذّبينّّّّمنّّّّّكانّّّّإنّّّّعّلّيهّّّهللاّّّّّلّعّنتّّّّأنّّ}:ّالخامسةّفيّالزوجّوقالّتالعناّامرأتهّقذفّالرجلّأنّهذاّويؤيد
ّمنّجاءهّماّبعدّالمسيحّفيّحاجهّمنّيباهلّأنّّرسولهّهللاّأمرّكماّهللاّيلعنهّأنّالقذفّفيّكاذباّكانّإنّنفسهّعلى
ّويفسقّهشهادتّتردّوإنّيجلدّأنّبهّيلعنّومماّالقاذفّبهّيلعنّمماّفهذاّالكاذبينّّعلىّهللاّلعنةّفيجعلّيبتهلواّبأنّالعلم
ّالدنياّفيّّلعنهّأنهّهللاّأخبرّمنّبخالفّوهذاّهللاّرحمةّمنّوهيّوالقبولّاألمنّمواطنّعنّلهّوإقصاءّلهّّعقوبةّفإنه

ّ.ّالدارينّفيّالرحمةّأسبابّعنّوبعدهّوجهّكلّمنّعنهّالنصرّزوالّلهّتوجبّهللاّلعنةّفإنّواآلخرة
ّالكفارّحقّفيّإالّالقرآنّّفيّالمهينّالعذابّإعدادّيجيءّولم{ّّمّهيناّّّّذاباّّعّّّّلّهمّّّّوّأّعدّّ}:ّهناّقالّأنهّالفرقّيؤيدّومما
{ّّمّهيناّّّّعّذاباّّّّلّلّكاّفّرينّّّّوّأّعّتّدّناّّفّضّلهّّّّمنّّّهللاّّّّآّتاّهمّّّّّماّّوّيّكّتّمونّّّّباّلّبّخلّّّالّناسّّّّوّيّأّمّرونّّّّيّبّخّلونّّّاّلّذينّّ}:ّتعالىّكقوله
{ّّمّهينّّّّعّذابّّّّوّلّلّكاّفّرينّّّّغّضبّّّّعّلىّّبّغّضبّّّّفّباّءوا}ّوقوله{ّّمّهيناّّّّعّذاباّّّّلّلّكاّفّرينّّّّّأّعدّّّهللّاّّّّإنّّّّحّذّرّكمّّّواّوّخذّّ}:ّوقوله
{ّّمّهينّّّّعّذابّّّّلّهمّّّّّفّأوّلّئكّّّّبآياّتّناّّوّكّذّبواّّكّفّرواّّواّلّذينّّ}:ّوقوله{ّّمّهينّّّّعّذابّّّّوّلّهمّّّّإّثماّّّّلّيّزّداّدواّّلّهمّّّّنّمّليّّإّنّما}ّّ:ّوقوله
ّّعّذابّّّّوّلّلّكاّفّرينّّّّبّيّناتّّّآّياتّّّّأّنّزّلّناّّوّقدّّ}:ّوقولهّ{ّّمّهينّّّّعّذابّّّّلّهمّّّّأوّلّئكّّّّهّزواّّّاّتّخّذّهاّّشّيئاّّّآّياّتّناّّمنّّّّعّلمّّّّوّإّذا}:ّوقوله
ّّوّرّسوّلهّّّهللاّّّّّيّعّصّّّوّمنّّ}:ّتعالىّقولهّوأما{ّّمّهينّّّّعّذابّّّّفّلّهمّّّهللاّّّّّسّبيلّّّّعنّّّّّفّصّدواّّجّنةّّّّأّيّماّنّهمّّّوااّتّخذّّ}:ّوقوله{ّّمّهينّّ
ّيذكرّلمّأنهّعلىّّهابّواستخفّالفرائضّجحدّفيمنّأعلمّوهللاّفهي{ّّمّهينّّّّعّذابّّّّوّلهّّّّفيّهاّّخاّلداّّّّناراّّّّيّدّخّلهّّّّّحّدوّدهّّّّوّيّتّعدّّ
ّ.ّلهّأعدّالعذابّأن

:ّوقوله{ّّعّظيمّّّّعّذابّّّّأّخّذّتمّّّّّفيّماّّلّمّسّكمّّّّسّبقّّّهللّاّّّّمنّّّّكّتابّّّّلّوال}:ّقولهّفيّللمؤمنينّوعيداّجاءّفقدّالعظيمّالعذابّوأما
ّّلّهمّّّّذّلكّّ}:ّالمحاربّوفي{ّّعّظيمّّّّعّذابّّّّفيهّّّّأّفّضّتمّّّّماّّّفيّّلّمّسّكمّّّّواآلّخّرةّّّالّدّنّياّّفيّّوّرّحّمّتهّّّّعّلّيّكمّّّهللاّّّّّفّضلّّّّوّلّوال}

:ّوقوله{ّّعّظيماّّّّعّذاباّّّّلهّّّّوّأّعدّّّّوّلّعّنهّّّّعّلّيهّّّهللاّّّّّوّغّضبّّ}:ّالقاتلّوفيّّ{ّعّظيمّّّّعّذابّّّّاآلّخّرةّّّّفيّّوّلّهمّّّالّدّنّياّّفيّّخّزيّّ
ّوقد{ّّعّظيمّّّّّعّذابّّّّوّلّكمّّّهللاّّّّّسّبيلّّّّعنّّّّصّدّدّتمّّّّبّماّالّسوءّّّّوّتّذوّقواّّثّبوّتّهاّّبّعدّّّّقّدمّّّّفّتّزلّّّّبّيّنّكمّّّّدّخالّّّأّيّماّنّكمّّّّتّتّخّذواّّوال}

ّالعذابّألمّعلىّزائدّقدرّوذلكّوخزيّّوتحقيرّإذاللّاإلهانةّألنّوذلك{ّّمّكّرمّّّّمنّّّّلهّّّّفّماّهللّاّّّّيّهنّّّّوّمنّّ}:ّسبحانهّقال
ّ.ّيهانّوالّالكريمّالرجلّيعذبّفقد
ّقالّولماّوالمنافقينّالكفارّّبهّتوعدّالذيّالعذابّجنسّمنّأنهّعلم{ّّمّهيناّّّّعّذاباّّّّلّهمّّّّوّأّعدّّ}:ّاآليةّهذهّفيّقالّفلما
ّ.ّ{ّّعّظيمّّّّعّذابّّّّأّخّذّتمّّّّفيّماّّمّسّكمّّلّّ}:ّقولهّّفيّالعذابّجنسّمنّيكونّأنّجاز{ّّعّظيمّّّّعّذابّّّّوّلّهمّّ}:ّهناك
ّلهمّجهنمّفإنّللكافرينّّأعدّإنماّوالعذاب{ّّمّهيناّّّّعّذاباّّّّلّهمّّّّوّأّعدّّ}:ّهناّقالّوتعالىّسبحانهّأنهّأيضاّالفرقّيبينّومما
ّلهمّهللاّغفرّإذاّيدخلوهاّالّأنّيجوزّالمؤمنينّمنّّالكبائرّوأهلّبمخرجينّمنهاّهمّوماّيدخلوهاّأنّبدّالّألنهمّخلقت
ّ.ّحينّّبعدّولوّمنهاّيخرجونّفإنهمّدخلوهاّوإذا
ّالنارّيتقواّوأنّهللاّيتقواّوأنّّالرباّيأكلواّالّأنّالمؤمنينّسبحانهّفأمر{ّّلّلّكاّفّرينّّّّأّعّدتّّّاّلّتيّالّنارّّّّواّتّقوا}:ّسبحانهّقال
ّالّللكافرينّمعدةّأنهاّمعّوفعلواّالمعاصيّالرباّأكلواّّإذاّالنارّخولدّمنّعليهمّيخافّأنهمّفعلمّللكافرينّأعدتّالتي
ّذنوبّلهمّأقوامّوأماّيحيونّوالّفيهاّيموتونّالّفإنهمّأهلهاّّهمّالذينّالنارّأهلّأما"ّالحديثّفيّجاءّوكذلكّلهم

ّوإنّوالضراءّالسراءّفيّينفقونّالذينّللمتقينّأعدتّالجنةّأنّكماّوهذا"ّمنهاّهللاّّيخرجهمّثمّنارّمنّسفعّيصيبهم
ّالدارّفيّآخرّخلقاّّمنهاّفضلّلماّهللاّوينشئّبالرحمةّوقومّبالشفاعةّقومّويدخلهاّآبائهمّبعملّاألبناءّيدخلهاّّكان

ّغيرهّمعهّيدخلّقدّثمّبهّالناسّأولىّهوّولمنّّويستحقهّيستوجبهّلمنّيعدّإنماّالشيءّألنّوذلكّإياهاّفيدخلهمّاآلخرة
ّ.ّآخرّسببلّأوّالتبعّبطريق
ّّأنّّّّلّبّعّضّّّبّعّضّكمّّّّكّجّهرّّّّّباّلّقّولّّّّلهّّّّتّجّهّرواّّوالّالّنّبيّّّّصّوتّّّّفّوقّّّّأّصّواّتّكمّّّّتّرّفّعواّال}:ّسبحانهّقوله:ّالسادسّالدليل
ّأنّمنعّأوّتحبطّأنّكراهةّأوّمأعمالكّتحبطّأنّخشيةّّأوّأعمالكمّتحبطّأنّحذرّأي{ّّتّشّعّرونّّّالّّوّأّنّتمّّّّأّعّماّلّكمّّّّتّحّبطّّ
ّ.ّتحبطّلئالّالكوفيينّّوتقديرّالبصريينّتقديرّهذاّتحبط
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ّالرفعّهذاّألنّلبعضّّبعضهمّكجهرّلهّالجهرّوعنّصوتهّفوقّأصواتهمّرفعّعنّنهاهمّسبحانهّهللاّأنّالداللةّفوجه
ّعنّالعملّسالمةّبطلبّلهّركهموتّالجهرّعنّّنهيهمّعللّفإنهّيشعرّالّوصاحبهّالعملّحبوطّإلىّيفضيّقدّوالجهر
ّغايةّتركهّيجبّالعملّحبوطّإلىّيفضيّقدّوماّذلكّسببّوانعقادّالعملّّحبوطّجوازّالمفسدةّمنّفيهّأنّوبينّالحبوط
ّوقال{ّّأّعّماّلّهمّّّّّحّبّطتّّّّفّأوّلّئكّّّّكاّفرّّّّوّهوّّّّفّيّمتّّّّديّنهّّّّعنّّّّمّنّكمّّّّيّرّتّددّّّّوّمنّّ}:ّسبحانهّقالهّبالكفرّيحبطّّوالعملّالوجوب
ّّأّشّرّكتّّّّلّئنّّ}:ّوقال{ّّيّعّمّلونّّّّكاّنواّّماّّعّنّهمّّّّلّحّبطّّّّأّشّرّكواّّوّلّوّ}:ّوقال{ّّعّمّلهّّّّحّبطّّّّباإّليّماّنّّفّقدّّّّيّكّفرّّّّوّمنّّ}:ّتعالى

ّّوّكّرّهواّهللاّّّّّأّسّخطّّّّماّاّتّبّعواّّّبأّّنّهمّّّّذّلكّّ}:ّوقال{ّّأّعّماّلّهمّّّّفّأّحّبطّّّهللاّّّّّأّنّزلّّّّماّّكّرّهواّّبأّّنّهمّّّّذّلكّّ}:ّوقال{ّّعّمّلكّّّّلّيّحّبّطنّّّ
ّاّلّذينّّ}:ّوقوله{ّاّلّمّتّقينّّّّمنّّّهللاّّّّّيّتّقّبلّّّّإّنّما}:ّتعالىّلقولهّّيقبلّلمّعملّقارنهّإذاّالكفرّأنّكما{ّّأّعّماّلّهمّّّّفّأّحّبطّّّّرّضّواّنهّّ

{ّّوّبّرّسوّلهّّباهلّلّّّّكّفّرواّّأّنّهمّّّّإالّّّنّفّقاّتّهمّّّّمّنّهمّّّّتّقّبلّّّّأنّّّّمّنّعّهمّّّّوّما}:ّوقوله{ّّأّعّماّلّهمّّّّّأّضلّّّهللاّّّّّسّبيلّّّّعنّّّّوّصّدواّّرواّكفّّ
ّإنّالنارّمنّويخرجّّلجنةاّيدخلّأنّمنّالبدّفإنهّاإليمانّعلىّماتّمنّألنّالكفرّغيرّاألعمالّيحبطّوالّظاهرّّوهذا
ّالكفرّإالّمطلقاّاألعمالّينافيّوالّينافيهاّماّيحبطهاّّإنماّاألعمالّوألنّقطّالجنةّيدخلّلمّكلهّعملهّحبطّولوّدخلها
ّّصّدّقاّتّكمّّّّتّبّطّلواّال}:ّتعالىّقالّكماّيفسدهّماّبوجودّاألعمالّبعضّيبطلّقدّّنعمّالسنةّأهلّأصولّمنّمعروفّوهذا
ّ.ّبالكفرّإالّكتابهّفيّاألعمالّهللاّيحبطّلمّولهذا{ّّواأّلّذىّّّباّلّمنّّ
ّعملهّويحبطّيشعرّالّوهوّّصاحبهّيكفرّأنّمنهّيخافّبالقولّلهّوالجهرّالنبيّصوتّفوقّالصوتّرفعّأنّثبتّفإذا
ّواإلكرامّالتعظيموّوالتشريفّوالتوقيرّالتعزيرّمنّلهّّينبغيّلماّذلكّأنّالمعلومّفمنّفيهّوسببّلذلكّمظنةّوأنهّبذلك

ّاألذىّكانّفإذاّذلكّالرافعّيقصدّلمّوإنّبهّاستخفافّأوّلهّأذىّعلىّيشتملّالصوتّقدّرفعّأنّولماّواإلجالل
ّالمتعمدّالمقصودّواالستخفافّّفاألذىّكفراّيكونّصاحبهّقصدّغيرّمنّاألدبّسوءّفيّيحصلّالذيّواالستخفافّ

ّ.ّاألولىّبطريقّكفرا
ّّيّتّسّلّلونّّّاّلّذينّّّهللّاّّّّيّعّلمّّّّقدّّّّبّعضاّّّّّبّعّضّكمّّّّكّدّعاءّّّّبّيّنّكمّّّالّرّسولّّّّدّعاءّّّّتّجّعّلواّال}:ّسبحانهّقوله:ّذلكّعلىّالسابعّالدليل
ّالفتنةّيحذرّأنّأمرهّخالفّمنّأمر{ّّليمّّأّّّّعّذابّّّّيّصيّبّهمّّّّأّوّّّفّتّنةّّّّّتّصيّبّهمّّّّأنّّّّأّمّرهّّّّعنّّّّيّخاّلّفونّّّاّلّذينّّّّفّلّيّحّذرّّّّلّواذاّّّّمّنّكمّّ

ّّدّخّلتّّّّوّلوّّ}:ّوقال{ّاّلّقّتلّّمنّّّّأّكّبرّّّّواّلّفّتّنةّّ}:ّوقال{ّّفّتّنةّّّّتّكونّّّالّّحّتىّّوّقاّتّلوّهمّّ}:ّسبحانهّّقالّوالكفرّالردة:ّوالفتنة
ّ.ّّّ{ّّفّتّنواّّماّّبّعدّّّّمنّّّّهاّجّرواّّلّلّذينّّّّرّبكّّّّإنّّّّثمّّ}:ّقالو{ّآلّتّوّهاّاّلّفّتّنةّّّّسّئّلواّّثمّّّّأّقّطاّرّهاّّمنّّّّعّلّيّهمّّّ

ّفيّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالرسولّطاعةّفوجدتّالمصحفّفيّنظرت:ّ"زيادّبنّالفضلّروايةّفيّأحمدّاإلمامّقال
:ّويقولّيكررهاّوجعلّاآلية{ّّفّتّنةّّّّتّصيّبّهمّّّّأنّّّّرهّّّأمّّّّّعنّّّّيّخاّلّفونّّّاّلّذينّّّّفّلّيّحّذرّّ}:ّيتلواّجعلّثمّموضعاّوثالثينّثالثة
ّّفال}:ّاآليةّهذهّيتلواّوجعلّفيهلكهّقلبهّفيزيغّالزيغّمنّشيءّقلبهّفيّيقعّأنّّقولهّبعضّردّإذاّلعلهّالشركّالفتنة؟ّوما

ّ".ّ{ّّبّيّنّهمّّشّجرّّّّفيّماّّيّحّكّموكّّّّحّتىّّيّؤّمّنونّّّّالّّوّرّبكّّ
ّسمعواّلقومّأعجب:ّفقالّوغيرهّسفيانّرأيّإلىّالحديثّويذهبونّيدعونّقوماّإن:ّلهّوقيلّالمشكانيّالبطّأبوّوقال

ّّأنّّّّأّمّرهّّّّعنّّّّيّخاّلّفونّّّاّلّذينّّّّفّلّيّحّذرّّ}:ّهللاّقالّوغيرهّسفيانّرأيّإلىّويذهبونّيدعونهّّوصحتهّاإلسنادّوعرفواّالحديث
ّالحديثّفيدعون{ّاّلّقّتلّّمنّّّّّأّكّبرّّّّواّلّفّتّنةّّ}:ّتعالىّهللاّقالّالكفرّالفتنة؟ّماّوتدري{ّّأّليمّّّّعّذابّّّّهمّّّيّصيبّّّّأوّّّّفّتّنةّّّّتّصيّبّهمّّّ

ّوالشركّالكفرّمنّحذرّقدّأمرهّعنّالمخالفّكانّفإذاّّالرأيّإلىّأهواؤهمّوتغلبهمّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّعن
ّهوّالعذابّإلىّإفضاءهّأنّومعلومّاألليمّالعذابّإلىّأوّالكفرّإلىّمفضياّيكونّّقدّأنهّعلىّدلّاألليمّالعذابّمنّأو

ّهوّلماّفكيفّإبليسّّفعلّكماّاآلمرّبحقّاستخفافّمنّبهّيقترنّقدّلماّهوّإنماّالكفرّإلىّفإفضاؤهّالمعصيةّّفعلّمجرد
ّ.ّونحوه؟ّواإلنتقاصّكالسبّذلكّمنّأغلظ
ّعقوبتهّوعظمّالسابّكفرّغلظّّعلىّتعاضدتّالدالالتّتعددتّإذاّلكنّعليهّمجمعّهللاّبحمدّأنهّمعّواسعّبابّوهذا

ّ.ّلهّقصدناّفيماّأبلغّذلكّكانّالمحبطّالكفرّمعهّّيخافّمماّمعهّاألدبّوسوءّللرسولّاالحترامّتركّأنّوظهر
ّالخطابيّهذكرّوالمكروهّّالشرّمنّأثرهّوضعفّأمرهّخفّلماّهوّاللغةّفيّاألذىّلفظّأنّلهّيتفطنّأنّينبغيّومما

ّّعنّّّّوّيّسأّلوّنكّّ}:ّوقوله{ّّأذىّّّّإالّّّّيّضّروّكمّّّّلنّّ}ّّ:ّتعالىّقولهّمثلّذلكّعلىّيدلّمواردهّواستقراءّقالّكماّوهوّوغيره
ّ.ّ{ّاّلّمّحيّضّّّّفيّالّنّساءّّّّفاّعّتّزّلواّّأذىّّّّهوّّّّقلّّّاّلّمّحيّضّ

ّأشدّالقر:ّالعربياتّالنسوةّلبعضّوقيلّّ"ّأذىّوالحرّبؤسّالقرّ:ّ"قالّأنهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعنّيؤثرّوفيما
ّيبلغّالّفإنهّاألذىّبخالفّويضرهّالبدنّيشقيّماّوهوّالنعمّخالفّّوالبؤسّكاألذى؟ّالبؤسّيجعلّمن:ّفقالتّالحر؟ّأم

"ّالدهرّّيسبّآدمّابنّيؤذيني:ّ"سولهرّعنهّيرويّفيماّسبحانهّوقال{ّّوّرّسوّلهّّّهللاّّّّّيّؤّذونّّّاّلّذينّّّّّإنّّ}:ّقالّولهذاّذلك
ّأذىّعلىّأصبرّأحدّما:ّ"ّوقالّ"ّّورسوله؟ّهللاّآذىّقدّفإنهّاألشرفّبنّلكعبّمن:ّ"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّوقال

ّعباديّيا:ّ"رسولهّعنهّيرويّفيماّسبحانهّقالّوقد"ّّّّويرزقهمّيعافيهمّوهوّوشريكاّولداّلهّيجعلونّهللاّمنّيسمعه
ّّفيّّيّساّرّعونّّّاّلّذينّّّّيّحّزّنكّّّّوال}:ّكتابهّفيّسبحانهّوقال"ّفتنفعونيّنفعيّتبلغواّّولنّفتضرونيّضريّبلغواتّلنّإنكم
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ّمقلبّسبواّّإذاّوتعالىّتباركّيؤذونهّلكنّبكفرهمّسبحانهّيضرونهّالّالخلقّأنّفبين{ّّشّيئاّّّهللاّّّّّيّضّرواّّلنّّّّّإّنّهمّّّاّلّكّفرّّ
ّبحقّتعلقّإذاّالمؤذىّيضرّالّاألذىّّإنّثمّالمؤمنينّوعبادهّرسلهّوآذواّشريكاّأوّولداّسبحانهّهلّوجعلواّاألمور
ّيؤذيهّماّقليلّأنّبذلكّفتبينّعقوبةّوأشدهمّكفراّالناسّأعظمّّمنّصاحبهّأنّوبيانهّموقعهّعظمّرأيتّفقدّالرسول

ّ.ّدمهّويحلّصاحبهّبهّيكفر
ّالمؤذيّفإن{ّّمّنّكمّّّّفّيّسّتّحّييّّالّنّبيّّّّيّؤّذيّّكانّّّّذّلّكمّّّّإنّّ}:ّقولهّإلى{ّالّنّبيّّبّيوتّّّّلواّتّدخّّّال}:ّتعالىّقولهّهذاّعلىّيردّوال
ّالنبيّآذىّإذاّوالفعلّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّآذواّهمّأنهمّّالّللحديثّواستئناسهمّالمنزلّفيّالجلوسّإطالتهمّهناّله
ّيؤذيهّّأنهّصاحبهّيعلمّأنّغيرّمن
ّيؤذيهّمماّوكانّأذاهّّقصدّإذاّفأماّصوتهّفوقّالصوتّكرفعّمعصيةّويكونّعنهّينهىّفإنهّأذاهّصاحبهّيقصدّلمو

ّ.ّأعلمّسبحانهّوهللاّالعملّوحبوطّالكفرّيوجبّّالذيّفهذاّالعلمّهذاّاستحضارهّمعّعليهّوأقدمّيؤذيهّأنهّيعلمّوصاحبه
ّّإنّّّّأّبداّّّّبّعّدهّّّّمنّّّّأّزّواّجهّّّّتّنّكّحواّّّأنّّّّوالّهللّاّّّّرّسولّّّّتّؤّذواّّأنّّّّلّكمّّّّكانّّّاّومّّ}:ّقالّسبحانهّهللاّأن:ّذلكّعلىّالثامنّالدليل
ّتعظيماّهللاّعندّعظيماّوجعلهّيؤذيهّذلكّألنّبعدهّمنّأزواجهّّتنكحّأنّاألمةّعلىّفحرم{ّّعّظيماّّّهللاّّّّّعّندّّّّكانّّّّذّلّكمّّ

ّعائشةّتزوجتّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّتوفيّقدّلو:ّالناسّبعضّقالّلماّنزلتّّاآليةّهذهّأنّذكرّوقدّلحرمته
ّ.ّأولىّلهّفالشاتمّحرمتهّمنّانتهكّبماّلهّجزاءّالقتلّعقوبتهّفإنّسراريهّأوّأزواجهّنكحّمنّّإنّثم

ّبأمّيتهمّانكّرجالّأنّأنسّّعنّثابتّعنّحمادّعنّعفانّعنّزهيرّعنّصحيحهّفيّمسلمّروىّماّذلكّعلىّوالدليل
ّهوّفإذاّعليّفأتاه"ّّعنقهّفاضربّاذهب:ّ"ّلعليّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّولد
ّعليهّهللاّصلىّالنبيّأتىّثمّعليّفكفّذكرّلهّليسّمجبوبّهوّفإذاّفأخرجهّيدهّّفناولهّاخرج:ّعليّلهّفقالّيتبردّركن
ّاستحلّقدّلماّّعنقهّبضربّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأمرّالرجلّفهذاّذكرّمالهّمجبوبلّإنهّهللاّرسولّياّّفقالّوسلم
ّغيرّكانّوإنّرجمّمحصناّكانّإنّّبلّالرقبةّضربّهوّليسّالزناّحدّإقامةّألنّالزناّحدّبإقامةّيأمرّولمّحرمتهّمن

ّعنقهّبضربّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّرأمّالمعتبرّفلماّباإلقرارّّأوّشهداءّبأربعةّإالّالحدّعليهّيقامّوالّجلدّمحصن
ّشاهدانّعندهّشهدّقدّولعلهّحرمتهّمنّانتهكهّلماّقتلهّأنّعلمّمحصنّّغيرّأوّمحصناّيكونّأنّبينّتفصيلّغيرّمن

ّأنهّأوّّمنهّمأمونةّالمفسدةّأنّعلمّمجبوباّكانّأنهّتبينّفلماّبقتلهّفأمرّذلكّبنحوّشهداّأوّالمرأةّّهذهّيباشرّرأياهّأنهما
ّأمّالمحماةّكالسكةّأكون:ّغيرهاّّأوّالقصةّهذهّفيّقالّولهذاّقتلهّحقاّعنهّبلغهّماّكانّفإنّالقصةّليرىّعلياّعثب

ّ.ّالغائبّيرىّالّماّيرىّالشاهد
ّيدخلّأنّقبلّوماتّاألشعثّّأختّكربّمعديّبنّقيسّبنتّقيلةّتزوجّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّذلكّعلىّويدل
ّمنّفتنكحّيطلقهاّأنّوبينّالمؤمنينّعلىّوتحرمّالحجابّّعليهاّيضربّأنّبينّخيرهاّإنه:ّوقيلّعليهّتقدمّأنّوقبلّبها

ّأباّفبلغّبحضرموتّجهلّأبيّبنّعكرمةّتزوجهاّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّماتّّفلما:ّقالواّالنكاحّفاختارتّشاءت
ّعليهاّضربّّوالّبهاّدخلّوالّالمؤمنينّأمهاتّمنّهيّما:ّعمرّفقالّبيتهماّعليهماّأحرقّأنّهممتّلقدّ:ّفقالّبكر

ّ.ّبارتدادهاّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّّأزواجّمنّليستّأنهاّبكرّأبيّعلىّعمرّفاحتجّارتدتّإنها:ّوقيلّالحجاب
ّصلىّالنبيّأزواجّّمنّأنهاّرأىّلماّتزوجهاّمنّوتحريقّتحريقهاّعلىّعزمّعنهّهللاّرضيّالصديقّأنّالداللةّفوجه
ّحرمةّاستحلّمنّقتلّيرونّكانواّأنهمّفعلمّّلذلكّعنهماّفكفّأزواجهّمنّليستّأنهاّعمرّناظرهّحتىّوسلمّعليهّهللا

ّ.ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسول
ّ:ّلوجهينّقتلّأوّالزناّّحدّحدّمحرمةّذاتّتزوجّومنّعليهّمحرمةّتكونّكانتّألنهاّالزناّحدّذلكّإن:ّيقالّوال

ّالرجمّالزناّحدّأن:ّأحدهما
ّأنّعلمّغشيهاّيكونّأالّّجوازّمعّالبيتّتحريقّأرادّفلماّإقرارّأوّببينةّالوطءّثبوتّإلىّيفتقرّالحدّذلكّنأ:ّالثاني
ّ.ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّحرمةّمنّانتهكهّلماّعقوبةّذلك

 . فصل
ّ:ّفأحاديثّالسنةّوأما

ّحتىّرجلّفخنقهاّفيهّوتقعّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّتشتمّكانتّيهوديةّأنّعليّعنّالشعبيّرواهّما:ّاألولّالحديث
ّماّجملةّمنّوهوّسننهّفيّبطةّوابنّسننهّفيّداودّّأبوّرواهّهكذاّدمهاّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفأطلّماتت
ّأعنيّالمسلمينّمنّرجلّكان:ّقالّالشعبيّعنّمغيرةّعنّجريرّثنا:ّوقالّهللاّّعبدّابنهّروايةّفيّأحمدّاإلمامّبهّاستدل
ّفلماّوتؤذيهّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّتشتمّتزالّالّفكانتّإليهّوتحسنّتطعمهّفكانتّيهوديةّامرأةّّإلىّأوييّأعمى
ّاألعمىّفقامّأمرهاّفيّالناسّفنشدّوسلمّّعليهّهللاّصلىّللنبيّذلكّذكرّأصبحّفلماّفماتتّخنقهاّاللياليّمنّليلةّكان
ّّ.دمهاّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفأطلّأمرهاّفذكر
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ّالعشرينّناهزّقدّعليّّعهدّعلىّوكانّالهمدانيّشراحةّحديثّعنهّوروىّعلياّرأىّالشعبيّفإنّجيدّالحديثّوهذا
ّحجةّفهوّعليّمنّسماعهّيبعدّالشعبيّألنّإرسالّّفيهّكانّإنّثمّمتصالّالحديثّفيكونّلقاؤهّثبتّفقدّكوفيّوهوّسنة
ّعليّبحديثّالناسّأعلمّمنّهوّثمّصحيحاّإالّمرسالّلهّيعرفونّالّالمراسيلّّصحيحّعندهمّالشعبيّألنّوفاقا

ّواحداّيكونّالمعنىّأوّواحدةّتكونّأنّإماّالقصةّفإنّيأتيّالذيّعباسّابنّحديثّشاهدّولهّأصحابهّّبثقاتّوأعلمهم
ّاءالفقهّيترددّلمّالمرسلّهذاّومثلّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّأصحابّعنّيوافقهّماّوجاءّالعلمّأهلّعوامّبهّعملّوقد
ّ.ّبهّاالحتجاجّفي

ّالمسلمّوقتلّالذميّالرجلّّقتلّعلىّودليلّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّشتمّألجلّقتلهاّجوازّفيّنصّالحديثّوهذا
ّالمدينةّقدمّلماّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّألنّمهادنةّّموادعةّكانتّالمرأةّهذهّألنّاألولىّبطريقّسباّإذاّوالمسلمة

ّالمتواترّبمنزلةّالعلمّأهلّعندّمشورعّوهذاّجزيةّعليهمّيضربّولمّمطلقةّموادعةّّبهاّانواكّالذينّاليهودّجميعّوادع
ّوادعّالمدينةّنزلّّلماّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأنّبالسيرّالعلمّأهلّمنّمخالفاّأعلمّلم:ّالشافعيّقالّّحتىّبينهم
ّ.ّالشافعيّقالّكماّوهوّجزيةّغيرّعلىّكافةّيهود
ّقينقاعّبنوّوكانّقريظةّّوبنوّالنضيرّوبنوّقينقاعّبنو:ّوهمّاليهودّمنّأصنافّثالثةّحولهاّفيماّكانّةالمدينّأنّوذلك

ّإقرارهّمعّووادعهمّهادنهمّوسلمّعليهّهللاّّصلىّالنبيّقدمّفلماّاألوسّحلفاءّقريظةّوكانتّالخزرجّحلفاءّوالنضير
ّعاهدّأنهّحتىّعليهّكانواّالذيّوعهدهمّحلفهمّلىعّاألنصارّحلفاءّّمنّالمشركينّمنّالمدينةّحولّكانّولمنّلهم

ّ.ّقريظةّثمّالنضيرّثمّبنوقينقاعّالعهدّنقضّثمّحاربّّإذاّيعينوهّأنّعلىّاليهود
ّالمهاجرينّبينّكتاباّهللاّّرسولّوكتب:ّالمدينةّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّقدمّماّأولّفيّيعنيّإسحاقّبنّمحمدّقال

ّ.ّلهمّوشرطّعليهمّواشترطّّوأموالهمّدينهمّعلىّوأقرهمّموعاهدهّيهودّفيهّوادعّواألنصار
ّهذاّالخطابّبنّعمرّآلّّمنّأخذت:ّقالّشريقّبنّاألخنسّبنّعثمانّبنّمحمدّبنّعثمانّحدثني:ّإسحاقّابنّقال

ّبينّالنبيّمحمدّمنّكتابّهذاّالرحيمّالرحمنّهللاّبسمّ:ّكتبّللعمالّعمرّكتبّالذيّالصدقةّبكتابّمقروناّكانّالكتاب
ّمنّالمهاجرونّالناسّدونّواحدةّأمةّأنهمّمعهمّبهمّوجاهدّفلحقّتبعهمّومنّّويثربّقريشّمنّوالمؤمنينّالمسلمين
ّعلىّعوفّوبنوّالمؤمنينّبينّوالقسطّبالمعروفّعانيهمّيفدونّاألولىّمعاقلهمّّبينهمّيتعاقلونّربعتهمّعلىّقريش
ّبنيّاألنصارّلبطونّّذكرّثمّالمؤمنينّبينّوالقسطّبالمعروفّهاعانيّتفديّطائفةّوكلّاألولىّمعاقلهمّيتعاقلونّّربعتهم
ّ.ّالشرطّهذاّمثلّالنبيتّوبنيّاألوسّّوبنيّعوفّابنّعمروّوبنيّالنجارّوبنيّجشمّوبنيّساعدةّوبنيّالحارث

ّمؤمنّمولىّمؤمنّيحالفّّوالّعقلّأوّفداءّفيّبالمعروفّيعطوهّأنّمنهمّمفرحاّيتركونّالّالمؤمنينّوإن:ّقالّثم
ّتبعناّمنّوإنهّالناسّدونّبعضّمولىّبعضهمّالمؤمنينّّفإنّأدناهمّعليهمّيجيرّواحدةّهللاّذمةّوإن:ّقالّأنّإلىّدونه
ّاليهودّوإن:ّقالّأنّإلىّواحدةّالمؤمنينّسلمّوإنّعليهمّمتناصرّوالّمظلومينّّغيرّواألسوةّالنصرّلهّفإنّيهودّمن

ّمواليهمّدينهمّّوللمسلمينّدينهمّلليهودّالمؤمنينّمنّذمةّعوفّبنيّدليهوّوإنّمحاربينّمادامواّالمؤمنينّّمعّيتفقون
ّليهودّوإنّعوفّبنيّليهودّماّمثلّالنجارّّبنيّاليهودّوإنّبيتهّوأهلّنفسهّإالّيوتغّالّفإنهّوأثمّظلمّمنّإالّوأنفسهم

ّليهودّماّمثلّجشمّبنيّدليهوّوإنّعوفّبنيّليهودّماّمثلّساعدةّّبنيّليهودّوإنّعوفّبنيّليهودّماّمثلّالحارثّبني
ّوأثمّظلمّمنّإالّعوفّبنيّليهودّماّمثلّثعلبةّليهودّوإنّعوفّبنيّليهودّماّمثلّاألوسّّبنيّليهودّوإنّعوفّبني
ّمواليّوإنّعوفّّبنيّليهودّماّمثلّالشطبةّلبنيّوإنّمثلهّثعلبةّمنّبطنّلحقهّوإنّبيتهّوأهلّنفسهّإالّيوتغّالّّفإنه
ّأهلّهذهّبينّكانّماّوإنهّآثمّوالّمضارّغيرّّكالنفسّالجارّوإن:ّفيهاّيقولّثمّكأنفسهمّيهودّةبطانّوإنّكأنفسهمّثعلبه

ّاألوسّيهودّوإنّوسلمّعليهّّهللاّصلىّمحمدّوإلىّهللاّإلىّمردهّفإنّفسادهّيخشىّأشجارّأوّحرثّمنّالصحيفة
ّ.ّآخرّأشياءّوفيهاّالصحيفةّهذهّأهلّمنّالمحسنّّالبارّمعّالصحيفةّهذهّفيّماّمثلّعلىّوأنفسهمّومواليهم

ّثمّعقولهّبطنّكلّعلىّّهللاّرسولّكتب:ّقالّجابرّعنّصحيحهّفيّمسلمّروىّالعلمّأهلّعندّمعروفةّالصحيفةّوهذه
ّومعنىّالنصرّلهّفإنّاليهودّمنّالمسلمينّتبعّمنّّكلّأنّفيهاّبينّوقدّإذنهّبغيرّمسلمّرجلّيتوالىّأنّيحلّالّأنهّكتب

ّغيرّومخالفيهاّبالمدينةّأقامّمنّفكلّالصحيفةّأثناءّفيّبينهّكماّالدينّّفيّاإلتباعّالّمحاربتهّوتركّمسالمتهّاإلتباع
ّ.ّهذاّفيّّدخلّيهودّمنّمحارب

ّاألوسّمعّإماّحلفّولهّّإالّاليهودّمنّأحدّبالمدينةّيكنّولمّالمؤمنينّمنّذمةّاألنصارّمنّبطنّكلّليهودّأنّبينّثم
ّبنّعوفّبنيّحلفاءّسالمّبنّهللاّعبدّرهطّوهمّّبالمدينةّالمجاورونّوهمّقينقاعّبنوّوكانّالخزرجّبطونّبعضّمعّأو

ّ.ّالصحيفةّهذهّفيّبهمّّبدئّالذينّالبطنّرهمّأبيّابنّرهطّالخزرج
ّصلىّهللاّرسولّوبينّبينهمّّماّنقضواّيهودّأولّكانواّقينقاعّبنيّأنّقتادةّبنّعمرّبنّعاصمّحدثني:ّإسحاقّابنّقال
ّعبدّفقامّحكمهّعلىّنزلواّحتىّوسلمّعليهّهللاّصلىّّهللاّرسولّفحاصرهمّوأحدّبدرّبينّفيماّوحاربواّوسلمّعليهّهللا
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ّجيبّفيّيدهّفأدخلّعنهّفأعرضّمواليّفيّأحسنّمحمدّيا:ّفقالّمنهمّهللاّأمكنهّّحينّهللاّرسولّإلىّسلولّأبيّبنّهللا
ّهللاّرسولّلوجهّإنّّحتىّوغضبّأرسلني:ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّّدرع
ّحاسرّأربعمائةّمواليّفيّتحسنّحتىّأرسلكّّالّوهللا:ّفقال"ّّأرسلنيّويحك:ّ"ّوقالّظالالّوسلمّعليهّهللاّصلى

ّرسولّفقالّالدوائرّأخشىّالمرؤّإنيّوهللاّواحدة؟ّغداةّفيّتحصدهمّّواألسودّاألحمرّمنّمنعونيّقدّدارعّوثالثمائة
ّ".ّلكّهم:ّ"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللا

ّعلىّيخفىّأنّمنّأشهرّّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّمعّوعهدهمّالمدينةّمنّخارجاّفكانواّوقريظةّالنضيرّوأما
ّ.ّعالم
ّفإنهاّغيرهمّمنّأوّمنهمّّكانتّوسواءّبالمدينةّكانتّأنهاّالقصةّظاهرّألنّقينقاعّمنّكانتّأعلمّوهللاّالمقتولةّوهذه
ّ.ّمعاهدّوكلهمّأصنافّثالثةّّكانواّاليهودّفإنّذميّإالّاليهودّمنّبالمدينةّيكنّلمّألنهّذميةّكانت
ّهللاّرسولّقدمّلما:ّقالّّالقرظيّكعبّبنّمحمدّعنّالفضيلّبنّالحارثّعنّجعفرّبنّهللاّعبدّحدثني:ّالواقديّوقال
ّقومّكلّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّوألحقّّباكتاّوبينهاّبينهّفكتبّكلهاّيهودّوادعتهّالمدينةّوسلمّعليهّهللاّصلى

ّ.ّعدواّعليهّيظاهرواّالّأنّشرطّفيماّفكانّشروطاّّعليهمّوشرطّأماناّوبينهمّبينهّوجعلّبحلفائهم
ّهللاّرسولّوبينّبينهاّكانّّماّوقطعتّيهودّبغتّالمدينةّوقدمّبدرّأصحابّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأصابّفلما

ّأسلمواّيهودّمعشرّيا:ّ"قالّثمّفجمعهمّإليهمّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفأرسلّالعهدّمنّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّلقيتّإنكّلقيتّمنّيغرنكّالّمحمدّيا:ّفقالوا"ّقريشّوقعةّمثلّبكمّهللاّيوقعّأنّّقبلّهللاّرسولّأنيّلتعلمونّإنكمّفوهللا
ّ.ّمثلناّتقاتلّلمّأنكّلتعلمنّقاتلتناّولئنّالحربّأصحابّوهللاّوإناّأغماراّّأقواما

ّالصحيفةّفيّماّمثلّكعبّابنّذكرّبالمدينةّفقدّكانواّالذيّقينقاعّبنوّوهمّأذرعاتّإلىّوإجالءهمّحصارهمّذكرّثم
ّتأملّومنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّبسيرةّالعلمّأهلّبينّترددّّفيهّنعلمّالّمماّوهذاّاليهودّجميعّعاهدّأنهّوبين

ّ.ّضرورةّذلكّعلمّمعهمّكانتّكيفّّوالسيرةّالمأثورةّاألحاديث
ّلهّليسّممنّهذاّوقائلّّذميةّكانتّماّالمرأةّهذهّأنّيحتمل:ّقالّالخالفّفيّالمصنفينّبعضّألنّهذاّذكرناّوإنما
ّيكنّلمّذميةّتكنّلمّلو:ّفقالّاالحتمالّهذاّأبطلّّإنهّثمّالعامةّيعلمهّماّالغالبّفيّمنهاّيعلمّوإنماّعلمّكثيرّبالسنة

ّنفسّفيّأنّوذلكّصحيحّوهذاّبالسرقةّوالقطعّبالزناّالرجمّكتعلقّبهّتعلقّّواإلهدارّالسبّنقلّفإذاّمعنىّهدارلإل
ّ.ّوجهينّمنّذميةّكانتّأنهاّّيبينّماّالحديث
ّعنهّهللاّرضيّعليّفرتبّّدمهاّفأبطلّرجلّفخنقهاّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّتشتمّكانتّيهوديةّإن:ّقالّأنه:ّأحدهما
ّالفاءّبحرفّالمناسبّبالوصفّالحكمّتعليقّألنّدمهاّّإلبطالّالموجبّهوّأنهّفعلمّالفاءّبحرفّالشتمّعلىّالدمّإبطال
ّيرويهّفيماّفرقّالّإذّذلكّونحوّفرجمّماعزّزنا:ّقالّلوّكماّالصحابيّلفظّّفيّذلكّكانّوإنّالعليةّعلىّيدل

ّصلىّالنبيّّلفظّيحكيّأنّبينّبهّاالحتجاجّفيّعليلوتّوحكمّونهيّأمرّمنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّّعنّالصحابي
ّأوّبكذاّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّّأمرنا:ّقالّفإذاّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّمعنىّبلفظّيحكيّأوّوسلمّعليهّهللا

ّأنّمعهّلهّيجوزّالذيّيعلمهّأنّبعدّإالّذلكّعلىّيقدمّالّألنهّحجةّّكانّكذاّألجلّفعلّأوّبكذاّحكمّأوّكذاّعنّنهانا
ّ.ّموضعهّفيّمقررّوهذاّالروايةّفيّوالسهوّالنسيانّكتطرقّإليهّيلتفتّالّذلكّمثلّّإلىّالخطأّوتطرقّينقله
ّدمهاّأبطلّذنبهاّلهّذكرّفلماّأمرهاّفيّنشدّالناسّقتلتّأنهاّلهّذكرّلماّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّذلكّيوضحّومما
ّالحكمّلذلكّالموجبّهوّالمحكيّذلكّأنّعلىّذلكّدلّلهّحكيتّحكايةّّقبعّبأمرّحكمّإذاّوسلمّعليهّهللاّصلىّوهو
ّ.ّإليهّاإلضافةّفتجبّمناسبّوهوّلهّحكيّماّإالّسببّوالّحادثّسببّمنّلهّبدّفالّحادثّّحكمّألنه

ّأنوّمعصومةّكانتّأنهاّّعلىّدليلّدمهاّإبطالّثمّأمرهاّفيّالناسّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّنشدّأن:ّالثانيّالوجه
ّينشدّلمّحربيةّكانتّلوّألنهاّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّيبطلهّلمّلوّمضموناّوكانّضمانةّسببّانعقدّقدّكانّدمها
ّترىّأالّالضمانّسببّلهّانعقدّقدّلدمّإالّيكونّالّواإلهدارّاإلبطالّألنّويهدرهّّدمهاّيبطلّأنّيحتجّولمّفيهاّالناس
ّنفسهّفيّّكانّفإنهّيهدرهّولمّيبطلهّولمّالنساءّقتلّعنّونهىّقتلهاّأنكرّهمغازيّبعضّفيّمقتولةّامرأةّّرأىّلماّأنه

ّالحمدّوهللّوهذاّوجهّوإهدارهّإلبطالهّّيكنّلمّهدرّهوّبلّمضمونّغيرّالحربيةّدمّأنّيعلمونّوالمسلمونّهدراّباطال
ّ.ّظاهر
ّيهوديةّدمّأهدرّإنهّثمّّعليهمّجزيةّضربّبغيرّعهداّاليهودّالمعاهدينّعاهدّقدّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّكانّفإذا
ّأحكامّوألزمواّالجزيةّعليهمّضربتّالذينّاليهودّّمنّيهوديةّدمّيهدرّفأنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّألجلّمنهم
ّمن:"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّقالّقدّفإنهّفعلّماّقبحّللرجلّلبينّجائزاّقتلهاّّيكنّلمّولوّوأحرىّأولىّذلكّألجلّالملة
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ّعلمّدمهاّّأهدرّفلماّالمعصومّقتلّكفارةّالكفارةّأوّضمانهاّوألوجب"ّالجنةّرائحةّيرحّلمّحقهاّبغيرّّمعاهدةّنفساّقتل
ّ.ّمباحاّكانّأنه

ّهللاّرضيّعباسّابنّّعنّعكرمةّعنّالشحامّعثمانّعنّإسرائيلّعنّجعفرّبنّإسماعيلّروىّما:ّالثانيّالحديث
ّفلماّتنزجرّفالّويزجرهاّتنتهيّفالّفينهاهاّفيهّوتقعّوسلمّعليهّهللاّىصلّتشتمّالنبيّولدّأمّلهّكانتّأعمىّأنّعنهما
ّفلماّفقتلهاّّعليهاّواتكأّبطنهاّفيّفوضعهّالمغولّفأخذّوتشتمهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفيّتقعّجعلتّّليلةّذاتّكان

:ّقال"ّقامّإالّحقّعليهّليّفعلّماّفعلّّرجالّهللاّأنشد:ّ"ّفقالّالناسّفجمعّوسلمّعليهّهللاّصلىّللنبيّذلكّذكرّأصبح
ّصاحبهاّأناّهللاّرسولّيا:ّفقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّيديّّبينّقعدّحتىّيتدلدلّوهوّالناسّيتخطىّاألعمىّفقام

ّكانّفلماّرفيقةّبيّوكانتّاللؤلؤتينّمثلّابنانّمنهاّوليّتنزجرّفالّوأزجرهاّتنتهيّفالّفأنهاهاّّفيكّوتقعّتشتمكّكانت
ّعليهّهللاّصلىّالنبيّفقالّقتلتهاّّحتىّعليهّواتكأتّبطنهاّفيّفوضعتهّالمغولّفأخذتّفيكّوتقعّتشتمكّجعلتّالبارحةّ

ّ.ّوالنسائيّداودّأبوّرواه"ّّهدرّدمهاّأنّاشهدواّأال:ّ"وسلم
ّونيكّقفاّلهّرقيقّسيفّهوّ:ّغيرهّقالّوكذلكّماضّدقيقّونصلهّالمشملّشبيه:ّالخطابيّقالّالمعجمةّبالغينّوالمغول

ّغالهّمنّالمغولّواشتقاقّبثوبهّيغطيهّأيّالرجلّعليهّيشتملّّألنهّبذلكّسميّالقصيرّالسيف:ّوالمشملّكالسوطّغمده
ّ.ّيدرّلمّحيثّّمنّأخذهّإذاّواغتالهّالشيء
ّابنّمولىّعكرمةّثناّالشحامّّعثمانّثناّروحّحدثنا:ّقالّهللاّعبدّروايةّفيّأحمدّاإلمامّبهّاستدلّمماّالحديثّوهذا
ّكانتّإنهاّهللاّرسولّيا:ّفقالّعنهاّفسألهّفقتلهاّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّتشتمّولدّأمّلهّكانتّأعمىّرجالّأنّاسعب

ّ".ّّهدرّفالنةّدمّإنّأال:ّ"ّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقالّتشتمك
ّسبّإذاّالذميّقتلّفي:ّهللاّّدعبّروايةّفيّلهّقيلّألنهّأحمدّاإلمامّكالمّويدلّاألولىّهيّتكونّأنّيمكنّالقصةّفهذه

ّعبدّعنهّروىّوسلمّثمّعليهّهللاّصلىّالنبيّتشتمّسمعهاّّقالّالمرأةّقتلّالذيّاألعمىّحديثّمنهاّنعم:ّقالّأحاديث؟
ّ.ّالروايتينّإحدىّفيّمحفوظةّغيرّالقتلّّكيفيةّيكونّأوّبالمغولّبطنهاّوبعجّخنقهاّقدّويكونّالحديثينّكالّهللا

ّوحدهّقتلهاّوكالهماّالشتمّّوتكررّإليهّتحسنّالمرأةّكانتّمنهماّكلّألعميينّهذهّمثلّقصتينّوقوعّأنّذلكّويؤيد
ّجاءّكماّيهوديةّفالمقتولةّالتقديرّهذاّوعلىّالعادةّّفيّبعيدّالناسّفيهاّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّنشدّوكالهما
ّوجعلواّالعهدّونقضهّالذميّقتلّعلىّالحديثّبهذاّاستدلواّوغيرهّيعليّأبيّّالقاضيّقولّوهذاّالروايةّتلكّفيّمفسرا

ّ.ّواحدةّواقعةّّحكايةّالحديثين
ّالسبّأنّوذلكّيقتلّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّسابّأنّبيانّفيه:ّالخطابيّقالّتلكّغيرّالقصةّهذهّتكونّأنّويمكن
ّالحديثّفيّوليسّمسلمةّكانتّأنهاّاعتقدّأنهّعلىّّدليلّوهذاّالدينّعنّارتدادّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّلرسولّمنها
ّاسترقاقهّيجوزّممنّالمسلمينّرقيقّفإنّإياهاّالمسلمّبملكّلهاّالعهدّوكانّكافرةّّكانتّأنهاّالظاهرّبلّذلكّعلىّدليل
ّحكمّلهمّالكتابّأهلّّمنّالمسلمينّأزواجّفإنّبهاّالمسلمّبتزوجّأوّالمعاهدينّمنّذلكّفيّأشدّوهمّالذمةّأهلّّحكمّلهم
ّمرتدةّكانتّولوّاإلسالمّغيرّدينّواختيارّردةّعنّّإالّمسلمّيفعلهّالّالدائمّالسبّهذاّمثلّألنّالعصمةّفيّذمةالّأهل

ّتجديدّمنهاّيطلبّبلّالسبّعنّنهيهاّبمجردّيكتفّولمّطويلةّأياماّذلكّعلىّّسيدهاّيقرهاّلمّاإلسالمّغيرّإلىّمنتقلة
ّيوضحّدينهاّّعلىّباقيةّكانتّوأنهاّحالهاّتغيرّعدمّواألصلّيجوزّالّالمرتدةّوطءّفإنّيطؤهاّكانّإنّسيماّّالّاإلسالم

ّالسبّعلىّزائدّقدرّمنهاّيصدرّلمّأنهّّفعلمّوالشتمّالسبّمجردّذكرّوإنماّارتدتّوالّكفرتّيقلّلمّالرجلّإنّذلك
ّوعلىّلهّكهمملوّأوّالرجلّلهذاّزوجةّتكونّأنّإماّالمرأةّذلكّوهذهّنحوّأوّدينّإلىّدينّمنّانتقالّمنّوالشتم

ّمعصوماّكانّدمهاّوأنّمحرماّكانّقتلهاّأنّلهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّلبينّجائزاّّقتلهاّيكنّلمّفلوّالتقديرين
ّالّالذيّوالهدرّ"ّّهدرّدمهاّأنّاشهدوا:ّ"ّقالّفلماّلهّمملوكهّتكنّلمّإنّوالديةّالمعصومّبقتلّالكفارةّعليهّّوألوجب
ّصلىّوالنبيّسيماّالّدمهاّأباحّالسبّأنّّفعلمّذميةّكانتّكونهاّمعّمباحاّكانّأنهّلمعّكفارةّوالّديةّوالّبقودّيضمن

ّفيّالداللةّظاهرةّوالقصةّلذلكّالموجبّأنهّفعلمّالسبّألجلّقتلتّّبأنهاّإخبارهّعقبّدمهاّأهدرّإنماّوسلمّعليهّهللا
ّ.ّذلك

ّاألشرفّبنّكعبّقصةّّوهوّالذمةّمنهّوبرئتّقتلّسبّإذاّالذميّأنّعلىّالشافعيّبهّاحتجّما:ّالثالثّالحديث
ّ.ّاليهودي

ّابنّبخبرّذلكّفيّواحتجّّالذمةّمنهّوتبرأّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّإذاّالذميّيقتل:ّالشافعيّقال:ّالخطابيّقال
ّيهودّإالّالكتابّأهلّمنّمشركّقربهّوالّوسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبيّبحضرةّيكنّلم:ّاألمّفيّالشافعيّوقالّاألشرف

ّإسالماّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّقدمّماّأولّأجمعتّاألنصارّتكنّّولمّاألنصارّحلفاءّوكانواّالمدينةّأهل
ّوقعةّكانتّّحتىّفعلّوالّيظهرّبقولّعداوتهّمنّشيءّإلىّيخرجّولمّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّّيهودّفوادعت
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ّالكالمّبهذاّأرادّإنماّأنهّومعلومّفيهمّّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقتلّعليهّوالتحريضّبعداوتهّبعضهاّفتكلمّبدر
ّ.ّاألشرفّبنّكعب

:ّوسلمّعليهّهللاّصلىّّهللاّرسولّقال:ّ"قالّهللاّعبدّبنّجابرّعنّدينارّبنّعمرّرواهاّوقدّمستفيضةّمشهورةّوالقصة
:ّقالّأقتله؟ّأنّأتحبّهللاّرسولّياّأنا:ّفقالّمسلمةّّبنّمحمدّفقام"ّّورسوله؟ّهللاّآذىّقدّفإنهّاألشرفّبنّلكعبّمن"ّ
ّفلماّوعناناّالصدقةّأرادّقدّالرجلّهذاّإن:ّقالّبينهمّماّفأتاهّوذكره:ّقالّقلّّقالّشيئا:ّأقولّأنّليّفأذن:ّقالّنعم

ّوقد:ّقالّأمرهّيصيرّشيءّأيّإلىّننظرّحتىّندعهّأنّونكرهّاآلنّتبعناهّقدّإنا:ّقالّّلتملنهّوهللاّوأيضا:ّقالّسمعه
:ّقالّأوالدكمّترهنونيّ:ّقالّنساءنا؟ّأنرهنكّالعربّأجملّأنت:ّقالّنساءكمّترهنوني؟ّفما:ّقالّسلفاّتسلفنيّّأنّدتأر

ّبالحربّيأتيهّأنّوواعدهّنعم:ّقالّالسالحّيعنيّّاألمةّنرهنكّولكنّتمرّمنّوسقينّفيّرهنت:ّفيقالّأحدناّابنّيسب
ّإني:ّامرأتهّلهّقالت:ّعمروّغيرّقال:ّسفيانّقالّإليهمّفنزلّليالّفدعوهّّفجاءواّبشرّبنّوعبادّحبرّبنّعبسّوأتى
ّقالّّألجابّليالّطعنةّإلىّدعيّلوّالكريمّإنّنائلةّأبوّورضيعهّمحمدّهذاّإنما:ّقالّدمّصوتّّكأنهّصوتاّألسمع
ّنجد:ّواقالّمتوشحّوهوّنزلّنزلّّفلما:ّقالّفدونكمّمنهّاستمكنتّفإذاّرأسهّإلىّيديّأمدّفسوفّجاءّإذاّإني:ّمحمد
ّليّأتأذن:ّقالّثمّفشمّنعم:ّقالّمنه؟ّأشمّأنّليّأفتأذن:ّقالّّالعربّنساءّأعطرّفالنةّتحتيّنعم:ّقالّالطيبّريحّمنك
ّ.ّعليهّمتفق"ّّفقتلوهّدونكم:ّقالّثمّّمنهّفاستمكن:ّقالّأعود؟ّأن

ّاألشرفّبنّكعبّأنّّهللاّعبدّبنّجابرّعنّأبيهّعنّمسلمهّبنّمحمدّبنّجعفرّبنّإبراهيمّعنّأويسّأبيّابنّوروى
ّهللاّصلىّالنبيّلمعاداةّمعلناّالمدينةّقدمّثمّبمكةّّولحقّيقاتلهّوالّعليهّيعينّالّأنّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّعاهد
ّ:ّقولهّّعنهّخزعّخزعّماّأولّفكانّوسلمّعليه

ّّبالحرمّالفضلّرأمّأنتّوتارك...ّّبمرفثةّتحللّلمّأنتّأذاهبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّرواهّأويسّأبيّابنّعنّّمحفوظّوهذاّقتلهّإلىّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّندبّذلكّفعندّبهاّيهجوهّأبياتّفي

ّبقتلهّفأمرّلهّهجاؤهّمنهّفخزعّالخطابيّغيرّروايةّوفيّعهدهّقطعّمعناه"ّخزع"قولهّ:ّوقالّوغيرهّالخطابي
ّعنّانخزعواّألنهمّّخزاعةّسميتّومنهّوتخلفّانقطعّأيّخزعاّيخزعّأصحابهّعنّفالنّخزع:ّيقالّالقطعّ:ّوالخزع
ّأيّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعنّخزعهّأولّّهوّهذاّقولهّأنّالتقديرّيكونّاألولّاللفظّفعلىّبمكةّوأقامواّأصحابهم

ّعهدهّنقضّأنهّيبعنّمنهّوسلمّعليهّهللاّصلىّللنبيّهجاهّقطعّمعناه:ّقيلّّالثانيّوعلىّالعهدّبنقضّعنهّغضاضةّأول
ّ.ّمنهّووضعّمنهّوشعثّمنهّنالّأي:ّهجاهّمعناهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّمنّخزعّّمعناه:ّوقيلّوذمته
ّفيّوسلمّعليهّهللاّصلىّّللنبيّموادعاّكانّاألشرفّبنّكعبّأنّإسحاقّبنّمحمدّمثلّوالتفسيرّالمغازيّأهلّوذكر
ّشقّبدرّأهلّقتلّفلما:ّقالواّالنضيرّبنيّمنّّأمهّوكانتّطيّيبنّمنّعربياّوكانّالمدينةّيهودّمنّوادعهّمنّجملة
ّاّلّذينّّّّإّلىّّترّّّّأّلمّّ}:ّفيهّهللاّأنزلّحتىّاإلسالمّدينّعلىّالجاهليةّدينّّوفضلّلقريشّورثاهمّمكةّإلىّوذهبّعليهّذلك
ّ.ّ{ّّسّبيالّّّآّمّنواّاّلّذينّّّّمنّّّّأّهّدىّّهّؤالءّّّّكّفّرواّّلّلّذينّّّونّّّوّيّقولّّّّوالّطاّغوتّّّّباّلّجّبتّّّّيّؤّمّنونّّّّاّلّكّتابّّّّمنّّّّنّصيباّّّّأوّتوا

ّآذاهمّحتىّالمسلمينّبنساءّّوشببّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّبهاّيهجوّاألشعارّينشدّأخذّالمدينةّإلىّرجعّلماّثم
ّ.ّمبسوطةّقتلهّقصةّوذكر"ّّورسوله؟ّهللاّآذىّقدّفإنهّّاألشرفّبنّلكعبّمن:ّ"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّقالّحتى
ّوإبراهيمّمالكّبنّكعبّّابنّعنّالزهريّعنّومعمرّرمانّبنّيزيدّعنّجعفرّبنّالحميدّعبدّحدثني:ّالواقديّوقال
ّصلىّإلىّالنبيّفجاءواّالمشركينّمنّمعهاّومنّّيهودّففزعت:ّقالّقتلهّإلىّالقصةّوذكرّجابرّعنّأبيهّعنّجعفرّبن
ّعلمناهّحدثّوالّجرمّبالّغيلةّقتلّّساداتناّمنّسيدّوهوّالليلةّصاحبناّطرقّقد:ّفقالواّأصبحواّحينّوسلمّعليهّهللا

ّاألذىّمناّنالّولكنهّاغتيلّماّرأيهّمثلّعلىّهوّممنّغيرهّّقرّكماّقرّلوّإنه:ّ"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقال
ّبينهمّيكتبّأنّإلىّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّمودعاه"ّّللسيفّكانّإالّمنكمّّأحدّهذاّيفعلّولمّبالشعرّوهجانا
ّمنّوذلتّوخافتّيهودّّفحذرتّالحارثّبنتّرملةّدارّفيّالعذقّتحتّكتاباّوبينهّبينهمّفكتبواّفيهّماّإلىّينتهونّّكتابا
ّ.ّاألشرفّابنّقتلّيوم

ّ:ّوجهينّمنّاألشرفّبنّكعبّبقتلّواالستدالل
ّالذيّالعامّالعلمّمنّعندهمّّوهوّوالسيرّبالمغازيّالعلمّأهلّبينّفيهّخالفّالّوهذاّمهادناّمعاهداّكانّأنه:ّأحدهما
ّ.ّالخاصةّنقلّعنّفيهّيستغنى
ّاليهودّأصنافّجميعّالمدينةّّقدمّلماّعاهدّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّمنّقدمناهّماّالعلمّأهلّعندّفيهّريبّالّومما
ّبنوّعهدهّنقضّثمّاألشرفّبنّكعبّعهدهّنقضّثمّّفحاربهمّهدهعّقينقاعّبنوّنقضتّثمّوقريظةّوالنضيرّقينقاعّبني

ّعليهّهللاّصلىّللنبيّمصالحينّكانواّأنهمّفيّظاهرّوأمرهمّالنضيرّبنيّمنّّاألشرفّابنّوكانّقريظةّبنوّثمّالنضير
ّبعدّذلكّّكانوّالضمريّأميةّبنّعمرّقتلهماّاللذينّالرجلينّديةّفيّيستعينهمّإليهمّخرجّلماّالعهدّّنقضواّوإنماّوسلم
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ّإنّثمّوسلمّعليهّهللاّصلىّللنبيّّمعاهدّكانّاألشرفّبنّكعبّأنّالخاصةّالروايةّذكرناّوقدّاألشرفّبنّكعبّمقتل
ّأنّبذلكّالعهدّنقضّإنماّأنهّعلىّخاصةّوالدليلّبلسانهّّوأذاهّبهجائهّللعهدّناقضاّجعلهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبي
ّواألذىّبأذاهّلهّالناسّندبّفعلل"ّّورسوله؟ّهللاّآذىّقدّفإنهّاألشرفّّبنّلكعبّنم:ّ"ّقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبي

ّوقالّ{ّّكّثيراّّّّأذىّّّّأّشّرّكواّاّلّذينّّّّوّمنّّّّقّبّلّكمّّّّمنّّّاّلّكّتابّّّّأوّتواّاّلّذينّّّّمنّّّّوّلّتّسّمّعنّّ}:ّتعالىّقالّكماّّباللسانّهوّالمطلق
ّّموّسىّآّذّواّّكاّلّذينّّّّتّكوّنواّال}:ّوقالّ{ّّأّذنّّهوّّّّوّيّقوّلونّّّالّنّبيّّّّيّؤّذونّّّاّلّذينّّّّوّمّنّهمّّ}:ّوقال{ّّأذىّّّّإالّّّّيّضّروّكمّّّّلنّّ}:ّتعالى
ّّتّؤّذواّّأنّّّّلّكمّّّّكانّّّّوّما}:ّقولهّإلى{ّالّنّبيّّّّيّؤّذيّّكانّّّّذّلّكمّّّّإنّّّّلّحّديثّّّّّمّسّتّأّنّسينّّّّوال}:ّوقالّاآلية{ّّقاّلواّّمّماّهللاّّّّّفّبّرّأّه

ّاللسانّأعمالّّمنّوذلكّوأمراّخبراّوالتسليمّعليهّالصالةّذكرّثمّاآلية{ّّأّبداّّّّبّعّدهّّّّمنّّّّأّزّواّجهّّّّتّنّكّحواّّّأنّّّّوالّهللّاّّّّرّسولّّ
ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّوقال{ّّواّلّمّؤّمّناتّّاّلّمّؤّمّنينّّّّيّؤّذونّّّينّّّواّلذّّ}:ّقولهّإلى{ّّوّرّسوّلهّّّهللاّّّّّيّؤّذونّّّاّلّذينّّّّإنّّ}:ّقالّثم

ّ.ّكثيرّوهذا"ّّالدهرّوأناّالدهرّيسبّآدمّّابنّيؤذيني:ّ"ّوتعالىّتباركّربهّعنّيرويّفيما
ّفيّمؤذيالّيضرّالّألنهّالقولّّعلىّأطلقّفلذلكّالضررّبخالفّالمكروهّوخفيفّالشرّلقليلّاسمّاألذىّأنّتقدمّوقد

ّ.ّالحقيقة
ّولرسولهّهللّأذىّورسولهّوسبّهللاّسبّأنّمعاهدّومعلومّرجلّلقتلّموجباّورسولهّهللاّأذىّمطلقّجعلّفإنهّوأيضا
ّيدلّوذلكّمناسباّكانّإذاّسيماّالّالحكمّلذلكّعلةّالوصفّذلكّأنّعلىّدلّالفاءّّبحرفّالحكمّعلىّالوصفّرتبّوإذا
ّعهدهّانتقاضّعلىّظاهرّّدليلّوهذاّالمعاهدينّمنّذلكّيفعلّمنّقتلّإلىّالمسلمينّلندبّعلةّورسولهّهللاّأذىّأنّّعلى
ّ.ّاألذىّأنواعّأخصّهوّّبلّالمسلمينّباتفاقّورسولهّهللاّأذىّمنّوالسبّورسولهّهللاّبأذى

ّبهاّيهجوّالمدينةّإلىّّرجوعهّبعدّأنشأهاّالتيّقصيدتهّالعهدّبهّنقضّماّأولّأنّجابرّحديثّفيّقدمناّفقدّوأيضا
ّوحدهّوهذاّقتلهّإلىّندبّالقصيدةّبهذهّهجاهّعندماّّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّوأنّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسول
ّ.ّمكةّإلىّبذهابهّالّّبالهجاءّالعهدّنقضّإنماّأنهّعلىّدليل
ّعلمهّفيّريبّالّلكنّّانفردّإذاّبهّيحتجّالّالواقديّكانّوإنّويؤيدهّذلكّيوضحّأشياخهّعنّالواقديّذكرهّوما

ّ.ّغيرهّعنّأسندناهّّماّإالّعنهّنذكرّولمّجهتهّمنّتفاصيلهاّمنّكثيرّواستعالمّبالمغازي
ّأحدّهذاّيفعلّولمّبالشعرّّوهجاناّاألذىّمناّنالّولكنهّاغتيلّماّرأيهّمثلّعلىّهوّممنّغيرهّقرّكماّقرّلو:ّ"ّفقوله
ّفقدّالمعاهدينّمنّهذاّفعلّمنّوأنّونحوهّبالهجاءّّاألشرفّابنّعهدّانتقضّإنماّأنهّفيّنص"ّّللسيفّكانّإالّمنكم

ّ.ّاالحتجاجّفيّالعمدةّوعليهّهذاّيوافقّالطريقينّّمنّالمسندّجابرّوحديثّالسيفّاستحق
ّعنهّبلغهّفلماّقتلهّإلىّالمسلمينّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّيندبّلمّالمدينةّإلىّورجعّمكةّإلىّذهبّلماّفإنهّوأيضا
ّمنّقفولهّكانّبعدّالذيّواألذىّالهجاءّذلكّأنّفعلمّالحادثّّالسببّإلىّيضافّالحادثّوالحكمّقتلهّإلىّندبهمّالهجاء
ّالجزيةّيعطيّالذيّبالذميّالظنّفماّّجزيةّيؤديّالّالذيّالمهادنّفيّهذاّكانّوإذاّولقتالهّعهدهّلنقضّموجبّمكة

ّ.ّالملة؟ّأحكامّويلزم
ّ.ّوالهجاءّالسبّربغيّأتىّقدّكانّاألشرفّابنّإن:ّقيلّفإن

ّاألشرفّبنّكعبّقدمّّلما:ّقالّعباسّابنّعنّعكرمةّعنّداودّعنّعديّأبيّبنّمحمدّثنا:ّقالّأحمدّاإلمامّفروى
ّوأهلّالسدانةّوأهلّالحجيجّأهلّونحنّمناّخيرّّأنهّيزعمّقومهّمنّالمنتبرّالصنبرّهذاّإلىّترىّأال:ّقريشّقالتّمكة

ّّمنّّّّنّصيباّّّّأوّتواّاّلّذينّّّّإّلىّّترّّّّأّلمّّ}:ّفيهّوأنزلت:ّقال{ّاأّلّبّترّّّّهوّّّّشاّنّئكّّّّّإنّّ}ّيهمفّفنزلت:ّقالّخيرّأنتم:ّقالّالسقاية
ّ.ّ{ّيراّّّنصّّ}ّّ:ّقولهّإلى{ّّسّبيالّّّآّمّنواّاّلّذينّّّّمنّّّّأّهّدىّّهّؤالءّّّّكّفّرواّّلّلّذينّّّّوّيّقوّلونّّّّوالّطاّغوتّّّّباّلّجّبتّّّّّيّؤّمّنونّّّاّلّكّتابّّ
ّكفارّمنّالمشركينّإلىّّانطلقّاألشرفّبنّكعبّأنّعكرمةّعنّأيوبّأخبرني:ّمعمرّقال:ّقالّالرازقّعبدّثنا:ّوقال
ّوهوّكتابّأهلّإنكم:ّفقالواّمعكمّإنا:ّلهمّوقالّّيغزوهّأنّوأمرهمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعلىّفاستجاشهمّقريش

ّقالواّثمّففعلّبهماّوآمنّالصنمينّلهذينّفاسجدّمعكّنخرجّأنّأردتّفإنّمنكمّّمكراّيكونّأنّنأمنّوالّكتابّصاحب
ّالماءّعلىّاللبنّّونسقيّالكوماءّوننحرّبالبيتّونطوفّالضيفّونقريّالرحمّنصلّنحنّمحمد؟ّأمّأهدىّّأنحن:ّله

ّاّلّكّتابّّّّمنّّّّأوّتواّّنّصيباّّّّذينّّالّّّّإّلىّّترّّّّأّلمّّ}ّّّفيهّفنزلت:ّقالّوأهدىّخيرّأنتمّبل:ّقالّبلدهّمنّوخرجّرحمهّقطعّومحمد
ّ.ّ{ّّسّبيالّّّآّمّنواّّاّلّذينّّّّمنّّّّأّهّدىّّهّؤالءّّّّكّفّرواّّلّلّذينّّّّوّيّقوّلونّّّّوالّطاّغوتّّّّباّلّجّبتّّّّيّؤّمّنونّّ
:ّعليهمّقدمّلماّاألشرفّبنّّلكعبّقالواّمكةّأهلّإن:ّ"قالّمالكّأبيّعنّالسديّعنّإسرائيلّثناّالرزاقّعبدّثنا:ّوقال
ّونصلّالماءّالحاجّونسقيّالكوماءّوننحرّربناّبيتّّنعمر:ّقالواّدينكمّعليّأعرضوا:ّقالّمحمد؟ّدينّأمّخيرّديننا

ّ".ّاآليةّهذهّتعالىّهللاّفأنزلّمحمدّدينّمنّّخيرّدينكم:ّقالّالضيفّونقريّالرحم
ّهللاّرسولّآذىّقدّفيهمّّهوّأوّالنضيرّبنيّدأحّوهوّاليهوديّاألشرفّبنّكعبّكان:ّالزهريّعنّعقبةّبنّموسىّقال

ّأدينناّأناشدك:ّسفيانّأبوّفقالّهللاّرسولّعلىّبهمّّفاستعانّعليهمّفقدمّقريشّإلىّوركبّبالهجاءّوسلمّعليهّهللاّصلى
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ّاللبنّونسقيّالكوماءّالجزورّنطعمّفإناّالحقّإلىّوأقربّرأيكّفيّأهدىّوأيناّّوأصحابه؟ّمحمدّدينّأمّهللاّإلىّأحب
ّالمشركينّرأيّّأجمعّحتىّمقبالّخرجّثمّسبيالّمنهمّأهدىّأنتم:ّاألشرفّابنّقالّالشمالّهبتّماّونطعمّّالماءّعلى
ّصلىّهللاّرسولّفقالّوبهجائهّوسلمّعليهّّهللاّصلىّهللاّرسولّبعداوةّمعلناّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّقتالّعلى
ّوقدّقتالناّعلىّفأجمعهمّقريشّإلىّخرجّوقدّوهجائناّبعداوتناّاستعلنّّفقدّاألشرف؟ّابنّمنّلناّمن:ّ"ّوسلمّعليهّهللا

ّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّقرأّثم"ّّمعهمّفيقاتلناّتقدمّأنّقريشاّينتظرّكانّماّأخبثّعلىّقدمّّثمّبذلكّهللاّأخبرني
ّإلى{ّاّلّكّتابّّّّمنّّّّنّصيباّّّّأوّتواّاّلّذينّّّّّإّلىّّترّّّّأّلمّّ}:ّوجلّعزّهللاّقالّأعلمّوهللاّكذلكّكانّإنّفيهّأنزلّماّالمسلمينّعلى
ّّ.قريشّوفيّفيهّمعهاّوآيات{ّّسّبيالّّ}:ّقوله
ّياّأنا:ّمسلمةّبنّمحمدّّلهّفقال"ّّشئتّبماّاألشرفّابنّاكفنيّاللهم:ّ"قالّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّلناّوذكر
ّوتأليبهّإياهّوهجائهّورسولهّهللّبعداوتهّاألشرفّابنّّهللاّفقتل:ّقالّثمّآخرهاّإلىّقتلهّفيّالقصةّوذكرّأاقتلهّهللاّرسول
ّ.ّبذلكّوإعالنهّقريشاّعليه
ّأهلّإلىّحارثهّبنّزيدّّوقدمّبدرّأصحابّأصيبّلماّأنهّاألشرفّبنّكعبّحديثّمنّكان:ّإسحاقّبنّمحمدّوقال

ّمنّبالمدينةّمنّإلىّوسلمّعليهّهللاّصلىّّهللاّرسولّبعثهماّبشيرينّالعاليةّأهلّإلىّرواحةّبنّهللاّوعبدّالسافلة
ّوعبدّالظفريّبردةّأبيّبنّالمغيثّابنّهللاّعبدّحدثنيّكماّالمشركينّّمنّقتلّمنّوقتلّعليهّتعالىّهللاّبفتحّالمسلمين

ّكان:ّقالواّحديثهّبعضّحدثنيّقدّواحدّكلّسهلّبنّأمامهّأبيّبنّوصالحّقتادةّبنّعمرّبنّّوعاصمّبكرّأبيّبنّهللا
ّيروونّالذيّهذاّأحق:ّالخبرّّبلغهّحينّفقالّالنضيرّبنيّمنّأمهّوكانتّنبهانّبنيّأحدّثمّطيءّمنّاألشرفّبنّكعبّ

ّالناسّوملوكّالعربّأشرافّفهؤالءّرواحةّبنّهللاّوعبدّّزيداّيعنيّالرجالن؟ّهذانّسمىّالذينّهؤالءّقتلّمحمداّأن
ّمكةّقدمّحتىّخرجّالخبرّهللاّعدوّتيقنّفلماّظهرهاّمنّخيرّاألرضّلبطنّالقومّّهؤالءّأصابّمحمداّكانّلئنّوهللا
ّعلىّيحرضّّوجعلّوأكرمتهّفأنزلتهّأميةّبنّالعيصّأبيّبنتّعاتكةّوعندهّالسهميّوداعةّأبيّبنّالمطلبّّعلىّونزل
ّوماّشعراّوذكرّببدرّأصيبواّالذينّقريشّّمنّالقليبّأصحابّويبكيّاألشعارّوينشدّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسول

ّصلىّهللاّرسولّفقالّآذاهمّحتىّالمسلمينّبنساءّيشببّالمدينةّّإلىّاألشرفّبنّكعبّرجعّثمّوغيرهّحسانّعليهّدر
ّرسولّياّبهّلكّأنا:ّمسلمةّبنّمحمدّفقال"ّّاألشرف؟ّبابنّليّمن:ّ"المغيثّأبيّبنّهللاّعبدّّحدثنيّكماّوسلمّعليهّهللا
ّ.ّالقصةّوذكرّأقتلهّأناّهللاّ

ّوإبراهيمّمالكّبنّكعبّابنّعنّالزهريّومعمرعنّرومانّبنّيزيدّعنّجعفرّبنّالحميدّعبدّثنيحد:ّالواقديّوقال
ّكانّاألشرفّابن:ّقالواّعليهّاجتمعواّالذيّفكانّبطائفةّمنهّحدثنيّّقدّفكلّهللاّعبدّبنّجابرّعنّأبيهّعنّجعفرّبن

ّصلىّهللاّرسولّوكانّشعرهّفيّقريشّكفارّعليهمّويحرضّوأصحابهّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّيهجوّوكانّشاعرا
ّومنهمّوالحصونّالحلقةّأهلّّفيهمّاإلسالمّدعوةّتجمعهمّالذينّالمسلمونّمنهمّأخالطّوأهلهاّالمدينةّقدمّوسلمّعليهّّهللا

ّكلهمّاستصالحهمّالمدينةّقدمّحينّوسلمّعليهّّهللاّصلىّهللاّرسولّفأرادّوالخزرجّاألوسّجميعاّللحيينّحلفاء
ّصلىّهللاّرسولّيؤذونّالمدينةّأهلّمنّواليهودّالمشركونّفكانّمشركاّّوأبوهّمسلماّيكونّالرجلّانوكّوموادعتهم

ّّمنّّّّوّلّتّسّمّعنّّ}ّّ:ّأنزلّوفيهمّعنهمّوالعفوّذلكّعلىّبالصبرّوالمسلمينّنبيهّهللاّفأمرّشديداّأذىّوأصحابهّّوسلمّعليهّهللا
ّأنزلّوفيهم{ّاأّلّمورّّّّعّزمّّّّمنّّّّذّلكّّّّفّإنّّّّّوّتّتّقواّّتّصّبّرواّّوّإنّّّّكّثيراّّّّأذىّّّّأّشّرّكواّاّلّذينّّّّوّمنّّّّقّبّلّكمّّّّمنّّّاّلّكّتابّّّّأوّتواّاّلّذينّّ
ّ.ّاآلية{ّّيّرّدوّنّكمّّّّلّوّّاّلّكّتابّّّّأّهلّّّّمنّّّّكّثيرّّّّودّّ}:ّهللا
ّزيدّقدمّفلماّمنهمّبلغّوقدّّالمسلمينّوإيذاءّوسلمّهعليّهللاّصلىّهللاّرسولّإيذاءّعنّيمسكّأنّاألشرفّابنّأبىّفلما
ّويلكم:ّلقومهّقالّثمّوذلّكبتّمقرنينّاألسرىّورأىّّمنهمّأسرّمنّوأسرّالمشركينّبقتلّبدرّمنّبالبشارةّحارثةّبن
ّحييناّماّعداوته:ّقالواّعندكم؟ّفماّوأسرواّقتلواّقدّالناسّسراةّهؤالءّاليومّّظهرهاّمنّلكمّخيرّاألرضّلبطنّوهللا
ّمعهمّّفأخرجّينتدبونّلعلهمّقتالهاّوأبكيّفأحضهاّقريشّإلىّأخرجّولكنيّوأصابهم؟ّقومهّوطئّّوقدّأنتمّوما:ّقال

ّفجعلّالعيصّأبيّبنّأسدّبنتّّعاتكةّوتحتهّالسهميّصبرةّأبيّبنّوداعةّأبيّعندّرحلةّووضعّمكةّقدمّحتىّفخرج
ّفذكرّحسانّّفقالّنزلّمنّعلىّكعبّبنزولّفأخبرهّحسانّهبّأجابهّوماّالشعرّمنّبهّرثاهمّماّوذكرّيرثيّقريشا

ّماّترىّأالّاليهودي؟ّولهذاّلناّما:ّوقالتّّرحلهّنبذتّهجاؤهّبلغهاّفلما:ّقالّفيهمّنزلّالذينّالبيتّأهلّبهّهجاّشعرا
ّعلىّنزلّفاألشرّابن:ّفقالّحساناّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّّدعاّقومّعندّتحولّفكلماّفتحولّحسان؟ّبناّيصنع
ّابنّقدومّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّبلغّفلماّالمدينةّقدمّمأوىّيجدّلمّفلماّرحلةّنبذّحتىّّيهجوهمّيزالّفالّفالن

ّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّّوقال"ّاألشعارّوقولهّالشرّإعالنهّفيّشئتّبماّاألشرفّابنّاكفنيّاللهم:ّ"قالّاألشرفّ
ّوذكرّفافعل:ّقالّأقتلهّوأناّهللاّرسولّياّأنا:ّمسلمةّّبنّمحمدّفقال"ّّاني؟آذّفقدّاألشرفّابنّمنّليّمن:ّ"ّوسلم

ّ.ّالحديث
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ّعلىّوواطأهمّوسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبيّمحاربةّعلىّوحضهمّقريشّقتلىّرثىّأنه:ّذنوبّاألشرفّالبنّاجتمعّفقد
ّ.ّوالمؤمنينّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّّوهجاّدينهّمنّخيرّدينهمّأنّبإخبارهّمحاربتهّعلىّوأعانهمّذلك
ّ:ّوجوهّمنّالجواب:ّقلنا

ّلماّقتلهّإلىّندبّوإنماّهناكّّقالّماّوقالّمكةّإلىّذهبّلكونهّقتلهّإلىّيندبّلمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأن:ّأحدها
"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّلعداوةّمعلناّالمدينةّقدمّثم:ّ"بقولهّّالمتقدمّجابرّحديثّفيّمفسراّذلكّجاءّكماّوهجاهّقدم
ّقتلهّّإلىّندبّحينئذّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّوأنّالرجوعّبعدّقالهاّالتيّاألبياتّتلكّالعهدّّبهّقطعّماّأولّأنّبينّثم

ّ".ّّوهجائنا؟ّّبعداوتناّاستعلنّقدّفإنهّاألشرفّابنّمنّلناّمن:ّ"ّعقبةّبنّموسىّحديثّفيّوكذلك
ّّ:شيئانّذلكّويؤيد
ّإلىّاألشرفّبنّوكعبّّأخطبّبنّحييّجاء:ّقالّعكرمةّعنّدينارّبنّعمروّعنّروىّنةعييّبنّسفيانّأن:ّأحدهما

ّنصلّنحن:ّفقالواّمحمد؟ّوماّأنتمّما:ّفقالواّمحمدّّوعنّعناّفأخبروناّالعلمّوأهلّالكتابّأهلّأنتم:ّفقالواّمكةّأهل
ّسراقّواتبعهّأرحامناّقطعّصنبورّدومحمّالحجيجّونسقيّالعناةّونفكّاللبنّعلىّّالماءّونسقيّالكوماءّوننحرّاألرحام
ّّنّصيباّّّّأوّتواّاّلّذينّّّّّإّلىّّترّّّّأّلمّّ}:ّتعالىّهللاّفأنزلّسبيالّوأهدىّخيرّأنتمّبل:ّفقالواّهو؟ّأمّخيرّفنحنّغفارّبنوّّالحجيج

ّ.ّ{ّّنّصيراّّّّلهّّّّّتّجدّّّنّّّفلّّّهللاّّّّّيّلّعنّّّّوّمنّّّهللّاّّّّلّعّنّهمّّّاّلّذينّّّّأوّلّئكّّ}:ّقولهّإلى{ّاّلّكّتابّّّّمنّّ
ّالنضيرّبنيّمنّاليهودّمنّّرجلينّأخطبّبنّوحييّاألشرفّبنّكعبّفيّنزلتّاآليةّهذهّأنّلناّذكر:ّقتادةّقالّوكذلك

ّالحرمّوأهلّالسقايةّوأهلّالسدانةّأهلّفإناّوأصحابه؟ّّمحمدّأمّأهدىّنحن:ّالمشركونّلهماّفقالّالموسمّفيّقريشاّلقيا
ّهللاّفأنزلّوأصحابهّمحمدّحسدّذلكّعلىّمحلهماّإنماّكاذبانّأنهماّيعلمانّوهماّّوأصحابهّمحمدّمنّهدىأّأنتم:ّفقاال
ّإن:ّقومهماّلهماّقالّّقومهماّإلىّرجعاّفلما{ّّنّصيراّّّّلهّّّّتّجدّّّّفّلنّّّهللاّّّّّيّلّعنّّّّوّمنّّّهللّاّّّّلّعّنّهمّّّاّلّذينّّّّأوّلّئكّّ}:ّفيهمّّتعالى
ّ.ّوبغضهّحسدهّإالّذلكّّعلىّحملناّماّوهللاّصدق:ّقاالّوكذاّكذاّفيكماّنزلّقدّأنهّيزعمّمحمدا
ّصلىّالنبيّفندبّقدماّإنهماّّثمّقاالّماّوقاالّمكةّإلىّذهباّالرجلينّكالّأنّفيهماّمختلفينّوجهينّمنّمرسالنّوهذان

ّعليهّهللاّصلىّالنبيّفأجالهمّعهدالّالنضيرّبنوّنقضّحتىّّأخطبّابنّعنّوأمسكّاألشرفّابنّقتلّإلىّوسلمّعليهّهللا
ّاألمرّأنّفعلمّمعهمّهللاّقتلهّحتىّحصنهمّقريظةّبنيّمعّدخلّانهزمواّفلماّاألحزابّّعليهّجمعّثمّبخيبرّفلحقّوسلم
ّونحوهّالهجاءّمنّاألشرفّابنّبهّاختصّماّهوّوإنماّاألشرفّابنّقتلّإلىّالموجبّللندبّهوّيكنّلمّبمكةّأتياهّّالذي
ّهللاّصلىّالنبيّّعليهّنصّكماّقتلهّإلىّللندبّموجبّورسولهّهللّاألذىّمجردّلكنّعاضدّمؤيداّبمكةّفعلهّماّّكانّوإن
ّ.ّحديثهّفيّجابرّبينهّّوكما"ّّورسوله؟ّهللاّآذىّقدّفإنهّاألشرفّبنّلكعبّمن:ّ"بقولهّوسلمّعليه
ّالنبيّأمرّمنّكانّلماّ:ّقالّجابرّعنّأبيهّعنّالحارثيّجعفرّبنّإبراهيمّحدثنيّقالّأويسّأبيّابنّأن:ّالثانيّالوجه
:ّوقال:ّمنهاّوكانّبمكةّولحقّاألشرفّبنّكعبّّاعتزلّقينقاعّبنيّوأحسبه:ّفيهّكذاّقريظةّوبنيّوسلمّعليهّهللاّصلى

ّودينّمحمدّدينّمنّوأقدمّخيرّدينكم:ّقالّوأصحابه؟ّمحمدّدينّأمّخيرّّأديننا:ّبمكةّلهّفقيلّأقاتلهّوالّعليهّأعينّال
ّ.ّمحاربتهّيظهرّلمّأنهّعلىّدليلّفهذاّّديثحّمحمد

ّوسبهّوتحضيضهّالمشركينّّلقتلىّمرثيتهّفإنّباللسانّأذىّهوّإنماّاألشرفّابنّأتاهّماّجميعّأن:ّالثانيّالجواب
ّفيّنازعناّومنّمحاربةّفيهّعمالّيعملّولمّباللسانّقولّّكلهّعليهّالكفارّدينّوتفضيلّاإلسالمّدينّفيّوطعنهّوهجاءه

ّألنّمنازعةّأشدّالمسلمينّقتلّعلىّباللسانّوحضهمّالكفارّدينّتفضيلّفيّفهوّونحوهّّوسلمّعليهّهللاّصلىّبيالنّسب
ّكماّعندناّأيضاّعهدهّّانتقضّقتالهمّإلىّالكفارّودعاّالمسلمينّبعوراتّوأخبرهمّالحربّألهلّتجسسّإذاّالذميّ

ّبأخبارّومطالعتهمّللكفارّبالتجسسّالعهدّينتقضّّالّيقولّفإنهّعهدهّينتقضّالّالسابّإنّقالّومنّالسابّعهدّينتقض
ّلمّاألشرفّوابنّأصحابهّبينّخالفّعلىّوالشافعيّوالثوريّحنيفةّأبيّمذهبّّوهوّعندهمّاألولىّبطريقّالمسلمين

ّّ.للعهدّنقضّّكلهّذلكّإن:ّنقولّونحنّالمسائلّهذهّفيّنازعّمنّعلىّحجةّفهوّفقطّباللسانّاألذىّّإالّمنهّيوجد
ّكونّفإنّريبّبالّوسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبيّسبّدونّهوّالمسلمينّدينّعلىّالكفارّدينّتفضيلّأن:ّالثالثّابوالجو
ّمرثيتهّوأماّاألولىّبطريقّفالسبّللعهدّناقضاّذلكّّكانّفإنّمشتوماّمسبوباّكونهّمنّحاالّأحسنّمفضوالّالشيء
ّالنبيّمحاربةّعلىّأجمعواّقدّكانواّوقريشّالمحاربةّعلىّقريشّتهييجّفيهّّماّفأكثرّثأرهمّأخذّعلىّوحضهمّللقتلى
ّإلىّذلكّّفيّيحتاجواّفلمّحربهّعلىّللنفقةّسفيانّأبوّفيهاّكانّالتيّالعيرّوأرصدواّبدرّعقبّوسلمّّعليهّهللاّصلى
ّهلّوهجاءهّوسلمّعليهّهللاّصلىّّللنبيّسبهّلكنّومحاربةّغيظاّزادهمّربماّوتفضيلهّمرثيتهّنعمّاألشرفّابنّكالم

ّكانّفإذاّوأبلغّالكالمّمنّغيرهّفيّماّالفسادّمنّفيهّالهجاءّّأنّفعلمّبهّويغريهمّالمحاربةّعلىّيهيجهمّمماّأيضاّولدينه
ّكنّاللواتيّالنسوةّمنّجماعةّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّقتلّولهذاّأولىّنقضاّيكونّّأنّفهوّنقضاّالكالمّمنّغيره

ّ.ّقتالهّعلىّوتحضّعليهّنتعيّكانتّعماّعفوهّمعّويهجونهّّيشتمنه
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:ّتعالىّقولهّأنّكثيرةّوجوهّّمنّالعلمّأهلّعندّاشتهرّقدّأنهّوذلكّأخرّوجوهّمنّلناّحجةّذكرهّماّأنّ:الرابعّالجواب
ّلعنهّأنهّسبحانهّهللاّأخبرّوقدّلقريشّقالهّبماّاألشرفّّبنّكعبّفيّنزلت{ّاّلّكّتابّّمنّّّّنّصيباّّّّأوّتواّاّلّذينّّّّإّلىّّترّّّّأّلمّّ}

ّالمسلمينّعلىّنصرهّيجبّلكانّعهدّلهّكانّلوّألنهّلهّعهدّالّأنهّعلىّدليلّّوذلكّنصيراّلهّتجدّفلنّلعنهّمنّوأن
ّيجعلهّلمّّوإنماّوسب؟ّشتمّمنّمنهّأغلظّهوّبماّفكيفّناصرهّوعدمّعهدهّانتقاضّيوجبّالكالمّهذاّّمثلّأنّفعلم
ّبهّهللاّأعلمّوإنماّبهّيجهرّولمّالكالمّّبهذاّيعلنّلمّألنهّللعهدّناقضاّذلكّبمجردّأعلمّوهللاّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبي

ّبذنبّإالّوالمعاهدينّالمسلمينّمنّأحداّليأخذّوسلمّعليهّهللاّّصلىّالنبيّيكنّولمّباألحاديثّتقدمّكماّوحياّرسوله
ّمنهّخيفّمنّنعمّالناسّعندّوثبوتهّأذاهّلظهورّيقتلّأنّاستحقّوالعداوةّالهجاءّالمدينةّوأعلنّإلىّرجعّفلماّظاهر

ّ.ّعليهّوتثبتّّالمحاربةّتظهرّحتىّيكونّفالّعليهّالمحاربةّحكمّإجراءّأماّالعهدّإليهّينبذّفإنهّالخيانةّ
ّوينشدّويروىّيحفظّّموزونّكالمّوالشعرّبالهجاءّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّاألشرفّبنّكعب:ّقيلّفإن

ّالمنثورّللكالمّليسّماّهللاّسبيلّعنّوالصدّّاألذىّفيّالتأثيرّمنّلهّذلكوّالناسّبينّويشتهرّواأللحانّباألصوات
ّأثراّفيهمّهجاءهّفيؤثر"ّالنبلّمنّفيهمّأنكىّلهو:ّ"ويقولّيهجوهمّأنّحسانّّيأمرّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّكانّولذلك
ّ.ّالشعرّأضعافّمنثورّبكالمّسبواّلوّعنهاّيمتنعونّالّأشياءّمنّبهّّيمتنعونّعظيما
ّإذاّوالشيءّوكثرّوأذاهّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّمنهماّتكررّالمتقدمةّالولدّوأمّاألشرفّبنّكعبّفإنّوأيضا
ّالجريمةّهذهّمثلّمنهّكثرّمنّقتلّيجيزونّالحنفيةّّأنّحكيتمّوقدّانفردّإذاّلهّليستّأخرىّحالّلهّصارّواستمرّكثر
ّ.ّبهّيقولّأنّالمخالفّيمكنّالحديثّعليهّدلّّماّفإذاّمنهّيتكررّلمّمنّقتلّيجيزواّلمّوإن
ّهوّهل:ّللعهدّالناقضّفيّالكالمّّويبقىّلعهدهّناقضّلدمهّمهدرّالذميّمنّالجملةّفيّالسبّأنّيفيدناّهذاّإنّ:أوالّقلنا
ّإنهّيقالّأنّوجبّالسبّهذاّمثلّكانّفماّآخرّنظرّهذاّّالسب؟ّمطلقّأوّغلظّأوّكثرّماّوهوّالسبّمنّخاصّنوع
ّكانّدمهّيبيحّوأذاهّالذميّكالمّمنّشيئاّأنّزاعمّزعمّفلوّالسنةّنصّيخالفّأنّألحدّّيسوغّالّحتىّلذمياّلدمّمهدر
ّ.ّألحدّفيهّعذرّالّخالفاّالصريحةّالصحيحةّللسنةّّمخالفا
ّواحدّقتلّليسّفإنهّوقدراّّصفةّأوّقدراّأوّصفةّأنواعهّبعضّيتغلظّقدّللعقوبةّالموجبّالجنسّأنّريبّال:ّثانياّوقلنا
ّالجنايةّّوليستّصالحينّأبوينّبينّفقيرّيتيمّظلمّمثلّالناسّبعضّظلمّوالّصالحّعالمّولدّأوّقتلّوالدّمثلّالناسّمن
ّسنةّمضتّوكذلكّذلكّغيرّّفيّكالجنايةّالحرامّوالشهرّواإلحرامّكالحرمّالمشرفةّاألحوالّواألماكنّاألوقاتّفي

ّالذنبّأي:ّلهّقيلّوقدّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّوقالّاألسبابّّهذهّأحدبّالقتلّتغلظّإذاّالدياتّبتغليظّالراشدينّالخلفاء
ّأي؟ّثم:ّلهّقيل"ّمعكّيطعمّأنّخشيةّولدكّتقتلّأن:ّ"قالّأي؟ّثم:ّلهّقيل"ّخلقكّوهوّنداّّهللّتجعلّأن:ّ"قالّأعظم؟

ّمنهّوكثرّالمسلمينّمنّخلقّّدماءّوسفكّمتعددةّمراتّالطريقّقطعّمنّأنّشكّوال"ّّجاركّحليلةّتزانيّأنّثم:ّ"قالّ
ّهللاّصلىّالنبيّسبّمنّأكثرّمنّأنّريبّوالّواحدةّّمرةّإالّيقطعهّلمّمنّجرمّمنّأعظمّجرمهّكانّاألموالّأخذ
ّتكونّأنّيجبّبحيثّالمنثورةّالواحدةّبالكلمةّسبهّمنّجرمّمنّأغلظّجرمهّّفإنّسبهّفيّالقصائدّنظمّأوّوسلمّعليه
ّيكنّلمّّعنهّيعفىّأنّأهالّكانّلوّالمقلّوإنّأوجبّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّلرسولّواالنتصارّأوكدّّعليهّالحدّإقامة
ّ.ّلذلكّأهالّهذا

ّالذميّلدمّمهدرّالظاهرّّالسبّومطلقّورسولهّهللّاألذىّجنسّأنّعلىّيدلّاألحاديثّمنّكغيرهّالحديثّهذاّولكن
ّ:ّوجوهّمنّوذلكّقدراّأوّانوعّسبهّّلتغلظّبعضّمنّجرماّأغلظّاألشخاصّبعضّكانّوإنّلعهدهّناقض
ّإلىّالندبّعلةّفجعل"ّّورسوله؟ّّهللاّآذىّقدّفإنهّاألشرفّبنّلكعبّمن:ّ"ّقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأن:ّأحدها
ّهللاّأذىّمطلقّيكونّأنّفيجبّبقدرّوالّبنوعّمقيداّّليسّمطلقّاسمّورسولهّهللاّوأذىّورسولهّهللاّآذىّأنهّقتله

ّريبّبالّأذىّومنثورهّومنظومهّوكثيرهّالسبّوقليلّوغيرهّذميّمنّذلكّّفعلّمنّقتلّلىإّلالنتدابّعلةّورسوله
ّتعالىّّهللاّأذىّفيّبالغّقدّفإنهّلكعبّمن:ّلقالّالمعنىّهذاّيردّلمّولوّبقتلهّورسولهّهللاّأمرّالحكمّوهوّبهّفيتعلق

ّجوامعّأوتيّالذيّوسلمّعليهّّهللاّصلىّوهوّورسولهّهللاّأذىّعلىّداومّقدّأوّورسولهّهللاّأذىّمنّأكثرّقدّأوّورسوله
ّ.ّورضاهّغضبهّفيّحقّإالّوسلمّعليهّهللاّصلىّّشفتيهّبينّمنّيخرجّولمّالهوىّعنّينطقّالّالذيّوهوّالكلم

ّيقيدهّولم"ّّللسيفّكانّإالّّمنكمّأحدّهذاّيفعلّوالّبالشعرّوهجاناّاألذىّمناّنالّإنه:ّ"اآلخرّالحديثّفيّقولهّوكذلك
ّ.ّبالكثره
ّالحكمّأصلّفيّتأثيرّلهّّليسّالنظمّأنّفعلمّدمهّأهدرّوكالهماّمنثورّبكالمّواليهوديةّالمنظومّبهجائهّآذاهّأنه:ّالثاني

ّيكونّأنّيجوزّوالّالعلةّمنّجزاءّيجعلّفالّالتأثيرّّعديمّكانّبدونهّالحكمّثبتّإذاّوالوصفّالناظمّذلكّيخصّلمّإذ
ّإذاّأماّوالزناّكالقتلّاألخرىّفيّمندرجةّإحداهماّتكنّلمّإذاّيكونّإنماّكذلّّألنّبعلتينّالحكمّتعليلّبابّمنّهذا

ّ.ّالتأثيرّعديمّواألخصّالعلةّهوّاألعمّفالوصفّاألخرىّفيّإحداهماّّاندرجت
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ّأوّقوالّكانّسواءّللدمّّمبيحاّكونهّفيّوخفيفهّوغليظهّوكثيرهّقليلهّبينّفرقّالّللدمّالمبيحّالجنسّأن:ّالثالثّالوجه
ّإذاّالدمّيبيحّماّاألفعالّأوّاألقوالّمنّأنّزعمّّفمنّاألصولّقياسّهوّوهذاّذلكّونحوّوالمحاربةّوالزناّالردةكّفعال
ّعلىّيدلّنصّوالّبنفسهّأصالّيكونّبنصّإالّذلكّلهّوليسّاألصولّّقياسّعنّخرجّفقدّالقلةّمعّيبيحهّوالّكثر
ّالدبرّفيّوالفاحشةّبالمثقلّالقتلّمنهّكثرّمنّقتلّجوازّمنّالمنازعّإليهّذهبّوماّالقليلّدونّّالكثيرّفيّالقتلّإباحة

ّرضخّأنهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعنّصحّقدّإنهّواحدّثمّالجميعّفيّوالكالمّمذهبّحكايةّهوّإنماّالقبلّدونّ
ّوقالّمنهّيتكررّلمّأنهّمعّقوداّبالمثقلّقتلّمنّقتلّفقدّاألنصارّمنّبجاريةّذلكّّفعلّألنهّحجرينّبينّيهوديّرأس
ّفاعلّقتلواّبعدهّّمنّأصحابهّوكذلكّالتكررّيعتبرّولم"ّّبهّوالمفعولّالفاعلّاقتلوا:ّ"ّلوطّقومّعملّيعملّّالذيّفي
ّ.ّالتكررّعدمّمعّذلكّغيرّأوّحرقاّأوّرجماّإماّذلك
ّكانّددةالمتعّوالمراتّّالواحدةّالمرةّبينّالدمّإباحةّفيّمستويةّعليهاّالمجمعّأوّالمنصوصةّاألصولّكانتّوإذا

ّ.ّجائزّغيرّوذلكّالكليةّاألصولّخالفّّعلىّبلّلهّنضيرّوالّأصلّبالّحكمّإثباتّالدمّإباحةّفيّبينهماّالفرق
ّواحدةّبآيةّكفرّلوّكماّّبالكفرّيصرحّلمّوإنّوكثيرهّواحدهّفيهّيستويّاألقوالّمنّاإليمانّينقضّماّأن:ّذلكّيوضح

ّمنّاإليمانّينقضّماّوكذلكّالرسولّبتكذيبّّصرحّلوّكماّهفإنّواحدةّمرةّالرسولّبسبّأوّظاهرةّبفريضةّأو
ّذلكّيستلزمّماّفكذلكّيكررهّلمّوإنّبذلكّعهدهّانتقض"ّذمتكّمنّوبرئتّّالعهدّنقضتّقد:ّ"وقالّبهّصرحّلوّاألقوال

ّ.ّتكريرّإلىّيحتاجّالّذلكّونحوّالدينّفيّوالطعنّّالسبّمن
ّمخصوصّقدرّالمبيحّألنّّأوّللدمّمبيحّجنسهاّألنّيقتلّأنّفإماّألفعالواّاألقوالّهذهّمنّأكثرّإذاّأنه:ّالرابعّالوجه
ّإالّحداّذلكّفيّيحدّأنّألحدّوليسّللدم؟ّالمبيحّالمقدارّّذلكّحدّفماّالثانيّكانّوإنّالمطلوبّفهوّاألولّكانّفإن

ّأوّقولّاألصولّفيّسليّفإنهّهذاّمثلّفيّمنفيةّوالثالثةّالمقدراتّفيّالقياسّيرىّّمنّعندّقياسّأوّإجماعّأوّبنص
ّمراتّبأربعّّإالّيثبتّالّفإنهّالزناّفيّباإلقرارّهذاّينتقضّوالّمنهّأقلّيبيحهّفالّمخصوصّعددّمنهّالدمّّيبيحّفعل
ّالّفإنهّالمالعنةّرجمّأوّبهاّالقودّيرىّّمنّعندّيميناّخمسينّبعدّإالّيثبتّالّفإنهّبالقسامةّالقتلّأوّبهّيقولّمنّعند
ّهوّليسّللدمّالمبيحّألنّنكلتّإذاّالزوجّبشهادةّترجمّأنهاّيرىّمنّعندّمراتّالزوجّأربعّشهديّأنّبعدّإالّيثبت

ّلمّونحنّذلكّثبوتّّعلىّودليلّحجةّواأليمانّاإلقرارّوإنماّالقتلّفعلّأوّالزناّفعلّالمبيحّوإنماّاأليمانّوالّّاإلقرار
ّفيّلهّنصابّالّللدمّالمبيحّالعملّأوّالقولّّفسنّإن:ّ"قلناّوإنماّمحدودةّنصبّلهاّالشرعيةّالحججّأنّفيّننازع
ّ".ّبجنسهّمعلقّالحكمّوإنماّالشرع
ّكانّفإنّاإلمامّرأيّإلىّّيرجعّتعزيزاّأوّفعلهّيجبّحداّيكونّأنّإماّاألشياءّهذهّكثرةّعندّالقتلّأن:ّالخامسّالوجه
ّفيّفليسّالثانيّكانّوإنّتحكمّذلكّوىسّبماّالقولّّإذّبالجنسّتعليقهّإالّلهّحدّوالّموجبهّتحديدّمنّبدّفالّاألول

:ّ"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّقولهّمثلّذلكّفيّالواردةّوالعموماتّيخصهّبدليلّإالّّإثباتهّيجوزّفالّبالقتلّتعزيرّاألصول
ّ.ّأيضاّذلكّعلىّتدل"ّّثالثّبإحدىّإالّمسلمّامرئّّدمّيحلّال

ّبشرّبنّوعبادّنائلةّوأباّمسلمةّّبنّمحمد:ّالمسلمينّمنّهقتلوّالذينّالخمسةّالنفرّأن:ّبهّاالستداللّمنّالثانيّالوجه
ّبهّيظهرونّبكالمّويخدعوهّيغتالوهّأنّوسلمّعليهّهللاّّصلىّالنبيّلهمّأذنّقدّجبرّبنّعبسّوأباّأوسّبنّوالحارث

ّاعتقدّلوّبلّالكفرّألجلّذلكّبعدّقتلهّيجزّلمّأماناّلكافرّأظهرّمنّأنّالمعلومّّومنّيقتلوهّثمّووافقوهّآمنوهّقدّأنهم
ّبنّعمروّعنهّرواهّّفيماّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّقالّمستأمناّصارّذلكّعلىّوكلمهّآمنهّالمسلمّأنّالحربيّّالكافر
ّ.ّماجهّوابنّأحمدّاإلمامّرواه"ّّكافراّالمقتولّّكانّوإنّبريءّمنهّفأناّقتلهّثمّومالهّدمهّعلىّرجلّآمنّمن:ّ"الحمق
ّّ.ماجهّابنّرواه"ّّتقتلهّّفالّدمهّعلىّالرجلّآمنكّإذا:ّ"قالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعنّصردّبنّسليمانّوعن
ّ.ّوغيرهّداودّأبوّّرواه"ّّمؤمنّيفتكّالّالفتكّقيدّاألمان:ّ"ّقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعنّهريرةّأبيّوعن
ّالكافرّفيّجائزّهذاّمثلّّأنّوزعمّاهذّقبلّالعهدّونقضّاألمانّخلعّقدّكانّألنهّبهّفتكواّإنماّأنهمّالخطابيّزعمّوقد
ّمستأمناّصارّبهّكلموهّالذيّالكالمّهذا:ّيقالّلكنّّالغرةّأوقاتّفيّعليهمّواإلغارةّالبياتّجازّكماّلهّعهدّالّالذي
ّويصيرّالحربيّدمّيعصمّاألمانّفإنّالكفرّبمجردّقتلهّيجوزّالّذلكّومثلّّأمانّشبهةّلهّيكونّأنّأحوالهّوأدنى
ّالوجهّّبهذاّقتلهّحلّومنّورسولهّهللّوأذاهّهجائهّألجلّقتلوهّوإنماّمواضعهّفيّمعروفّهوّكماّهذاّّمنّبأقلّمستأمنا

ّفيّوالسعيّورسولهّهللاّومحاربةّّالطريقّقطعّألجلّقتلهّوجبّمنّالمسلمّآمنّلوّكماّعهدّوالّبأمانّدمهّيعصمّلم
ّأركانّتركّألجلّأوّالردةّألجلّقتلهّوجبّمنّآمنّوأّزناهّّألجلّقتلهّوجبّمنّآمنّأوّللقتلّالموجبّبالفسادّاألرض
ّمنّحدّقتلهّألنّذمةّعقدّأوّهدنةّعقدّأوّأمانّعقدّكانّسواءّعهدّعقدّلهّيعقدّّأنّيجوزّوالّذلكّونحوّاإلسالم
ّنآمنيّبهّصارواّّفعلّأوّقولّهناكّفليسّوالبياتّاإلغارةّوأماّسيأتيّكماّحربياّكافراّكونهّلمجردّقتلهّوليسّّالحدود

ّالدمّمعهّيحقنّالّونحوهّبالهجاءّورسولهّّهللاّأذىّأنّفثبتّاألشرفّبنّكعبّقصةّبخالفّأومنواّقدّأنهمّاعتقدواّوال
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ّكلّويعقدهّكافرّلكلّعقدهّيجوزّاألمانّفإنّاألولىّبطريقّالمؤقتةّّوالهدنةّالمؤبدةّبالذمةّمعهّيحقنّالّفأنّباألمان
ّكثيرةّبشروطّإالّيعقدّوالّنائبهّأوّاإلمامّإالّيعقدهاّالّوالذمةّروطالشّمنّشيءّالمستأمنّّعلىّيشرطّوالّمسلم

ّفظنّاألشرفّابنّقتلّّفيّشبهةّالسفهاءّلبعضّعرضتّكانّوقدّونحوهّالصغارّالتزامّمن:ّالذمةّأهلّعلىّتشترطّ
ّالعهدّأنّنظّالفقهاءّحتىّلبعضّعرضتّالتيّّالشبهةّنظيرّوذلكّأمانّبظاهرّأوّمتقدمةّبذمةّيعصمّهذاّمثلّدمّأن
ّأبيهّعنّالثوريّسعيدّبنىّسفيانّأخيّسعيدّّبنّعمرّعنّعيينةّبنّسفيانّأخبرني:ّوهبّابنّفروىّبذلكّينتقضّال

ّمعاويةّيا:ّمسلمةّبنّمحمدّفقالّغدراّقتلهّكان:ّيامينّابنّفقالّّمعاويةّعندّاألشرفّابنّقتلّذكر:ّقالّعبايةّعن
ّإالّّهذاّدمّليّيخلواّوالّأبداّبيتّسقفّوإياكّيظلنيّالّوهللاّتنكر؟ّالّثمّوسلمّعليهّهللاّصلىّّهللاّرسولّعندكّأيغدر
ّ.ّقتلته
ّيامينّابنّوعندهّّالمدينةّعلىّوهوّالحكمّبنّمروانّقال:ّقالّأبيهّعنّجعفرّبنّإبراهيمّحدثني:ّالواقديّوقال

ّمروانّيا:ّفقالّكبيرّشيخّسجالّمسلمةّّبنّومحمدّغدراّكان:ّيامينّابنّقالّاألشرف؟ّابنّقتلّكانّكيف:ّالنظري
ّيؤوينيّالّوهللاّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّبأمرّإالّقتلناهّّماّوهللاّعندك؟ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأيغدر
ّبهّضربتّإالّسيفّيديّوفيّعليكّوقدرتّأفلتّإنّعليّفاهللّيامينّابنّياّأنتّوأماّّالمسجدّإالّبيتّسقفّوإياك
ّضياعهّبعضّفيّّكانّفإنّمسلمةّبنّمحمدّينظرّرسوالّلهّيبعثّحتىّقريظةّبنيّمنّينزلّالّمينياّابنّفكانّّرأسك
ّجرائدّعليهّيغشىّمحمدّفرأىّالبقيعّّفيّيامينّوابنّجنازةّفيّمحمدّفبيناّينزلّلمّوإالّصدرّثمّحاجتهّفقضىّنزل
ّجريدةّبهّبضربهّيزلّفلمّإليهّفقامّنكفيكّنحنّع؟تصنّماّالرحمنّّعبدّأباّيا:ّفقالواّالناسّإليهّفقامّفعاجلهّيراهّالّيظنه
ّقدرتّّلوّوهللا:ّقالّثمّبهّطباخّوالّأرسلهّثمّمصحاّبهّيتركّلمّحتىّورأسهّوجههّعلىّالجريدّّذلكّكسرّحتىّجريدة
ّ.ّبهّلضربتكّالسيفّعلى
ّثابتّبنّلزيدّمولىّّنيحدث:ّقالّإسحاقّابنّذكرهّماّمعنىّفماّموادعينّقبيلتهّالنضيرّوبنوّهوّكانّفإذا:ّقيلّفإن

ّرجالّيهودّمنّبهّظفرتمّمن:ّ"ّقالّّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأنّمحيصةّأبيهاّعنّمحيصةّابنةّحدثتني
ّبنّحويصةّوكانّفقتلهّويبايعهمّّيالبسهمّكانّيهودّتجارّمنّرجلّسنينةّابنّعلىّمسعودّبنّمحيصةّفوثب"ّفاقتلوه
ّلربّوهللاّأماّقتلته؟ّهللاّعدوّأي:ّويقولّيضربهّحويصةّجعلّّقتلهّفلماّمحيصةّمنّأسنّوكانّيسلمّلمّذاكّإذاّمسعود
ّأمرنيّلوّمنّبقتلهّأمرنيّلقدّوهللا:ّلهّفقلت:ّمحيصةّفقالّحويصةّإسالمّألولّكانّإنّّفوهللاّمالهّمنّبطنكّفيّشحم

ّ.ّلعجبّهذاّمنكّبلغّديناّإنّوهللا:ّحويصةّفقالّعنقكّلضربتّبقتلكّ
ّاألشرفّابنّفيهاّقتلّالتيّّالليلةّمنّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأصبحّفلما:ّقالوا:ّالمتقدمةّباألسانيدّالواقديّوقال
ّمنّعظيمّيطلعّفلمّيهودّفخافت"ّّفاقتلوهّيهودّّرجالّمنّبهّظفرتمّمن:ّ"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّقال

ّومنّيهودّوفزعت:ّقالّأنّإلىّسنينةّابنّقتلّوذكرّرفاألشّابنّبيتّّكماّيبيتواّأنّوخافواّينطلقواّولمّعظمائهم
ّ.ّعنهّتقدمّكماّالقصةّوساقّّالمشركينّمنّمعها
ّالنبيّكتبهّالذيّالعهدّأنّعلىّّهذاّويدلّمنهمّصودفّمنّبقتلّأمرّلماّوإالّموادعينّيكونواّلمّأنهمّعلىّيدلّهذاّفإن

ّ.ّمعاهداّاألشرفّابنّيكونّفالّوحينئذّّشرفاألّبنّقتلّبعدّكانّاليهودّوبينّبينهّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّأنهّتقدمّوقدّساداتهمّّمنّكانّاألشرفّبنّكعبّألنّمنهمّبهّظفرّمنّبقتلّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأمرّإنما:ّقلنا
ّمعليهّفعظمّالمدينةّخارجّمقيمينّوكانواّحييناّّماّعداوته:ّقالواّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفيّيعنيّعندكم؟ّما:ّقال
فهوّّقرّمنّواماّعنهّوذبهمّللمقتولّانتصارهمّالعهدّنقضّالعهدّنقضّّوإظهارّالمحاربةّعلىّيهيجهمّمماّوكانّقتله
ّأظهرواّحتىّيحاربهمّولمّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّيحاصرهمّلمّولهذاّالعداوةّيظهرّلمّألنهّالمتقدمّعهدهّعلىّمقيم

ّ.ّوحدهّالواقديّرهذكّشيءّفهوّالكتابّهذاّوأماّذلكّبعدّعداوته
ّشوالّفيّذلكّقبلّكانتّّقنيقاعّبنيّغزوةّوأنّثالثّسنةّاآلخرّربيعّشهرّفيّاألشرفّابنّقتلّأنّأيضاّهوّذكرّوقد
ّ.ّشهرّبنحوّبدرّبعدّاثنتينّسنة

ّيكونفّهذاّوعلىّبدرّقبلّّالمدينةّقدمّلماّكانّكلهاّاليهودّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفيهّوادعّالذيّالكتابّأنّوذكر
ّاليهودّجميعّوبينّبينهّكتبهّالذيّاألولّالكتابّغيرّّوبينهمّبينهّالذيّالعهدّفيهّتجددّالنضيرّلبنيّخاصاّثانياّكتاباّهذا

ّ.ّالعداوةّّإظهارّمنّأرادواّقدّكانواّماّألجل
ّأوائلّفيّالمدينةّقدمّلماّّالكتابّكتبّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّأيضاّوتقدمّمعاهداّكانّاألشرفّابنّأنّتقدمّوقد

ّكانواّولوّصاحبهمّقتلّإليهّوشكواّوسلمّعليهّهللاّّصلىّالنبيّإلىّاليهودّجاءّلماّوإالّذلكّعلىّتدلّوالقصةّاألمر
ّكانتّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّمعاهدةّوأنّبدرّبعدّكانّاألشرفّابنّقتلّّأنّذكرّوكلهمّقتلهّيستنكرواّلمّمحاربين

ّ.ّيالواقدّّذكرهّكماّبدرّقبل
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ّوغزوةّبدرّبينّفيماّيعنيّّقينقاعّبنيّأمرّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّغزوّمنّذلكّبينّفيماّوكان:ّ"إسحاقّابنّقال
ّ".ّالعهدّونقضّحاربّمنّأولّهمّّقينقاعّبنيّأنّذكرّوقدّاألولىّجمادىّفيّالمقبلّالعامّمنّالفرع

ّسبّمن:ّ"وسلمّعليهّّهللاّصلىّهللاّرسولّقال:ّلقاّعنهّهللاّرضيّطالبّأبيّبنّعليّعنّروىّماّ:الرابعّالحديث
ّسبّمن:ّ"ّالهرويّولفظهّذرّأبوّورواهّاألرجيّّالقاسمّوأبوّالخاللّمحمدّأبوّرواه"ّّجلدّأصحابهّسبّومنّقتلّنبيا
ّ".ّّفاجلدوهّأصحابيّسبّومنّفاقتلوهّنبيا
ّعنّموسىّبنّعليّعنّّجعفرّبنّموسىّبنّهللاّعبدّثنا:ّقالّزبالةّبنّالحسنّبنّالعزيزّعبدّرواهّقدّالحديثّوهذا
ّهذاّفإنّحزازةّمنهّالقلبّوفيّأبيهّعنّعليّّبنّالحسينّعنّأبيهّعنّالحسينّبنّعليّبنّمحمدّعنّجدهّعنّأبيه

ّوجوبّعلىّدليلّفهوّمحفوظاّكانّفإنّضعيفّالبيتّأهلّعنّبهّوالمحدثّّنكرةّمتونّعليهّركبّقدّالشريفّاإلسناد
ّ.ّلهّحدّالقتلّوأنّاستتابةّغيرّمنّيقتلّأنهّعلىّيدلّوظاهرهّنبياءاألّمنّّنبياّسبّمنّقتل

:ّفقلتّعنهّهللاّرضيّالصديقّّبكرّألبيّرجلّأغلظ:ّقالّبرزةّأبيّعنّقدامىّبنّهللاّعبدّروىّما:ّالخامسّالحديث
ّتوبةّعنّعبةشّحديثّمنّالنسائيّرواهّوسلمّعليهّّهللاّصلىّهللاّرسولّبعدّألحدّهذاّليس:ّوقالّفانتهرنيّأقتله؟

ّ.ّعنهّالعنبري
ّأالّهللاّرسولّخليفةّياّ:ّفقلتّبكرّأباّشتمّرجالّأن:ّ"برزةّأبيّعنّالفقيهّجعفرّبنّالعزيزّعبدّبكرّألبيّروايةّوفي

ّ".ّوسلمّعليهّهللاّصلىّّهللاّرسولّبعدّألحدّكانتّماّويلكّأوّويحك:ّفقالّعنقه؟ّأضرب
ّعنهّهللاّرضيّبكرّأبيّّعندّكنت:ّ"قالّبرزةّأبيّعنّمطرفّبنّهللاّعبدّعنّصحيحّبإسنادّسننهّفيّداودّأبوّورواه
ّكلمتيّفأذهبت:ّقالّعنقهّأضربّوسلمّعليهّهللاّّصلىّهللاّرسولّخليفةّياّليّتأذن:ّفقلتّعليهّفاشتدّرجلّعلىّفتغيظ
:ّقلتّأمرتك؟ّلوّفاعالّأكنت:ّقالّعنقهّأضربّليّائذن:ّقلتّآنفا؟ّقلتّّالذيّما:ّفقالّإليّفأرسلّفدخلّفقامّغضبه

ّّ".وسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّبعدّلبشرّكانتّماّّوهللاّال:ّقالّنعم
ّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّّبعدّألحدّكانتّما:ّ"بكرّأبيّحديثّعنّيسالّهللاّعبدّأباّسمعت:ّمسائلهّفيّداودّأبوّقال

ّهللاّصلىّهللاّرسولّقالهاّالتيّالثالثّبإحدى:ّةروايّوفيّّثالثّبإحدىّإالّرجالّيقتلّأنّبكرّألبيّيكنّلم:ّفقال"ّوسلم
ّ".ّيقتلّأنّلهّكانّوسلمّعليهّهللاّصلىّوالنبيّنفسّبغيرّنفسّوقتلّإحصانّّبعدّوزناّإيمانّبعدّكفرّوسلمّعليه
ّإسحاقّبنّوإسماعيلّداودّّأبوّمنهمّالعلماءّمنّجماعةّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسابّقتلّجوازّعلىّبهّاستدلّوقد
ّأباّشتمّقدّالرجلّرأىّلماّبرزةّأباّألنّوذلكّالعلماءّّمنّوغيرهمّيعلىّأبوّوالقاضيّالعزيزّعبدّبكرّوأبوّاضيالق
ّبعدّألحدّهذاّليس:ّبكرّأبوّفقالّلقتلهّأمرهّلوّأنهّوأخبرهّبذلكّيقتلهّأنّفيّاستأذنهّّبكرّأبوّتغيظّحتىّلهّوأغلظّبكر
ّ.ّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبي
ّمنهّالناسّيعلمّالّمنّّبقتلّيأمرّأنّلهّوأنّلهّأغلظّومنّسبهّمنّيقتلّأنّلهّكانّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّفعلم
ّأطاعهّمنّبلّقطّهللاّبمعصيةّيأمرّوالّبهّهللاّّأمرّبماّإالّيأمرّالّألنهّذلكّفيّيطيعوهّأنّالناسّوعلىّدمهّيبيحّسببا
ّ.ّهللاّأطاعّفقد
ّ:ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّلرسولّخصيصتينّالحديثّتضمنّفقد

ّ.ّبقتلهّأمرّمنّكلّفيّيطاعّأنه:ّإحداهما
ّ.ّعليهّوأغلظّشتمهّمنّيقتلّأنّلهّأن:ّوالثانية
ّبعدّذلكّبلّجائزاّقتلهّّكانّحقهّفيّأغلظّأوّشتمهّمنّفكلّموتهّبعدّحقهّفيّباقيّهللّكانّالذيّالثانيّالمعنىّوهذا
ّّ.ممكنّغيرّموتهّّبعدّعرضهّفيّالتساهلوّأكملّموتهّبعدّحرمتهّألنّوأوكدّأوكدّموته
ّ.ّوالمسلمّّالكافرّقتلّعلىّبعمومهّويستدلّالقتلّيبيحّالجملةّفيّسبهّأنّيفيدّالحديثّوهذا

ّعليهّهللاّصلىّالنبيّخطمةّّمنّامرأةّهجت:ّقالّعباسّابنّعنّروىّماّمروانّبنتّالعصماءّقصة:ّالسادسّالحديث
:ّفقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفأخبرّفقتلهاّفنهضّّهللاّرسولّياّأنا:ّقومهاّمنّرجلّفقال"ّّبها؟ّليّمن:ّ"فقالّوسلم

ّ".ّّعنزانّفيهاّينتطحّال"
ّ.ّمبسوطةّقصتهاّوغيرهمّالمغازيّأصحابّبعضّذكرّوقد
ّكانتّزيدّبنتّأميةّّبنيّمنّمروانّبنتّعصماءّأنّأبيهّعنّالفضيلّبنّالحارثّبنّهللاّعبدّحدثني:ّالواقديّقال

ّالنبيّعلىّوتحرضّاإلسالمّوتعيبّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّتؤذيّوكانتّالخطميّحصنّابنّزيدّبنّزيديّتحت
ّ:ّوقالتّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّالخزرجّبنيّوباستّوعوف...ّّوالنبيتّمالكّبنيّفباست
ّمذحجّوالّمرادّمنّفال...ّّغيركمّمنّأتاويّأطعتم
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ّلمنضجاّمرقّيرتجىّكما...ّّالرؤوسّقتلّبعدّترجونه
ّهللاّصلىّهللاّرسولّرددتّّلئنّنذراّعليّّّلكّإنّاللهم:ّ"ّوتحريضهاّقولهاّبلغهّحينّالخطميّعديّبنّعميرّوقال
ّبدرّمنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّرجعّفلماّببدرّّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّورسول"ّألقتلنهاّالمدينةّإلىّوسلمّعليه
ّصدرهاّفيّترضعهّمنّمنهمّنيامّولدهاّمنّنفرّوحولهاّبيتهاّفيّليهاعّدخلّّحتىّالليلّجوفّفيّعديّبنّعميرّجاء

ّصلىّّحتىّخرجّثمّظهرهاّمنّأنفذهّحتىّصدرهاّعلىّسيفهّوضعّثمّعنهاّفنحاهّترضعهّالصبيّّفوجدّبيدهّفحسها
ّمروان؟ّنتبّأقتلت:ّفقالّعميرّّإلىّنظرّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّانصرفّفلماّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّمعّالصبح

ّهلّ:ّفقالّبقتلهاّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّعلىّأفتاتّيكونّأنّعميرّوخشيّهللاّرسولّأنتّياّبأبيّنعم:ّقال
ّهللاّصلىّهللاّرسولّمنّالكلمةّّهذهّسمعتّماّأولّفإنّعنزانّفيهاّينتطحّال:ّقالّهللا؟ّرسولّياّشيءّذلكّفيّعليّّ
ّهللاّنصرّرجلّإلىّتنظرواّأنّأحببتمّإذا:ّ"فقالّحولهّمنّّإلىّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفالتفت:ّعميرّقالّوسلمّعليه

ّطاعةّفيّتسرىّالذيّاألعمىّهذاّإلىّانظروا:ّ"الخطابّبنّعمرّفقال"ّعديّّبنّعميرّإلىّفانظرواّبالغيبّورسوله
ّ".ّّالبصيرّولكنهّاألعمىّتقلّّال:ّ"فقال"ّهللا
ّمنّمقبالّرأوهّحينّإليهّّفأقبلواّيدفنونهاّجماعةّفيّبنيهاّوجدّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّعندّمنّعميرّرجعّفلما

ّقالتّماّبأجمعكمّقلتمّلوّبيدهّنفسيّوالذيّتنظرونّّالّثمّجميعاّفيكدونيّنعم:ّفقالّقتلتها؟ّأنتّعميرّيا:ّفقالواّالمدينة
ّباإلسالمّيستخفونّرجالّمنهمّوكانّخطمةّبنيّفيّاإلسالمّظهرّفيومئذّأقتلكمّّأوّأموتّحتىّهذاّبسيفيّلضربتكم

ّ.ّعديّبنّعميرّيمدحّثابتّبنّحسانّفقالّقومهمّّمنّخوفا
ّ:الحارثّبنّهللاّعبدّأنشدنا:ّالواقديّقال
ّالخزرجّبنيّدونّوخطمة...ّّواقفّوبنيّوائلّبني
ّتجيّوالمناياّبعولتها...ّّويحهاّأختكمّادعتّماّمتى

ّالمخرجوّالمداخلّكريم...ّّعرقهّماجداّفتىّفهزت
ّتخرجّولمّالصباحّقبيل...ّّالدماّنجيعّمنّفضرجها
ّالمولجّنعمةّفيّجذالنّن...ّّالجناّبردّهللاّفأورده

ّّ.بدرّمنّوسلمّعليهّهللاّّصلىّالنبيّمرجعّرمضانّمنّبقينّليالّلخمسّقتلهاّوكان:ّأبيهّعنّالحارثّبنّهللاّعبدّقال
ّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّتهجوّالمرأةّهذهّكانت:ّقالّثمّالعسكريّأحمدّأبوّهذاّمنّأخصرّالقصةّهذهّوروى
ّ.ّوتؤذيه
ّ.ّوغيرهاّالكباشّّكنطاحّوليسّتفارقهاّثمّالعنزّتشامّالعنزّألنّالعنزّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّخصّوإنما
ّ.ّالطبقاتّفيّسعدّبنّمحمدّمختصرةّالقصةّهذهّوذكر
ّوهذهّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّلشتمهاّقتلتّإنماّليهوديةاّعصماءّقصةّكانتّوكذلك:ّاألموالّفيّعبيدّأبوّوقال
ّبطونّأحدّزيدّبنّأميةّبنيّمنّالمرأةّهذهّألنّقتلتّّالتيّاليهوديةّوالّاألعمىّسيدهاّقتلهاّالتيّهيّليستّالمرأة

ّزوجهاّغيرّلهاّوالقاتلّخطمةّبنيّإلىّعباسّابنّحديثّفيّنسبتّأعلمّوهللاّّولهذاّخطمةّبنيّمنّزوجّولهاّاألنصار
ّ.ّالحديثّفيّكماّزوجهاّقبيلةّمنّالقاتلّكانّنعمّوصغارّكبارّّبنونّلهاّوكان
ّدورّمنّدارّيبقّلمّحتىّّاإلسالمّإلىّالناسّيدعوّزرارةّبنّأسعدّعندّعميرّبنّمصعبّأقام:ّإسحاقّبنّمحمدّوقال

ّهللاّأوسّوتلكّوواقفّووائلّخطمةوّزيدّبنّّأميةّبنيّدارّمنّكانّماّإالّمسلمونّونساءّرجالّوفيهاّإالّاألنصار
ّ.ّويعظمونهّمنهّيسمعونّشاعرهمّكانّاألسلتّبنّقيسّأبوّّفيهمّكانّأنهّوذلكّحارثةّبنّاألوسّمنّوهم
ّحسانّعنّالمأثورّوالشعرّّخطمةّببنيّاإلسالمّظهورّتأخرّمنّالواقديّرواهّماّيصدقّإسحاقّابنّذكرهّالذيّفهذا

ّ.ّذلكّيوافق
ّيختلفّالّأنهّمعّعندهمّّالقصةّهذهّللشهرةّالضعفّمنّالواقديّفيّماّمعّالمغازيّأهلّراويةّمنّالقصةّسقناّوإنما
ّوغيرهماّوأحمدّالشافعيّكانّوقدّبأحوالهاّّوأخبرهمّالمغازيّأمورّبتفاصيلّالناسّأعلمّمنّالواقديّأنّاثنان

ّمنّالقصةّمجموعّسمعّأنهّيطهرّىحتّبعضهاّببعضّالرواياتّخلطّيدخلهّّالبابّهذاّنعمّكتبهّمنّذلكّعلمّيستفيدون
ّحدسّوربماّوالمقطوعّالمرسلّالحديثّمنّذلكّأخذّويدخلهّيميزهّّولمّبعضهاّواحدّكلّمنّسمعّوإنماّشيوخه
ّالروايةّفيّالمجازفةّإلىّألجلهّينسبّإكثاراّذلكّمنّويكثرّجهاتّعدةّمنّاستفادهاّلقرائنّّاألمورّبعضّالراوي

ّسيماّالّفيهّالمنازعةّيمكنّّالّفمماّبهّواالعتضادّبحديثهّاالستشهادّفأماّبهّينفردّبماّاالحتجاجّيمكنّفلمّالضبطّوعدمّ
ّفيّهذاّمثلّفيّارتفعواّممنّأفضلّوأمثالهّالرجلّّفإنّالحالّوصورةّوالمقتولّالقاتلّباسمّفيهاّيخبرّتامةّقصةّفي
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ّهوّممنّيحصلّمماّوهذاّوالتوكيدّلتقويةلّذكرناهّوإنماّالحديثّهذاّبمجردّّالسابّقتلّيثبتّلمّأناّعلىّووضعّكذب
ّ.ّالواقديّدون

:ّعباسّابنّقولّفيّبينّّوهذاّوهجوهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأذىّلمجردّإالّتقتلّلمّالمرأةّهذهّأنّالداللةّووجه
ّفيّوكذلكّهجوهاّألجلّإليهاّندبّأنماّأنهّفعلم"ّّّّبهاّليّمن:ّفقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّخطمةّمنّامرأةّهجت"

ّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّرددتّلئنّنذراّعليّلكّإنّاللهم:ّوتحريضهاّقولهاّّبلغهّحينّعميرّفقال"ّاآلخرّالحديث
ّتنظرونّالّثمّّجميعاّفكيدونيّنعم:ّ"فقال"ّّقتلتها؟ّأنت:ّ"قومهّلهّقالّلماّالحديثّوفي"ّألقتلنهاّالمدينةّّإلىّوسلم

ّأنّوهوّأخرىّومقدمةّمقدمةّفهذه"ّأقتلكمّّأوّأموتّحتىّبسيفيّلضربتكمّقالتّامّجميعاّقلتمّلوّبيدهّنفسيّفوالذي
ّفيهّوإنماّقتالّالقتالّعلىّالتحريض:ّيقالّحتىّوسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبيّقتالّعلىّتحريضّفيهّليسّشعرها

ّيخرجّأنّأوّدخلّيكنّلمّمنّاإلسالمّفيّيدخلّالّأنّذلكّغايةّوأقصىّاتبعهّولمنّّلهّوذمّدينهّتركّعلىّتحريض
ّ.ّسابّكلّشأنّوهذاّفيهّدخلّّمنّعنه
ّهذهّمثلّفيّالسابّأنّومعلومّالكافرّمنّبهاّأعزّالمسلمّوصارّقبائلهاّأكثرّأسلمّوقدّبالمدينةّهجتهّأنهاّذلكّيبين
ّ.ّيتابعواّالّوأنّإغاظتهمّيقصدّوإنماّّوأصحابهّالرسولّيقاتلّأنّيقصدّالّالحال
ّاألوسّقبائلّجميعّّأنّبالسيرّالعلمّأهلّبينّخالفّالّفإنهّالقتالّعلىّالتحريضّيفّتطمعّتكنّلمّفانهاّوأيضا

ّذلكّإظهارّمنّيتمكنّبالمدينةّأحدّكانّوالّّلسانّوالّبيدّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّيقاتلّمنّفيهمّيكنّلمّوالخزرج
ّذلكّونحوّمكةّإلىّالمدينةّمنّرجوعهّىعلّيعينّأنّأوّإتباعهّعنّالناسّّيثبطّأنّمنهمّالمنافقّأوّالكافرّغايةّوإنما
ّبهّالعهدّّانتقاضّفيجبّالقتالّنوعّمنّكانّإنّالهجاءّأنّعلىّقتالهّعلىّالّبهّالكفرّعلىّوحضّّعنهّتخذيلّفيهّمما

ّيناقضّماّفعلّفقدّلسانّأوّبيدّقاتلّّفإذاّالقتالّعنّالكفّاقتضىّالعهدّألنّعهدهّانتقضّقاتلّإذاّفإنهّالذميّبهّويقتل
ّ.ّالعهدّنكثّفيّغايةّالقتالّبعدّوليسّهدالع
ّهللاّصلىّأنهّبالسيرةّعلمّّلهّمنّكلّعندّعلمهّالظاهرّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسيرةّمنّالمعلومّفمنّذلكّتبينّإذا

ّوالخزرجّاألوسّبطونّخصوصاّاليهودّحتىّوادعهمّّبلّالمدينةّأهلّمنّأحداّيحاربّلمّبالمدينةّقدمّلماّوسلمّعليه
ّعلىّالباقيّومنهمّاألكثرونّوهمّالمؤمنّمنهم:ّطبقاتّعلىّقدمهاّإذّالناسّوكانّّوجهّبكلّويتألفهمّيسالمهمّكانّفإنه
ّحلفاءّّحتىّحربّأهلّالّسلمّأهلّوحلفائهمّقبيلتهّمنّوالمؤمنونّوهوّيحاربّوالّيحاربّالّمتروكّّوهوّدينه

ّ.ّحلفهمّعلىّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأقرهمّاألنصار
ّإالّاألنصارّدورّمنّدارّّفيهاّوليسّالمدينةّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّقدم:ّشهابّابنّعنّعقبةّبنّموسىّقال
حلفاءّّالمدينةّوحولّإسالماّاألنصارّآخرّّكانواّوائلّوبنيّواقفّوبنيّخطمةّبنيّإالّالمسلمينّمنّرهطّفيها

ّالتيّللحربّحلفائهمّحلفّّيخلواّأنّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفأمرهمّحربهمّفيّبهمّيستظهرونّكانواّاألنصار
ّ.ّاإلسالمّّعادىّمنّوبينّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّبينّكانت
ّاألشرفّابنّقصةّفيّّهللاّعبدّبنّجابرّعنّمالكّبنّكعبّوابنّرومانّبنّيزيدّعنّرواهّفيماّالواقديّقالّوكذلك

ّالمسلمونّمنهمّأخالطّوأهلهاّالمدينةّقدمّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّوكانّقالواّعليهّاجتمعواّالذيّفكان:ّقال
ّهللاّرسولّفأرادّوالخزرجّاألوسّجميعاّللحيينّحلفاءّومنهمّوالحصونّالحلقةّّأهلّفيهمّاإلسالمّدعوةّتجمعهمّالذين
ّومنّّمشركاّوهوأبّمسلماّيكونّالرجلّوكانّوموادعتهمّكلهمّاستصالحهمّالمدينةّقدمّحينّوسلمّّعليهّهللاّصلى

ّ.ّلبعضّبعضهمّحلفاءّكانواّاألوسّقبائلّأنّالمعلوم
ّالمبطنّلإلسالمّالمظهرّّفيهمّوكانّالمعاهدينّمنّالمرأةّهذهّكانتّأقرهمّقدّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّكانّفإذا

ّفيهمّيبقّلمّحتىّطنبّبعدّبطناّاألنصارّبطونّفيّّيفشواّواإليمانّاإلسالمّوكانّقلبهّفيّليسّماّبلسانهّيقولّلخالفه
ّمنّحاالّأحسنّهوّأوّمهادنّموادعّاليهودّبمنزلةّمنهمّيسلمّلمّمنّوكانّّمنافقاّأوّمؤمناّإماّصارواّبلّللكفرّمظهر
ّعليهّّهللاّصلىّالنبيّوكانّجماعتهمّعنّيخرجّأنّيرىّوالّهواهمّيهوىّوأنّلقومهّالعصبيةّمنّفيهّّيرجىّلماّاليهود
ّقلوبّتغييرّمنّويخافّمنهمّّيرجوهّكانّلماّاليهودّبهّيعاملّمماّبأكثرّأذاهمّواحتمالّمعنهّالكفّمنّيعاملهمّوسلم
ّّمنّّّّوّلّتّسّمّعنّّّّوّأّنّفّسّكمّّّّأّمّواّلّكمّّّّفيّّلّتّبّلّونّّ}:ّتعالىّقولهّّمتبعّذلكّفيّوهوّبهمّأوقعّلوّقبائلهمّمنّاإلسالمّأظهرّمن

ّّ.{ّاأّلّمورّّّّعّزمّّّّمنّّّّذّلكّّّّفّإنّّّّوّتّتّقواّّتّصّبّرواّّوّإنّّّّكّثيراّّّّأذىّّّّأّشّرّكواّاّلّذينّّّّّوّمنّّّّلّكمّّّقبّّّّمنّّّاّلّكّتابّّّّأوّتواّاّلّذينّّ
ّورسولهّهللاّنصرّرجلّّإلىّتنظرواّأنّأحببتمّإذا:ّ"قتلهاّفيمنّوقالّهجتهّالتيّالمرأةّقتلّإلىّالناسّندبّمعّإنهّثم

ّمنّكانّوإنّقتلهّيجبّالسابّأنّوثبتّالكفرّّغيرّللقتلّموجبّوذمهّهجاءهّأنّبذلكّفثبت"ّهذاّإلىّفانظرواّبالغيب
ّالمرأةّفقتلّمعاهدةّتكنّلمّولوّسيماّالّالسبّغيرّفيّساواهّمنّدمّفيهاّيحقنّّالتيّالحالّفيّويقتلّوالمعاهدينّالحلفاء

ّونهى"ّلتقاتلّّهذهّكانتّما:ّ"فقالّمقتولةّغازيهمّبعضّفيّامرأةّرأىّوسلمّعليهّهللاّصلىّألنهّتقاتلّأنّّإالّيجوزّال
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ّألنّقتلهاّيجزّلمّللقتلّموجباّالسبّيكنّّلمّفلوّبيدهاّتقاتلّولمّالمرأةّهذهّبقتلّأمرّإنهّثمّوالصبيانّالنساءّقتلّعن
ّالقرآنّبلّاتاألوقّمنّوقتّفيّأبيحّالقتالّعنّالممسكةّالكافرةّالمرأةّّقتلّنعلمّوالّيجوزّالّالكفرّلمجردّالمرأةّقتل

ّّعّلىّّهللّاّّّّوّإنّّّّظّلّمواّّبأّّنّهمّّّّيّقاّتّلونّّّّلّلّذينّّّّأّذنّّ}:ّالقتالّفيّنزلتّآيةّأولّألنّقطّيبحّلمّأنهّعلىّّدليلّنزولهّوترتيب
ّمنّأخرجهمّلمنّوعقوبةّّنفوسهمّعنّدفعاّالقتالّللمؤمنينّفأباحّاآلية{ّّدّياّرّهمّّمنّّّّأّخّرّجواّاّلّذينّّّّلّقّديرّّّّنّصّرّهمّّ
ّ.ّحظّذلكّفيّللنساءّوليسّوعبادتهّهللاّتوحيدّمنّومنعهمّديارهم

ّلمّالقتالّأهلّمنّليسّفمنّّاآلية{ّّيّقاّتّلوّنّكمّاّلّذينّّّهللّاّّّّسّبيلّّّّفيّّوّقاّتّلوا}:ّبقولهّوفسرهّمطلقاّالقتالّعليهمّكتبّإنهّثم
ّأنّيفيدناّفهذا"ّقتالّهجاؤها:ّ"يقالّأنّفإماّالمرأةّهذهّّبقتلّأمرّقدّكانّفإذاّالقتالّأهلّمنّلسنّوالنساءّقتالهّفيّيؤذن
ّتحريضّفيهّيكنّلمّأنهّمنّقدمناهّلماّاألظهرّوهو"ّبقتالّليس:ّ"يقالّأوّالدمّويبيحّّالعهدّفينقضّقتالّالذميّهجاء
ّقطعّبمنزلةّللقتلّّموجبةّالقتالّغيرّبالمسلمينّمضرةّجنايةّالسبّفيكونّالحربّفيّرأيّلهاّكانّوالّالقتالّّعلى

ّّ.بوجوهّللقتلّموجبّالسبّأنّيفيدّذلكّونحوّعليهمّالطريق
ّيجزّلمّلسانّوالّبيدّتقاتلّّلمّإذاّالحربيةّألنّحربيةّكانتّوإنّالمرأةّقتلّجازّلماّللقتلّموجباّيكنّلمّلوّأنهّ:أحدها
ّ.ّالصائلّقتالّبمنزلةّقتالهاّيرىّمنّعندّّيماسّالّمخالفاّفيهّأحسبّماّوهذاّللقتلّموجبةّبجنايةّإالّقتلها
ّموجباّالسبّيكنّلمّفلوّالوقتّّذلكّفيّالمعاهدينّمنّحاالّأحسنّهوّممنّالمعاهدينّمنّكانتّالسابةّهذهّأن:ّالثاني
ّفيهاّطحينتّال"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّقالّحتىّفتنةّتتولدّّأنّقتلهاّالذيّخافّولهذاّقتلهاّجازّولماّقتلتّلماّلدمها
ّرحمةّكثيرّوالّالفتنّمنّقليلّلذلكّيتحركّالّأنهّوسلمّعليهّهللاّصلىّفبينّكالتشامّهوّّإنماّانتطاحهماّأنّمع"ّعنزان

ّ.ّهذاّخيفّّلماّالهجاءّلوالّهذهّقتلّمعهّيحذرّماّهناكّيكنّلمّفلوّودينهّلرسولهّونصراّبالمؤمنينّهللاّّمن
ّلوّوأنهمّيهجواّلمّإذّّتركواّقومهاّسائرّوأنّالهجاءّمنّذكرتهّماّألجلّتقتلّإنماّبأنهاّمصرحّالحديثّأن:ّالثالث
ّمعاهداّأوّمسلماّأوّحربياّالهاجيّكانّسواءّللقتلّّبنفسهّموجبّالهجاءّأنّبذلكّفظهرّبهاّفعلّكماّبهمّلفعلّهجوا
ّظاهرّالمسلمّفيّوذلكّآخرّوجهّمنّقتلهّيجوزّالمقاتلّالحربيّكانّوإنّبدونهّّيقتلهّالّمنّألجلهّيقتلّأنّيجوزّحتى
ّ.ّالقتالّمنّحاالّأسوأّأوّكالقتالّفهوّالمرأةّدمّأباحّإذاّالهجاءّفألنّالمعاهدّّفيّوأما

ّمحرماّحينئذّالكفارّقتلّّوكانّبالقتالّاالبتداءّمنّالهجرةّأوائلّوفيّالهجرةّقبلّممنوعينّكانواّالمسلمينّأن:ّالرابع
{ّاّلّقّتالّّعّلّيّهمّّّّكّتبّّّّفّلّما}:ّقولهّإلى{ّّأّيّدّيّكمّّّّكّفواّّلّهمّّّّّقيلّّّاّلّذينّّّّإّلىّّترّّّّأّلمّّ}:ّلىتعاّقالّكماّحقّبغيرّالنفسّقتلّمنّوهو
ّبسيرةّالمعرفةّأهلّبينّالعامّمنّالعلمّوهذا{ّّيّقاّتّلونّّلّلّذينّّّّأّذنّّ}:ّبقولهّباإلباحةّنزلّّفيهّالقرآنّمنّأنزلّماّأولّولهذا
ّعنّممنوعاّوبعيدهاّالهجرةّقبلّكانّوسلمّعليهّهللاّصلىّأنهّّمنهمّأحدّعلىّيخفىّالّوسلمّعليهّهللاّلىصّهللاّرسول
ّيؤذنّلمّإنه"ّمنىّأهلّعلىّيميلواّأنّفيّاستأذنوهّلماّالعقبةّليلةّبايعوهّالذينّلألنصارّقالّّولهذاّوالقتالّبالقتلّاالبتداء

ّكأكثرّبلّوعيسىّوإبراهيمّّوصالحّوهودّكنوحّبالقتالّيؤمرواّلمّالذينّاألنبياءّبمنزلةّحينئذّوذلك"ّالقتالّفيّليّ
ّ.ّإسرائيلّبنيّأنبياءّغيرّاألنبياء

ّغيرهمّمنّوالّالكفرّعلىّّيجمعونهمّكانواّالذينّرؤوسهمّمنّأحدّبقتلّيأمرّولمّالمدينةّأهلّمنّأحداّيقاتلّلمّإنهّثم
ّفيّذاكّإذّلهمّيؤذنّلمّأنهّهذاّوظاهرّذلكّونحوّوقاتلوهمّّأخرجوهمّالذينّبقتالّتأمرّإنماّذاكّإذّنزلتّالتيّواآليات
ّلماّأظهرّالوجوبّفيّوهوّوجوبهّأوّاستحبابهّعلىّيدلّعنهمّإمساكهّدوامّفإنّالمدينةّّأهلّمنّالكافرينّقتلّابتداء

ّعليهّهللاّصلىّفعلهّمعّمالمتقدّّالوجوبّعلىّفيبقىّالمدينةّأهلّيشملّلمّلحالهّوالمغيرّواجباّكانّاإلمساكّألنّذكرناّ
ّ.ّوسلم
ّمنّيقاتلّبراءةّتنزلّّأنّقبلّعدوهّفيّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسيرةّكانت:ّالزهريّعنّعقبةّبنّموسىّقال
ّّلّكمّّّهللّاّّّّجّعلّّّّفّماّمّّالّسلّّّّإّلّيّكمّّّّوّأّلّقّواّّيّقاّتّلوّكمّّّّّفّلمّّّاّعّتّزّلوّكمّّّّفّإنّّ}:ّتعالىّهللاّقالّعنهّكفّوعاهدهّيدهّكفّومنّقاتله
ّاألولىّوبلغتّأنزلتّبالتيّوعملّقبلهاّالتيّنسختّآيةّنزلتّفإذاّّبعضاّبعضهّينسخّالقرآنّوكان{ّّسّبيالّّّّعّلّيّهمّّ
ّولمّهجتهّالتيّالمرأةّهذهّبقتلّأمرّوإذاّبراءةّنزلتّحتىّهللّطاعةّذلكّقبلّبهاّعملّقدّّماّوكانّبهاّالعملّمنتهى

ّواألنوثةّكالعهدّالسببّلوالّالقتالّيمنعّماّهناكّكانّوإنّللقتلّموجبّالسبّعلمّأنّالكافرينّقبيلتهاّقتلّفيّلهّيؤذنّ
ّ.ّإباحتهّعدمّأوّالممسكّالكافرّّقتلّومنع
ّاتفقتّالذيّاألمرّمنّّللكفرّالقتلّوليسّبالحقّإالّيقتلّالّمعصومّاآلدميّدمّأنّاألصلّفإنّدقيقّحسنّوجهّوهذا
ّفيّالكافرّدمّوكانّالعقولّوالّالشرائعّفيهّتختلفّّالّمماّفإنهّقوداّكالقتلّالواحدةّالشريعةّأوقاتّوالّئعالشراّعليه
ّموسىّقتلهّالذيّالقبطيّكدمّالقومّهؤالءّودماءّقتالهّمنّالمؤمنينّهللاّوبمنعّّاألصليةّبالعصمةّمعصوماّاإلسالمّأول
ّأنّمعّواآلخرةّّالدنياّفيّذنباّذلكّموسىّعدّوقدّذلكّمنّحاالّأحسنّأوّزمانناّفيّالدعوةّتبلغهّلمّالذيّّالكافرّوكدم
ّ.ّمحضاّعمداّيكنّولمّمحضاّخطأّأوّعمدّشبهّخطأّكانّقتله
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ّالتيّالمرأةّقتلّفإذاّالحالّّكهذهّكانتّيسلمّلمّممنّذاكّإذّالمدينةّأهلّحالّأنّفيهّلهّأذنّماّوظاهرّنبياّسيرةّفظاهر
ّالمثابةّبهذهّالذمةّأهلّمنّتهجوهّالتيّالمرأةّقتلّكانّّمطلقاّقتالهمّيجوزّبحيثّحاربينمّعندهّوليسواّهؤالءّمنّهجته
ّ.ّشيءّعلىّنعاهدهاّلمّوتلكّصاغرةّتكونّأنّوعلىّتسبّالّّأنّعلىّعاهدناهاّقدّهذهّألنّوأولى
ّ.ّوالسيرّالمغازيّأهلّذكرهاّاليهوديّعفكّأبيّقصة:ّالسابعّالحديث

ّزيدّبنّإسماعيلّبنّّمصعبّبنّإسماعيلّمصعبّأبوّوحدثناهّغزيةّبنّعمارةّعنّمحمدّبنّشعبةّثنا:ّالواقديّقال
ّومائةّعشرينّبلغّقدّكبيراّشيخاّوكانّعفكّّأبوّلهّيقالّعوفّبنّعمروّبنيّمنّشيخاّإن:ّقاالّأشياخهّعنّثابتّبن
ّفيّيدخلّولمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعداوةّعلىّيحرضّكانّّالمدينةّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّقدمّحينّسنة

ّتتضمنّقصيدةّوذكرّفقالّوبغىّفحسدهّظفرهّبماّهللاّظفرهّبدرّإلىّوسلمّعليهّهللاّصلىّرسولّهللاّخرجّفلماّاإلسالم
ّ:ّقولهّفيهاّماّأعظمّاتبعهّمنّوذمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّهجوّ

ّمعاّلشتىّحالالّحراما...ّّراكبّأمرهمّفيسلبهم
ّعفكّأبوّفنامّصائفةّليلةّكانتّّحتىّغرةّلهّفطلبّفأمهلّدونهّأموتّأوّعفكّأباّأقتلّأنّنذرّيعل:ّعميرّبنّسالمّقال

ّالفراشّفيّخشّحتىّكبدهّعلىّالسيفّفوضعّعميرّّبنّسالمّفأقبلّعوفّبنّعمروّبنيّفيّالصيفّفيّبالفناء
ّ.ّلقتلناهّقتلهّمنّنعلمّلوّوهللاّقتله؟ّنم:ّوقالواّوقبروهّمنزلهّفأدخلوهّقولهّعلىّّهمّممنّأناسّإليهّفثابّهللاّعدوّوصاح

ّالذمّوأظهرّهجاّلماّإنهّّثمّعاهدواّقدّكانواّكلهمّالمدينةّيهودّأنّذكرناّوقدّيهودياّكانّأنهّسعدّبنّمحمدّذكرّوبه
ّ.ّقتل
ّفيهّوهذاّاألشرفّابنّقتلّّقبلّقديمّوهذاّشهراّعشرينّرأسّعلىّشوالّفيّعفكّأبوّقتل:ّرقشّابنّعنّالواقديّقال
ّيصلحّوهوّالمغازيّأهلّروايةّمنّهوّلكنّغيلةّّويقتلّعهدهّينتقضّالسبّأظهرّإذاّالمعاهدّأنّعلىّواضحةّداللة
ّ.ّترددّبالّمؤكداّمؤيداّيكونّأن

ّ.ّوغيرهماّوالواقديّّإسحاقّابنّذكرهّالسيرةّأهلّعندّمشهورّوهوّالديليّزنيمّبنّأنسّحديث:ّالثامنّالحديث
ّأنّكنانةّوبينّخزاعةّبينّّكانّماّآخرّكان:ّقالّوهبّبنّمحجنّعنّزهيرّبنّعمروّبنّهللاّعبدّحدثني:ّالواقديّقال
قومهّّإلىّفخرجّفشجهّبهّفوقعّخزاعةّمنّغالمّّفسمعهّوالسالمّالصالةّعليهّهللاّرسولّهجاّالديليّزنيمّبنّأنس

ّ.ّدمائهاّمنّخزاعةّمنّبكرّبنوّتطلبّوماّبينهمّكانّماّمعّالشرّفثارّشجتهّفأراهم
ّراكباّأربعينّفيّالخزاعيّّسالمّبنّعمروّوخرج:ّقالّأبيهّعنّالكعبيّخالدّبنّهشامّبنّحرامّحدثني:ّالواقديّقال
ّالتىّالقصيدةّإنشادّفيهاّقصةّوذكرّأصابهمّبالذيّّويخبرونهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّيستنصرونّخزاعةّمن

ّ:ّأولها
ّ...ّ...ّ...ّ...ّّمحمداّناشدّإنيّهمّال
ّدمهّوسلمّعليهّهللاّصلىّّهللاّرسولّفندرّهجاكّقدّالديليّزنيمّبنّأنسّإنّهللاّرسولّيا:ّقالواّالركبّفرغّفلما:ّقال
ّمدحّفيهاّقصيدةّوذكرّفقالّعنهّبلغهّمماّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّإلىّمعتذراّفقدمّزنيمّبنّأنسّذلكّفبلغ

ّ:ّأولهاّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّلرسول
ّاشهد:ّلكّوقالّيهديهاّهللاّبل...ّّبأمرهّمعدّتهدىّيالذّأنت
ّمحمدّمنّذمةّوأوفىّأبر...ّّرحلهاّفوقّناقةّمنّحملتّفما
ّباليدّكاألخذّمنكّوعيداّوأن...ّّمدركيّأنكّهللاّرسولّتعلم
ّومنجدّتهامّمنّسكنّكلّعلى...ّّقادرّأنكّهللاّرسولّتعلم
ّيديّإذاّليإّسوطيّرفعتّفال...ّّهجوتهّأنيّهللاّرسولّونبي
ّوأسعدّطلقّيومّبنحسّأصيبوا...ّّفتيةّويحّيا:ّقلتّقدّأننيّسوى
ّ:ّفيهاّويقول
ّواقصدّالحقّعالمّففكرّهرقت...ّّدماّوالّخرقتّعرضاّالّفإني
ّمعاويةّبنّنوفلّوكلمهّواعتذارهّهذهّوسلمّقصيدتهّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّوبلغتّحرامّأنشدنيها:ّالواقديّقال

ّنأخذّماّندريّالّجاهليةّفيّونحنّويؤذك؟ّيعادكّلمّمنّمناّومنّبالعفوّّالناسّأولىّأنتّهللاّرسولّاي:ّفقالّالديلي
ّنجدّلمّّفإناّعنكّالركبّدعّفقالّعندكّوأكثرواّالركبّعليهّكذبّوقدّالهلكّمنّبكّوأنقذناّبكّهللاّّهداناّحتىّندعّوما

ّصلىّهللاّرسولّقالّسكتّفلماّّمعاويةّبنّنوفلّفأسكتّخزاعةّمنّأبرّكانّبعيدّوالّقريبّرحمّذيّمنّأحداّبتهامة
ّ.ّوأميّأبيّفداك:ّنوفلّقالّعنهّعفوتّقدّوسلمّعليهّهللا
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ّحينّسالمّبنّعمروّفيهمّّقالّكانّمماّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّإلىّيعتذرّزنيمّبنّأنسّوقال:ّإسحاقّابنّوقال
ّتلكّوأنشدّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّمنّنالواّّقدّأنهمّذكرويّيستنصرهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّعلىّقدم

ّ:ّوفيهاّالقصيدة
ّّموعدّكلّالمخلفوّالكاذبونّهم...ّّعويمرّركبّالركبّأنّوتعلم
ّفيّخزاعةّودخلتّسنينّّعشرّالحديبيةّعامّوهادنهمّقريشاّصالحّقدّكانّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّالداللةّفوجه
ّفيّبكرّبنوّودخلتّوكافرهمّمسلمهمّوسلمّعليهّّهللاّصلىّهللاّلرسولّنصحّعيبةّوكانواّمسلمينّأكثرهمّوكانّعقده
ّ.ّالعلمّأهلّفيهّيختلفّولمّالنقلّبهّتواترّمماّوهذاّّمعاهدينّكلهمّهؤالءّفصارّقريشّعهد
ّصلىّالنبيّأخبرواّمثّخزاعةّّبعضّفشجهّعنهّقيلّماّعلىّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّهجاّالمعاهدّالرجلّهذاّإنّثم
ّيندرّأهدرهّولمّأيّدمهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّّفندرّبكرّببنيّإغراءهّبذلكّيقصدونّهجاهّأنهّوسلمّعليهّهللا
ّ.ّذلكّيفعلواّلمّمنهّاالنتقامّيوجبّّمماّالمعاهدةّمنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّهجاءّأنّعلمواّأنهمّفلوالّغيرهّدم
ّيباحّالهاجيّالمعاهدّأنّفيّّالنصّوهذاّالعهدّحالّكانّهجاءهّأنّمعّلذلكّدمهّندرّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّإنّثم

ّ.ّدمه
ّرسولّتعلم"ّ"هللاّرسولّتعلم"ّّ:ّوقولهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأصحابّمنّعدوهّولهذاّشعرهّفيّأسلمّقدمّلماّإنهّثم
ّحكم"ّهللاّرسولّمحمد:ّ"قالّإذاّالوثنيّفإنّمنهّإسالمّوحدهّّهذاّأوّذلكّقبلّأسلمّأنهّعلىّدليل"ّهللاّرسولّونبي"ّ"هللا

ّالقبيلتينّبينّلماّلهّأعداءّبأنهمّأولئكّشهادةّوردّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّهجاّيكونّأنّّأنكرّفقدّهذاّومعّبإسالمه
ّ.ّذلكّمنّشيءّإلىّاحتاجّلماّلدمهّمبيحاّفعلهّماّيكنّلمّفلوّوالحربّالدماءّمنّ

ّصلىّالنبيّمنّالعفوّطلبّّإنماّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّلرسولّومدحهّالمخبرينّوتكذيبّواعتذارهّإسالمهّعدبّإنهّثم
ّلهّكانّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّفعلمّالذنبّعلىّّالعقوبةّجوازّمعّيكونّإنماّوالعفوّدمهّإهدارّعنّوسلمّعليهّهللا
ّ.ّوكرماّحلماّعنهّعفاّوإنماّّمعتذراّمسلماّمجيئهّبعدّيعاقبهّأن
ّأنّالسيرّأهلّعامةّذكرّّوقدّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّإلىّلهّشفعّالذيّهوّمعاويةّبنّنوفلّأنّالحديثّفيّإنّثم

ّعهدّانتقضّذلكّوبسببّذلكّعلىّقريشّوأعانتهمّّوقتلوهمّخزاعةّعلىّعدواّالذينّالمتكبرينّرأسّهوّهذاّنوفال
ّأغلظّالهجاءّأنّفعلمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّهجاّالذيّفيّيشفعّصارّحتىّّالفتحّقبلّأسلمّإنهّثمّبكرّوبنيّقريش
ّمنّاالنتقامّوجازّقاتلّالذيّدمّأسلماّعصمّثمّهجاّوآخرّبالقتالّالعهدّقومّنقضّإذاّبحيثّبالقتالّالعهدّّنقضّمن

ّأعظمّكانّعرضهّرقخّوأنّللقتلّموجبّكليهماّأنّفعلمّّالدمّبسفكّالعرضّخرقّالرجلّهذاّقرنّولهذاّالهاجي
ّ.ّوالمعاهدينّّالمسلمينّدماءّسفكّمنّعندهم
ّبنيّمنهمّمكنّوإنماّبعينهّّالعهدّالناقضينّبكرّبنيّمنّأحدّدمّيهدرّلمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّهذاّيوضحّومما

ّيكنّلمّوموادعةّدنةهّعهدّكانّالعهدّأنّمعّهذاّواعتذرّّأسلمّحتىّبعينهّهذاّدمّوأهدرّالنهارّأكثرّالفتحّيومّخزاعة
ّوالّودنياهّبدينهّالمتعلقةّواألفعالّاألقوالّمنكراتّمنّشاءّماّببلدهّيظهرّببلدهّّالمقيمّوالمهادنّوذمةّجزيةّعهد

ّ.ّلهّذمةّالّالهاجيّوأنّمنهّوأغلظّالحربّجنسّمنّالهجاءّأنّفعلمّيحاربّحتىّعهدهّّبذلكّينتقض
ّروايةّعنّتستغنىّاستفاضةّّعندهمّواستفاضتّالعلمّأهلّعليهاّفقاتّمماّوهيّسرحّأبيّابنّقصة:ّالتاسعّالحديث
ّ:ّمنهاّالداللةّوجهّليتبينّمشروحةّّفنذكرهاّالعدلّالواحدّرواهّمماّوأقوىّأثبتّوذلكّاآلحاد
ّعندّسرحّأبيّبنّسعدّّبنّهللاّعبدّاختبأّمكةّفتحّيومّكانّلما:ّ"ّقالّوقاصّأبيّبنّسعدّعنّسعدّبنّمصعبّعن

ّفنظرّرأسهّفرفعّهللاّعبدّبايعّهللاّرسولّيا:ّفقالّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعلىّأوقفهّحتىّبهّفجاءّانعفّبنّعثمان
ّرآنيّحيثّهذاّإلىّيقومّرشيدّرجلّفيكمّكانّأما:ّ"فقالّأصحابهّعلىّأقبلّّثمّثالثّبعدّفبايعهّيأبىّذلكّكلّثالثاّإليه

ّلنبيّينبغيّّالّإنه:ّ"قالّبعينكّإليناّأومأتّإالّنفسكّفيّماّهللاّسولرّياّندريّما:ّفقالوا"ّفيقتلهّبيعتهّّعنّيديّكففت
ّّ.صحيحّبإسنادّداودّأبوّرواه"ّّاألعينّخائنةّلهّتكونّأن

ّأربعةّإالّوسلمّعليهّهللاّصلىّّهللاّرسولّآمنّمكةّفتحّيومّكانّلما:ّقالّسعدّعنّهذاّمنّبأبسطّكذلكّالنسائيّوراوه
ّحبابةّبنّومقيسّخطلّبنّهللاّوعبدّجهلّأبيّبنّعكرمةّ:ّالكعبةّبأستارّمتعلقينّوهموجدتمّوإنّاقتلوهم:ّوقالّنفر

ّ.ّسرحّأبيّبنّسعدّبنّهللاّوعبد
ّسعيدّفسبقّياسرّّبنّوعمارّحارثّبنّسعيدّإليهّفاستبقّالكعبةّبأستارّمتعلقّوهوّفأدركّخطلّبنّهللاّعبدّفأما

ّ.ّفقتلهّالرجلينّأشبّوكانّعمارا
ّ.ّفقتلوهّالسوقّفيّالناسّفأدركهّةحبابّبنّمقيسّوأما
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ّفقالّهاهناّشيئاّعنكمّتغنيّّالّآلهتكمّفإنّأخلصوا:ّالسفينةّأصحابّفقالّعاصفّفأصابتهمّالبحرّفركبّعكرمةّوأما
ّأناّمماّعافيتنيّأنتّإنّعهداّعليّلكّاللهمّغيرهّالبرّّفيّينجنيّالّاإلخالصّإالّالبحرّفيّينجنيّلمّلئنّوهللا:ّعكرمة

ّ.ّوأسلمّفجاءّكريماّعفواّوألجدنهّيدهّّفيّيديّأضعّحتىّمحمدّتيآّأنّفيه
ّإلىّالناسّوسلمّعليهّهللاّّصلىّهللاّرسولّدعاّفلماّعفانّبنّعثمانّعندّاختبأّفإنهّسرحّأبيّبنّسعدّبنّهللاّعبدّوأما
ّّ.داودّأبوّرواهّكماّالباقيّّذكرّثمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعلىّأوقفهّحتىّبهّجاءّالبيعة
ّالشيطانّفأزلهّوسلمّعليهّّهللاّصلىّهللاّلرسولّيكتبّسرحّأبيّبنّسعدّبنّهللاّعبدّكان:ّقالّعباسّبنّهللاّعبدّوعن
ّهللاّصلىّهللاّرسولّفأجارهّعثمانّلهّفاستجارّالفتحّّيومّيقتلّأنّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّبهّفأمرّبالكفارّفلحق
ّ.ّداودّأبوّرواهّوسلمّعليه

ّبقتلّأمرّوسلمّعليهّهللاّّصلىّهللاّرسولّأنّالمسيبّبنّسعيدّعنّزيدّبنّعليّعنّالطبقاتّفيّسعدّبنّمحمدّوروى
ّوكانّفبقرّبطنهّالكعبةّبأستارّمتعلقّوهوّبردةّّأبوّفأتاهّخطلّوابنّالزبعريّوابنّوفرتنيّالفتحّيومّسرحّأبيّابن

ّهللاّرسولّإلىّلهّفشفعّالرضاعةّمنّّأخاهّوكانّمانعثّفجاءّيقتلهّأنّسرحّأبيّابنّرأىّإنّنذرّقدّاألنصارّمنّرجل
ّيقتلهّأنّإليهّيومئّمتىّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّإلىّينظرّّالسيفّبقائمّاألنصاريّأخذّوقدّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّهللاّرسولّيا:ّفقال"ّبنذركّوفيتّهال:ّ"لألنصاريّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّّقالّثمّتركهّحتىّعثمانّلهّفشفع

ّ".ّيومئّّأنّلنبيّليس:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفقالّفأقتلهّتومئّمتىّأنتظرّالسيفّقائمّعلىّيديّّوضعت
ّبنّبكرّأبيّبنّهللاّوعبدّّياسرّبنّعمارّبنّمحمدّبنّعبيدةّأبوّقال:ّعنهّبكيرّابنّروايةّفيّإسحاقّبنّمحمدّوقال
ّنفراّإالّقاتلهمّمنّإالّأحداّيقتلواّالّأنّأمرهمّجيوشهّّوفرقّةمكّدخلّحينّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّإن:ّحزم
ّوعبدّخطلّبنّهللاّعبد"ّّالكعبةّأستارّتحتّوجدتموهمّوإنّاقتلوهم:ّ"وقالّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسماهمّقد
ّفرجعّالوحيّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّلرسولّيكتبّفكانّأسلمّقدّكانّألنهّسرحّأبيّبابنّأمرّوإنماّسرحّأبيّّبابنّهللا

ّكذاّأوّكذاّأو:ّلهّفأقولّالشيءّلهّأكتبّأنّّليأمرنيّأنهّشئتّكيفّألصرفهّإنيّلهم:ّيقولّفكانّبمكةّولحقّمشركا
ّلهّفيقول"ّحكيمّعزيز"ّأكتبّأو:ّلهّفيقول"ّحليمّعليم:ّ"يقولّكانّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأنّوذلكّنعم:ّفيقول
ّ.ّسواءّكالهما:ّوسلمّعليهّهللاّّصلىّهللاّرسول

ّّوّلمّّّّإّليّّّّأوّحيّّّّقالّّّّأوّّّّكّذباّّّّهللاّّّّّعّلىّاّفّتّرىّّمّمنّّّّأّظّلمّّّّوّمنّّ}:ّنزلتّفيهّأنّسعدّبنّشرحبيلّحدثني:ّإسحاقّابنّقال
ّبنّعثمانّإلىّفرّمكةّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّّدخلّفلما{ّهللّاّّّّأّنّزلّّّّماّّمّثلّّّّسأّّنّزلّّّّقالّّّّوّمنّّّّشّيءّّّّإّلّيهّّّّيوحّّ
ّلهّفاستأمنّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفأتىّمكةّاطمأنّأهلّحتىّعندهّّفغيبهّالرضاعةّمنّأخاهّوكانّعفان

ّهللاّرسولّقالّولىّفلماّبهّفانصرف"ّنعم:ّ"ّقالّثمّعليهّواقفّوهوّطويالّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفصمت
ّأالّهللاّرسولّّيا:ّاألنصارّمنّرجلّفقال"ّفيقتلهّبعضكمّإليهّيقومّأنّرجاءّإالّصمتّما:ّ"وسلمّعليهّّهللاّصلى
ّ".ّّباإلشارةّّيقتلّالّالنبيّإن:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقالّفأقتلهّإليّأومأت
ّلوّوهللا:ّفقالّقريشّإلىّّرجعّسرحّأبيّابنّأنّعلمائناّبعضّحدثني:ّعنهّسعدّبنّإبراهيمّروايةّفيّإسحاقّابنّوقال
ّهللاّأنزلّففيهّأصبت:ّفيقولّشيءّإلىّوأصرفهّالشيءّّليقولّإنهّبهّيأتيّماّبمثلّوجئتّمحمدّيقولّكماّلقلتّأشاء
ّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأمرّذلكفل{ّّشّيءّّّّإّلّيهّّّّيوحّّّّوّلمّّّّإّليّّّّأوّحيّّّّقالّّّّأوّّّّكّذباّّّهللّاّّّّّعّلىّاّفّتّرىّّمّمنّّّّأّظّلمّّّّوّمنّّ}:ّتعالى
ّ.ّبقتلهّّوسلم
ّأمرهمّحينّالمسلمينّمنّّأمرائهّإلىّعهدّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّكان:ّقالّنجيحّأبيّابنّعنّإسحاقّابنّقال
ّمنهمّكعبةالّأستارّتحتّوجدواّوإنّبقتلهمّأمرّسماهمّّنفرّفيّعهدّقدّأنهّإالّقاتلهمّأحداّإالّيقاتلواّأالّمكةّيدخلواّأن
ّهللاّلرسولّيكتبّوكانّأسلمّكانّألنهّبقتلهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأمرّّوإنماّسرحّأبيّبنّسعدّبنّهللاّعبد

ّأوّفأقولّعليّّليمليّإنهّأريدّحيثّألصرفهّإنيّوهللا:ّفقالّقريشّإلىّراجعاّمشركاّفارتدّالوحيّوسلمّعليهّّهللاّصلى
"ّحليمّحكيم"ّأو"ّحكيمّعزيز:ّ"فيقولّعليهّّيمليّكانّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأنّوذلكّنعم:ّفيقولّكذاّأوّكذا

ّ".ّصوابّّكل:ّ"فيقولّالحرفينّأحدّعلىّيكتبهاّفكان
ّبالكفّأصحابهّفأمرّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّفدخلّرسول:ّقالّالفتحّقصةّفيّالزهريّعنّمعمرّمغازيّفيّوروينا
ّخطلّوابنّسرحّأبيّابن:ّأربعةّإالّكلهمّالناسّفآمنّفكفواّأمرهمّثمّساعةّبكرّّمنّةخزاعّإال"ّالسالحّكفوا:ّ"وقال

ّألحدّتحلّلمّوإنهاّّحرمهاّهللاّولكنّمكةّأحرمّلمّإني:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّقالّثمّأخرىّوامرأةّالكنانيّّومقيس
ّأبيّبابنّعفانّبنّعثمانّجاءّثمّقال"ّنهارّمنّّساعةّليّهللاّأحلهاّوإنماّالقيامةّيومّإلىّبعديّألحدّتحلّوالّقبليّمن

ّجاءهّثمّعنهّفأعرضّهللاّرسولّياّبايعه:ّفقالّأخرىّناحيةّمنّجاءهّّثمّعنهّفأعرضّهللاّرسولّياّبايعه:ّفقالّسرح



38 

 عبدالرؤوف أبومجد البيضاوي: اختزال وتوضيب                       (                ص)تم الرسولاالصارم المسلول على شمختزل 

ّألظنّوانيّعنهّأعرضتّلقد:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقالّفبايعهّيدهّفمدّهللاّرسولّّياّبايعه:ّفقالّأيضا
ّ.ّغدراّرآهّفكأنه"ّيومضّّالّالنبيّإن:ّ"فقالّهللاّرسولّياّإليّأومضتّفهال:ّاألنصارّمنّرجلّفقال"ّسيقتلهّبعضكمّ

ّيقاتلواّفالّأيديهمّيكفواّّأنّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّوأمرهم:ّقالّشهابّابنّعنّعقبةّبنّموسىّمغازيّوفي
ّبنّومقيسّخطلّوابنّنقيدّبنّوالحويرثّسرحّّأبيّبنّسعدّبنّهللاّدعبّمنهمّأربعةّبقتلّوأمرهمّقاتلهمّمنّإالّأحدا
ّأمرّويقال:ّقالّثمّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّبهجاءّتغنيانّخطلّّالبنّقينتينّبقتلّوأمرّليثّبنيّأحدّحبابة
ّحتىّّفاختبأّكافراّرةالهجّبعدّارتدّوكانّسرحّأبيّبنّهللاّعبدّيقتلّوأنّالنفرّقتلّفيّوسلمّعليهّّهللاّصلىّهللاّرسول
ّيقمّفلمّفيقتلهّأصحابهّمنّرجلّّليقومّعنهّفأعرضّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّيبايعّأنّيريدّأقبلّثمّالناسّاطمأن
ّضربتّهللاّرسولّياّإليّأشرتّلو:ّأحدهمّفقالّوسلمّعليهّّهللاّصلىّهللاّرسولّنفسّفيّبالذيّيشعرواّولمّأحدّإليه
ّالقينتينّإحدىّوقتلتّالرضاعةّمنّأخاهّوكانّعفانّبنّأجارهّعثمان:ّويقال"ّذلكّّيفعلّالّالنبيّإن"ّفقالّعنقه

ّ.ّلهاّّاستؤمنّحتىّاألخرىّوكمنت
ّ.ّذلكّمثلّالقصةّهذهّمغازيهّفيّعائدّبنّمحمدّوذكر
ّأملىّفربماّموسلّعليهّهللاّّصلىّهللاّلرسولّيكتبّسرحّأبيّبنّسعدّبنّهللاّعبدّوكان:ّقالواّأشياخهّعنّالواقديّوذكر
:ّفيقولّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفيقرأه"ّحكيمّّعليم"ّفيكتب"ّعليمّسميع"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّعليه
ّيوحىّكماّإليّيوحىّكتبتّالذيّهذاّشئتّماّلهّألكتبّإنيّيقولهّماّمحمدّيدريّّما:ّوقالّفافتتنّويقرأهّهللاّقالّكذاك
ّيومئذّكانّفلماّالفتحّّيومّدمهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفأهدرّمرتداّمكةّإلىّمدينةالّمنّهارباّوخرجّمحمدّّإلى
ّهناّهاّفاحبسنيّبكّأستجيرّوهللاّإنيّأخيّّيا:ّفقالّالرضاعةّمنّأخاهّوكانّعفانّبنّعثمانّإلىّسرحّأبيّابنّجاء

ّفقالّتائباّجئتّوقدّالجرمّأعظمّميجرّإنّعينايّفيهّالذيّضربّّرآنيّإنّمحمداّفإنّفيّفكلمهّمحمدّإلىّواذهب
ّفيّيطلبوننيّوأصحابهّدميّأهدرّقدّينظرنيّوالّعنقيّليضربنّرآنيّلئنّوهللا:ّهللاّعبدّّقالّمعيّاذهبّبل:ّعثمان

ّبيدّآخذاّعثمانّإالّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّيرعّفلمّهللاّشاءّإنّيقتلكّفالّمعيّانطلق:ّعثمانّفقالّموضعّّكل
ّأمهّهللاّرسولّيا:ّفقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّّعلىّعثمانّفأقبلّيديهّبينّواقفينّسرحّأبيّابنّسعدّبنّهللاّعبد

ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفأعرضّليّفهبهّوتتركهّتلطفنيّوكانتّّوتفطمهّوترضعنيّوتمشيهّتحملنيّكانت
ّأعرضّوإنماّالكالمّهذاّعليهّفيعيدّاستقبلهّههبوجّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّعنهّأعرضّّكلماّعثمانّوجعل

ّأكبّقدّوعثمانّأحدّيقومّّالّأنّرأىّفلماّيؤمنهّلمّألنهّعنقهّفيضربّرجلّيقومّأنّإرادةّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّ
ّهللاّصلىّالنبيّفقالّوأميّأبيّفداكّبايعهّهللاّرسولّياّّ:يقولّوهوّرأسهّيقبلّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّعلى
ّعبادّفقالّالفاسقّقالّأوّفيقتلهّالكلبّهذاّإلىّمنكمّرجلّيقومّأنّمنعكمّما:ّفقالّأصحابهّّإلىّالتفتّثمّنعم:ّوسلمّعليه

ّفأضربّإليّتشيرّأنّرجاءّّناحيةّكلّمنّطرفكّألتبعّإنيّبالحقّبعثكّفوالذيّهللاّرسولّياّإليّأومأتّأال:ّبشرّبنّ
ّ".ّّباإلشارةّأقتلّالّإني"ّّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّّفقالّالخطابّبنّعمر:ّويقالّاليسرّأبوّهذاّقال:ّويقالّعنقه
ّ".ّّّّاألعينّخائنةّلهّتكونّالّالنبيّإن:ّ"ّيومئذّقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّإن:ّيقولّوقائل
ّهللاّلرسولّعثمانّفقالّّرآهّكلماّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّمنّيفرّفجعلّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفبايعه
:ّفقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفتبسمّرآكّّكلماّمنكّيفرّهللاّعبدّأمّابنّترىّلوّوأميّبأبي:ّوسلمّعليهّهللاّصلى

:ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفقالّاإلسالمّفيّجرمهّعظيمّيتذكرّولكنهّّهللاّرسولّياّبلى:ّقال"ّّوأومنه؟ّأبايعهّألم"
ّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّعلىّفيسلمّيأتيّفكانّفأخبرهّسرحّأبيّابنّإلىّعثمانّفرجع"ّقبلهّّكانّماّيجبّاإلسالم"

ّ.ّالناسّمع
ّلهّويكتبّالوحيّلهّيتممّّكانّأنهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعلىّافترىّسرحّأبيّبنّسعدّبنّهللاّعبدّأنّالداللةّفوجه

ّماّمثلّسينزلّأنهّوزعمّذلكّعلىّفيقرهّالوحيّّمنّبهّأمرهّماّويغيرّشاءّحيثّيصرفهّوأنهّعليهّفيوافقهّيريدّما
ّهللاّرسولّعلىّالطعنّوهذاّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّإلىّأوحيّّكماّزعمهّفيّإليهّأوحيّقدّكانّإذّهللاّأنزل
ّفيّوالردةّبهّالكفرّمجردّعلىّزائدّقدرّنبوتهّفيّالريبّيوجبّبماّعليهّواالفتراءّكتابهّوعلىّّوسلمّعليهّهللاّصلى

ّّ.السبّأنواعّمنّوهوّالدينّ
ّإذّافتراؤهّأحدّلكلّليتبينّّالعادةّعنّخارجةّعقوبةّوعاقبهّهللاّقصمهّالفريةّهذهّمثلّآخرّكاتبّعليهّافترىّماّوكذلك
ّعنهّأخبرّوقدّأمرهّوبحقيقةّبباطنهّالناسّأعلمّكاتبهّ:ّالقائلّيقولّبأنّريباّالمريضةّالقلوبّفيّيوجبّهذاّمثلّكان
ّ.ّمفترّأنهّبهاّيبينّآيةّفيهّّأظهرّأنّلرسولهّهللاّنصرّفمنّأخبرّبما

ّوآلّالبقرةّوقرأّفأسلمّّنصرانيّرجالّكان:ّ"قالّأنسّعنّصهيبّبنّالعزيزّعبدّعنّصحيحهّفيّالبخاريّروى
ّهللاّفأماتهّلهّكتبتّماّإالّمحمدّيدريّال:ّيقولّّفكانّنصرانياّفعادّوسلمّعليهّهللاّصلىّللنبيّيكتبّوكانّعمران
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ّفيّواعمقواّلهّفحفرواّفألقوهّصاحبناّعنّنبشواّوأصحابهّمحمدّفعلّّهذا:ّفقالواّاألرضّلفظتهّوقدّفأصبحّفدفنوه
ّ".ّفألقوهّالناسّمنّليسّأنهّفعلمواّاألرضّلفظتهّوقدّفأصبحّّاستطاعواّماّاألرض
ّوآلّالبقرةّقرأّقدّالنجارّّبنيّمنّرجلّمناّكان:ّ"قالّأنسّعنّثابتّعنّالمغيرةّبنّسليمانّحديثّمنّمسلمّورواه
ّكانّقدّهذا:ّقالواّفرفعوه:ّقالّالكتابّبأهلّلحقّّحتىّهارباّفانطلقّوسلمّعليهّهللاّصلىّللنبيّيكتبّوكانّعمران
ّعادواّثمّوجههاّعلىّنبذتهّقدّاألرضّفأصبحتّفواروهّلهّفحفرواّعنقهّهللاّقصمّّأنّلبثّفماّبهّفأعجبواّلمحمدّيكتب

ّ".ّمنبوذاّفتركوهّوجههاّعلىّنبذتهّقدّاألرضّفأصبحتّفواروهّّلهّفحفروا
ّبأنّوفضحهّهللاّقصمهّّلهّكتبّماّإالّيدريّكانّماّأنهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعلىّافترىّالذيّالملعونّفهذا

ّكانّوأنهّقالهّلماّعقوبةّهذاّأنّعلىّأحدّّكلّيدلّالعادةّعنّخارجّأمرّوهذاّمراراّدفنّأنّبعدّالقبرّمنّأخرجه
ّيموتونّالمرتدينّعامةّكانّإذّاالرتدادّمجردّمنّأعظمّالجرمّهذاّّوأنّهذاّمثلّيصيبهمّالّالموتىّعامةّكانّإذّكاذبا
ّأنّّالناسّيمكنّلمّإذاّالكاذبّولكذبّلدينهّومظهرّوسبهّعليهّطعنّممنّلرسولهّمنتقمّهللاّهذاّوأنّمثلّيصيبهمّوال

ّ.ّالحدّعليهّيقيموا
ّالحصونّحصرّفيّمتعددةّّمراتّجربوهّعماّوالخبرةّالفقهّأهلّالعدولّالمسلمينّمنّأعدادّحدثناهّماّهذاّونظير

ّأوّالحصنّنحصرّنحنّكنا:ّقالواّزمانناّفيّاألصفرّّبنيّفيهاّالمسلمونّحصرّلماّالشاميةّبالسواحلّالتيّوالمدائن
ّهللاّصلىّهللاّرسولّلسبّأهلهّتعرضّإذّحتىّمنهّنيأسّنكادّحتىّعليناّممتنعّّوهوّالشهرّمنّأكثرّأوّالشهرّالمدينة
ّعنوةّالمكانّيفتحّّثمّذلكّنحوّأوّيومينّأوّيوماّإالّيتأخرّيكدّولمّوتيسرّفتحةّفعجلناّعرضهّفيّوالوقيعةّّوسلمّعليه

ّغيظاّقلوبالّامتالءّمعّفيهّيقعونّسمعناهمّّإذاّالفتحّبتعجيلّلنتباشرّكناّإنّحتى:ّقالواّعظيمةّملحمةّفيهمّويكون
ّ.ّفيهّقالواّبماّعليهم
ّيعذبّأنّهللاّسنةّومنّكذلكّّالنصارىّمعّحالهمّالمغربّأهلّمنّالمسلمينّأنّالثقاتّأصحابناّبعضّحدثنيّوهكذا
ّ.ّالمؤمنينّعبادهّبأيديّوتارةّعندهّمنّبعذابّتارةّأعداءه
ّأنهّمعّالكذبّعليهّوافترىّّالنبوةّفيّطعنّلماّدمهّأهدرّسرحّأبيّابنّمنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّتمكنّلماّوكذلك

ّإماّيستتابّحتىّيقتلّالّأنهّالمرتدّفيّالسنةّأنّّومعّالمحاربةّأشدّوحاربوهّقاتلوهّالذينّمكةّأهلّجميعّآمنّقد
ّ.ّاستحباباّأوّوجوبا

ّحتىّعليهمّضتوعرّّالتوبةّإلىّدعواّثمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعهدّعلىّارتدواّجماعةّأنّهللاّشاءّإنّوسنذكر
ّ.ّتوبتهمّوقبلتّتابوا
ّإباحةّإنّالمرتدّثمّجرمّّمنّأعظمّلهّالسابّوسلمّعليهّهللاّصلىّالرسولّعلىّالطاعنّجرمّأنّعلىّدليلّذلكّوفي
ّالنبيّأنّعلىّدليلّذلكّبعدّعنهّعفوهّّثم"ّقتلتموهّهال:ّ"وقولهّمسلماّتائباّمجيئهّبعدّدمهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبي
ّمنّيقتلّأنّوسلمّعليهّهللاّصلىّلهّأنّعلىّدليلّوهوّدمهّويعصمّّعنهّيعفوّوأنّيقتلهّأنّلهّكانّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّ.ّاإلسالمّّإلىّوعادّتابّوإنّسبه

ّ:ّأشياءّذلكّيوضح
ّسرحّأبيّابنّأنّآخرونّّذكرّوكذلكّمكةّفتحّقبلّاإلسالمّإلىّرجعّسرحّأبيّابنّأنّعكرمةّعنّرويّقدّأنه:ّمنها
ّعلىّبهّيقدمّأنّقبلّلعثمانّقالّأنهّعنهّتقدمّوقدّبهاّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّنزلّإذّمكةّفتحّقبلّاإلسالمّإلىّرجع
ّ.ّإسالمهّالمرتدّوتوبةّتائباّجئتّوقدّالجرمّأعظمّّجرميّإن:ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبي
ّمنّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّفأرادّتابّماّوبعدّالناسّوهدوءّالفتحّبعدّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّإلىّجاءّإنهّثم

ّبعدّقتلهّجوازّعلىّواضحّدليلّوهذاّسيقتلهّبعضهمّّأنّويظنّقتلهّفيهّينتظرّزماناّوتربصّحينئذّيقتلوهّأنّالمسلمين
ّ.ّإسالمه
ّفيّهجرمّعظيمّيتذكرّّولكنهّبلى:ّقال"ّوأومنهّأبايعهّألم:ّ"قالّرآكّكلماّمنكّيفرّإنه:ّعثمانّلهّقالّلماّوكذلك
ّاإلثمّوأنّواألمانّبالبيعةّسقطّالقتلّخوفّأنّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفبين"ّقبلهّماّيجبّاإلسالم:ّ"فقالّاإلسالم

ّممنّالقتلّإسقاطّيوجدّحتىّجائزاّقتلهّوبقيّالسبّإثمّاإلسالمّجبّاإلسالمّّإلىّعادّإذاّالسابّأنّفعلمّباإلسالمّزال
ّ.ّممكناّّكانّإنّيملكه

ّهللاّصلىّهللاّرسولّعلىّالطعنّمجردّأنّأنّنبينّهناّغرضناّفإنّموضعهّفيّهذاّذكرّتعالىّهللاّشاءّإنّوسيأتي
ّفيهّاستوىّللقتلّموجباّذلكّكانّوإذاّالردةّلمجردّفيهّيقتلّالّالتيّّالحالّفيّالقتلّيوجبّفيهّوالوقيعةّوسلمّعليه

ّ.ّوالذميّالمسلمّفيهّيستويّالردةّسوىّالقتلّيوجبّماّّكلّوألنّوالذميّالمسلم
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ّوإنماّقتلهمّيوجبّلمّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّعلىّدليلّالقينتينّوإلحدىّسرحّأبيّالبنّالصحابةّكتمانّوفي
ّالنبيّلحقّكانّالقتلّأنّيؤيدّوهذاّوالعفوّالقتلّبينّّمخيراّكانّأنهّعلىّدليلّذلكّوفيّعنهمّعفوهّجوازّمعّأباحه
ّ.ّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّمنهماّيتعلمّكانّبأنهّّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّعلىّالنصرانيّاآلخرّوالكاتبّسرحّأبيّابنّافتراءّأنّواعلم
ّ.ّظاهرّافتراء
ّظاهرةّفرية"ّنعمّفيقولّكذاّّأوّكذاّأوّلهّفأقولّالشيءّلهّأكتبّأنّليأمرنيّإنهّشئتّكيفّألصرفهّإني:ّ"قولهّوكذلك

ّينصرفّوالّإليهّهللاّأوحاهّماّإالّقرآناّيكتبّأنّيأمرهّّوالّهللاّأنزلهّماّإالّكتبهيّالّكانّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفإن
ّ.ّهللاّيشاءّكماّينصرفّبلّشاءّكيفّله

ّمنيّيتعلمّكانّإذاّمحمداّّوإنّمحمدّإلىّيوحىّكماّإليّيوحىّكتبتّالذيّهذاّماشئتّلهّألكتبّإني:ّ"قولهّوكذلك
ّإليهّيوحىّكانّوالّشاءّماّيكتبهّيكنّلمّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّفإنّرةظاهّفرية"ّهللاّأنزلّماّمثلّسأنزلّفإني
ّ.ّشيء
ّواستوجبّالعذابّبهّحاقّّاالفتراءّهذاّوعلىّالقبيلّهذاّمن"ّلهّكتبتّماّإالّمحمدّيدريّما:ّ"النصرانيّقولّوكذلك
ّ.ّالعقاب

ّعليهّهللاّصلىّالنبيّابتدأهّماّغيرّشيئاّكتبأنّيّعلىّأقرهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّكانّهل:ّالعلمّأهلّاختلفّثم
ّ:ّقولينّعلىّشيئا؟ّلهّقالّوهلّبإكتابه؟ّوسلم

ّفيهّقولّمنهّيصدرّلمّوأنهّّكلهّذلكّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّعلىّافترياّسرحّأبيّوابنّالنصرانيّأن:ّأحدهما
ّذلكّقبولّويكونّالناسّعنهّلينفراّعليهّافترياّردةالّّالشيطانّلهماّزينّلماّوإنماّأصالّقالهّماّغيرّكتابةّعلىّإقرار
ّقلتهّالذيّهذا:ّلهّيقولّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسمعّأنهّأحدّيخبرّلمّأنهّوذلكّّخبرةّبعدّفارقاهّألنهماّمتوجهاّمنهما

ّ.ّذلكّمنّأعظمّوهّّماّهللاّعلىّيفتريّعدوّكافرّذاكّإذّوهوّذلكّلهّقالّأنهّأخبرّالردةّحالّهوّوإنماّصوابّّكتبتهّأو
ّماّغيرّيكتبّهوّكانّربماّّنعمّلهّكتبتّماّإالّمحمدّيدريّما:ّيقولّكانّالنصرانيّأنّالصحيحّفيّالذيّأنّذلكّيبين
ّماّمعّكتابتهّعلىّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعمدةّّأنّفظنّوينقصهّويزيدهّويغيرهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّيقوله
ّوأنّلهّحافظّهللاّوأنّالماءّيغسلهّالّوأنهّالعلمّأوتواّالذينّصدورّفيّبيناتّّآياتّهللاّتابكّأنّيدرّولمّالتبديلّمنّفيه
ّعليهّهللاّصلىّالنبيّيعارضّكانّجبريلّوأنّتالوتهّونسخّرفعهّيريدّمماّهللاّشاءّماّإالّينسىّّفالّنبيهّيقرئّهللا
ّبهمّاآليةّنقلّيتواترّالمسلمينّّمنّلعددّأقرأهاّآيةّهعليّنزلّإذاّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّوأنّعامّكلّبالقرآنّوسلمّ

:ّقالّوإذا{ّّحّكيماّّّّعّليماّّ}ّهوّفيكتب{ّّعّليماّّّّسّميعاّّ}ّعليهّّيمليّكانّأنهّذكرّالمفسرينّمنّالقصةّهذهّنقلّمنّوأكثر
ّ.ّشيئاّلهّقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّيذكرّولمّذلكّوأشباه{ّّرّحيماّّّّّغّفوراّّ}ّكتب{ّّحّكيماّّّّعّليماّّ}

ّالمشهورةّالصحيحةّوالرواياتّّبينةّآيةّكذبهّهللاّأظهرّحتىّوالكذبّالفريةّأهلّمنّأنهّعلمّقدّالرجلّكانّوإذا:ّقالوا
ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّعلمّفقطّشاءّماّكتبّأنهّأوّقالّماّوسلمّعليهّهللاّصلىّعنّالنبيّقالّأنهّإالّتتضمنّلم
ّّ.شيئاّلهّيقلّلمّ

ّعلىّبناءّقالهّقائلهّولعلّّمعللّأوّمنقطعّفهوّقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّالرواياتّبعضّفيّرويّوما:ّقالوا
ّإنهّقيلّوماّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّقالهّماّيشتبهّّحتىّفيهّاألمرّيلتبسّقدّهذاّومثلّذلكّقالّالذيّهوّالكاتبّأن
ّ.ّسؤالّفالّالقولّهذاّعلىّردّقاله
ّأخبرناّسلمةّبنّحمادّّحديثّمنّوغيرهّأحمدّاإلمامّفروىّشيئاّلهّقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأن:ّالثانيّلالقو
ّّسّميعاّّ}ّكتبت:ّيقول{ّّعّليماّّّّسّميعاّّ}ّعليهّأملىّفإذاّّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّلرسولّيكتبّكانّرجالّأنّأنسّعنّثابت

ّ.ّذاّنحوّحمادّقال"ّحليماّعليما"ّكتب"ّحكيماّليماع"ّّّعليهّأملىّوإذاّدعه:ّقال{ّّبّصيراّّ
ّماّلمحمدّأكتبّكنتّلقدّ:ّوقالّفتنصرّفذهبّكثيراّقرآناّقرأّفقدّقرأهماّمنّوكانّعمرانّوآلّالبقرةّقرأّقدّوكان:ّقال

ّواهرّاألرضّفوقّمنبوذاّرأيتهّفلقد:ّطلحةّأبوّّقالّثالثاّأوّمرتينّاألرضّفنبذتهّفدفنّفمات"ّدعه:ّ"فيقولّشئت
ّ.ّأحمدّاإلمام
ّوآلّالبقرةّقرأّوقدّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّلرسولّيكتبّكانّرجالّأنّأنسّعنّحميدّحدثناّهارونّبنّيزيدّحدثنا

ّّغّفوراّّ}ّعليهّيمليّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفكانّّعظمّيعنيّفيناّجدّعمرانّوآلّالبقرةّقرأّإذاّالرجلّوكانّعمران
ّّعّليماّّ}ّعليهّويمليّشئتّكيفّاكتبّوكذاّكذاّاكتب:ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّّلهّفيقول{ّّحّكيماّّّاّّّعّليم}ّفيكتب{ّّرّحيماّّ
ّأنا:ّوقالّبالمشركينّّفلحقّاإلسالمّعنّالرجلّذلكّفارتدّشئتّكيفّاكتب:ّفيقول{ّّبّصيراّّّّسّميعاّّ}ّفيكتبّ{ّّحّكيماّّ
"ّتقبلهّالّّاألرضّإن:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّقالفّالرجلّذلكّفماتّشئتّماّألكتبّإنّكنتّبمحمدّأعلمكم
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ّهذاّشأنّما:ّطلحةّأبوّقالّمنبوذاّّفوجدهّالرجلّذلكّفيهاّماتّالتيّاألرضّأتىّأنه"ّطلحةّأبوّفحدثني:ّأنسّقال
ّ.ّصحيحّّإسنادّفهذا"ّاألرضّتقبلهّفلمّمراراّدفناهّقد:ّقالواّالرجل؟

ّعنّحميدّورواهّعليهّيتابعّّولمّعنهّرواه:ّقالّأنسّعنّثابتّحديثّالبزارّعلأ:ّاألولّالقولّإلىّذهبّمنّقالّوقد
ّيقولّشهدهّأوّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسمعّأنهّيذكرّّلمّأنساّإنّثم:ّقالواّثابتّمنّسمعهّإنماّحميداّوأظنّقالّأنس
ّ.ّسمعّماّحكىّولعلهّذلك
ّوكذلكّالروايةّهذهّلظاهرّّموافقّوغيرهماّوالواقديّحاقإسّابنّحديثّفيّذكرناهّوالذيّظاهرّتكلفّالكالمّهذاّوفي
ّأنّوذلك:ّإسحاقّابنّحديثّففيّالقولّهذاّعلىّّالحالّصفةّبيانّفيهاّآثارّجاءتّوقدّالتفسيرّأهلّمنّطائفةّذكر

ّهللاّصلىّهللاّرسولّلهّفيقول"ّحكيمّعزيزّأكتبّأو:ّ"فيقول{ّّحّكيمّّّّعّليمّّ}:ّيقولّّكانّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسول
ّفيقولّعليهّيمليّكانّّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأنّوذلك:ّاألخرىّالروايةّوفي"ّسواءّكالهماّنعم:ّ"وسلمّّعليه

ّ".ّصوابّكل"ّّ:ّفيقولّالحرفينّأحدّعلىّيكتبهاّفكان"ّعليمّحكيمّأوّحكيمّعزيز"
ّشئتّكيفّاكتب:ّ"لهّّويقولّيقرأهماّكانّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّوأنّنزلّقدّكانّالحرفينّكالّألنّبيانّهذاّففي
ّسبعةّعلىّالقرآنّأنزل:ّ"ّقالّأنهّوسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبيّعنّمصرحاّجاءّوقد"ّصوابّفكلّالحرفينّهذينّمن

ّبرحمةّعذابّآيةّأوّبعذابّرحمةّآيةّيختمّلمّماّكذلكّفهوّرحيمّغفورّّأوّحكيمّعزيزّقلتّإنّكافّشافّكلهاّأحرف
ّفيّواألحاديث{ّالّرّحيمّّّاّلّغّفورّّّّأّنتّّّّلّهّمّّفّإّنكّّّّتّغّفرّّّّوّإنّّّّعّباّدكّّّّفّإّنّهمّّّّتّعّذّبّهمّّّّإنّّ}:ّالصحابةّمنّجماعةّّحرفّوفي"ّ

ّهللاّأسماءّمنّأسماءّبعدةّالواحدةّاآليةّتختمّأنّالقرآنّعليهاّنزلّّالتيّالسبعةّالحروفّمنّأنّعلىّتدلّمنتشرةّذلك
ّتلكّمنّشاءّماّيكتبّأنّيخيرهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّوكانّشاءّبأيهاّالقراءةّفيّالقارئّّيخيرّلبدلاّسبيلّعلى

ّسمعّماّلكثرة"ّوكذاّّكذاّأكتبّأو:ّ"لهّفيقولّالحروفّمنّبحرفّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّقرأهاّوربماّالحروفّ
ّنزلتّاآليةّألن"ّسواءّكالهماّنعم:ّ"وسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبيّلهّفيقولّالحرفينّبينّيخيرّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبي

ّأيضاّكذلكّنزلّقدّألنهّعليهّفأقرهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعلىّّقرأهّثمّالحرفينّأحدّهوّكتبّوربماّبالحرفين
{ّّحّليمّّّّعّليمّّ}ّّّأو{ّّحّكيمّّّّعّليمّّ}ّأو{ّرّّّبّصيّّسّميعّّ}ّبمثلّأو{ّّرّحيمّّّّغّفورّّ}ّو{ّّحّكيمّّّّعّليمّّ}ّو{ّّعّليمّّّّّسّميعّّ}ّبمثلّاآليّوختم
ّكانّلماّالحروفّتلكّبعضّنسخّهللاّّإنّثمّمعتاداّأمراّالحروفّهذهّمنّعدةّعلىّاآليةّنزولّوكانّالقرآنّفيّكثير

ّثابتّبنّزيدّحرفّهيّاألخيرةّالعرضةّوكانتّرمضانّّكلّفيّبالقرأنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّيعارضّجبريل
ّعباسّابنّذكرّولهذاّالناسّعليهّأجمعينّعنهمّهللاّرضيّوالصحابةّعثمانّجمعّّالذيّوهوّاليومّبهّالناسّقرأيّالذي
ّ.ّالحروفّبعضّّنسخّلتضمنهاّوالمنسوخّالناسخّكتابهّفيّأحمدّاإلمامّذكرهاّوكذلكّوالمنسوخّالناسخّفيّّالقصةّهذه

ّخلفّأباّوسمعت:ّقالّمعانّّثناّبكيرّابنّمسكينّحدثنا:ّخوالمنسوّالناسخّفيّأحمدّاإلمامّرواهّآخرّوجهّفيهاّوروى
ّخواتمّعنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسألّربماّفكانّالقرآنّّوسلمّعليهّهللاّصلىّللنبيّكتبّسرحّأبيّابنّكان:ّيقول
ّهللاّفيوفقه:ّقالّ"شئتّذلكّأيّاكتب:ّ"عليهّوسلمّهللاّصلىّالنبيّلهّفيقولّذاّونحوّ{ّّيّفّعّلونّّ}ّو{ّّيّعّمّلونّّ}ّاآلي

ّأكتبه:ّقالّالقرآن؟ّكبشةّأبيّالبنّتكتبّكنتّكيفّسرحّأبيّابنّياّ:ّفقالواّمرتداّمكةّأهلّفأتىّذلكّمنّللصواب
ّاآليةّ{ّّشّيءّّّّإّلّيهّّّّيوحّّّّوّلمّّّّإّليّّّّأوّحيّّّّقالّّّّأوّّّّكّذباّّّهللاّّّّّعّلىّاّفّتّرىّّمّمنّّّّأّظّلمّّّّوّمنّّ}ّذلكّفيّهللاّّفأنزل:ّقالّشئتّكيف
ّ.ّكلها
ّمتعلقاّكانّوإنّوجدهّّحيثماّعنقهّفليضربّسرحّأبيّابنّأخذّمن:ّ"مكةّفتحّيومّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّقال

ّ".ّّالكعبةّبأستار
ّهللاّفيوفقه"ّشئتّذلكّأيّّاكتب:ّ"لهّفيقولّجائزينّحرفينّعنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّيسألّكانّأنهّاألثرّهذاّففي

ّهذاّوكانّمنزالّاآلخرّيكنّلمّإنّفقطّهللاّأنزلهّماّيكتبّّأوّمنزالّكالهماّوكانّهللاّإلىّالحرفينّأحبّفيكتبّابللصو
ّماّإالّيكتبّالّبأنهّمنهّوعلماّهللاّبحفظّثقةّأوّأنزلهماّقدّهللاّكانّإنّتوسعةّإماّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّمنّالتخيير
ّ.ّخلفهّّمنّوالّيديهّبينّمنّالباطلّيأتيهّالّأنهّوضمنّحفظهّهللاّتولىّكتابّفيّينكرّهذاّوليسّّأنزل
ّأوّكلمةّإالّمنهاّيبقّلمّّحتىّاآليةّيملهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّيسمعّكانّربماّأنهّوهوّثالثاّوجهاّبعضهمّوذكر
:ّفيقولّوسلمّعليهّهللاّصلىّيالنبّعلىّيقرأهّثمّفيكتبهّّالذكيّالفطنّيفعلهّكماّباقيهاّعلىّمنهاّقرأّبماّفيستدلّكلمتان

ّ.ّ{ّاّلّخاّلّقينّّّّأّحّسنّّّهللاّّّّّفّتّباّركّّ}:ّقولهّفيّلعمرّّذلكّمثلّاتفقّكما"ّأنزلتّكذلك"
ّابنّعن:ّقالّبثقةّليسّّاإلسنادّهذاّكانّوإنّالقصةّهذهّفيّهذاّمثلّعباسّابنّعنّصالحّأبيّعنّالكلبيّروىّوقد
ّّعّزيزّّ}ّعليهّأملىّاألحايينّفإذاّبعضّفيّوسلمّعليهّّهللاّصلىّهللاّلرسولّيكتبّنوكاّباإلسالمّتكلمّكانّأنهّسرحّأبي

ّاإّلّنّسانّّّّخّلّقّناّّوّلّقدّّ}ّنزلتّفلما"ّسواءّذاكّأوّهذا"ّّ:ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفيقول{ّّرّحيمّّّّغّفورّّ}ّكتب{ّّحّكيمّّ
ّّأّحّسنّّّهللاّّّّّفّتّباّركّّ}:ّفقالّسعدّبنّهللاّعبدّعجب{ّآّخرّّّّخّلقاّّ}:ّقولهّإلىّانتهىّّفلماّعليهّأمالها{ّّطينّّّّمنّّّّسالّلةّّّّمنّّ
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ّلقدّصادقاّمحمدّّكانّلئن:ّوقالّحينئذّفشك"ّفاكتبهاّعليّأنزلتّكذا:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقالّ{ّاّلّخاّلّقينّّ
ّ.ّاآليةّّهذهّتفنزلّقالّكماّقلتّلقدّكاذباّكانّولئنّإليهّأوحيّكماّإليّأوحي
ّ.ّعنهّهللاّرضيّالخطابّبنّعمرّبهذاّتكلمّالذيّأنّالمشهورّأنّالروايةّهذهّبهّضعفتّومما
ّكتبهّماّوسلمّعليهّهللاّّصلىّالنبيّعلىّيعرضّكانّأنهّأنسّروايةّفيّثبتّالذي:ّقالّآخرّقوالّقالّمنّالناسّومن
ّفيّوكذلك"ّشئتّكيفّاكتب"ّأو"ّدعه:ّ"فيقولّ{ّّبّصيراّّّّسّميعاّّ}ّكتبت:ّفيقول{ّّعّليماّّّّسّميعاّّ}ّعليهّفيمليّكتبهّبعدما
ّ.ّويقره"ّهللاّّأنزلّكذاك:ّ"يقولّكانّأنهّالواقديّحديث
ّفيّمنهمّالكتابّحضورّوعدمّّالصحابةّفيّالكتابّلقلةّيكتبّمنّإلىّحاجةّبهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّوكان:ّقالوا
ّوكانّيوجدّفالّكاتبّفيهّيطلبّالعظيمّالجوّكانّإنّّحتىّاألميةّعليهمّبالغالّكانّالعربّفإنّإليهمّالحاجةّوقت
ّانتهزّلهّيكتبّمنّوسلمّعليهّهللاّصلىّللنبيّاتفقّفإذاّكاتبّلهّيحصلّحتىّّمشقةّوجدّشقةّأوّكتابةّأرادّإذاّأحدهم

ّضجرهّّمنّخوفاّذلكّييربتغّيأمرهّوالّيمليهّماّكتابةّعلىّلحرصهّتركهّنقصّأوّكاتبّزادّفإذاّكتابتهّّفيّالفرصة
ّمنّباإللقاءّإلىّبعدّفيماّتستدركّالكلمتينّّأوّالكلمةّتلكّبأنّوسلمّعليهّهللاّصلىّمنهّثقةّإتمامهاّقبلّالكتابةّيقطعّوأن

ّّإّنهّّّهللّاّّّاءّّشّّّّماّّإالّّّّتّنّسىّّفالّّسّنّقّرّئكّّ}ّّ:ّتعالىّهللاّقالّكماّقلبهّوفيّعندهّالمحفوظّعلىّتعويالّبكتابتهاّأوّمنهّيتلقنها
ّ.ّ{ّّيّخّفىّّوّماّاّلّجّهرّّّّيّعّلمّّ

ّعلماءّعندّالمرضيّالقولّّفإنّعدةّحروفّعلىّفيهّالقرآنّأنزلّفيماّكانّهذاّوأنّاألولّالوجهّهوّأعلمّوهللاّواألشبه
ّالحروفّأحدّهوّعليهّالناسّعثمانّجمعّالذيّالمصحفّّأنّالصحابةّوقراءاتّاألحاديثّعامةّعليهّيدلّالذيّالسلف
ّالكلمةّتختلفّكانتّالسبعةّالحروفّوأنّالمصحفّهذاّعنّخارجةّالستةّالحروفّّوأنّاألخيرةّالعرضةّوهوّالسبعة

ّ.ّمتضادّوالّمختلفّغيرّالمعنىّّأنّمع
ّمشهورّوذلكّهاشمّبنيّّوموالةّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّبهجاءّتغنيانّكانتاّاللتينّالقينتينّحديث:ّالعاشرّالحديث

ّ".ّفرتنيّبقتلّأمر"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّّأنهّالمسيبّبنّسعيدّحديثّفيّتقدمّوقدّالسيرّأهلّعندّستفيضم
ّأحداّيقاتلواّفالّأيديهمّّيكفواّأنّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّوأمرهم:ّالزهريّعنّمغازيهّفيّعقبةّبنّموسىّوقال
ّثمّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّبهجاءّتغنيانّّخطلّالبنّتينقينّبقتلّوأمر:ّقالّنفرّأربعةّبقتلّوأمرّقاتلهمّمنّإال
ّ.ّلهاّاستؤمنّحتىّّاألخرىّوكمنتّالقينتينّإحدىّوقتلت:ّقال

ّّ.مغازيهّفيّالقرشيّعائدّبنّمحمدّذكرّوكذلك
:ّحزمّنبّبكرّأبيّبنّهللاّّوعبدّياسرّبنّعمارّابنّمحمدّبنّعبيدةّأبوّقالّعنهّبكيرّابنّروايةّفيّإسحاقّابنّوقال
ّقدّنفراّإالّقاتلهمّمنّإالّأحداّيقتلواّالّأنّأمرهمّّجيوشهّوفرقّمكةّدخلّحينّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّإن

:ّقالّثم"ّخطلّبنّهللاّعبد:ّالكعبةّأستارّتحتّوجدتموهمّوإنّاقتلوهم:ّ"ّوقالّّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسماهم
ّاألنصارّمنّّرجالّمعهّوبعثّمصدقاّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفبعثهّلمامسّكانّألنهّخطلّابنّبقتلّّأمرّوإنما
ّولمّواستيقظّفنامّطعاماّلهّويصنعّّتيساّلهّيذبحّالمولىّوأمرّمنزالّفنزلّمسلماّوكانّيخدمهّلهّمولىّمعهّوكان
ّعليهّهللاّصلىّالنبيّبهجاءّنتغنياّكانتاّقينةّصاحبتهاّقينةّّلهّوكانتّمشركاّارتدّثمّفقتلهّعليهّفعداّشيئاّلهّيصنع
ّوكانتّالمطلبّعبدّلبنيّموالةّوسارتّأخاهّقتلّالذيّاألنصاريّبقتلهّحبابةّبنّّومقيس:ّقالّمعهّبقتلهماّفأمرّوسلم
ّ.ّبمكةّّيؤذيهّممن
ّفرنّقتلّفيّالمسلمينّإلىّّعهدّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّوكان:ّإسحاقّابنّوقال:ّقالّأبيّحدثني:ّاألمويّوقال

ّوالحويرثّخطلّوابنّسرحّأبيّابن:ّستةّبأسمائهمّوسماهمّ"ّفاقتلوهمّالكعبةّأستارّتحتّوجدتموهمّإن:ّ"وقالّونسوة
ّ.ّغالبّبنّتيمّبنيّمنّّورجلّحبابةّبنّومقيسّمعبدّبن
:ّقالّعةبأربّوأخبرنيّرجلينّّاسمّفكتمّستةّكانواّأنهمّياسرّبنّعمارّبنّمحمدّبنّعبيدةّأبوّوحدثني:ّإسحاقّابنّقال

ّلهبّأبيّموالةّوسارةّبهجائهّتغنيانّكانتاّوالقينتانّ:ّقالّثمّالمطلبّعبدّلبنيّموالةّوسارةّخطلّابنّقنيتاّوالنسوة
ّ.ّبلسانهاّتؤذيهّكانت
ّعددهمّثمّنسوةّوأربعّنفرّستةّبقتلّوأمرّالقتالّوسلمّعنّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّونهى:ّأشياخهّعنّالواقديّوقال
ّ.ّوأرنبّفرتني:ّويقالّوقريبةّفرتنيّخطلّالبنّوقينتينّهشامّّبنّعمروّموالةّوسارةّخطلّابن:ّقال
ّمعهّوبعثّساعياّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّوبعثهّالمدينةّإلىّوهاجرّأسلمّأنهّخطلّابنّجرمّوكان:ّقالّثم

ّفاستيقظّالنهارّنصفّناموّطعاماّلهّيصنعّّأنّفأمرهّمجمعّفيّفنزلّويخدمهّطعامهّيصنعّوكانّخزاعةّمنّرجال
ّإنّبهّمحمدّليقتلنيّوهللا:ّقالّقتلهّفلماّقتلهّحتىّعنهّيقلعّفلمّفضربهّّعليهّفاغتاظّشيئاّلهّيصنعّولمّنائمّوالخزاعي

ّديناّأجدّّلم:ّقالّإلينا؟ّردكّما:ّمكةّأهلّلهّفقالّمكةّإلىّوهربّالصدقةّمنّأخذهّماّوساقّاإلسالمّّعنّفارتدّجئته
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ّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفيهّيهجوّّالشعرّيقولّوكانّفاسقتينّوكانتاّقينتانّلهّفكانتّشركهّعلىّفأقامّدينكمّمنّخيرا
ّ.ّالهجاءّبذلكّالقينتانّوتغنيّالخمرّفيشربونّالمشركونّّقينتيهّوعلىّعليهّفيدخلّبهّتغنيانّويأمرهماّوسلم

ّقدّوكانتّبهّفتغنيّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّهجاءّعليهاّفيلقىّبمكةّنواحةّمغنيةّهاشمّبنّعمروّموالةّسارةّوكانت
ّما:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقالّالحاجةّوشكتّّيصلهاّأنّتطلبّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّعلىّقدمت
ّاءالغنّاستماعّتركواّببدرّمنهمّقتلّمنّقتلّمنذّقريشاّإنّمحمدّيا:ّفقالت"ّّيكفيك؟ّّماّونياحتكّغنائكّفيّلكّكان

ّرسولّبهاّّفأمرّدينهاّعلىّوهيّقريشّإلىّفرجعتّطعاماّبعيراّلهاّوأوقرّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّّفوصلها
ّ.ّيومئذّفقتلتّتقتلّأنّالفتحّيومّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللا

ّحتىّلهاّفاستؤمنّفرتنىّوأماّقريبةّأوّإحداهماّأرنبّفقتلتّبقتلهماّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفأمرّالقينتانّوأما
ّعنهّهللاّرضيّعثمانّفيهّفقضىّفماتتّعنهّهللاّرضيّعثمانّّزمنّأضالعهاّمنّضلعّكسرّحتىّوعاشتّآمنت
ّ.ّللجرمّتغليظاّّوألفينّديتهاّدرهمّآالفّثمانية

ّبنيّموالةّوحديثّالواحدّّروايةّعنّبهاّيستغنىّاستفاضةّنقلهّواستفاضّالسيرّعلماءّعليهّاتفقّمماّالقينتينّوحديث
ّ.ّيذكرهّلمّّوبعضهمّواطالعّخبرةّمزيدّلهّومنّالمغازيّأهلّعامةّذكرهّهاشم
ّهللاّرسولّعنّالسنةّبذلكّّاستفاضتّوقدّباإلجماعّيجوزّالّاألصليّالكفرّلمجردّالمرأةّقتلّتعمدّأنّالداللةّفوجه
ّ.ّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّرسولّفنهىّوسلمّعليهّّهللاّصلىّهللاّرسولّغازيمّبعضّفيّمقتولةّامرأةّوجدت:ّقالّعمرّابنّعنّالصحيحينّففي
ّ.ّوالصبيانّالنساءّقتلّعنّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللا

:ّألحدهمّقالّثم"ّّلتقاتلّّهذهّكانتّما:ّ"وقالّقتلهاّفأنكرّمغازيهّبعضّفيّمقتولةّامرأةّعلىّمرّأنهّآخرّحديثّوفي
ّ.ّوغيرهّّاوددّأبوّرواه"ّّعسيفاّوالّذريةّتقتلّالّلهّفقلّخالداّألحق"ّ
ّأبيّابنّإلىّبعثّحينّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّعمهّعنّمالكّبنّكعبّعنّالمسندّفيّأحمدّاإلمامّروىّوقد

ّ.ّالسيرّّأهلّعندّمشهورّوهذا"ّوالصبيانّالنساءّقتلّعنّنهى"ّّبخيبرّالحقيق
ّفخرجتّالبابّعليهّفقرعواّّعليةّيفّإليهّصعدواّثم:ّ"مالكّبنّكعبّبنّهللاّعبدّعنّالزهريّروايةّمنّالحديثّوفي
ّفغلقناّالبيتّفيّعندكمّالرجلّذاك:ّفقالتّلهمّففتحتّّالميرةّنريدّالعربّمنّحي:ّفقالواّأنتم؟ّمن:ّفقالتّامرأتهّإليهم
ّالنساءّقتلّعنّبعثناّحينّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّنهاناّوقدّفصاحتّّبناّونوهتّالحجرةّبابّوعليهاّعلينا

ّيدهّّفيمسكّالنساءّقتلّعنّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّنهيّيذكرّثمّالسيفّعليهاّيحملّالرجلّمناّّفجعلّوالولدان
ّ.ّالحديثّوذكر"ّبليلّمنهاّفرغناّذلكّفلوال

ّفقامت:ّالحديثّفيّّقالّأنيسّبنّهللاّعبدّحدثني:ّقالّمالكّبنّكعبّبنّهللاّعبدّعنّبكيرّبنّيونسّروىّوكذلك
ّهللاّرسولّقولّوأذكرّالسيفّعليهاّفشهرتّامرأتهّّفذهبتّالسيفّعليهاّفشهرّدونك:ّعقيلّبنّهللاّلعبدّفقلتّففتحت
ّ.ّفأكفّوالصبيانّالنساءّّقتلّعنّنهاناّأنهّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّهللاّصلىّهللاّرسولّأنّّذكرناّثمّإليهاّيخرجّأنّبعضناّفهمّامرأتهّفصاحت:ّقالّأنيسّابنّعنّواحدّغيرّرواهّوكذلك

ّ.ّالنساءّقتلّعنّنهاناّوسلمّيهعل
ّذيّفيّكانتّأنهاّالواقديّّوذكرّالعلمّأهلّبينّخالفّبالّأيضاّخيبرّفتحّقبلّبلّمكةّفتحّقبلّكانتّالقصةّوهذه
ّأنّيزعمانّجميعاّوهماّالخندقّعقبّكانتّأنهاّإسحاقّّابنّوذكرّالخندقّقبلّالهجرةّمنّالرابعةّالسنةّمنّالحجة
ّفتحّوكانّعليهّيدلّعمرّابنّوحديثّأربعّسنةّشوالّفي:ّفقالّعقبةّبنّموسىّوأماّّخمسّسنةّفيّشوالّفيّالخندق

ّ.ّثمانّسنةّرمضانّّفيّمكة
ّأهلّعندّريبّفالّوإالّّذلكّبعدّحرمّثمّالفتحّعامّمباحاّكانّالنساءّقتلّأنّيظنّقدّمنّلوهمّرفعاّهذاّذكرناّوإنما
ّهذاّجائزاّيكنّلمّالنساءّقتلّأنّعلىّدليلّكلهاّّنزولهاّوترتيبّلقتالاّآياتّبأنّقطّمباحاّيكنّلمّالنساءّقتلّأنّالعلم
ّممتنعاتّهنّبلّاسترقاقهنّفيّالنفرّهؤالءّيطمعّلمّذاكّإذّالحقيقّأبيّابنّّحصنّفيّكنّالالتيّالنساءّأولئكّأنّمع
ّينكفّأنّّلرجائهمّلهاقتّعنّأمسكواّثمّبصوتهاّالشرّوخافواّصاحتّقدّالمرأةّأنّمعّبمدةّفتحهاّقبلّّخيبرّأهلّعند

ّّ.عليهاّبالتهويلّشرها
ّّ

ّفتلفّنارّإلقاءّأوّشقّّفتحّأوّمنجنيقّنرميّأوّباإلغارةّالرجالّقصدّقصدناّإذاّفأماّقتلهنّقصدّهوّإنماّالمحرمّنعم
ّمنّالدارّأهلّعنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسألّّأنهّجثامةّبنّالصعبّلحديثّبذلكّنأثمّلمّصبيانّأوّنساءّبذلك

ّالطائفّأهلّرمىّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّوألنّعليهّمتفق"ّمنهمّّهم"ّفقالّالذريةّفيصابّيبيتونّالمشركين
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ّالنبيّّألنّكفارةّوالّديةّوالّبقودّمضمونةّغيرّالحربيةّفالمرأةّحالّوبكلّوالصبيّالمرأةّيصيبّّقدّأنهّمعّبالمنجنيق
ّالمرأةّقاتلتّوإذاّالذميةّالمرأةّّبهّتفارقّماّفهذاّذلكّمنّبشيءّازيهمغّفيّالمرأةّقتلّمنّيأمرّلمّوسلمّعليهّهللاّصلى

ّوجدّقاتلتّفإذاّتقاتلّتكنّلمّبأنهاّقتلهاّمنّالمنعّعللّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّألنّباالتفاقّقتلهاّجازّالحربية
ّعليهاّقدرّفإذاّدفعهاّبلّقتلهاّيقصدّفالّالصائلّالمسلمّيقاتلّكماّتقاتلّالشافعيّعندّّلكنّالمانعّوارتفعّلقتلهاّالمقتضى

ّ.ّالمحاربّالرجلّبمنزلةّصارتّقاتلتّإذاّغيرهّوعندّقتلهاّيجزّّلم
ّكونهنّلمجردّبقتلهنّأمرّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّإنّثمّباألنوثةّمعصوماتّكنّالنسوةّهؤالء:ّفنقولّهذاّتقررّإذا
ّ.ّحالّبكلّّقتلهّجازّوسبهّهجاهّمنّأنّفعلمّحربّدارّفيّوهنّيهجينهّكن

ّ:ّوجوهّذلكّيؤكدّومما
ّيستعانّالتيّالهاجيةّالمرأةّّوتكونّباليدّكالقتالّفيكونّباللسانّالقتالّبابّمنّيكونّأنّإماّوالسبّالهجاءّأن:ّأحدها
ّأذىّمنّفيهّلماّللقتلّموجبةّبنفساهّتكونّأوّعتبةّبنتّّهندّكانتّماّمثلّونحوهاّكالملكةّالمسلمينّحربّعلىّبرأيها

ّجازّالثانيّأوّاألولّالقسمّمنّكانّذلكّفإنّمنّشيءّيكونّالّأوّالمحاربةّجنسّّمنّكانّوإنّوالمؤمنينّورسولهّهللا
ّعهدهاّانتقضّذلكّفعلتّإذاّفالذميةّالقتلّيوجبّماّارتكبتّأوّحاربتّّقدّتكونّحينئذّألنهاّسبتّإذاّالذميةّالمرأةّقتل

ّلسانّّوالّبيدّتقاتلّأنّغيرّمنّالحربّأهلّمنّالمرأةّقتلّمنهّيلزمّنهألّالقسمينّهذينّعنّتخرجّّأنّيجوزّوالّوقتلت
ّ.ّواإلجماعّبالسنةّحرامّالمرأةّهذهّمثلّوقتلّللقتلّموجبّبنفسهّهوّماّترتكبّأنّوال

ّبمجردّقتلنّثمّالحربّدارّّفيّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّآذينّوقدّالحربّأهلّمنّكنّالنسوةّهؤالءّأن:ّالثانيّالوجه
ّيكفهاّماّالعهدّمنّوبينهاّبينناّالذميةّألنّكالمسلمةّوأحرىّّأولىّبذلكّالذميةّالمرأةّفقتلّاألحاديثّبهّنطقتّكماّسبال

ّوالحربيةّعرضّأوّمالّأوّدمّمنّللمسلمّتصيبهّبماّتؤخذّولهذاّوالصغارّالذلّالتزامّّعليهاّويوجبّالسبّإظهارّعن
ّ.ّذلكّمنّبشيءّتؤخذّّال

ّبالعهدّذلكّعنّالممنوعةّّالذميةّفقتلّمانعّغيرّمنّذلكّتستبيحّحربيةّوهيّالرسولّسبتّألنهاّةالمرأّقتلّجازّفإذا
ّ.ّأولى
ّ.ّمضمونّغيرّوالحربيّمضمونّألنهّأوكدّالذميّعصمة:ّيقالّوال
ّذلكّاقتضىّبينناّالذيّّالعهدّألنّمضمونّضامنّفهوّضامنّغيرّوالحربيّالمسلمّلدمّضامنّأيضاّالذمي:ّنقولّألنا
ّينتهكهّماّعليهّيهونّبالذيّحفظهّعليناّيجبّمضموناّّالذميّكونّفليسّذلكّيقتضيّوبينهاّبينناّعهدّفالّالحربيةّماوأ
ّإالّقصداّالحربيةّالمرأةّبهّتقتلّشيئاّنعلمّوالّبهّيؤذيناّبماّيؤاخذّبأنّوأولىّلجرمهّّأغلظّذلكّبلّالرسولّعرضّمن

ّ.ّأولىّبهّالذميةّّوقتل
ّفقدّالقتالّجنسّمنّكانّّإنّوالهجاءّمستسلماتّمتذلالتّكنّبلّالفتحّعامّيقاتلنّلمّالنسوةّؤالءهّأن:ّالثالثّالوجه
ّأنّّفعلمّذلكّقبلّقاتلتّقدّلكونهاّمستسلمةّفيهاّهيّغزوةّفيّقتلهاّيجوزّالّالحربيةّذلكّوالمرأةّقبلّموجوداّكان

ّ.ّقاتلنّكونهنّالّلدمائهنّالمبيحّهوّبنفسهّالسب
ّأصحابهّوقتلواّحاربوهّّقدّكونهمّمعّيقاتلواّأنّإالّمكةّأهلّجميعّآمنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّنأ:ّالرابعّالوجه

ّأنّفثبتّيؤذينهّكنّلكونهنّيقاتلنّلمّوإنّاستثناهّّفيمنّالنسوةّهؤالءّدماءّأهدرّإنهّثمّوبينهّبينهمّالذيّالعهدّونقضوا
ّنهيّالتيّالحالّفيّيقتلّوأنهّوغيرهّالقتالّجرمّمنّأغلظّحوهونّبالسبّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّلرسولّالمؤذيّجرم
ّ.ّوقاتلّقتلّمنّّقتالّعنّفيها

ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّّفإنّالحرةّقتلّمنّأبعدّاألمةّوقتلّبالهجاءّمأمورتينّأمتينّكانتاّالقينتينّأن:ّالخامسّالوجه
ّالسبّأنّفعلمّبقتلهماّأمرّهذاّمعّثمّابتداءّتقصدهّلمّّحيثّلجرمهاّأخفّبالهجاءّمأمورةّوكونهاّالعسيفّقتلّعنّنهى
ّ.ّللقتلّالموجباتّأغلظّمن

ّعليهّهللاّصلىّالنبيّبينّّكانّالذيّالعهدّمعّفعلنهّألنهنّبالهجاءّقتلنّيكنّأنّإماّالنسوةّهؤالءّأن:ّالسادسّالوجه
ّالمطلوبّفهوّاألولّكانّفإنّالعهدّعدمّمعّالهجاءّّلمجردّقتلنّأوّالذميّهجاءّجنسّمنّفيكونّمكةّأهلّوبينّوسلم
ّكفرّمجردّألنّأولىّبالعهدّالممنوعةّفقتلّيمنعهاّوبينهاّبينناّعهدّالّالتيّّالسابةّتقتلّأنّجازّفإذاّالثانيّكانّوإن

ّ.ّتقدمّّماّعلىّالقتالّبمنزلةّيكنّلمّوالسبّالسيماّتقدمّماّعلىّباالتفاقّدمهاّيبيحّالّالحربّأهلّّمنّوكونهاّالمرأة
ّ.ّمحاربينّكلهمّوصارواّالعهدّنقضواّقدّمكةّوأهلّالترديدّوجهّما:ّقيلّنفإ

ّعنّعفاّألنهّإما:ّالعامّالنقضّبذلكّالذريةّوالنساءّوسبيّاألموالّأخذّيستبحّلمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّألن:ّقيل
ّبإقرارهمّبعضهمّومنّبكرّبنيّبمعاونةّالرجالّبعضّمنّوجدّالذيّالنقضّّألنّأوّيقاتلّلمّمنّقتلّعنّعفاّكماّذلك
ّ.ّالذريةّإلىّحكمهّّيسرّلمّذلكّعلى
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ّأوّعشرةّإماّالمسمينّّالنفرّوإالّخزاعةّمنّبكرّبنيّإالّالناسّآمنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّذلكّيوضحّومما
ّالعهدّقضنّمنّبينّفرقّأنهّفعلمّخزاعةّوقتلواّّالعهدّنقضّباشرواّالذينّهمّبكرّبنيّألنّأكثرّأوّعشرةّمنّأقل

ّالعامّللحرابّالنسوةّهؤالءّيقتلّلمّحالّفبكلّالعهدّنقضّعلىّالموافقةّّغيرّشيئاّيفعلّلمّمنّوبينّالدمّيبيحّماّوفعل
ّ.ّيضمّلمّأوّعهدّذيّمنّكونهّإليهّضمّسواءّفاعلهّلعهدّالناقضّالسبّمنّجرمهنّلخصوصّّبلّالعامّوالنقض
ّلمّلوّوعصماءّالولدّوأمّّاليهوديةّمثلّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسببنّالالتيّالنسوةّقتلّمنّتقدمّماّأنّواعلم
ّمنّمعاهدةّوالّمسلمةّليستّالتيّالمرأةّبهّتقتلّأنّّجازّماّكلّفإنّجائزاّبهّاالستداللّلكانّمعاهداتّكنّأنهنّيثبت
ّحقّفيّموجباتهّمنّأوسعّةالذميّحقّفيّالقتلّموجباتّفإنّوأحرىّأولىّّالمعاهدةّالمرأةّبهّتقتلّفأنّوقولهاّفعلها
ّ.ّذميةّليستّالتي
"ّّعدوي؟ّيكفينيّمن:ّ"فقالّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّتسبّكانتّامرأةّأنّروىّماّالداللةّهذهّمثلّعلىّيدلّومما
ّ.ّفقتلهاّالوليدّبنّخالدّإليهاّفخرج
ّالنبيّأنّأنسّعنّلزهرياّّحديثّمنّالصحيحينّوفيّخطلّابنّقصةّمنّبعضهمّبهّاستدلّما:ّعشرّالحاديّالحديث
ّالكعبةّبأستارّمتعلقّخطلّابن:ّفقالّرجلّجاءّنزعهّفلماّالمغفرّرأسهّوعلىّالفتحّمكةّعامّدخلّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّابنّذمّأهدرّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأن:ّعليهّواتفقواّالعلمّأهلّبينّنقلهّاستفاضّمماّوهذا"ّاقتلوه"ّّ:ّفقال
ّ.ّقتلّوأنهّأهدرهّنفيمّالفتحّيومّخطل
ّ.ّبطنهّفبقرّالكعبةّبأستارّمتعلقّوهوّأتاهّبرزةّأباّأنّالمسيبّابنّعنّتقدمّوقد

ّهللاّعبدّأخرجت{ّاّلّبّلدّّّّبّهّذاّّّحلّّّّوّأّنتّّّاّلّبّلدّّّّبّهّذاّّأّقّسمّّّال}:ّاآليةّهذهّنزلتّفيّّ:ّقالّبرزةّأبيّعنّالواقديّروىّوكذلك
ّ.ّوالمقامّّالركنّبينّعنقهّفضربتّلكعبةاّبأستارّمتعلقّوهوّخطلّبن

ّخيلّفرأىّالخندمةّّإلىّانتهىّحتىّخرجّثمّالحديدّفيّمدججاّمكةّأعلىّمنّأقبلّخطلّابنّأنّالواقديّوذكر
ّسالحهّوطرحّفرسهّعنّفنزلّالكعبةّإلىّانتهىّّحتىّالرعدةّمنّيستمسكّماّحتىّرعبّودخلهّالقتالّورأىّالمسلمين

ّ.ّستارهأّبينّفدخلّالبيتّفأتى
ّيخدمهّرجلّوأصحبهّّالصدقةّعلىّاستعملهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأنّجرمهّأنّالمغازيّأهلّعنّتقدمّوقد

ّكانّوأنهّالصدقةّإبلّواستاقّفارتدّيقتلّأنّّخافّثمّفقتلهّبصنعهّأمرهّطعاماّلهّيصنعّلمّلكونهّرفيقهّعلىّفغضب
ّقتل:ّللدمّمبيحةّجرائمّثالثّلهّفهذاّبهّتغنياّأنّجاريتيهّويأمرّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّبهّيهجوّالشعرّيقول
ّ.ّوالهجاءّوالردةّالنفس
ّخزاعةّمنّوالمقتولّقوداّيقتلّأنّارتدّثمّقتلّعلىّمنّيجبّماّأكثرّألنّالنفسّلقتلّيقتلّلم:ّيقولّبقصتهّاحتجّفمن
ّلمجردّيقتلّولمّالديةّيأخذواّأوّيعفواّأوّيقتلواّأنّفإماّالمقتولّأولياءّإلىّيسلمّّأنّقوداّقتلّلوّحكمهّفكانّأولياءّله

ّملقياّللقتالّّتاركاّلألمانّطالباّبهّعائذاّالبيتّإلىّفرّقدّخطلّابنّوهذاّأنظرّاستنظرّوإذاّيستتابّالمرتدّّألنّالردة
ّيقتلّمنّسنةّهذاّوليسّيقتلّأنّكلهّّبذلكّعلمهّبعدّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأمرّوقدّأمرهّفيّنظرّحتىّللسالح
ّالمرتدّبمنزلةّفليسّارتدّوإنّالسابّوأنّوالهجاءّالسبّألجلّّكانّإنماّقتلهّفيّالتغليظّهذاّأنّفثبتّالردةّلمجرد

ّ.ّالتوبةّبعدّقتلهّجوازّعلىّدليلّوذلكّقتلهّيؤخرّوالّّاالستتابةّقبلّيقتلّالمحض
ّأسلمّوإنّيقتلّالمسلمينّمنّّوسلمّعليهّهللاّصلىّيالنبّسبّمنّأنّعلىّالفقهاءّمنّطائفةّخطلّابنّبقصةّاستدلّوقد
ّ.ّحدا

ّقتلهّوحتمّبالسيرّالعلمّّأهلّبينّخالفّبالّمرتداّكانّأنهّوصوابهّلذلكّفقتلّحربياّكانّخطلّابنّبأنّعليهمّواعترض
ّارتدّمنّبخالفّاستتابةّبالّيقتلّوسبّارتدّمنّأنّّفعلمّكاألسيرّالسلمّألقىّقدّمنقاداّمستسلماّكونهّمعّاستتابةّبدون
ّ.ّفقط
ّدمهّأهدرّممنّوكانّمخصوصةّّجرائمّذويّإالّالمحاربينّجميعّالفتحّعامّآمنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّيؤيده
ّ.ّوالحرابّالكفرّلمجردّيقتلّلمّأنهّفعلمّغيرهّدون
ّوإمساكهّكفهّمعّذلكّألجلّّجماعةّوقتلّسبهّألجلّجماعةّبقتلّأمرّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأن:ّعشرةّالثانيةّالسنة
ّأمرّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّالمسيبّبنّسعيدّعنّقدمناهّماّذلكّفمنّكافراّحربياّكونهّفيّبمنزلتهمّهوّعمن
ّأهلّبعضّّيذكرهّالّأنّيضرهّوالّالمراسيلّجودةّفيّالغايةّهوّالمسيبّبنّوسعيدّالزبعرىّابنّبقتلّّالفتحّيوم

ّلمّمنّعلىّحجةّوذكرهّالشيءّأثبتّّومنّعلمّبماّأخبرّوكلّاألمانّمنّاستثنيّمنّدعدّفيّمختلفونّفإنهمّالمغازي
ّ.ّيثبته
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ّبنّبجيرّكتبّالطائفّّعنّمنصرفاّالمدينةّإلىّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّقدمّفلما:ّقالّإسحاقّابنّذكرّوقد
ّكانّممنّبمكةّرجاالّقتلّقدّوسلمّيهعلّهللاّّصلىّهللاّرسولّأنّيخبرهّزهيرّابنّكعبّأخيهّإلىّسلمىّأبيّبنّزهير
ّففيّوجهّكلّفيّهربواّقدّوهبّأبيّبنّوهبيرةّالزبعرىّبنّهللاّّعبدّقريشّشعراءّمنّبقيّمنّوأنّويؤذيهّيهجوه
ّالزبعرىّابنّمثلّالشعراءّمنّبمكةّويؤذيهّيهجوهّكانّمنّكلّبقتلّأمرّوسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبيّأنّبيانّهذا

ّ.ّوغيره
ّمنّكانّفإنهّبلسانهّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّلرسولّالعداوةّشديدّكانّأنهّذنبهّإنماّالزبعرىّابنّأنّفيهّخفاءّالّومما
ّوأربىّفيهّشركهّقدّالذنوبّمنّذلكّسوىّوماّمالكّّبنّوكعبّحسانّمثلّاإلسالمّشعراءّيهاجيّوكانّالناسّأشعر
ّ.ّقريشّمنّكثيرّعددّعليه
ّواالعتذارّالتوبةّفيّحسنةّّأشعارّولهّمسلماّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعلىّقدمّمثّنجرانّإلىّفرّالزبعرىّابنّإنّثم

ّ.ّذلكّونحوّجرمهّمثلّّجرمّلهّكانّمنّإالّمكةّأهلّلجميعّأمانهّمعّللسبّدمهّفأهدر
ّصلىّالنبيّإعراضّوفيّّوسلمّعليهّهللاّصلىّللنبيّهجائهّفيّقصتهّالمطلبّعبدّبنّالحارثّبنّسفيانّأبوّذلكّومن
ّعبدّعنّقماذّبنّمسلمّبنّسعيدّحدثني:ّقالّالواقديّذكرّومستفيضةّوقدّمشهورةّمسلماّجاءهّلماّعنهّوسلمّعليهّهللا

ّأرضعتهّالرضاعةّمنّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأخاّالحارثّبنّسفيانّأبوّكان:ّ"قالّّوغيرهّسابطّبنّالرحمن
ّعادهّوسلمّعليهّهللاّّصلىّهللاّرسولّبعثّفلماّترباّلهّوكانّسلموّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّيألفّوكانّأياماّحليمةّ

ّإلىّالحديثّوذكرّأصحابهّوهجاّوسلمّعليهّهللاّّصلىّهللاّرسولّوهجاّالشعبّدخلّيكنّولمّقطّأحداّيعادهاّلمّعداوة
ّبجرانهّاإلسالمّضربّقدّأكون؟ّمنّومعّأصحب؟ّمن:ّفقلت:ّسفيانّأبوّقالّّاإلسالمّقلبهّفيّألقىّهللاّإنّثم:ّقالّأن

ّقدّوالعجمّالعربّّإنّمحمداّتنصرّأنّلكّآنّقد:ّقالواّمحمدّقدومّأقبلّفقدّللخروجّتهيئوا:ّفقلتّوولديّّزوجتيّفجئت
ّثم:ّقالّوفرسيّبأبعرتيّعجل:ّمذكورّلغالميّّفقلتّبنصرتهّالناسّأولىّوكنتّعداوتهّفيّتوضعّوأنتّمحمداّتبعت
ّابنّواحدّفخرجتّدميّأهدرّقدّوكانّأقتلّأنّوخفتّفتنكرتّاألبواءّّمقدمتهّنزلتّوقدّباألبواءّنزلناّحتىّسرنا
ّرسالّرسالّالناسّفأقبلّاألبواءّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّصبحّالتيّالغداةّفيّميلّمنّّنحواّقدميّعلىّجعفر

ّعنيّأعرضّمنيّعينيهّّمألّفلماّوجههّتلقاءّلهّتصديتّموكبهّطلعّفلماّأصحابهّمنّفرقاّفتنحيتّقطيعاّقطيعاّأيّ
ّأنا:ّوقلتّبعدّوماّقربّماّفأخذنيّمراراّعنيّّفأعرضّاألخرىّوجههّناحيةّإلىّفتحولتّاألخرىّالناحيةّإلىّبوجهه
ّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأنّأشكّالّكنتّوقدّمنيّذلكّفيمسكّوقرابتيّّورحمهّبرهّوأتذكرّإليهّأصلّأنّقبلّمقتول
ّإعراضّّالمسلمونّرأىّفلماّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّبرسولّلقرابتيّشديداّفرحاّبإسالميّسيفرحونّّوأصحابهّوسلم
ّيغريّعمرّإلىّونظرتّعنيّّمعرضاّقحافةّأبيّابنّفلقينيّجميعاّعنيّأعرضواّعنيّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسول

ّرجالّبي
ّقدّأصحابه؟ّوتؤذيّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّتأذيّكنتّالذيّأنتّهللاّعدوّيا:ّيقولّرجلّفألزبىّاألنصارّمن

ّفيّجعلنيّحتىّصوتهّورفعّعليّفاستطالّنفسيّّعنّالردّبعضّفرددتّعداوتهّفيّومغاربهاّاألرضّمشارقّبلغت
ّسيفرحّأنّأرجواّكنتّقدّعباسّيا:ّفقلتّالعباسّعميّعلىّفدخلت:ّقالّّبيّيفعلّبماّيسرونّالناسّمنّالحرجةّمثل

ّالّّوهللاّال:ّقالّعنيّليرضىّفكلمهّرأيتّماّمنهّكانّوقدّوشرفيّلقرابتيّبإسالميّموسلّعليهّهللاّّصلىّهللاّرسول
ّوأهابهّوسلمّعليهّهللاّصلىّّهللاّرسولّأجلّإنيّوجهاّأرىّأنّإالّرأيتّماّمنهّرأيتّالذيّبعدّأبداّفيكّكلمةّأكلمه
ّفخرجت:ّقالّأنّإلىّالحديثّوذكرّكذلّمثلّليّفقالّّفكلمتهّعلياّفلقيتّذاكّهو:ّقالّتكلني؟ّمنّإلىّعمّيا:ّفقلت

ّالمسلمينّمنّأحدّوالّيكلمنيّالّوهوّالجحفةّإلىّراحّحتىّوسلمّعليهّهللاّصلىّّهللاّرسولّمنزلّبابّعلىّفجلست
ّالحالّهذهّّعلىّفخرجتّعنيّأعرضّإالّيرانيّفالّقائمّجعفرّابنيّومعيّبابهّعلىّأناّإالّمنزالّينزلّالّّوجعلت
ّألينّهوّنظراّإليّفنظرّاألبطحّنزلّّحتىّأذاخرّمنّهبطّحتىّتالزمهّالتيّخيلهّفيّوأناّمكةّفتحّمعهّشهدتّحتى
ّإلىّوخرجّعليّفرققتهّزوجتيّمعهنّودخلتّالمطلبّعبدّّبنيّنساءّعليهّودخلّيتبسمّأنّرجوتّقدّالنظرّذلكّمن

ّ.ّمشهورةّوهيّبهوازنّهقصتّوذكر"ّمعهّفخرجتّهوازنّإلىّخرجّحتىّحالّعلىّّأفارقهّالّيديهّبينّوأناّالمسجد
ّبثنيةّوسلمّعليهّهللاّصلىّّهللاّرسولّلقيت:ّقالّآخرّبوجهّالحارثّبنّسفيانّأبيّإسالمّفيّسمعتّوقد:ّالواقديّقال

ّ.ّإسحاقّابنّذكرهّمماّنحواّالحديثّوذكرّالعقاب
ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّولرسّلقياّقدّبنّالمغيرةّأميةّأبيّبنّهللاّوعبدّالحارثّبنّسفيانّأبوّوكان:ّإسحاقّابنّقال
ّوابنّعمكّابنّهللاّرسولّيا:ّفقالتّفيهماّسلمةّأمّفكلمتهّعليهّالدخولّّفالتمساّوالمدينةّمكةّبينّفيماّالعقابّبثنية
ّبمكةّليّّقالّالذيّفهوّوصهريّعمتيّابنّوأماّعرضيّفهتكّعميّابنّأماّبهماّليّحاجةّال:ّ"فقالّّوصهركّعمتك

ّ".ّقالّما
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ّأوّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّّرسولّليّليأذننّوهللا:ّفقالّلهّابنّالحارثّبنّسفيانّأبيّومعّبذلكّإليهماّلخبراّخرجّفلما
ّرقّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّبلغّفلماّجوعاّّأوّعطشاّنموتّحتىّاألرضّفيّلنذهبنّثمّهذاّابنيّبيدّآلخذن
ّ:ّفقالّمنهّمضىّكانّمماّعتذارهواّإسالمهّفيّّقولهّسفيانّأبوّفأنشدهّعليهّفدخالّلهما

ّمحمدّخيلّالالتّخيلّلتغلب...ّّرايةّأحملّيومّإنيّلعمرك
ّواهتدىّأهدىّحينّأوانيّفهذا...ّّليلهّأظلمّالحيرانّلكالمدلج
ّمطردّكلّطردتّمنّهللاّعلى...ّّودلنيّنفسيّغيرّهادّهداني
ّ.ّاألبياتّباقيّوذكر
ّسلمةّأمّفكلمتهّعليهّّيدخلهماّأنّفأبىّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّسولرّعلىّالدخولّفطلبا:ّقالّالواقديّروايةّوفي

ّهللاّجاءّوقدّالرضاعةّمنّوأخوكّعمكّوابنّّعمتكّوابنّصهركّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّيا:ّفقالتّزوجته
ّليّفالقائلّأخوكّأماّبهماّليّحاجةّال:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّّفقالّبكّالناسّأشقىّيكوناّالّمسلمينّبهما
ّونزلّّتكلمّقدّقريشّوكلّقومكّمنّهوّإنماّهللاّرسولّيا:ّفقالت"ّالسماءّفيّأرقىّحتىّليّيؤمنّّلن:ّقالّماّبمكة

ّفقالّجرمهّعنهّّعفاّالناسّأحقّوأنتّقريبةّبهّقرابتكّعمكّابنّمنهّجرماّأعظمّهوّعمنّعفوتّوقدّبعينهّالقرآنّفيه
ّسفيانّأبوّقالّالخبرّإليهماّخرجّفلماّ"ّّبهماّليّحاجةّفالّعرضيّهتكّالذيّهو"ّ:ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسول

ّأحلمّوأنتّوجوعاّعطشاّأهلكّحتىّاألرضّفيّفألذهبنّهذاّّابنيّبيدّآلخذنّأوّمنيّليقبلن:ّابنهّومعهّالحارثّبن
ّإنماّأميةّأبيّابنّهللاّعبدّقالوّلهّفرقّمقالتهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفبلغّبكّّرحميّمعّالناسّوأكرمّالناس
ّوسلمّعليهّهللاّصلىّّهللاّرسولّفرقّفيهماّتكلمهّسلمةّأمّوجعلتّبكّالصهرّمنّليّماّالقرابةّمنّوليّألصدقكّّجئت
ّ.ّاإلسالمّحسنىّجميعاّوكاناّفأسلماّودخالّلهماّفأذنّلهما
ّعليهّيغمصّلمّعنهّهللاّّرضيّعمرّخالفةّفيّةبالمدينّالحارثّبنّسفيانّأبوّوماتّبالطائفّأميةّأبيّبنّهللاّعبدّقتل

ّ.ّيلقاهّّأنّقبلّدمهّأهدرّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّكانّولقدّبشيء
ّالجهادّفيّتأثيراّأشدّكانواّّالذينّالمشركينّصناديدّمنّغيرهّدونّالحارثّبنّسفيانّأبيّدمّأهدرّأنه:ّالداللةّفوجه
ّيختصّسببّلذلكّيكنّولمّاإلسالمّعلىّيستعطفهمّّبلّأهلهاّدماءّيسفكّأنّيريدّالّمكةّإلىّقادمّوهوّوالمالّباليد
ّاإلسالمّعلىّاألباعدّيتألفّأنّشأنهّمنّوكانّاإلعراضّهذاّعنهّيعرضّوهوّّمسلماّجاءّثمّالهجاءّإالّسفيانّبأبي
ّ.ّالحديثّفيّمفسرّهوّكماّعرضهّهتكهّبسببّذلكّكلّاألقربين؟ّّبعشيرتهّفكيف
ّعنّمغازيهّفيّعقبةّبنّّموسىّقالّالسيرّأهلّعندّمعروفّوهوّنقيدّبنّالحويرثّبقتلّالفتحّوميّأمرّأنهّذلكّومن

ّبنّالصالحّموسىّالرجلّبمغازيّفعليهّالمغازيّّيكتبّأنّأحبّمن:ّيقولّمالكّكانّالمغازيّأصحّمنّوهيّالزهري
ّأربعةّبقتلّوأمرهمّقاتلهمّمنّإالّّأحدّايقاتلوّفالّأيديهمّيكفواّأنّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّوأمرهم:ّقالّعقبة
ّ.ّنقيدّبنّالحويرثّمنهم:ّنفر
ّعهدّوسلمّعليهّهللاّصلىّّهللاّرسولّوكان:ّإسحاقّابنّوقال:ّقالّأبيّحدثني:ّمغازيهّفيّاألمويّيحيىّبنّسعيدّوقال
ّهللاّعبد:ّوهمّستةّأسمائهمبّوسماهمّفاقتلوهمّالكعبةّأستارّّتحتّوجدتموهمّإن:ّوقالّونسوةّنفرّقتلّفيّالمسلمينّإلى
ّ.ّغالبّبنّتيمّبنيّمنّورجلّحبابةّبنّومقيسّنقيدّبنّوالحويرثّخطلّبنّّهللاّوعبدّسرحّأبيّبنّسعدّبن
ّبأربعةّوأخبرنيّرجلينّّاسمّفكنمّستةّكانواّأنهمّياسرّبنّعمارّبنّمحمدّبنّعبيدةّأبوّوحدثني:ّإسحاقّابنّقال

ّ.ّأحدهمّجهلّأبيّبنّعكرمةّأنّوزعم
ّنفرّمنّعنهّوغيرهّبكيرّّابنّروايةّفيّإسحاقّابنّذكرّوكذلكّطالبّأبيّبنّعليّفقتلهّنقيدّبنّالحويرثّوأما:ّالق

ّنقيدّبنّالحويرث":ّّالكعبةّأستارّتحتّوجدتموهمّّوإنّاقتلوهم:ّ"ّوقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّاستثناهمّالذين
ّ.ّوسلمّعليهّّهللاّصلىّهللاّرسولّيؤذيّممنّوكان

ّبنّعكرمة:ّنسوةّوأربعّّنفرّستةّبقتلّوأمرّالقتالّعنّنهىّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّإن:ّأشياخهّعنّالواقديّالق
ّ.ّخطلّوابنّنقيدّبنّوالحويرثّّحبابةّبنّومقيسّسرحّأبيّوابنّاألسودّبنّوهبارّجهلّأبي
ّأغلقّقدّالفتحّيومّمنزلتهّّفيّهوّفبيناّدمهّفأهدرّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّيؤذيّكانّفإنهّنقيدّبنّالحويرثّوأما:ّقال
ّفخرجّبابهّعليّعنّوتنحىّيطلبّأنهّالحويرثّّفأخبرّالباديةّفيّهو:ّفقيلّعنهّيسألّعنهّهللاّرضيّعليّوأقبلّعليه

ّ.ّعنقهّفضربّعليّفتلقاهّآخرّبيتّإلىّبيتّمنّيهربّأنّيريدّالحويرث
ّأنهّفيهّماّأكثرّوغيرهمّّواألمويّوالواقديّإسحاقّوابنّبةعقّوابنّالزهريّمثلّهؤالءّعندّيشتهرّمماّهذاّومثل
ّماّبعضّبلّكالمسندّكانّلهّويتبعّاألمرّبهذاّّعنايةّلهّممنّسيماّالّمختلفةّجهاتّمنّروىّإذاّوالمرسلّمرسل
ّعنّالمأثورّالحديثّفيّيذكرّلمّأنهّيوهنهّوالّالواحدّباإلسنادّيروىّّمماّأقوىّويستفيضّالمغازيّأهلّعندّيشتهر
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ّولعلّعلمّزيادةّفمعهّبقتلهّأمرّأنهّأخبرّومنّالنافيّعلىّمقدمّالمثبتّألنّجدهّعنّأبيهّعنّّشعيبّبنّوعمروّسعد
ّأنّأصحابهّنهىّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّيمكنّأنهّوذلكّبقتلهّأمرّثمّبقتلهّيأمرّلمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّ

ّالمكفوفّعصمةّيوجبّالّالقتالّعنّنهيهّومجردّّوغيرهّهذاّيقتلواّأنّأمرهمّثمّاألربعةّالنفرّإالّقاتلهمّمنّإالّيقاتلوا
ّأنهّمعّلهّأذاهّلمجردّبقتلهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأمرّقدّالرجلّوهذاّللدمّّالعاصمّاألمانّآمنهمّذلكّبعدّلكنهّعنهم
ّ.ّاألفاعيلّبهمّوفعلواّوأصحابهّقاتلوهّالذينّالبلدّّأهلّآمنّقد

ّولمّمعيطّأبيّبنّوعقبةّّالحارثّبنّالنضرّقتلّالمدينةّإلىّراجعاّبدرّمنّقفلّلماّوسلمّعليهّهللاّصلىّأنهّذلكّومن
ّ.ّمعروفةّوقصتهماّغيرهماّبدرّأسارىّمنّيقتل
ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّّرسولّكانّفلماّالحارثّبنّوالنضرّمعيطّأبيّبنّعقبةّاألسارىّفيّوكان:ّإسحاقّابنّقال

ّفلماّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّمضىّثمّّأخبرتّكماّطالبّأبيّبنّعليّقتلهّالحارثّبنّالنضرّلقتّبالصفراء
ّ.ّثابتّبنّعاصمّّقتلهّمعيطّأبيّبنّعقبةّقتلّالظبيةّبعرقّكان
ّأبيّابنّثابتّبنّعاصمّقتلهّمعيطّأبيّعقبةّابنّغيرّصبراّاألسارىّمنّيقتلّولم:ّالزهريّعنّعقبةّبنّموسىّوقال
ّهللاّرسولّفقالّهنا؟ّهاّبينّمنّأقتلّعالمّقريشّمعشرّيا:ّفقالّّبقريشّاستغاثّإليهّمقبالّعقبةّأبصرهّولماّحاألقل
ّ.ّمغازيهّفيّعائدّبنّمحمدّذكرّوكذلك"ّورسولهّهللّعداوتكّّعلى:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلى
ّقريشّمصارعّمنّقريباّّلقتلهّلقائلاّهذاّعندّاألسرىّمنّيعدّفلمّبدرّعندّبالصفراءّقتلّالنضرّألنّأعلمّوهللاّوهذا
ّ.ّاألسرّبعدّقتالّوعقبةّالنضرّأنّعلمناهّخالفّفالّوإال
ّالنبيّلهّفقالّصبرا؟ّبينكمّّمنّأقتلّماليّقريشّمعشرّيا:ّنادىّمعيطّأبيّبنّعقبةّأنّعباسّابنّعنّالبزارّروىّوقد

ّ".ّّهللاّرسولّعلىّوافترائكّبكفرك:ّ"ّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّفكانّبدرّمنّوسلمّعليهّهللاّّصلىّهللاّرسولّخرجّفلماّاألسودّبنّالمقدادّأسرهّالحارثّبنّالنضرّكان:ّقديالواّوقال

ّنظرّلقدّقاتليّوهللاّمحمد:ّجنبهّإلىّلرجلّفقالّالنظرّّفأبدّالحارثّبنّالنضرّإلىّفنظرّاألسرىّعليهّعرضّباألثيل
ّيا:ّعميرّبنّلمصعبّالنضرّفقال"ّرعبّإالّمنكّهذاّماّهللاو:ّ"جنبهّإلىّالذيّّفقالّالموتّآثارّفيهماّبعينينّإلي

ّقالّتفعلّّلمّإنّقاتليّوهللاّهوّأصحابيّمنّكرجلّيجعلنيّأنّصاحبكّكلمّرحماّبيّهناّهاّمنّأقربّّأنتّمصعب
:ّأصحابيّكأحدّويجعلنيّمصعبّياّ:ّقالّوكذاّكذاّنبيهّفيّتقولّوكنتّوكذاّكذاّهللاّكتابّفيّتقولّكنتّإنك:ّمصعب

ّبنّعليّفقتله:ّقالّأنّإلىّالحديثّوذكرّأصحابهّتعذبّكنتّّإنك:ّمصعبّقالّعليّمنّعليهمّمنّوإنّقتلتّقتلواّإن
ّ.ّبالسيفّصبراّطالبّأبي
ّأبيّبنّثابتّبنّعاصمّّأمرّالظبيةّبعرقّكانواّإذاّحتىّباألسرىّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّوأقبل:ّالواقديّقال

ّقال"ّّهنا؟ّهاّمنّبينّمنّقريشّياّأقتلّعالمّويليّيا:ّ"يقولّعقبةّفجعلّمعيطّأبيّابنعقبةّّعنقّيضربّأنّاألقلح
ّإنّقوميّمنّّكرجلّفاجعلنيّأفضلّمنكّمحمدّيا:ّ"قال"ّّورسولهّهللّلعداوتك:ّ"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّّرسول
ّهللاّرسولّقال"ّّللصبية؟ّمنّمحمدّياّكأحدهمّّكنتّالفداءّمنهمّأخذتّوإنّعليّمننتّعليهمّمننتّوإنّقتلتنيّقتلتهم
ّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقالّعنقهّفضربّعاصمّفقدمه"ّعنقهّفاضربّّعاصمّياّقدمهّالنار:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلى
ّعينيّّوأقرّقتلكّهوّالذيّهللاّفأحمدّلنبيهّمؤذياّوبرسولهّوبكتابهّباهللّكافراّعلمتّماّوهللاّكنتّّالرجلّبئس:ّ"ّوسلم
ّ".ّّمنك

ّفإنّوالفعلّبالقولّورسولهّّهللّأذاهمّاألسرىّسائرّبينّمنّالرجلينّهذينّقتلّأوجبّالذيّالسببّأنّبيانّهذاّفيف
ّبردائهّوأميّهوّبأبيّخنقهّحينّويدهّبلسانهّّمشهورّلهّمعيطّأبيّابنّوأذىّمعروفةّالنضرّفيّنزلتّالتيّاآليات
ّ.ّذلكّوغيرّساجدّوهوّظهرهّّعلىّالسالّألقىّوحينّقتلهّيريدّشديداّخنقا
ّ.ّوغيرهّزهيرّّبنّكعبّمثلّالعربّوسائرّقريشّمنّمكةّفتحّبعدّيهجوهّكانّمنّبقتلّأمرّأنهّذلكّومن
ّقدمّفلما:ّقالّإسحاقّابنّّعنّوغيرهماّوالبكائيّبكيرّبنّيونسّوذكرهّإسحاقّابنّقال:ّقالّأبيّحدثني:ّاألمويّقال

ّبنّكعبّأخيهّإلىّسلمىّأبيّبنّزهيرّبنّبجيرّّكتبّالطائفّمنّمنصرفاّالمدينةّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسول
ّ.ّويؤذيهّيهجوهّكانّممنّبمكةّرجالّقتلّفيّكتبّّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأنّيخبرهّزهير
ّمنّبقيّمنّوأنّويؤذيهّيهجوهّّكانّممنّبمكةّرجالّقتلّقدّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأن:ّوالبكائيّيونسّولفظ

ّإلىّفطرّحاجةّنفسكّفيّلكّكانتّفإنّوجهّكلّفيّهربواّقدّوهبّأبيّابنّالزبعرىّوهبيرةّابنّريشقّشعراء
ّكعبّوكانّاألرضّّمنّنجائكّإلىّفانجّتفعلّلمّأنتّوإنّتائباّجاءهّأحداّيقتلّالّفإنهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّّرسول

ّ:ّقالّالذيّوكانّوعرفتّّويترّحتىّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّمنّفيهاّنالّأبياتاّقالّقد
ّلكاّهلّويحكّقلتّفيماّلكّفهل...ّّرسالةّبجيراّابلغاّإال
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ّدلكاّذلكّغيرّشيءّأيّعلى...ّّبفاعلّليسّكنتّأنّلتخبرني
ّلكاّأباّعليهّتعرفّلمّأنتّوال...ّّلهّأباّيوماّيلقّلمّخلقّعلى
ّلكاّلعاّعثرتّإماّقائلّوال...ّّبفاعلّفلستّتفعلّلمّأنتّفإن

ّوعلكاّمنهاّالمأمونّفأنهلك...ّّرويةّكاساّالمأمونّبهاّسقاك
ّ.ّلهّتقولّّكانتّالذي"ّاألمين"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّلرسولّقريشّلقول"ّالمأمون"ّكعبّقالّوإنما
ّمقتولّهو:ّفقالواّعدوهّّمنّحاضرهّفيّكانّمنّبهّوأرجفّنفسهّعلىّوأشفقّاألرضّبهّضاقتّالكتابّكعباّبلغّفلما
ّثمّبهّالوشاةّوإرجافّخوفهّفيهاّويذكرّوسلمّعليهّّهللاّصلىّهللاّرسولّفيهاّيمدحّقصيدةّقالّبداّشيءّمنّجديّلمّفلما

ّصلىّهللاّرسولّعلىّبهّفغداّليّذكرّكماّجهينةّمنّمعرفةّوبينهّبينهّكانتّّرجلّعلىّفنزلّالمدينةّقدمّحتىّخرج
ّهللاّرسولّهذاّ:ّفقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّإلىّلهّأشارّالناسّمعّصلىّفلماّالصبحّصلىّوسلمّحينّعليهّهللا

ّهللاّرسولّوكانّيدهّفيّيدهّفوضعّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّإلىّقامّأنهّلناّفذكرّإليهّفقمّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّفهلّمسلماّتائباّنكمّاستأمنّزهيرّابنّكعبّإنّوسلمّعليهّهللاّصلىّّهللاّرسولّيا:ّفقالّيعرفهّالّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّ.ّزهيرّبنّكعبّهللاّرسولّياّأنا:ّقال"ّنعم:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقالّبه؟ّجئتكّّأناّإنّمنهّقابلّأنت
ّأضربّهللاّوعدوّدعنيّّهللاّرسولّيا:ّفقالّاألنصارّمنّرجلّعليهّوثبّأنهّعمرّبنّعاصمّفحدثني:ّإسحاقّابنّقال
ّمنّالحيّهذاّعلىّكعبّفغضب:ّقال"ّّنازعاّّتائباّجاءّقدّعنكّدعه:ّ"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقالّعنقه

ّقدمّحينّقالّالتيّقصيدتهّفقالّبخيرّإالّالمهاجرينّمنّرجلّفيهّيتكلمّّلمّأنهّوذلكّصاحبهمّبهّصنعّلماّاألنصار
ّ:ّيهاوف"ّسعادّبانت"ّالمشهورةّقصيدتهّإسحاقّابنّأنشدّثمّوسلمّعليهّّهللاّصلىّهللاّرسول
ّمأمولّهللاّرسولّعندّوالعفو...ّّأوعدنيّهللاّرسولّأنّأنبئت
ّوتفصيلّمواعيظّفيهّفرقان...ّّالّنافلةّأعطاكّالذيّهللاّهداكّمهال
ّاألقاويلّفيّّّكثرتّولوّأذنب...ّّولمّالوشاةّبأقوالّتأخذنيّال

ّهللاّصلىّهللاّرسولّعلىّفقدمّّعنهّلغهبّبقولّدمهّندرّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّبلغهّأنهّوذلك:ّآخرّحديثّوفي
ّبمكةّرجالّقتلّكتّفيّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأنّّأخبرّفقدّالقصيدةّوأنشدّمسجدهّودخلّمسلماّوسلمّعليه
ّماتّحتىّبنجرانّهبيرةّوأقامّمسلماّتائباّالزبعرىّّابنّرجعّثمّنجرانّإلىّمنهمّفرّمنّفرّحتىّوأذاهمّهجائهمّألجل
ّيدعوّماّوعابّوعابهّاإلسالمّدينّفيّطعنّلكونهّالهجاءّبليغّمنّليسّّأنهّمعّقالهّلماّكعبّدمّأهدرّنهإّثمّمشركا

ّالعفوّّيلتمسّفهوّهذاّومعّحربياّوكانّمسلماّوجاءّعليهّالقدرةّقبلّتابّإنهّثمّوسلمّعليهّهللاّّصلىّالرسولّإليه
ّ:ّويقول

ّ.ّ...ّ...ّ...ّ..ّأذنبّولمّالوشاةّبأقوالّتأخذنيّال
ّ".ّّعدوي؟ّيكفينيّّمن:ّ"ويقولّيهجوهّمنّقتلّإلىّوسلمّعليهّهللاّصلىّيتوجهّكانّأنهّنقلّما:ّذلكّومن
ّهللاّعبدّعنّعكرمةّعنّّجريجّبنّالملكّعبدّأخبرني:ّقالّأبيّحدثنا:ّمغازيهّفيّسعيدّبنّيحيىّبنّسعدّاألمويّقال
ّمن:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقالّّوسلمّهعليّهللاّصلىّهللاّرسولّشتمّالمشركينّمنّرجالّأنّعباسّبن

ّفيّإالّأحسبهّوالّسلبهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفأعطاهّفبارزهّّأنا:ّفقالّالعوامّبنّالزبيرّفقام"ّّعدوي؟ّيكفيني
ّ.ّأيضاّالرزاقّعبدّورواهّّياسرّقتلّحينّخيبر

ّهللاّصلىّالنبيّفبعثهّأنا:ّخالدّّفقال"ّّعدوي؟ّيكفينيّمن:ّ"فقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّيسبّكانّرجالّأنّوروى
ّ.ّفقتلهّإليهّوسلمّعليه
ّذلكّعلىّفيقرهمّقريباّّكانّوإنّقتلوهّوسلمّعليهّهللاّصلىّويؤذيهّيسبهّمنّسمعواّإذاّكانواّأصحابهّأن:ّذلكّومن

ّ.ّورسولهّهللّناصراّذلكّيفعلّمنّسمىّوربماّويرضاه
ّعميرّبنّمالكّعنّسميعّّبنّإسماعيلّعنّالثوريّسفيانّعنّالسيرّفيّالمشهورّكتابهّفيّالفزاريّإسحاقّأبوّفروى
ّلكّفماّقبيحةّمقالهّمنهّفسمعتّالمشركينّفيّّأبيّلقيتّإني:ّفقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّإلىّرجلّجاء:ّقال

ّ.ّعليهّذلكّشقّفماّفقتلتهّبالرمحّطعنتهّأنّصبرت
ّ.ّعليهّذلكّشقّفماّعنهّفصفحتّالمشركينّفيّبيأّلقيتّإني:ّفقالّآخرّوجاءه:ّقال
ّ.ّالطريقّهذهّمنّوغيرهّاألمويّرواهّوقد

ّعليهّهللاّصلىّهللاّّرسولّبعث:ّقالّعطيةّبنّحسانّعنّاألوزاعيّعنّكتابهّفيّأيضاّالفزاريّإسحاقّأبوّوروى
ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّبيسّمنهمّّرجلّأقبلّالمشركينّصافواّفلماّوجابرّرواحةّبنّهللاّعبدّفيهمّجيشاّوسلم
ّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسبّعنّوكفّأميّوسبّفسبنيّفالنةّوأميّّفالنّابنّفالنّأنا:ّفقالّالمسلمينّمنّرجلّفقام
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ّفعادّّبسيفيّرحلنكّالّعدتّلئن:ّالثالثةّفيّفقالّذلكّمثلّالرجلّوعادّذلكّمثلّفأعادّإغراءّإالّّذلكّيزدهّفلمّوسلم
ّفقتلوهّالمشركونّبهّوأحاطّّبسيفهّفضربهّالمشركينّصفّخرقّحتىّالرجلّفاتبعهّمدبراّفولىّرجلالّعليهّفحمل
ّفأسلمّجراحتهّمنّبرئّالرجلّإنّثم"ّّورسوله؟ّهللاّّنصرّرجلّمنّأعجبتم:ّ"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقال
ّ.ّالوجهّهذاّمنّمغازيهّّفيّاألمويّورواهّالرحيلّيسمىّفكان
ّلئنّنذراّعليّإنّاللهم:ّوسلمّّعليهّهللاّصلىّللنبيّمروانّبنتّأذىّبلغهّحينّقالّلماّعديّبنّعميرّيثحدّتقدمّوقد

ّصلىّالنبيّفقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّإذنّبدونّفقتلهاّّألقتلنهاّالمدينةّإلىّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّرددت
ّ".ّّعديّبنّعميرّإلىّفانظرواّبالغيبّورسولهّهللاّصرنّرجلّإلىّتنظرواّّأنّأحببتمّإذا:ّ"ّوسلمّعليهّهللا

ّّ.سبهّّألجلّقتلتّلماّدمهاّأهدرّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفإنّالولدّوأمّاليهوديةّحديثّوكذلك
ّالنبيّوأنّوسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبيّعلىّافتراهّلماّسرحّأبيّابنّيقتلّأنّنذرّالذيّالرجلّحديثّأيضاّتقدمّوقد

ّ.ّبنذرهّويفيّّفيقتلهّالرجلّذلكّإليهّليقومّمبايعتهّعنّأمسكّوسلمّيهعلّهللاّصلى
ّلهّالقتالّفيّاإلذنّوقبلّّالهجرةّقبلّفتقتلهّالكفارّالجنّمنّسبهّمنّتقصدّكانتّبهّآمنواّالذيّالجنّأنّذكرواّوقد

ّ.ّلهاّذلكّويشكرّذلكّعلىّفيقرهاّولإلنس
ّعنّلهّذكرّإنه:ّالمنكدرّّبنّمحمدّقال:ّقالّعمهّيعنيّسعيدّبنّمحمدّحدثني:ّمغازيهّفيّاألمويّيحيىّبنّسعدّقال
ّ:ّفقالّقبيسّأبيّجبلّعلىّالجنّمنّهاتفّهتف:ّقالّأنهّعباسّابن
ّواألحالمّالعقولّأدقّما...ّّفهرّآلّرأيكمّهللاّقبح
ّالكرامّالحماةّآبائهاّدين...ّّعليهاّيعيبّلمنّتغضيّحين
ّواآلطامّخيلالنّورجال...ّّعليكمّبصرىّجنّالجنّحالف
ّتهامّحرامّفيّالقومّتقتل...ّّنهاراّتروهاّأنّالخيلّيوشك
ّواألعمامّالجدتينّماجد...ّّحرّنفسّلهّمنكمّكريمّهل

ّواغتنامّكربةّمنّورواحا...ّّنكاالّتكونّضربةّضاربا
ّشيطانّهذا:ّ"لموسّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّبينهمّفقالّيتناشدونهّمكةّألهلّحديثاّالشعرّهذاّفأصبح:ّعباسّابنّقال
ّ:ّيقولّالجبلّعلىّيهتفّهاتفّفإذاّأيامّثالثةّفمكثوا"ّمخزيهّوهللاّّمسعرّلهّيقالّاألوثانّمنّالناسّيكلم
ّالمنكراّوسنّالحقّسفه...ّّمسعراّثالثّفيّقتلناّنحن
ّالمطهراّنبياّبشتمه...ّّمبتراّحساماّسيفاّقنعته
ّطلبهّفيّأنهّأخبرنيّهللاّعبدّّسميتهّبيّآمنّسمحجّاسمهّالجنّمنّعفريتّهذا:ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقال
ّ.ّهللاّرسولّياّخيراّهللاّجزاه:ّعليّفقالّأيامّثالثةّمنذ

ّمستفيضةّمعروفةّوقصتهّّاليهوديّالحقيقّابنّبنّرافعّأبوّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأذىّألجلّقتلّأنهّذكرّوممن
ّ.ّالداللةّوضعّمنهاّفنذكرّالعلماءّعند
ّوأمرّاألنصارّمنّّرجاالّاليهوديّرافعّأبيّإلىّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّبعث:ّ"قالّعازبّبنّالبراءّعن

ّبأرضّلهّحصنّفيّوكانّعليهّويعينّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّيؤذيّرافعّأبوّوكانّعتيكّبنّهللاّعبدّعليهم
ّمنطلقّفإنيّمكانكمّاجلسوا:ّألصحابهّهللاّعبدّقالّبسرحهمّالناسّّوراحّالشمسّغربتّوقدّمنهّدنواّفلماّالحجاز
ّبهّفهتفّالناسّدخلّوقدّحاجتهّيقضيّكأنهّبثوبهّتقنعّثمّالبابّمنّدناّحتىّفأقبلّأدخلّّأنّلعليّللبوابّومتلطف

ّلقأغّالناسّدخلّفلماّفكمنتّّفدخلت:ّقالّالبابّأغلقّأنّأريدّفإنيّفادخلّتدخلّأنّتريدّكنتّإنّهللاّعبدّياّالبوابّ
ّفيّوكانّعندهّيسمرّرافعّأبوّوكانّالبابّفأخذتهاّففتحتّّاألقاليدّإلىّفقمت:ّقالّوتدّعلىّاألغاليقّعلقّثمّالباب
ّبيّنذرواّالقومّإن:ّقلتّداخلّمنّعليّأغلقتّباباّفتحتّكلماّفجعلتّإليهّّصعدتّسمرهّأهلّعنهّذهبّفلماّلهّعلية
ّرافعّأباّ:ّقلتّالبيتّمنّهوّأينّأدريّالّعيالهّوسطّمظلمّبيتّفيّهوّفإذاّإليهّفانتهيتّأقتلهّحتىّّإليّّّيخلصواّلم
ّالبيتّمنّفخرجتّوصاحّّشيئاّأغنيتّفماّدهشّوأناّبالسيفّضربةّفأضربهّالصوتّنحوّفأهويتّهذا؟ّمن:ّقال

ّقبلّنيضربّالبيتّفيّرجالّإنّالويلّألمك:ّفقالّّرافع؟ّأباّياّالصوتّهذاّما:ّفقلتّإليهّرجعتّثمّبعيدّغيرّفأمكث
ّقتلتهّأنيّفعرفتّظهرهّفيّأخذّحتىّبطنهّفيّالسيفّضبيبّوضعتّثمّأقتلهّّولمّأثخنتهّضربةّفأضربه:ّقالّبالسيف
ّفيّفوقعتّّاألرضّإلىّانتهيتّقدّأنّأرىّوأناّرجليّفوضعتّلهّدرجةّإلىّانتهيتّحتىّباباّباباّاألبوابّّأفتحّفجعلت

ّأقتلتهّأعلمّحتىّالليلةّأخرجّال:ّفقلتّّالبابّعلىّجلستّحتىّانطلقتّثمّبعمامةّفعصبتهاّساقيّفانكسرتّمقمرةّليلة
ّقدّالنجاء:ّفقلتّأصحابيّإلىّفانطلقتّالحجازّأهلّتاجرّرافعّأباّّأنعي:ّفقالّالسورّعلىّالناعيّقامّالديكّصاحّفلما
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ّلمّّفكأنماّفمسحهاّرجليّفبسطتّرجلكّابسط:ّفقالّفحدثتهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّإلىّّفانتهيتّرافعّأباّهللاّقتل
ّ".ّصحيحهّفيّالبخاريّرواهّقطّاشتكها
ّأنّوسلمّعليهّهللاّصلىّّلرسولهّهللاّصنعّمما:ّقالّمالكّبنّكعبّبنّهللاّعبدّعنّالزهريّحدثني:ّإسحاقّابنّوقال
ّاآلخرّصنعّإالّشيئاّأحدهماّيصنعّالّالفحلينّّتصاولّمعهّيتصاوالنّكاناّوالخزرجّاألوسّاألنصارّمنّالحيينّهذين
ّبنّكعبّاألوسّقتلّفلماّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّوعندّاإلسالمّّفيّعليناّفضالّذلكّيعدونّال:ّيقولونّمثله

ّالحقيقّبخيبرّأبيّابنّفتذاكرواّمثلهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّلرسولّالعداوةّفيّهوّرجالّالخزرجّّتذكرتّاألشرف
ّلهّعليةّفيّإليهّصعدوّثم:ّقالّّأنّإلىّالحديثّوذكرّلهمّفأذنّقتلهّفيّسلموّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفاستأذنوا
ّكمّذاّفألقتّلهمّففتحتّالميرةّنريدّالعربّمنّحي:ّفقالواّّأنتم؟ّمن:ّفقالتّامرأتهّإليهمّفخرجتّالبابّعليهّفقرعوا
ّ.ّقتلهّفيّالحديثّتمامّّوذكرّالبيتّفيّعندكمّالرجل

ّلهّومعاداتهّللنبيّألذاهّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّبإذنّبقتلهّالمسلمينّتسرىّإنماّكعبّوابنّالبراءّحديثّفيّتبينّفقد
ّيكنّلمّوهذاّقتلهّإلىّالمسلمينّفندبّورسولهّهللاّّفآذىّمعاهداّكانّاألشرفّابنّلكنّاألشرفّابنّنضيرّكانّوأنه

ّ.ّمعاهدا
ّقتلهّيقصدّكانّفإنهّالكفارّّمنّويؤذيهّوسلمّهعليّهللاّصلىّالنبيّيسبّكانّمنّأنّعلىّتدلّكلهاّاألحاديثّفهذه

ّغيرّكافرّأنهّفيّحالهّمثلّعلىّهوّممنّغيرهّعنّكفهّّمعّذلكّيفعلونّبأمرهّأصحابهّوكذلكّذلكّألجلّعليهّويحض
ّتائباّمسلماّجاءّمنّومنهمّقتلّمنّهؤالءّمنّثمّوبينهمّبينهّعهدّغيرّمنّإليهمّّإحسانهّأوّألولئكّأمانهّمعّبلّمعاهد

ّ:ّأسبابّلثالثةّّدمهّصمفع
ّفالحربيّعنهّلسقطّعليهّّالقدرةّقبلّتائباّجاءّلوّحدّعليهّوجبّالذيّوالمسلمّعليهّالقدرةّقبلّتائباّجاءّأنهّ:أحدها
ّ.ّأولى
ّ.ّعنهّيعفوّأنّخلقهّمنّكانّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأن:ّالثاني
ّخالفّغيرّمنّالعبادّحقوقّّمنّوالّهللاّحقوقّمنّالّالجاهليةّفيّعملهّمماّبشيءّيؤخذّلمّأسلمّإذاّالحربيّأن:ّالثالث
ّماّيجبّاإلسالم:ّ"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّولقولهّّ{ّسّلفّّّقدّّّّماّّلّهمّّّّيّغّفرّّّّيّنّتّهواّّإنّّّّكّفّرواّّلّلّذينّّّّقلّّ}:ّتعالىّلقولهّنعلمه
ّ.ّعليهّمتفق"ّّالجاهليةّفيّعملّبماّيؤاخذّلمّإلسالماّفيّأحسنّمن:ّ"ّوسلمّّعليهّهللاّصلىّولقولهّمسلمّرواه"ّّقبله

ّ.ّكفارةّوالّديةّوالّبقودّمنهّأحداّيطلبّفلمّيعرفونّرجاالّقتلواّوقدّكثيرّخلقّأسلمّولهذا
ّثبتّممنّيحصىّالّومنّّعديّبنّخبيبّقاتلّالحارثّبنّوعقبةّقوقلّابنّقاتلّالعاصّوابنّحمزةّقاتلّوحشيّأسلم
ّمنهمّأحدّعلىّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّيوجبّفلمّّالمسلمينّمنّبعينهّرجالّقتلّأنهّعلمّدوقّأسلمّأنهّالصحيحّفي

ّيقتلّالجنةّيدخلّكالهماّصاحبهّأحدهماّيقتلّرجلينّإلىّتعالىّهللاّيضحكّ:ّ"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّقالّبلّقصاصا
ّ.ّعليهّمتفق"ّّالجنةّفيدخلّهللاّسبيلّفيّويقتلّفيسلمّالقاتلّعلىّهللاّيتوبّثمّالجنةّفيدخلّّهللاّسبيلّفيّهذا

ّأوّسرقةّأوّزناّحدّأحدّعلىّّأقامّوالّللمسلمينّأتلفهّماالّمنهمّأحداّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّيضمنّلمّأيضاّوكذلك
ّوالّروايتهّفيّالّخالفاّفيهّالمسلمينّبينّنعلمّالّمماّوهذاّّاألسرّقبلّأوّاألسرّبعدّأسلمّقدّكانّسواءّقذفّأوّشرب
ّ.ّبهّالفتوىّفي
ّلكونهّمسلمّمنّمسلمّبهّيملكّّالّمماّونحوهّاالغتنامّبطريقّالمسلمينّمنّأخذهّقدّمسلمّمالّوبيدهّالحربيّأسلمّلوّبل

ّبعدهمّومنّالتابعينّمنّالعلماءّجماهيرّعندّيملكهّكانّالذيّّالمسلمّإلىّيردهّولمّملكاّلهّكانّاإلسالمّدينّفيّمحرما
ّمنّالجماهيرّوقولّأحمدّقولّومنصوصّومالكّحنيفةّأبيّمذهبّوهوّالراشدينّّلفاءالخّعنّجاءّماّمعنىّوهو

ّفيّالمسلمّعّمالكهّخرجّألنهّلهّملكاّيعتقدهّكانّالذيّالمالّمنّبيدهّماّقررّالعهدّأوّاإلسالمّأنّعلىّبناءّّأصحابه
ّفلمّوأموالهمّالمسلمينّدماءّفيّلهفعّماّّبإسالمهّلهّغفرّوقدّلهّمستحالّهذاّوآخذهّهللاّعلىّأجرهّووجبّهللاّسبيل

ّكانّذلكّكلّألنّالعباداتّمنّتركهّماّيقضيّوالّواألموالّالنفوسّّمنّأتلفهّماّيضمنّلمّكماّمالكهّإلىّبالردّيضمنه
ّمنهّّيؤخذّفلمّفيهّعليهّتبعةّالّالمالّمنّبيدهّماّفصارّالذنوبّمنّتبعهّماّلهّغفرّاالعتقادّعنّّرجعّفلماّلالعتقادّتابعا

ّ.ّوغيرهّرباّمنّيستحلهاّكانّالتيّالفاسدةّالعقودّمنّبيدهّماّجميعك
ّفعلّاغتنامهمّأنّعلىّبناءّّالحنبليةّمنّالخطابّوأبيّالشافعيّقولّوهوّالمسلمّمالكهّعلىّيرده:ّقالّمنّالعلماءّومن
ّأوّيغنمهّبأنّمسلمّمنّمسلمّبهّيملكّالّأخذاّمنهمّّالمسلمّأخذهّلوّوألنهّكالغصبّالمسلمّمالّبهّيملكونّفالّمحرم
ّكانواّولوّعليهّنعلمهّفيماّالناسّاتفقّمماّوهوّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّناقةّلحديثّّالمسلمّمالكهّإلىّيردّفإنهّيسرقه

ّ.ّيردهّولمّمنهمّالغانمّكملكهّملكوهّّقد
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ّأسلمّوقدّذلكّوغيرّسالحوالّّالكراعّمنّالكثيرّالشيءّالمسلمينّأموالّمنّيغنمونّكانواّالمشركينّألنّأصحّواألول
ّأنّبدّالّاألموالّتلكّبعضّأنّمعّماالّمنهمّأحدّمنّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّيسترجعّفلمّالمشركينّأولئكّعامة
ّ.ّباقياّيكون
ّهللاّّّّّمنّّّّفّضالّّّّيّبّتّغونّّّّمّّّوّأّمّواّلهّّّّدّياّرّهمّّّّمنّّّّأّخّرّجواّاّلّذينّّّاّلّمّهاّجّرينّّّّلّلّفّقّراءّّ}:ّقالّسبحانهّهللاّأنّذلكّفيّويكفي

ّهللّاّّّّسّبيلّّّّعنّّّّوّصدّّ}:ّوقال{ّّحقّّّّبّغّيرّّّّدّياّرّهمّّّّّمنّّّّأّخّرّجواّاّلّذينّّ}:ّقولهّإلى{ّّيّقاّتّلونّّّّلّلّذينّّّّأّذنّّ}:ّوقال{ّّوّرّضّواناّّ
ّّدّياّرّكمّّّّمنّّّّوّأّخّرّجوّكمّّّالّدينّّّّفيّّقاّتّلوّكمّّّاّلّذينّّّّعنّّّهللّاّّّّيّنّهاّكمّّّّإّنّما}:ّوقال{ّهّمنّّّّوّإّخّراّجّّأّهّلهّّّاّلّحّرامّّّّواّلّمّسّجدّّّّبهّّّّوّكّفرّّ

ّ.ّ{ّّإّخّراّجّكمّّعّلىّّّوّظاّهّروا
ّ.ّأغنياءّكانواّّأنّبعدّفقراءّصارواّحتىّحقّبغيرّوأموالهمّديارهمّمنّأخرجواّالمسلمينّأنّسبحانهّهللاّفبين
ّالجاهليةّفيّعليهاّاستولىّّمنّأسلمّوقدّالفتحّحينّإلىّباقيةّوكانتّواألموالّالديارّتلكّعلىّاستولواّالمشركينّإنّثم
ّيومّللنبيّقيلّبلّماالّوالّداراّواإلسالمّالفتحّبعدّدارهّّمنّأخرجّمنهمّأحدّعلىّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّيردّلمّثم

ّ".ّّدار؟ّمنّعقيلّلناّتركّوهل"ّّ:ّفقالّدارك؟ّفيّتنزلّأال:ّالفتح
ّمنّبيدّوأقرهاّوسلمّعليهّّهللاّصلىّذلكّفأبىّمكةّأهلّعليهاّاستولىّالتيّأموالهمّعليهمّيردّأنّالمهاجرونّوسأله
ّ.ّإسالمهّبعدّعليهاّاستولى
ّالنساءوّالرجالّمنّإخوتهّّودورّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّدارّعلىّاستولىّالهجرةّبعدّطالبّأبيّبنّعقيلّأنّوذلك
ّفهل:ّ"قالّالشعب؟ّمنّمنزلكّتنزلّأال:ّوسلمّعليهّّهللاّصلىّللنبيّقيل:ّرافعّأبوّقالّطالبّأبيّأبيهّمنّورثهّماّمع

ّوالنساءّالرجالّمنّإخوتهّومنزلّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّمنزلّّباعّقدّعقيلّوكان"ّّمنزال؟ّعقيلّلناّترك
ّ.ّبمكة
ّشعبّفمنهاّالمطلبّعبدّّلبنيّصارتّبمكةّالمطلبّعبدّرباعّأنّاألزرقيّالوليدّأبوّمنهمّبالسيرةّالعلمّأهلّذكرّوقد
ّهللاّصلىّالنبيّمولدّالمولدّدارّيوسفّابنّدارّوبينّبينهّالذيّوالجوّطالبّيوسفّألبيّابنّدارّوبعضّيوسفّابن
ّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّأنّيبرّوالّالمطلبّعبدّبنّهللاّعبدّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّألبيّحولهّوماّوسلمّّعليه
ّ.ّعنهاّتعالىّهللاّرضيّخديجةّمنّّوولدهّهوّورثهاّدارّلهّوكانّولدّوبهاّأبيهّمنّورثهاّالدارّهذهّلهّكانت
ّفيهّابتنىّالذيّومسكنهّفيهّّولدّالذيّمسكنهّكليهماّمسكنيهّعنّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفسكت:ّاألزرقيّقال

ّ.ّجميعاّولدهّفيهّولدوّخويلدّبنتّبخديجة
ّالناسّأقربّوكانّلهبّأبيّّبنّمعتبّفأخذهّخديجةّبيتّوأماّفيهّولدّالذيّمسكنهّأخذّطالبّأبيّبنّعقيلّوكان:ّقال
ّ.ّالمهاجرينّدورّّفيّذكرناّماّالسيرّأهلّشرحّوقدّمعاويةّمنّبعدّفباعهّجواراّإليه
ّعليهّهللاّصلىّلنبيهّهللاّّأذنّفلماّجحشّولدّيدّفيّتزلّلمّبالمعلىّالتيّاألسديّرئابّبنّجحشّدار:ّاألزرقي:ّقال

ّدارهمّوتركواّمهاجرينّالمدينةّإلىّوالنساءّالرجالّّجميعاّجحشّآلّخرجّالمدينةّإلىّالهجرةّفيّوأصحابهّوسلم
ّامريالعّعلقمةّبنّعمروّمنّدينارّبأربعمائةّفباعهاّهذهّدارهمّإلىّسفيانّّأبوّفعمدّأميةّبنيّحربّحلفاءّوهمّخالية
ّ.ّأبياتاّوذكرّببيعهاّويعيرهّسفيانّأباّيهجوّأحمدّأبوّأنشأّدارهمّباعّسفيانّأباّأنّّجحشّآلّبلغّفلما
ّيا:ّفقالّفيهاّفكلمهّوسلمّعليهّّهللاّصلىّهللاّرسولّإلىّبصرهّذهبّوقدّجحشّبنّأحمدّأبوّأتىّمكةّفتحّيومّكانّفلما

ّذكرهاّأحمدّأبوّسمعّفماّبشيءّفسارهّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّاهفدعّفباعهاّداريّإلىّعمدّسفيانّأباّإنّهللاّرسول
ّخيراّكانّصبرتّإن"ّّليّقال:ّقالّوسلم؟ّعليهّهللاّهللاّصلىّرسولّلكّقالّما:ّذلكّّبعدّأحمدّألبيّفقيلّذلكّبعد

ّ.ّأحمدّأبوّفتركهاّأصبرّفأنا:ّقلتّ:ّقال"ّّالجنةّفيّدارّبهاّلكّوكان
ّهاجرّحينّبهاّاستوصاهّّوكانّأميةّبنّيعليّأخذهاّهاجرّفلماّالوجهينّذاتّتسمىّدارّنغزواّبنّلعتبةّوكان:ّقال
ّأموالهمّمنّشيءّفيّيرجعواّأنّفكرهّدارهمّفيّّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّجحشّبنوّوكلمّالفتحّعامّكانّفلما

ّهذهّدارهّفيّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّكالمّعنّغزوانّبنّعتبةّّأمسكّهللّوهجروهّتعالىّهللاّفيّمنهمّأخذت
ّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّوسكتّورسولهّهللّهجرهاّدارّفيّمنهمّأحدّيتكلمّفلمّالمهاجرونّّوسكتّالوجهينّذات

ّ.ّالعلمّأهلّّعندّمعروفةّالقصةّوهذهّبخديجةّفيهّابتنىّالذيّومسكنهّفيهّولدّالذيّمسكنهّعنّوسلمّ
ّهللاّرسولّأبطأ:ّقالّّأحمدّأبيّبنّعكاشةّبنّوالزهيرّحزمّببنّبكرّأبيّبنّهللاّعبدّحدثني:ّإسحاقّبنّمحمدّقال

ّيكرهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّإنّأحمدّّأباّياّأحمدّألبيّفقالواّدورهمّفيّعليهمّالفتحّيومّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّ.ّهللاّفيّأصيبّّمماّأموالكمّمنّشيءّفيّترجعواّأنّلكم

ّعليهّهللاّصلىّهللاّّرسولّإلىّالمهاجرونّوتالحق:ّعنهّالبكائيّهللاّعبدّبنّزيادّروايةّفيّأيضاّإسحاقّابنّوقال
ّوالىّهللاّإلىّوأموالهمّبأهليهمّمكةّمنّّهجرةّأهلّيوعبّولمّمحبوسّأوّمفتونّإالّبمكةّمنهمّأحدّيبقّفلمّوسلم
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ّسعدّبنيّمنّالبكيرّوبنوّأميةّنيبّحلفاءّرئابّبنّجحشّوبنوّّجمحّبنيّمنّمظعونّبنو:ّمسمونّدورّأهلّإالّرسوله
ّ.ّساكنّفيهاّليسّبمكةّغلقتّدورهمّفإنّّكعبّبنّعديّحلفاءّليثّبن

ّعامرّبنيّأخيّعلقمةّبنّعمروّمنّحربّفباعهاّبنّسفيانّأبوّعليهاّعداّدارهمّمنّرئابّبنّجحشّبنوّخرجّولما
ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّلرسولّجحشّبنّهللاّعبدّذلكّذكرّبدارهمّّسفيانّأبوّصنعّماّجحشّبنيّبلغّفلماّلؤيّبن

ّبلىّ:ّفقال"ّّالجنة؟ّفيّمنهاّخيراّداراّبهاّهللاّيعطيكّأنّهللاّعبدّياّترضىّأال:ّ"ّوسلمّعليهّهللاّّصلىّهللاّرسولّفقال
ّهللاّصلىّالنبيّعليهّفأبطأّدارهمّّفيّأحمدّأبوّكلمهّمكةّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّافتتحّفلما"ّّلكّذلك:ّ"فقال
ّأموالكمّمنّشيءّفيّترجعواّأنّيكرهّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّإنّأحمدّأباّيا:ّأحمدّألبيّالناسّفقالّوسلمّعليه

ّ.ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّكالمّّعنّفأمسكّهللاّفيّمنكمّأصيب
ّعليهّهللاّصلىّالنبيّفرغّحينّّلهّجملّعلىّالمسجدّبابّعلىّجحشّبنّأحمدّأبوّوقام:ّقالواّأشياخهّعنّالواقديّقال

ّالفتحّيومّخرجّثمّفيهاّفصلىّالكعبةّدخلّحينّالكعبةّّببابّواقفّوهوّخطبهاّالتيّالخطبةّيعنيّخطبتهّمنّوسلم
ّهللاّرسولّفدعا:ّقالّداريّمنافّعبدّبنيّياّباهللّأنشدّحلفيّمنافّعبدّبنيّياّباهللّّأنشد:ّيصيحّوهوّأحمدّأبوّفقال
ّبعيرهّعنّأحمدّّأبوّفنزلّفسارهّأحمدّأبيّإلىّعثمانّفذهبّبشيءّعثمانّفسارّعفانّبنّثمانعّوسلمّعليهّّهللاّصلى
ّ.ّهللاّلقيّحتىّذكرهاّأحمدّأبوّسمعّفماّالقومّمعّوجلس
ّعليهاّاستولىّمنّبيدّّوأقرهاّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفمنعهمّديارهمّاسترجاعّطلبواّالمهاجرينّأنّفيّنصّفهذا
ّأموالهمّمنّأنفقوهّوماّديارهمّمنّأصيبّماّبمنزلةّّالكفارّمنهمّأخذهّماّوسلمّعليهّهللاّصلىّوجعلّمنهّاشتراهاّومن
ّيستحلونّالمشركينّألنّوذلكّفيهاّرجعةّفالّهللاّعلىّأجرهاّووجبّإليهّّوسلمتّهللاّاشتراهاّوأموالّدماءّوتلك
ّوصارواّاإلثمّاإلسالمّذلكّجبّأسلمواّفإذاّستحاللاالّهذاّفيّآثمونّوهمّاستحالالّكلهّذلكّوأصابواّّوأموالناّدماءنا
ّ.ّمنهمّانتزاعهّيجوزّالّبأيديهمّفماّماالّوالّدماّأصابواّماّكأنهم
ّأنهّعنهّهللاّرضيّزيدّّبنّأسامةّعنّعثمانّبنّعمروّعنّحسينّبنّعليّعنّالزهريّعنّالصحيحينّففي:ّقيلّفإن
ّطالبّأباّورثّعقيلّوكان"ّدورّأوّرباعّّمنّعقيلّلناّتركّوهل:ّ"قالّبمكة؟ّداركّفيّتنزلّأالّهللاّرسولّيا:ّقال
ّ.ّكافرينّوطالبّعقيلّوكانّمسلمينّّكاناّألنهماّشيئاّعليّوالّجعفرّيرثّولمّوطالبّهو
ّثم"ّّمنزل؟ّمنّعقيلّّلناّتركّوهل:ّ"فقالّالفتحّزمنّوذلكّغدا؟ّتنزلّأينّرسولّيا:ّقالّأنهّللبخاريّروايةّوفي
ّوفيّوطالبّعقيلّورثه:ّقالّطالب؟ّأباّورثّّومن:ّللزهريّقيل"ّّالكافرّالمؤمنّوالّالمؤمنّكافرالّيرثّال:ّ"ّقال

ّ.ّالبخاريّرواهّحجتك؟ّّفيّغداّمنزلكّأينّالزهريّعنّمعمرّرواية
ّ.ّباعهاّثمّاالستيالءّبطريقّالّاإلرثّبطريقّعقيلّإلىّانتقلتّالدورّأنّهذاّوظاهر

ّفالّخديجةّالمؤمنةّزوجتهّّمنّولولدهّلهّهيّالتيّودارهّأبيهّمنّورثهاّالتيّوسلمّيهعلّهللاّصلىّالنبيّدارّأما:ّقلنا
ّتفرضّلمّوالمواريثّبسنينّالهجرةّقبلّتوفيّطالبّّأباّفإنّطالبّأبيّدورّوأماّعليهاّاستولىّأنهّفعلمّفيهاّلعقيلّحق
ّنصيبهمّالمسلمونّأوالدهّأعطيّركينالمشّمنّبمكةّماتّمنّكلّبلّالكافرّّميراثّمنّالمسلمّمنعّبعدّنزلّيكنّولم
ّبينّالمواالةّّهللاّقطعّوإنماّاإلرثّمنّأعظمّهوّالذيّالمسلماتّينكحونّالمشركونّكانّبلّكغيرهمّّاإلرثّمن

ّ.ّللعصمةّالقاطعّالجهادّوشرعّبالمدينةّذلكّوغيرّواإلرثّالنكاحّبمنعّالمسلمينّوالكافرين
ّأدركّفماّالرباعّتلكّإلىّنظرّّمكةّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّقدمّلما:ّقالّنجيحّأبيّابنّحدثني:ّإسحاقّابنّقال
ّ.ّاإلسالمّقسمةّعلىّقسمهّيقسمّّلمّوجدهّوماّيحركهّلمّتركهّالجاهليةّأمرّعلىّاقتسمّقدّمنها
ّهللاّصلىّهللاّرسولّقال:ّقالّّعباسّابنّحديثّمثلّذلكّفيّالمسندةّاألحاديثّيوافقّنجيحّأبيّابنّرواهّالذيّوهذا
ّأبوّرواه"ّّاإلسالمّقسمّماّعلىّفإنهّاإلسالمّأدركهّقسمّوكلّّقسمّماّعلىّفهوّالجاهليةّفيّقسمّقسمّكل:ّ"ّوسلمّعليه
ّ.ّماجهّوابنّداود
ّأوّخمرّبيعّأوّرباّمنّّفاسداّعقداّعقدّلوّالحربيّفإنّخالفاّفيهّنعلمّوالّهللاّكتابّعليهّدلّماّيوافقّأيضاّوهذا

ّأنّلهّيجزّلمّقبضةّيكنّولمّولوّردهّعليهّيجبّّولمّبيدهّماّيحرمّلمّالعوضّقبضّبعدّأسلمّثمّذلكّنحوّأوّخنزير
ّفأمرهم{ّّمّؤّمّنينّّّّكّنّتمّّّّإنّّّالّرباّّمنّّّّبّقيّّّّماّّوّذّرواّهللاّّّّاّتّقوا}:ّتعالىّقولهّعليهّّدلّكماّللمسلمّيجوزّماّإالّمنهّيقبض
ّ.ّقبضوهّماّبردّمرهميأّولمّالناسّذممّّفيّبقيّماّبترك
ّرباّحتىّالجاهليةّفيّّرباّوكلّالجاهليةّفيّأصيبّدمّكلّالناسّخطبّلماّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّوضعّوكذلك
ّفإنّالقسمةّأمضيتّتركتهّواقتسمواّالجاهليةّّفيّالميتّماتّإذا:ّالميراثّفكذلكّقبضّكانّماّبردّيأمرّولمّالعباس
ّيرثهّأنّبينهمّالحكمّكانّطالبّأبوّماتّفلماّاإلسالمّقسمّعلىّقسمّالقسمةّّقبلّإليناّتحاكمواّأوّاالقتسامّقبلّأسلموا
ّهللاّصلىّالنبيّفقالّعليهاّوباعهاّعقيلّفاستولىّالمدينةّإلىّوعليّجعفرّهاجرّحتىّرباعهّيقتسمواّفلمّّولدهّجميع
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ّكناّدورّعلىّاستولىّأنهّالكالمّهذاّىمعنّوكانّ"ّّوباعهّعليهّاستولىّإالّمنزالّعقيلّلناّيتركّلم:ّ"ّوسلمّعليه
ّيرثّال:ّ"ذلكّبعدّقالّثمّحقّفيهاّلهمّيكنّلمّإذاّعمهّبنيّوإلىّإليهّّالدورّتضفّلمّذلكّولوالّذاكّإذّنستحقها
ّطالبّّأبيّرباعّنعطيّلكناّيقسمّلمّاآلنّإلىّبيدهّباقيةّالرباعّأنّلوّأعلمّوهللاّيريد"ّالمؤمنّالكافرّّوالّالكافرّالمؤمن

ّفكانّالكافرّالمسلمّيرثّالّأنّاإلسالمّّقسمّومنّاإلسالمّقسمّعلىّاآلنّفيقسمّيقسمّلمّميراثّألنهّإخوتهّدونّلهّكلها
ّعلياّأنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفبينّموتهّقبلّنزولهّبمنزلهّتركتهّّقسمةّوقبلّطالبّأبيّموتّبعدّالحكمّهذاّنزول

ّكانّفإذاّهللا؟ّسبيلّفيّمنهمّأخذّإذاّفكيفّباقياّكانّلوّطالبّأبيّاثميرّمنّبشيءّالمطالبةّّلهماّليسّوجعفرا
ّمنّبيدهّماّينتزعّوالّّهللاّوحقوقّوأموالهمّالمسلمينّدماءّمنّأصابهّكانّبماّإسالمهّبعدّيطالبّالّالحربيّالمشركّ

ّ.ّءهؤالّعنّالعفوّوجهّّفهذاّوغيرهّسبّمنّأسلفهّبماّأيضاّيؤاخذّلمّمنهمّغنمهاّالتيّأموالهم
ّهوّعمنّالعفوّمعّالمشركينّّمنّيسبهّكانّمنّقتلّتحتمّفيّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسنةّمنّذكرناهّالذيّوهذا
ّوإنّعليهّويحرضونّالسابّقتلّيقصدونّعهدهّّوبعدّعهدهّعلىّأصحابهّنفوسّفيّمستقراّكانّالكفرّفيّمثله

ّسبني:ّ"قالّالذيّحديثّمنّتقدمّكماّنفوسهمّذلكّفيّويبذلونّلقتلهّالموجبّّهوّذلكّويجعلونّغيرهّعنّأمسكوا
ّسمعهّلماّأباهّّقتلّالذيّوحديثّقتلّحتىّعليهّحملّثم"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّعنّوكفّوأميّّأبيّوسب
ّابنّيقتلّأنّنذرّالذيّوحديثّفقتلهاّالعصماءّّيقتلّأنّنذرّالذيّاألنصاريّوحديثّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّيسب
ّّ.بنذرهّليوفيّمبايعتهّعنّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّوكفّسرحّأبي
ّيمينيّعنّفنظرتّّبدرّيومّالصفّفيّلواقفّإني:ّقالّعنهّهللاّرضيّعوفّبنّالرحمنّعبدّعنّالصحيحينّوفي
ّأي:ّفقالّأحدهماّفغمزنيّمنهماّأضلعّبينّّأكونّأنّفتمنيتّأسنانهماّحديثةّاألنصارّمنّبغالمينّأناّفإذاّشماليّوعن
ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّيسبّأنهّأخبرت:ّقالّأخي؟ّابنّياّإليهّّحاجتكّفماّنعم:ّقلتّجهل؟ّأباّتعرفّهلّعم

ّاآلخرّّوغمزنيّقالّلذلكّفتعجبت:ّقالّمناّاألعجلّيموتّحتىّسوادهّسواديّيفارقّالّرأيتهّلئنّّبيدهّنفسيّوالذي
ّتسأالنيّالذيّصاحبكماّهذاّتريان؟ّّأال:ّلهماّفقلتّالناسّفيّيجولّجهلّأبيّإلىّنظرتّأنّأنشبّفلمّمثلهاّليّفقال
ّأيكما:ّ"ّفقالّفأخبراهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّإلىّّانصرفاّثمّقتالهّحتىّفضرباهّبسيفيهماّفابتدراه:ّقالّعنه
ّإلىّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفنظرّال:ّفقاال"ّسيفيكماّمسحتماّهل:ّ"فقالّقتلتهّّأناّمنهماّواحدّكلّفقال"ّّقتله؟

:ّوالرجالنّالجموحّبنّّعمروّبنّلمعاذّبسلبهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّوقضى"ّّقتلهّكالكما:ّ"فقالّالسيفينّ
ّ.ّعفراءّبنّومعاذّالجموحّبنّعمروّابنّمعاذ

ّمعّهذا"ّّاألمةّهذهّنفرعوّّهذا:ّ"ّوقولهّشكراّوسجودهّبقتلهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفرحّفيّمشهورةّوالقصة
ّالجورّصحيفةّنقضّفيّبالسعيّوإحسانهّعنهّلكفهّّعهدّذيّغيرّكافراّكونهّمعّهشامّابنّالبختريّأبيّقتلّعنّنهيه
ّالمطعمّيكافئ"ّّلهّألطلقتهمّاألسرىّيعنيّالنتنىّهؤالءّفيّكلمنيّثمّّحياّعديّبنّالمطعمّكانّلو:ّ"ّقولهّومع

ّمنهّّواالنتقامّإهالكهّيتعينّوسلمّعليهّهللاّصلىّالرسولّمؤذيّأنّفعلمّمعاهدّيرغّكافرّوالمطعمّّبمكةّلهّبإجارته
ّّ.كافراّّكانّوإنّبإحسانهّإليهّالمحسنّيكافئّكانّكماّالكفرّفيّاشتراكاّوإنّعنهّالكافّبخالف
ّمنّنزلّبماّفيهّالقرآنّّنزلّنصرهّفيّهاشمّبنيّعنّوتخلفّآذاهّفلماّلهّماّالقرابةّمنّلهّكانّلهبّأباّأنّذلكّيؤيد
ّكفارّمنّإالّلهبّأبوّكانّما:ّ"قالّأنهّعباسّّابنّعنّرويّكماّالكافرينّمنّبغيرهّيفعلّلمّخزياّباسمهّوالوعيدّاللعنة
ّفيّونوفلّشمسّلعبدّمساواتهمّمعّالمطلبّوبنوّهللاّفسبهّفظاهرهمّّعليناّقريشّتحالفتّحينّمناّخرجّحتىّقومه
ّوأبوّالقربىّّذويّسهمّفيّهاشمّبنيّمعّاإلسالمّبعدّفجعلهمّلهمّذلكّهللاّشكرّاركفّوهمّونصروهّّأعانوهّلماّالنسب
ّ".ّعذاباّّالنارّأهلّأخفّمنّفهوّالعذابّعنهّخففّعنهّوذبّونصرهّأعانهّلماّطالب
ّ.ّبوالدتهّبشرتهّإذّثويبةّلعتقهّاإلبهامّنقرةّفيّيسقىّلهبّأباّأنّرويّوقد
ّلرسولهّمنهّينتقمّسبحانهّّهللاّفإنّورسولهّهللاّيؤذونّالذينّمنّيعذبوهّأنّالمؤمنونّيمكنّلمّمنّأنّهللاّسنةّومن

ّّعنّّّّوّأّعّرضّّّّتّؤّمرّّّّبّماّّفاّصّدعّّ}:ّسبحانهّقالّّوكماّالمفترىّالكاتبّقصةّفيّذلكّبعضّقدمناّكماّإياهّويكفيه
ّ{ّاّلّمّسّتّهّزئينّّّّكّفّيّناكّّّّإّناّاّلّمّشّرّكينّّ
ّنفرّقيلّماّعلىّوهمّوالتفسيرّّالسيرّأهلّذكرهاّقدّمعروفةّالمستهزئينّهؤالءّمنّواحداّواحداّهللاّإهالكّفيّوالقصة

ّبنّوالحارثّيغوثّعبدّوابنّالمطلبّابنّواألسودانّّوائلّبنّوالعاصّالمغيرةّبنّالوليدّمنهمّقريشّرؤوسّمن
ّ.ّقيس
ّعليهّهللاّصلىّالنبيّكتابّّأكرمّقيصرّلكنّميسلّلمّوكالهماّوقيصرّكسرىّإلىّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّكتبّوقد

ّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّكتابّمزقّوكسرىّاليومّإلىّّذريتهّفيّباقّالملكّإن:ّفيقالّملكهّفثبتّرسولهّوأكرمّوسلم
ّملكّوهذاّلألكاسرةّيبقّولمّممزقّكلّملكهّومزقّقليلّبعدّهللاّفقتلهّوسلمّعليهّّهللاّصلىّهللاّبرسولّواستهزأّوسلم
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ّعينهّويمحقّدابرهّيقطعّهللاّفإنّّوعاداهّأبغضهّأوّشنأهّمنّفكل{ّاأّلّبّترّّّّهوّّّّشاّنّئكّّّّإنّّ}:ّتعالىّلقولهّتحقيقّأعلمّوهللا
ّهللاّصنيعّرأيتّوقدّاألشرفّبنّكعبّفيّأوّمعيطّأبيّّبنّعقبةّفيّأوّوائلّبنّالعاصّفيّنزلتّإنها:ّقيلّوقدّوأثره
ّ.ّبهم
ّ.ّالسالم؟ّعليهمّاألنبياءّبلحومّفكيف"ّمسمومةّالعلماءّوملح"ّالسائرّالكالمّومن
ّفكيف"ّّبالمحاربةّبارزنيّّفقدّولياّليّعادىّمنّتعالىّهللاّيقول:ّ"قالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعنّالصحيحّوفي
ّإنماّمهمأمّتجدّالقرآنّفيّالمذكورةّاألنبياءّقصصّّاستقصيتّوإذاّحربّتعالىّهللاّحاربّومنّاألنبياء؟ّعادىّبمن

ّمنّبغضبّوباءواّالذلةّعليهمّضربتّإنماّإسرائيلّبنوّوهكذاّالعملّأوّالقولّّبقبيحّوقابلوهمّاألنبياءّآذواّحينّأهلكوا
ّآذىّأحداّتجدّّالّولعلكّكتابهّفيّذلكّهللاّذكرّكماّكفرهمّإلىّمضموماّحقّبغيرّاألنبياءّلقتلهمّنصيرّلهمّّيكنّولمّهللا
ّإذاّالكفارّمنّاالنتقامّتعجيلّمنّالمسلمونّّبهّجرّماّذكرناّوقدّقارعةّتصيبهّأنّبدّوالّإالّيتبّلمّثمّاألنبياءّمنّنبيا

ّنقصدّولمّبهّيحاطّالّواسعّبابّوهذاّمتعددةّوقائعّفيّذلكّمثلّوبلغناّّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّلسبّتعرضوا
ّ.ّالشرعيّالحكمّبيانّقصدناّّوإنماّهناّقصده
:ّقالّهريرةّأبيّعنّالصحيحينّّففيّاللفظّفيّحتىّطريقّبكلّوشتمهمّالناسّأذىّعنهّويصرفّيحميهّسبحانهّوكان
ّويلعنونّمذمماّيشتمونّولعنهمّقريشّشتمّعنيّهللاّّيصرفّكيفّترونّأال:ّ"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّقال

ّّ.عينهّقصدّإنماّالمؤذيّكانّوإنّمذممّهوّمنّإلىّذلكّوصرفّاألذىّعنّّونعتهّاسمهّهللاّفنزه"ّّمحمدّوأناّمذمما
ّقتلهّيتعينّللرسولّالسابّّأنّذلكّوغيرّأصحابهّوسيرةّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسنةّمنّذكرناهّبماّتقررّفإذا

ّلمّأنهّفيّنصّاألحاديثّألنّباطلّواألولّذلكّإلىّالمضمومّّللسببّأوّحربياّكافراّلكونهّقتلهّتعينّيكونّإنما:ّفنقول
ّالحربيّقتلّتعينّإذا:ّفنقولّالسبّهوّإنماّقتلهّموجبّأنّعلىّفيهّنصّقدّعامتهاّبلّّحربياّكافراّكونهّدلمجرّيقتل
ّالكفرّمجردّالّالسبّهوّّللقتلّالموجبّألنّأولىّوالذميّالمسلمّفكذلكّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسبّأنهّّألجل

ّحالّبكلّالكافرّلقتلّموجبّالّللدمّمبيحّالكفرّألنّّذلكوّالقتلّوجبّالموجبّهذاّوجدّفحيثماّتبينّكماّوالمحاربة
ّهوّفهذاّالكفرّأباحهّالذيّدمهّالعهدّعصمّعهدّللكافرّصارّإذاّلكنّومفاداتهّّعليهّوالمنّومهادنتهّأمانهّيجوزّفإنه

ّ.ّالعهدّحكمّفيّيدخلّفلمّالقتلّموجباتّمنّذلكّسوىّماّفأماّوالذميّالحربيّّبينّالفرق
ّعهدّالّالذيّالكفرّلمجردّّال"ّفقطّالسبّألجلّالسابّبقتلّيأمرّكان"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّبالسنةّثبتّوقد
ّكافرّأنهّذلكّفيّماّأكثرّوألنّالقتلّتعينّموجبهّّمنّيعصمّلمّوالعهدّللقتلّموجبّوهوّالسبّهذاّوجدّفإذاّمعه

ّيصيرّفإنهّسبّإذاّوالذميّاألصليّالكافرّقتلّنمّأوجبّالمرتدّوقتلّساباّّمرتداّيصيرّسبّإذاّوالمسلمّساباّحربيا
ّ.ّأغلظّهذاّمثلّوقتلّمتقدمّعهدّبعدّّساباّمحارباّكافرا
ّأوّبالقتلّإماّالمسلمينّبإجماعّّعليهّيعاقبّفإنهّأظهرهّإذاّولهذاّباإلجماعّالسبّإظهارّعلىّيعاهدّلمّالذميّفإنّوأيضا

ّقدّشيءّفعلّعلىّيعاقبّأنّيجوزّوالّغليظاّكفراّكانّّوإنّعليهّعوهدّمماّشيءّفعلّعلىّيعاقبّالّوهوّبالتعزير
ّفعلّقدّفيكونّألجلهّبالقتلّأمرّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّثبتّوقدّمسوغاّلفعلهّّالعهدّيكنّلمّوإذاّفعلهّعلىّعوهد

ّ.ّترددّبالّقتلهّيجبّهذاّومثلّبالعهدّعليهّمقرّغيرّوهوّّألجلهّيقتلّما
ّبهاّيقتلّفعلهاّعلىّنقرهّّلمّالتيّالقتلّموجباتّألنّينقضهّلمّأوّالعهدّنقضّأنهّقدرّسواءّقتلهّيقتضيّالتوجيهّوهذا
ّوقلناّالمسلمينّمعّاألشياءّهذهّفعلّوكماّذميّّوكقتلّذميّعلىّالطريقّوكقطعّبذميةّكالزناّعهدهّينتقضّالّقيلّوإن
ّ.ّيقتلّفإنهّينتقضّالّعهدهّإن

ّالصغارّوالتزامّالذمةّمنّّأظهرهّبماّمنهّامتنعّقدّوالذميّاإليمانّمنّأظهرهّمابّالسبّمنّامتنعّقدّالمسلمّفإنّوأيضا
ّيستحلهّالذيّالكافرّالسبّألجلّقتلّفإذاّفعلهّّإذاّغيرهّوالّبتعزيرّعقوبتهّجازّلماّبالصغارّمنهّممتنعاّيكنّلمّولو

ّ.ّوأحرىّأولىّذلكّعلىّوعاهدناّيظهرهّالّأنّالتزمّمنّألجلهّيقتلّفألنّّتركهّيقتضيّعهداّيعاهدناّولمّوباطناّظاهرا
ّفيّالسابّبقتلّأمرّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّفإنّقتلهّيجبّالسابّأنّاألحاديثّهذهّمنّذكرناهّبماّتبينّفقدّوأيضا
ّمنّيمكنهّكانّقدّماّمعّهذاّأصحابهّوكذلكّدمهّّندرّإالّالسبّأحدّعنّيبلغهّولمّالوجوبّيقضيّواألمرّمواضع
ّمنّنوعّهوّمنهّالفعلّوهذاّأشدّعليهّوالحرصّأوكدّالسابّقتلّيكونّأنّّيجبّعنهّالعفوّيمكنهّالّثفحيّعنهّالعفو
ّالسابّّقتلّأنّفعلمّواجبّهذاّأنّومعلومّكلمتهّوإعالءّهللاّدينّوإظهارّوالمنافقينّالكافرينّعلىّّواإلغالظّالجهاد
ّمطيعّاإلسالمّمظهرّمنّعليهّمقدوراّّكانّفيمنّهوّفإنماّوسلمّعليهّهللاّصلىّلهّالعفوّجازّوحيثّالجملةّفيّواجب

ّإحدىّآمنّالصحابةّبعضّأنّهذاّعلىّيردّوالّمنهمّأحدّّعنّيعفّفلمّالممتنعونّأماّمستسلماّجاءهّممنّأوّله
ّالنبيّكانّفقدّكذلكّكانّومنّوالتوبةّلإلسالمّمريدينّمستسلمينّكاناّألنّهذينّسرحّّأبيّابنّآمنّوبعضهمّالقينتين
ّالّيسبّلمّالذيّّالحربيّوالكافرّواجباّقتلهّكانّالسابّأنّثبتّفإذاّقتلهّيتعينّفلمّعنهّيعفوّأنّلهّوسلمّّعليهّهللاّصلى
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ّالمرتدّأنّترىّأالّقتلهّيجوزّمنّدمّتعصمّّوإنماّقتلهّيجبّمنّدمّتعصمّالّالذمةّأنّفمعلومّقتلهّيجوزّبلّقتلهّيجب
ّ.ّقتلهماّالذمةّتمنعّّلمّماقتلهّوجبّلماّوالزانيّالقاطعّوأنّلهّذمةّال

ّالحربيّشركّقدّالذميّفيكونّّباإلجماعّالسبّإظهارّلهّيبحّلمّوالعهدّبالعهدّإالّالحربيّعلىّللذميّمزيةّفالّوأيضا
ّلمّوهوّالقتلّيوجبّبماّأتىّقدّفيكونّالسبّإظهارّلهّيبحّّلمّالعهدّمنّبهّاختصّوماّللقتلّالموجبّالسبّإظهارّفي
ّ.ّبالضرورةّهقتلّفيجبّعليهّيقر

ّأشدّالسبّأنّفعلمّومالهّّبنفسهّيحاربهّكانّلمنّأمانهّمعّيسبهّكانّمنّبقتلّأمرّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفإنّوأيضا
ّ.ّاألولىّّبطريقّقتلّسبّفإذاّقتلّحاربّإذاّوالذميّمثلهاّأوّالمحاربةّمن

ّوالّيعصمهّعهدّلهّليسّّوالحربيّالسبّهارإظّمنّالعهدّبهذاّممنوعّفهوّبالعهدّمعصوماّكانّوإنّالذميّفإنّوأيضا
ّوالعقوبةّبالنكالّوأولىّجرماّوأعظمّعداوةّوأشدّّالحربيّمنّحاالّأسوأّممنوعاّكونهّجهةّمنّالذميّفيكونّيمنعه
ّوهوّلناّاستقامّماّلهّنستقيمّإنماّألناّينفعهّفالّبموجبهّيفّلمّعصمهّالذيّّوالعهدّالسبّعلىّالحربيّبهاّيعاقبّالتي
ّماّأاتىّقدّأنهّّعلمّباالتفاقّعقوبتهّجازتّفلماّبحقّإالّوبشرهّدمهّيعصمّوالعهدّيعاقبّوكذلكّباالتفاقّّستقميّلم

ّ.ّالعقوبةّيوجب
ّقدّعهدهّكونّلمجردّالذميّّيقتلّالّأنهّاألحاديثّبهذهّاالستداللّوسرّالقتلّالذنبّهذاّعقوبةّأنّبالسنةّثبتّوقد

ّبقتلّّيأمرّلمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّالسننّبهذهّثبتّوقدّلهّعهدّالّافرككّيجعلهّنقضّالعهدّمجردّفإنّانتقض
ّوهذاّوالمحاربةّوالعداوةّللكفرّّمستلزماّالسبّكونّمعّالسبّألجلّقتلهّوإنماّمعاهدّغيرّكافراّكونهّلمجردّالساب
ّ.ّقتلهّتعينّعلىّّهللاّشاءّإنّالكالمّوسيأتيّكانّحيثّللقتلّموجبّالقدر
ّثناّالحمانيّالحميدّعبدّبنّّيحيىّثنا:ّقالّالبغويّمحمدّبنّهللاّعبدّالقاسمّأبيّحديثّمنّرويناهّما:ّعشرةّثالثةالّالسنة
ّإن:ّلقومّقالّرجالّأنّبلغه]ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّّأنّأبيهّعنّبريدةّابنّعنّحيانّبنّصالحّعنّمسهرّبنّعلي
ّالجاهليةّفيّمنهمّامرأةّخطبّوكان"ّوكذاّكذاّأموالكمّوفيّبرأييّمفيكّأحكمّأنّّأمرني[ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّالنبي
"ّهللاّعدوّكذب"ّّ:ّفقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّإلىّالقومّفبعثّالمرأةّعلىّنزلّحتىّذهبّثمّيزوجوهّّأنّفأبوا
ّبالنارّفحرقهّفماتّلدغّقدّفوجدهّفانطلقّّبالنارّفحرقهّميتاّوجدتهّأنتّوإنّفاقتلهّحياّوجدتهّإن:ّفقالّرجالّأرسلّثم

ّ".ّّالنارّمنّمقعدهّفليتبوأّمتعمداّعليّكذبّمنّ:ّ"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّقالّذلكّفعند
ّبنّزكرياّثناّالشاعرّيوسفّّبنّحجاجّثناّعنبرّبنّمحمدّبنّالحسنّثنا:ّقالّالكاملّكتابهّفيّعديّبنّأحمدّأبوّورواه
ّميلينّعلىّالمدينةّمنّليثّبنيّمنّحيّكان:ّقالّّأبيهّعنّبريدةّابنّعنّيانحّبنّصالحّعنّمسهرّبنّعليّثناّعدي
ّكسانيّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّإن:ّفقالّحلةّوعليهّفأتاهمّيزوجوهّفلمّّالجاهليةّفيّمنهمّخطبّقدّرجلّوكان
ّإلىّالقومّّفأرسلّيحبهاّانكّالتيّالمرأةّتلكّعلىّفنزلّانطلقّثمّودمائكمّأموالكمّفيّأحكمّأنّوأمرنيّّالحلةّهذه

ّفاضربّحياّتجدهّأراكّوماّحياّوجدتهّّإن:ّفقالّرجالّأرسلّثم"ّهللاّعدوّكذب:ّ"فقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسول
ّفليتبوأّمتعمداّّعليّكذبّمن:ّ"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّقولّفذلك:ّقالّبالنارّفاحرقهّميتاّوإنّوجدتهّعنقه
ّ.ّعلةّلهّنعلمّالّالصحيحّشرطّعلىّصحيحّإسنادّهذاّ"ّالنارّمنّمقعده
ّابنّالسريّثناّالحصريّّحامدّأبوّثنا:ّقالّالجليسّكتابّفيّالجريريّزكرياّبنّالمعافىّرواهّآخرّوجهّمنّشاهدّوله
ّدعبّعنّالسائبّبنّعطاءّأخبرني:ّقالّالزبرقانّّابنّداودّثناّالفزاريّعليّبنّمحمدّجعفرّأبوّثناّالخراسانيّمرثد
ّ؟"ّالنارّمنّمقعدهّفليتبوأّمتعمداّعليّكذبّمن:ّ"ّالحديثّهذاّتأويلّماّّأتدرون:ّألصحابهّيوماّقالّأنهّالزبيرّبنّهللا
ّأيّفيّأتضيفّّأنّإليكمّبعثنيّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّإن:ّفقالّمساءّأهلهاّفأتىّامرأةّعشقّّرجلّكان:ّقال

ّيزعمّأتاناّفالناّإن:ّفقالّوسلمّعليهّهللاّّصلىّالنبيّمنهمّرجلّفأتى:ّقالّمساءالّبيتوتةّينتظرّوكان:ّقالّشئتّبيوتكم
ّبالنارّواحرقهّعنقهّفاضربّمنهّهللاّأمكنكّفإنّمعهّانطلقّفالنّياّّكذب:ّ"فقالّشاءّبيوتناّأيّفيّيبيتّأنّأمرتهّأنك
ّكنتّإني:ّ"ّقالّجاءّفلما"ّادعوه:ّ"لموسّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّقالّالرسولّخرجّّفلما"ّّكفيتهّقدّإالّأراكّوال

ّإالّبالنارّيعذبّّالّفإنهّبالنارّتحرقهّوالّعنقهّفاضربّمنهّهللاّأمكنكّفإنّبالنارّتحرقهّوأنّعنقهّتضربّأنّّأمرتك
ّصلىّالنبيّذلكّبلغّفلماّأفعىّفلسعتهّّيتوضأّالرجلّفخرجّبصيبّالسماءّفحانت"ّّكفيتهّقدّإالّأراكّوالّالنارّرب
ّّ".ّالنارّفيّهو:ّ"ّقالّوسلمّيهعلّهللا
:ّ"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّّهللاّرسولّقال:ّقالّأسامةّعنّسلمةّأبيّعنّالوازعّحديثّمنّمردويهّبنّبكرّأبوّروىّوقد
ّتقبلهّولمّبطنهّانشقّقدّميتاّفوجدّعليهّفكذبّّرجالّبعثّأنهّوذلك"ّّالنارّمنّمقعدهّفليتبوأّأقلّلمّماّعليّيقلّمن

ّ.ّاألرض
ّ.ّليقتالهّإليهّوالزبيرّعلياّفبعثّعليهّكذبّرجالّأنّوروي
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ّ:ّقوالنّالحديثّهذاّفيّوللناس
ّبذلكّيكفر:ّقالّمنّهؤالءّّومنّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّعلىّالكذبّتعمدّمنّقتلّفيّبظاهرهّاألخذّ:أحدهما

ّوالكذابونّاإلسالمّمبتدعة:ّ"دانيالهمّالفضلّأباّشيخهّّعنّعقيلّابنّقالّحتىّالجوينيّمحمدّأبوّمنهمّجماعةّقاله
ّداخلّمنّإفسادهّقصدواّوهؤالءّخارجّمنّالدينّإفسادّقصدواّالملحدينّألنّالملحدينّّمنّأشدّللحديثّوالواضعون

ّعلىّشرّفهمّالحصنّّيفتحونّفالدخالءّخارجّمنّكالمحاصربنّوالملحدونّأحوالهّفسادّفيّسعواّبلدّكأهلّّفهم
ّ".ّهلّالمالبسينّغيرّمنّاإلسالم
ّبهّأمرّماّفإن"ّّأحدكمّعلىّّككذبّليسّعليّكذباّإن:ّ"ّقالّولهذاّهللاّعلىّكذبّعليهّالكذبّأنّالقولّهذاّووجه

ّهللاّأخبرّماّتصديقّيجبّكماّتصديقهّوجبّبهّأخبرّّوماّهللاّأمرّإتباعّكوجوبّإتباعهّيجبّبهّهللاّأمرّفقدّالرسول
ّ.ّبه

ّعنّأخبرّأوّنبيهّأوّهللاّّرسولّأنهّزعمّبأنّهللاّعلىّكذبّمنّأنّومعلومّمرهأّالتزامّمنّامتنعّأوّخبرهّفيّكذبهّومن
رسولهّّعلىّالكذبّتعمدّمنّفكذلكّالدمّحاللّّكافرّفإنهّالمتنبئينّمنّونحوهماّوالعنسيّكمسيلمةّفيهّكذبّخبراّهللا

ّّكّذباّّّهللاّّّّّعّلىّاّفّتّرىّّمّمنّّّّأّظّلمّّّّّوّمنّّ}:ّتعالىّبقولهّبينهماّهللاّجمعّولهذاّلهّالتكذيبّبمنزلةّعليهّالكذبّأنّذلكّويبين
ّعليهّالصادقّأنّكماّبهّهللاّبدأّولهذاّلهّالمكذبّمنّإثماّّأعظمّعليهّالكاذبّكانّربماّبل{ّّجاّءّهّّلّماّّباّلّحقّّّّكّذبّّّّأّوّ

ّعلىّفالكاذبّلهّكالمكذبّهللاّعلىّوالكاذبّأعظمّأوّالمكذبّمثلّالكاذبّكانّفإذاّّبخبرهّالمصدقّمنّدرجةّأعظم
ّ.ّلهّكالمكذبّالرسولّ

ّوالّهللاّلدينّإبطالّوذلكّبصدقّّليسّأنهّخبرهّعنّاإلخبارّتكذيبهّمضمونّفإنّالكذبّمنّنوعّتكذيبهّأنّذلكّيوضح
ّاذبوالكّودينهّهللاّرسالةّإبطالّمنّيتضمنهّلماّكافراّصارّّوإنماّاألخبارّجميعّفيّأوّواحدّخبرّفيّتكذيبهّبينّفرق
ّهللاّدينّألنهّاألمرّهذاّوامتثالّالخبرّبهذاّالتصديقّاألمةّعلىّيجبّأنهّويزعمّعمداّّمنهّليسّماّدينهّفيّيدخلّعليه
ّ.ّبدينّهللّليسّبأنهّالعلمّّمع

ّالقرآنّمنّسورةّأنهّّيزعمّكالماّيضيفّأوّالقرآنّمنّبآيةّيكذبّمنّبينّفرقّوالّمنهّكالنقصّالدينّفيّوالزيادة
ّ.ّكلذلّعامدا
ّاألمرّيجوزّالّوقدّبلّبهّّأمرّمماّليستّبأشياءّأمرّأنهّيزعمّألنهّواستخفافّبهّاستهزاءّعليهّالكذبّتعمدّفإنّوأيضا

ّ.ّصريحّكفرّوهوّالكذبّإلىّّلهّنسبةّوهذهّباطلةّبأشياءّيخبرّأنهّأوّالسفهّإلىّلهّنسبةّوهذهّبها
ّحرمّأنهّأوّذلكّونحوّزائدةّسادسةّصالةّمضانّأورّغيرّآخرّشهرّصومّفرضّهللاّأنّزاعمّزعمّلوّفإنهّوأيضا
ّ.ّباالتفاقّّكفرّنفسهّبكذبّعالماّواللحمّالخبز
ّعليهّكذبّكماّهللاّعلىّكذبّّفقدّيحرمهّلمّشيئاّحرمّأوّيوجبهّلمّشيئاّأوجبّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّزعمّفمن

ّ.ّواستنباطاّاجتهاداّيقلهّلمّلالقائّّأعنىّوأنهّذلكّقالّالرسولّبأنّصرحّبأنّعليهّوزادّاألول
ّمنّعلىّكذبّمنّأنّيخفىّّوليسّحاالّوأسوأّهللاّلتكذيبّكالمتعمدّفهوّهللاّعلىّالصريحّالكذبّتعمدّفمنّوبالجملة

ّ.ّبحقهّمستهينّبهّمستخفّفإنهّتعظيمهّيجب
ّأبيّابنّعليهّكذبّكماّهعليّّكذبّلوّأنهّومعلومّبذلكّوينقصهّعليهّبالكذبّيشينهّأنّبدّالّعليهّالكاذبّفإنّوأيضا
ّألنهّعليهّالكاذبّفكذلكّبذلكّكفرّالخبيثةّاألقوالّأوّالموبقةّّالفواحشّببعضّرماهّأو"ّمنيّيتعلمّكان:ّ"قولهّفيّسرح
ّيكونّأنّيجوزّالّالفعلّوذلكّشريعتهّفيّزادّفقدّبهّيأمرّلمّأمراّعنهّأثرّفإنّفعالّأوّّخبراّأوّأمراّعنهّيأثرّأنّإما
ّبهّأمرتكمّإالّالجنةّّإلىّيقربكمّشيءّمنّتركتّما:ّ"لقولهّوسلمّعليهّهللاّصلىّبهّألمرّكذلكّكانّلوّألنهّبهّيأمرّّمما
ّبهّأمرّقدّأنهّعنهّروىّفمنّمنهّجائزّغيرّّبهّفاألمرّبهّيأمرّلمّفإذا"ّّعنهّنهيتكمّإالّالنارّعنّيبعدكمّشيءّمنّوال
ّ.ّالسفهّإلىّلهّنسبةّّكوذلّبهّاألمرّلهّيجوزّالّبماّاألمرّإلىّنسبهّفقد

ّلمّفإذاّالدينّأكملّقدّّتعالىّهللاّألنّبهّألخبرّبهّاإلخبارّلهّينبغيّمماّالخبرّذلكّكانّفلوّخبراّعنهّيقلّأنّوكذلك
ّلفعلهّويترجعّفعلهّينبغيّمماّكانّلوّفيهّكاذباّعنهّّينقلهّالذيّالفعلّوكذلكّبهّيخبرّأنّلهّينبغيّمماّهوّفليسّبهّيخبر
ّالقولّمنّتركهّفماّأحوالهّجميعّفيّالبشرّأكملّوسلمّعليهّهللاّصلىّالرسولّأنّفحاصلهّّ.أولىّفتركهّفعلهيّلمّفإذا

ّفذلكّيكنّلمّبماّعنهّأخبرّّأوّمتعمداّعليهّالرجلّكذبّفإذاّتركهّمنّأكملّففعلهّفعلهّوماّفعلهّمنّأكملّفتركهّوالفعلّ
ّ.ّكفرّفقدّالرسولّانتقصّّومنّمنهّلوجدّكماالّكانّلوّإذّإليهّبالنسبةّنقصّعنهّأخبرّالذي
ّعليهّيكذبّالذيّوبينّمشافهةّّعليهّيكذبّالذيّبينّيفرقّأنّيتوجهّلكنّتراهّكماّالقوةّغايةّفيّالقولّهذاّأنّواعلم

ّإنّفأماّالحديثّذلكّإليهّونسبّالرجلّذلكّعليّكذبّإنماّّفهذاّبكذاّعنهّفالنّبنّفالنّحدثني:ّيقولّأنّمثلّبواسطة
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ّروايةّورواهّافتراهّإذاّأماّعليهّكذبّقدّفهذاّكذبّبأنهّعالماّذلكّقالّأنهّعنهّثبتّّأو"ّصحيحّحديثّهذا:ّ"قال
ّ.ّلهمّهللاّبتعديلّعدولّوالصحابةّسيماّالّنظرّففيهّّساذجة
ّوعجلّعليهّكذبّمنّقتلّّوسلمّعليهّهللاّصلىّفأرادّالدينّفيّضررهّلعظمّفيهمّيدخلّممنّأحدّمنّوقعّلوّفالكذب

ّ.ّونحوهمّالمنافقينّّمنهمّليسّمنّالعدولّفيّيدخلّأنّمنّعاصماّذلكّليكونّقوبتهع
ّأحدّفهوّكذبّأنهّيعلمّّحديثاّعنيّروىّمن:ّ"ّقالّأنهّعنهّصحّكماّحرامّفهذاّكذبّأنهّيعلمّحديثاّروىّمنّوأما

ّشيخهّبأنّلعلمهّلكنّبهّحدثهّخهشيّأنّفيّصادقّألنهّّالكفرّيوجبّماّروايتهّإلىّينضمّأنّإالّيكفرّالّلكن"ّّالكاذبين
ّهذهّفإنّباطلّذلكّأنّيعلمّوهوّعقدّأوّشهادةّأوّإقرارّعلىّيشهدّأنّبمنزلةّفصارّّالروايةّلهّتحلّتكنّلمّفيهّكذب

ّ.ّزورّبشاهدّليسّلكنهّحرامّالشهادةّ
ّطعنّقدّوهذاّمنهّليسّماّالدينّّفيّزادّقدّعليهّالكاذبّفإنّعليهّكذبّممنّبالقتلّأولىّفهوّسبهّفمنّالقولّهذاّوعلى
ّلهّالسابّفكذلكّاستتابةّغيرّمنّعليهّكذبّالذيّبقتلّأمرّقدّوسلمّعليهّهللاّصلىّوحينئذّفالنبيّبالكليةّالدينّفي
ّ.ّأولىّ

ّمنهّهوّماّمنهّينتقصّّأوّمنهّليسّماّالدينّفيّفيزادّخبرهّفيّيصدقّأنّوهوّمفسدةّفيهّعليهّالكذب:ّقيلّفإن
ّ.ّالنبوةّآياتّمنّهللاّأظهرّبماّكالمهّبطالنّعلمّقدّعليهّوالطاعن

ّوليسّعدالّيظنّقدّلكنّّخبرهّقبلّعنهّحدثّمنّكلّفليسّضابطاّعدالّيكنّلمّإنّخبرهّيقبلّالّعنهّوالمحدث:ّقيل
ّأنّعلىّأوكدّفهوّالقلوبّمنّكثيرّمنّحرمتهّّويسقطّالناسّمنّكثيرّنفوسّفيّطعنهّيؤثرّقدّعليهّوالطاعنّكذلك

ّ.ّوالصدقّّالكذبّبينّبهاّيميزّدالئلّلهّعنهّالحديث
ّهذاّوليسّمعلومةّوالقتلّّالكفرّموجباتّألنّقتلهّيجوزّوالّيكفرّالّلكنّعقوبتهّتغلظّعليهّالكاذبّأن:ّالثانيّالقول
ّظاهرّلعيبّمتضمناّعليهّالكذبّيكنّلمّبأنهّقولهّّيقيدّأنّبدّفالّهذاّقالّومنّلهّأصلّالّماّيثبتّأنّيجوزّفالّمنها
ّالترهاتّمنّونحوهّالخيلّعرقّحديثّمثلّظاهرةّداللةّوعيبهّنقصهّعلىّّيدلّكالماّيقولّسمعهّأنهّأخبرّإنّمافأ

ّ.ّالدمّحاللّكافرّأنهّريبّوالّظاهراّاستهزاءّّبهّمستهزئّفهذا
ّ.ّللكذبّالّكلذلّفقتلهّمنافقاّّكانّأنهّعلمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّبأنّالحديثّعنّالقولّهذاّإلىّذهبّمنّأجابّوقد
ّالثقةّأخبرّالذينّالمنافقينّّمنّأحدّيقتلّأنهّسننهّمنّيكنّلمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّألنّبشيءّليسّالجوابّوهذا
ّلحذيفةّالمنافقينّخلقاّمنّسمىّإنهّثمّبنفاقه؟ّعلمهّبمجردّّرجالّيقتلّفكيفّبنفاقهمّالقرآنّنزلّالذينّأوّبالنفاقّعنهم

ّ.ّداأحّمنهمّيقتلّولمّوغيره
ّالقتلّرتبّوعليهّغرضّّفيهّلهّكذباّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعلىّكذبهّهوّإنماّالحديثّفيّالمذكورّفالسببّوأيضا

ّ.ّآخرّسببّإلىّالقتلّإضافةّتجوزّفال
ّ.ّالكفارّمنّّيصدرّكماّالفساقّمنّيصدرّقدّهذاّومثلّشهوتهّنيلّبالكذبّقصدّإنماّالرجلّفإنّوأيضا
ّوإذاّكافرّوالمنافقّنفاقّعليهّّالكذبّأنّثبتّفقدّلهذهّكانّفإنّماضّلسببّأوّالكذبةّلهذهّنفاقهّيكونّأنّفإماّوأيضا
ّتعالىّهللاّيؤاخذهّلمّوعالمّالحين؟ّهذاّإلىّبقتلهّاألمرّّيؤخرّفعالمّغيرهّالّللقتلّالمقتضيّوهوّمتقدماّالنفاقّكان
ّ.ّفعلّماّفعلّحتىّالنفاقّبذلك

:ّقالّثمّحياّوجدهّإنّبقتلهّّأمرّثم"ّهللاّعدوّكذب:ّ"فقالّبقولهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأخبرواّالقومّفإنّوأيضا
ّ.ّالعقوبةّتعجيلّّيوجبّذنبهّبأنّوسلمّعليهّهللاّصلىّلعلمه"ّحياّتجدهّأراكّما"

ّذلكّتبلترّصالحّلهّّوصفّفعلّعقبّوالكفاراتّالعقوباتّمنّغيرهّأوّبالقتلّأمرّإذاّوسلمّعليهّهللاّصلىّوالنبي
ّرمضانّفيّالجماعّلهّوصفّلماّاألعرابيّّأنّكماّغيرهّوالّالجزاءّلذلكّالمقتضيّهوّالفعلّذلكّكانّعليهّالجزاء
ّنعمّنعلمهّالناسّبينّفيهّخالفّالّمماّوهذاّبالرجمّأمرّبالزناّوغيرهماّّوالغامديةّماعزّعندهّأقرّولماّبالكفارةّأمره
ّذلكّّيجعلّأنّفأماّالمناطّتنقيحّمنّنوعّوهوّبعضهاّأوّاألوصافّتلكّعمجموّهوّهلّالموجبّّنفسّفيّيختلفونّقد

ّأقربّهوّماّفيهّيقالّأنّيمكنّلكنّّبالضرورةّفاسدّوهذاّيذكرّلمّالذيّغيرهّالعقوبةّلتلكّوالموجبّالتأثيرّعديمّالفعل
ّصلىّالنبيّأنّزعمّألنهّوعيبهّانتقاصهّيتضمنّكذباّوسلمّعليهّهللاّصلىّعلىّالنبيّكذبّالرجلّهذاّأنّوهوّهذاّمن
ّتلكّعندّّيبيتّأنّبذلكّومقصودهّبيوتهمّمنّشاءّحيثّيبيتّأنّلهّوأذنّوأموالهمّدمائهمّفيّحكمهّّوسلمّعليهّهللا

ّ.ّواألموالّالدماءّفيّمحكماّكانّإذاّعليهّاإلنكارّيمكنهمّوالّبهاّليفجرّالمرأة
ّفقدّوالفواحشّواألموالّالدماءّّمنّالمحرماتّأحلّأنهّزعمّومنّالحرامّيحللّالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّومعلوم
ّشاءّبماّيحكمّوأنهّبهاّخالياّأجنبيةّامرأةّعندّيبيتّأنّلهّّيأذنّأنهّإلىّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّونسبّوعابهّانتقصه

ّوطعنّعابهّمنّتلبقّأمرّفقدّالتقديرّهذاّوعلىّلهّوعيبّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّّعلىّطعنّوهذاّمسلمينّقومّفي
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ّعلىّاستتابةّغيرّّمنّعليهّالطاعنّقتلّفيّنصّالحديثّأنّفثبتّالمكانّهذاّفيّالمقصودّوهوّاستتابةّغيرّّمنّعليه
ّ.ّالقولينّكال
ّرابهم:ّيقالّأنّويمكنّعليهّّاإلنكارّإلىّلبادرواّوطعنّسبّالكالمّهذاّأنّلهمّظهرّلوّالقومّأنّاألولّالقولّيؤيدّومما
ّبهّأتاهمّماّوعظمّالرسولّطاعةّوجوبّتعارضّلماّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّمنّذلكّاستثبتواّحتىّافتوقفوّأمره
ّفيّيذكرّلمّالرجلّهذاّإنّثمّتقدمّكماّعليهّللطعنّمتضمنّفإنهّعليهّكذبّكلّ:ّقالّاألولّالقولّنصرّومنّاللعينّهذا

ّفإنهّعليهّالكذبّّتعمدّمنّكلّشأنّوهذاّعليهّذببالكّشهوتهّتحصيلّقصدّوإنماّواإلزراءّالطعنّقصدّّأنهّالحديث
ّإنماّالمسيءّأنّكماّشرفّأوّمالّإماّالغالبّّفيّواألغراضّبهّاالستهزاءّيقصدّلمّإنّلهّغرضّتحصيلّيقصدّإنما

ّوبالجملةّالظاهرةّالشهواتّتحصيلّأوّالتعظيمّوحصولّاألمرّبنفاذّّالرياسةّإماّاإلضاللّمجردّيقصدّلمّإذاّيقصد
ّ.ّهللاّشاءّماّإالّأحدّالكفرّيقصدّالّإذّكافراّيكونّأنّيقصدّلمّوإنّبذلكّكفرّكفرّهوّفعلّماّأوّقالّفمن
ّفأرادّأجملتّوالّأحسنتّّما:ّأعطاهّلماّوسلمّعليهّهللاّصلىّللنبيّقالّالذيّاألعرابيّحديث:ّعشرةّالرابعةّالسنة

ّوسيأتي"ّّالنارّدخلّفقتلتموهّقالّماّالرجلّقالّحينّّتركتكمّلو:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّقالّثمّقتلهّالمسلمون
ّوذلكّالنارّدخلّقتلّإذاّآذاهّمنّأنّعلىّيدلّالحديثّهذاّفإنّآذاهّعمنّلعفوهّّالمتضمنةّاألحاديثّضمنّفيّذكره
ّثمّعنهّموسلّعليهّّهللاّصلىّالنبيّعفاّوإنماّالنارّأهلّمنّقاتلهّوكانّشهيداّيكونّكانّوإالّقتلهّوجوازّكفرهّّعلىّدليل

ّ.ّهللاّشاءّإنّّسيأتيّكماّآذاهّعمنّيعفوّأنّلهّكانّألنهّرضيّحتىّذلكّبعدّاسترضاه
ّياّدعني:ّ"عمرّفقالّهللاّّوجهّبهاّأريدّماّلقسمةّهذهّإن:ّحنينّغنائمّقسمّلماّلهّقالهّالذيّالرجلّأن:ّالبابّهذاّومن

ّأنهّأخبرّثم"ّّأصحابيّأقتلّأنيّالناسّيتحدثّأنّّهللاّاذمع:ّ"ّفقال"ّالمنافقّهذاّفأقتلّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسول
ّعليهّهللاّصلىّالنبيّفإنّمسلمّرواهّالخوارجّحديثّوذكرّحناجرهمّيجاوزّّالّالقرآنّيقرؤونّأقوامّضئضهّمنّيخرج
ّقالّكماّمعصوماّّنفسهّفيّلكونهّيمنعهّولمّأصحابهّيقتلّمحمداّأنّالناسّيتحدثّلئالّإالّقتلهّمنّعمرّّيمنعّلمّوسلم
"ّاإلسالمّبعدّبالكفرّرضاّوالّدينيّعنّّرغبةّوالّكفراّذلكّفعلتّما:ّ"قالّلماّفإنهّبلتعةّأبيّبنّحاطبّحديثّفي
ّشهدّقدّإنه:ّ"ّفقال"ّالمنافقّهذاّعنقّأضربّدعني:ّ"عمرّفقالّ"ّّصدقكمّقدّإنه:ّ"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفقال
ّباقّأنهّّوسلمّعليهّهللاّصلىّفبين"ّّلكمّغفرتّفقدّشئتمّماّاعملوا:ّفقالّبدرّأهلّعلىّاطلعّلعلّهللاّيدريكّوماّبدرا
ّ.ّزالتّبمفسدةّّعللّوهناّمعصومّدمهّأنّفعلمّالذنوبّبهّلهّيغفرّماّمنهّصدرّوأنهّإيمانهّعلى
ّاّلّكّفارّّّّجاّهدّّ}ّ:قولهّهللاّأنزلّّالمفسدةّهذهّأمنتّلماّوكذلكّجائزّالمفسدةّهذهّأمنتّإذاّالقائلّهذاّمثلّقتلّأنّفعلم

:ّقوله:ّ"أسلمّبنّزيدّقال{ّّأّذاّهمّّّّوّدعّّّّواّلّمّناّفّقينّّّاّلّكاّفّرينّّّّّتّطعّّّّوال}:ّلهّقالّقدّكانّأنّبعد{ّّعّلّيّهمّّواّغّلظّّّّواّلّمّناّفّقينّّ
ّ".ّقبلهاّكانّماّنسختّ{ّّواّلّمّناّفّقينّّّاّلّكّفارّّّّجاّهدّّ}

ّّعّلىّّتّنّفّقواّال}:ّوقال{ّاأّلّذلّّّّّمّنّهاّاأّلّعزّّّّلّيّخّرّجنّّّاّلّمّديّنةّّّّإّلىّّرّجّعّناّّلّئنّّ}:ّقالّلماّأبيّّّبنّهللاّعبدّأنّهذاّيشبهّومما
ّيتحدثّال:ّ"ّوقال"ّبالمدينةّكثيرةّأنوفّلهّترعدّإذن"ّّ:ّفقالّقتلهّفيّعمرّاستأمر{ّّيّنّفّضواّّحّتىّهللاّّّّّرّسولّّّّعّندّّّّمنّّ
ّ.ّتعالىّهللاّشاءّإنّوستأتيّالصحيحينّفيّوهيّمشهورةّوالقصةّ"ّّأصحابهّيقتلّمحمداّأنّاسالن

ّعليهّهللاّصلىّالنبيّتركّوإنماّّالقدرةّمعّكذلكّقتلهّجازّالكالمّهذاّبمثلّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّآذىّمنّأنّفعلم
ّ.ّعيفاضّكانّّلماّاإلسالمّعنّالناسّنفورّمنّقتلهّفيّخيفّلماّقتلهّوسلم
ّبنّسعدّلهّقال"ّّأهليّفيّأذاهّبلغنيّرجلّيعذرنيّفيّمن:ّ"ّقالّلماّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأن:ّالبابّهذاّومن
ّالنبيّآذىّمنّأنّعلىّدلّعليهّذلكّينكرّلمّفلماّمشهورةّوالقصة"ّعنقهّّضربتّاألوسّمنّكانّإنّأعذركّأنا:ّ"معاذ
ّيقصدّّكانّأنهّعائشةّشأنّفيّتكلمّممنّوغيرهّأبيّّّابنّبينّوالفرقّهعنقّضربّيجوزّوتنقصهّوسلمّّعليهّهللاّصلى
ّقالواّفلذلكّبهّينتقصهّبكالمّويتكلمّّبهّالعارّوإلحاقّعليهّوالطعنّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّعيبّفيهاّبالكالم
ّصلىّالنبيّاستعذرّإنماّاولهذّذلكّعلىّيدلّبماّيتكلمواّولمّذلكّّيقصدواّلمّفإنهمّوحمنةّومسطحّحسانّبخالفّنقتله
ّ.ّيقتتلونّالحيانّكادّحتىّالناسّخطبّوألجلهّغيرهّدونّأبيّّّّابنّمنّوسلمّعليهّهللا

ّالشعبيّعنّسعيدّبنّالمجالدّّعنّأبيّحدثني:ّمغازيهّفيّاألمويّسعيدّبنّيحيىّبنّسعيدّقال:ّعشرّالخامسّالحديث
ّمنهاّفأعطاهّسماهّقدّرجالّدعاّثمّيديهّبينّفنثرهّالعزىّّبمالّادعّمكةّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّافتتحّلما:ّ"قال
ّفجعلّفأعطاهمّقريشّمنّرهطاّدعاّثمّمنهاّفأعطاهّحريثّابنّسعدّدعاّثمّمنهاّّفأعطاهّحربّبنّسفيانّأباّدعاّثم

ّتضعّحيثّرلبصيّّإنك:ّفقالّرجلّفقامّذلكّونحوّمثقاالّوسبعونّمثقاالّخمسونّفيهاّالذهبّمنّالقطعةّّالرجلّيعطي
ّعدالّنرىّوماّلتحكمّإنك:ّفقالّالثالثةّقامّثمّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعنهّفأعرضّذلكّمثلّفقالّالثانيةّقامّثمّالتبر
ّيجدهّفلمّفذهب"ّفاقتلهّاذهب:ّ"فقالّبكرّأباّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّنبيّدعاّّثم"ّّبعديّأحدّيعدلّالّإذاّويحك:ّ"قال
ّّ".ّوآخرهمّأولهمّيكونّأنّجوتلرّقتلتهّّلو:ّ"ّفقال
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ّقسمّقصةّهيّوليستّاستتابةّّغيرّمنّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّعلىّالطاعنّهذاّمثلّقتلّفيّنصّالحديثّفهذا
ّالعزىّهدمّوكانّالعزىّمالّقسمّفيّذلكّقبلّالقصةّّهذهّبلّاليمنّمنّعليّبهّبعثّالذيّالتبرّقسمّوالّحنينّغنائم
ّفيّعليّوحديثّالقعدةّذيّفيّبالجعرانةّذلكّبعدّقسمتّحنينّوغنائمّثمانّّسنةّرمضانّهرشّأواخرّفيّالفتحّقبل
ّ.ّعشرّسنة
ّيرضّلمّالذيّالرجلّقتلّّعمرّأنّتقدمّقدّفإنهّمعناهّيؤيدّماّلهّلكنّلينّوفيهّمجالدّعنّومخرجهّمرسلّالحديثّوهذا
ّ.ّهذاّجرمّمنّأسهلّجرمهوّّذلكّعلىّبإقرارهّالقرآنّونزلّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّبحكم
ّالتيّالذهيبةّقسمةّفيّّلمزهّالذيّحديثّفيّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعنّسعيدّأبيّعنّالصحيحينّفيّفإنّوأيضا
ّهللاّكتابّيتلونّقومّهذاّضئضئّمنّيخرجّّأنه:ّ"قالّأنه"ّهللاّاتقّهللاّرسولّيا:ّ"ّوقالّاليمنّمنّعليّبهاّأرسل
ّلئنّاألوثانّأهلّويدعونّاإلسالمّأهلّيقتلونّالرميةّمنّالسهمّيمرقّّكماّالدينّمنّونيمرقّحناجرهمّيجاوزّالّرطبا

ّ".ّّعادّّقتلّألقتلنهمّأدركتهم
ّآخرّفيّقومّسيخرجّ:ّ"ّيقولّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسمعت:ّقالّعنهّهللاّرضيّعليّعنّالصحيحينّوفي

ّكماّالدينّمنّيمرقونّحناجرهمّإيمانهمّيجاوزّّالّالبريةّقولّخيرّمنّيقولونّاألحالمّسفهاءّاألسنانّأحداثّالزمان
ّّ".ّالقيامةّيومّقتلهمّلمنّأجراّقتلهمّفيّفإنّفاقتلوهمّّلقيتموهمّفأينماّالرميةّمنّالسهمّيمرق
ّعنّومنّيمينهّعنّمنّّفأعطىّفقسمهّبمالّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأتى:ّ"قالّبرزةّأبيّعنّالنسائيّوروى
ّعليهّالشعرّمطمومّأسودّرجلّالقسمةّفيّعدلتّّماّمحمدّيا:ّفقالّوراءهّمنّرجلّفقامّشيئاّوراءهّمنّيعطّولمّشماله
ّأعدلّهوّرجالّبعديّتجدونّالّوهللا:ّ"ّوقالّشديداّغضباّوسلمّعليهّّهللاّصلىّهللاّرسولّفغضبّأبيضانّثوبان
ّكماّاإلسالمّمنّيمرقونّتراقيهمّيجاوزّالّالقرآنّيقرؤونّمنهمّهذاّكانّقومّالزمانّآخرّفيّّيخرج:ّ"قالّثم"ّمني

ّلقيتموهمّفإذاّالدجالّّالمسيحّمعّآخرهمّيخرجّحتىّيخرجونّيزالونّالّالتحليقّسيماهمّالرميةّمنّالسهمّيمرقّ
ّ".ّّوالخليقةّالخلقّشرّهمّفاقتلوهم

ّفيّأنّوأخبرّعليهّالعائبّّالرجلّهذاّطائفةّبقتلّأمرّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّعلىّدليلّكلهاّاألحاديثّفهذه
ّ.ّوالخليقةّالخلقّشرّأنهمّّوذكر"ّعادّقتلّألقتلنهمّأدركتمّلئن:ّ"وقالّقتلهمّلمنّأجراّقتلهم
ّسمعّأنهّوذكر"ّقتلوهّمنّّقتلىّخيرّالسماءّأديمّتحتّقتلىّشرّهم:ّ"قالّأنهّأمامةّأبيّعنّوغيرهّالترمذيّرواهّوفيما
ّاّلّذينّّّّفّأّماّّوّجوهّّّّوّتّسّودّّّّوّجوهّّّّتّبّيضّّّّيّومّّ}:ّتعالىّّقولهّفيهمّوتالّمتعددةّمراتّذلكّليقوّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبي

ّاّلّذيّنّّفيّّفّأّما}:ّتعالىّقولهّفيهمّوتال"ّإيمانهمّبعدّكفرواّالذينّهؤالء:ّ"وقالّ{ّّإيّماّنّكمّّّّبّعدّّّّأّكّفّرّتمّّّّوّجوّهّهمّّّاّسّوّدتّّ
ّكماّالناسّقتالهمّلمجردّّبقتلهمّأمرّيكونّأنّيجوزّوال"ّبهمّفزيغّزاغوا:ّ"وقال{ّّمّنهّّّّتّشاّبهّّّّماّّفّيّتّبّعونّّّّزّيغّّّمّّّقّلوّبهّّ
ّعنّويكفواّشوكتهمّتنكسرّحتىّقتالهمّيشرعّإنماّّأولئكّألنّالبغاةّيقاتلّوكماّونحوهّالطريقّقاطعّمنّالصائلّيقاتل
ّبقتلهمّيؤمرّوالّالسماءّأديمّتحتّقتلىّشرّوليسواّعادّقتلّيقتلونّوالّلقواّأينماّّيقتلونّالوّالطاعةّفيّويدخلواّالفساد
ّدلّكماّمنهّّمرقواّحتىّفيهّغلواّلماّالدينّمنّمروقهمّقتلهمّأوجبّهؤالءّأنّفعلمّبقتالهمّاألمرّآخرّفيّّيؤمرّوإنما
ّبالقتلّاألمرّفرتب"ّفاقتلوهمّلقيتموهمّّفأينماّلرميةاّمنّالسهمّيمرقّكماّالدينّمنّيمرقون:ّ"عليّحديثّفيّقولهّعليه
ّالجيشّيعلمّلو:ّ"وقالّالخارجةّالطائفةّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّوصفّولهذاّلهّالموجبّأنهّفعلمّمروقهمّعلى
ّعلىّذراعّلهّليسّعضدّلهّرجالّفيهمّأنّذلكّوآيةّالعملّعنّلنكلواّمحمدّلسانّعليّّلهمّقضيّماّيصيبونهمّالذين
ّأدنىّيقتلهمّّالناسّمنّفرقةّخيرّعلىّيخرجونّإنهم:ّ"ّوقال"ّبيضّشعيراتّعليهّالثديّحلمةّمثلّعضدهّّرأس

ّوهذاّمحاربينّأوّبغاةّكونهمّلعمومّّالّصفتهمّلخصوصّقتلهمّأنّفثبتّالصحيحّفيّكلهّوهذا"ّّالحقّإلىّالطائفتين
ّلهّيبنّلمّألنهّظهرواّماّأولّعنهّهللاّرضيّعليّيقتلهمّملّوإنماّّمنهمّالعددّفيّكوجودهّمنهمّالواحدّفيّموجودّالقدر
ّاإلسالمّأهلّيقتلون:ّ"ّقولهّفيهمّفظهرّالناسّسرحّعلىّوأغارواّخبابّابنّدمّسفكواّّحتىّالمنعوتةّالطائفةّأنهم

ّعليّعلىّواوتفرقّقبائلهمّّلهمّغضبتّلربماّالمحاربةّقبلّقتلهمّلوّوألنهّالمارقونّأنهمّفعلم"ّّاألوثانّأهلّويدعونّ
ّأولّفيّحاجتهّفيّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّواستئالفهمّكحالّعسكرهّمداراةّإلىّحاجتهّكانّوقدّعنهّهللاّرضي
ّ.ّالمنافقينّاستئالفّإلىّاألمر
ّغلواّولكنّوعمرّبكرّّأباّويعظمونّيعظمونهّكانواّبلّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّلرسولّيعترضواّلمّالقومّفإنّوأيضا

ّّنّنّبّئّكمّّّّهلّّّّقلّّ}:ّوجلّعزّقولهّمنّفيهمّّعليّتأولهّكماّفصارواّعقولهمّلنقصّحدهّبهّجازواّغلواّالدينّفي
ّ.ّ{ّّصّنعاّّّّيّحّسّنونّّّّأّنّهمّّّّيّحّسّبونّّّّوّهمّّّالّدّنّياّّاّلّحّياةّّّّفيّّسّعّيّهمّّّّضلّّّاّلّذينّّّّأّعّماالّّّّباأّلّخّسّرينّّ

ّالنبيّرأىّفلماّآخرونّّفيهاّوتوقفّاألمةّمنّكثيرّبهاّكفرهمّمنكرةّأفعالّعليهاّترتبّدةفاسّعقائدّلهمّذلكّوأوجب
ّيعتقدهّماّهوّالعدلّأنّوظنهّوغلوهّبجهلهّالعدلّّعدمّلهّالناسبّالقسمةّفيّعليهّالطاعنّالرجلّوسلمّعليهّهللاّصلى
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ّمنّوغيرهاّالتأليفّمصلحةّمنّضيلهوتفّالناسّبعضّتخصيصّفيّماّإلىّّالنظرّدونّالناسّجميعّبينّالتسويةّمن
ّ.ّطعناّأشدّّخلفائهّوعلىّموتهّبعدّيكونّفهوّسنتهّعلىّوجههّفيّعليهّطعنّإذاّفإنهّأولئكّأولّهذاّّأنّعلمّالمصالح

ّفيّالمخالفةّالسنةّإلىّّيلتفتونّالّولهذاّالكبائرّاألنبياءّعلىّيجوزونّأنهمّالخوارجّعنّالمقاالتّأربابّحكىّوقد
ّماّعلىّمنهمّزعماّكثرّأوّقلّفيماّالسارقّّيدّويقطعونّالزانيّيرجمونّفالّمتواترةّكانتّوإنّالقرآنّرلظاهّرأيهم
ّاألصلّذلكّعلىّبناءّحجةّليستّوسلمّعليهّهللاّصلىّالرسولّّعنّالصادرةّالسنةّوأنّالقرآنّإالّحجةّالّأنّقيل

ّالنبيّقالّولهذاّّاألصلّهذاّعلىّيبنونهّوإنماّلكذّلتواترّالنقلّفيّيطعنونّالّإنهم:ّعنهمّذلكّحكىّمنّالفاسدّقال
ّعلىّاستداللّغيرّمنّبرأيهمّيتأولونهّ"ّحناجرهمّيجاوزّالّالقرآنّيقرؤونّإنهم:ّ"صفتهمّفيّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّوطائفةّمنهمّطائفةّرأيّفهذاّمختلفةّأصنافّأنهمّوالتحقيقّبألسنتهمّّيتلونهّإنماّبقلوبهمّيفهمونهّالّوهمّبالسنةّمعانيه

ّليسّبصريحهّّالقرآنّفيّذكرّلهّليسّماّأنّيزعمونّوطائفةّعلمهّيطلبواّولمّذلكّيسمعواّلمّوطائفةّّالنقلةّيكذبونّقد
ّفأظنهّالكبائرّتجويزهمّمنّذكرّماّوكذلكّّذلكّغيرّأوّبالرسولّمخصوصاّأوّمنسوخاّلكونهّإما:ّالخلقّعلىّحجة
ّيفعلهاّإنهّيقولّقسمهّفيّجائرّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّيعتقدّكانّّفمنّحالّكلّوعلىّمنهمّطائفةّقولّأعلمّوهللا
ّلماّّمناقضّوهوّيجبّالّإتباعهّوأنّجائرّأنهّزعمّفقدّقسمةّأوّحكمّفيّيجورّأنّزعمّومنّلهّّمكذبّفهوّهللاّبأمر

ّأنهّهللاّعنّبلغّقدّهفإنّّوفعلهّبقولهّقضائهّمنّالجنسّعنّالحرجّوزوالّطاعتهّووجوبّأمانتهّمنّالرسالةّتضمنته
ّنفسّفيّطعنّوذلكّتبليغهّصحةّفيّطعنّفقدّهذاّّفيّطعنّفمّأحدّعلىّيحيفّالّوأنهّلحكمهّواالنقيادّطاعتهّأوجب
ّألن"ّأعدلّأكنّلمّإنّوخسرتّخبتّلقدّأعدل؟ّلمّإذاّيعدلّومن"ّالحديثّّروىّمنّروايةّصحةّيتبينّوبهذاّالرسالة

ّعدلّغيرّّصدقّأنهّلزمّفقدّيعدلّلمّإنهّقالّفإذاّوطاعتهّتصديقهّعليهّيجبّوأنهّهللاّرسولّأنه:ّيقولّّالطاعنّهذا
ّيحسنونّأنهمّحسبواّوإنّأعماالّّاألخسرينّمنّبأنهمّهللاّوصفهمّكماّخاسرّخائبّفهوّذلكّمثلّاتبعّومنّأمينّوال

ّوأناّتأمنونيّأال:ّ"وسلمّليهعّهللاّصلىّقالّولهذاّمنهّأعظمّّهوّماّعلىّيؤتمنّالمالّعلىّيؤتمنّلمّمنّوألنهّصنعا
ّأولستّأحق:ّ"هللاّاتقّلهّقالّلماّوسلمّعليهّهللاّصلىّوقال"ّّومساءّصباحاّالسماءّّخبرّيأتينيّالسماءّفيّمنّأمين
{ّّفاّنّتّهواّّنهّّعّّّّنّهاّكمّّّّوّماّّفّخّذوّهّّالّرّسولّّّآّتاّكمّّّّوّما}:ّالرسولّإليهمّبلغهّفيماّقالّهللاّألنّوذلك"ّهللاّيتقّأنّاألرضّأهل
ّالفيءّمالّمنّعنهّنهىّماّأنهّسبحانهّفبينّاآلية{ّّوّللّرّسولّّّّّفّلّلهّّّاّلّقّرىّّأّهلّّّّمنّّّّرّسوّلهّّّّعّلىّهللاّّّّّأّفاءّّّّما}:ّقولهّبعد

ّأوّتساوياّإنّولغيرهّلهّالطاعةّلكانتّذلكّلوالّإذّهللاّيتقّأنّاألرضّأهلّأحقّيكونّّأنّفيجبّعنهّننتهيّأنّفعلينا
ّ.ّظاهرّوهذاّبهّجاءّبماّكفرّوهذاّدونهّكانّإنّدونهّّلغيره
ّألنّالمنافقينّمنّأنهمّفيّّنص"ّالسماءّأديمّتحتّقتلىّشر:ّ"وقوله"ّوالخليقةّالخلقّشر:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّوقوله

ّ.ّفيهمّنزلت{ّالّصّدّقاتّّفيّّيّلّمّزكّّّّمنّّّّّوّمّنّهمّّ}:ّتعالىّقولهّأنّذكرّكماّالكفارّمنّحاالّأسوأّالمنافقين
ّبالطعنّصرحواّإذاّفيهّخالفّّالّمماّهذاّفيهمّنزلت{ّّإيّماّنّكمّّّّبّعدّّّّأّكّفّرّتمّّ}ّتعالىّقولهّأنّأمامةّأبيّحديثّفيّوكذلك

ّ.ّلهّالالمزينّأولئكّكفعلّعليهّوالعيبّالرسولّفي
ّلقواّأينماّلمزهّالذيّالرجلّّذلكّجنسّمنّكانّمنّقتلبّأمرّوسلمّعليهّهللاّصلىّأنهّالصحيحةّاألحاديثّبهذهّثبتّفإذا

ّأصلهمّاستحقاقّفيّالشعبيّحديثّمعنىّصحةّعلىّّدليالّذلكّكانّالمنافقينّمنّأنهمّوثبتّالخليقةّشرّأنهمّوأخبر
ّ.ّللقتل
ّ.ّالالمزّذلكّقتلّعنّنهىّأنهّالصحيحةّاألحاديثّففي:ّيقالّأنّيبقى
ّانقطاعّفيّطمعاّأوالّبقتلهّأمرّيكونّأنّوهللاّأعلمّفاألشبهّتقدمّكماّالءهؤّظهورّأولّهوّالشعبيّحديث:ّفنقول
ّلو:ّ"قالّولهذاّاألمةّعلىّبعدهّمنّالفسادّانتشارّهذاّمنّخافّألنهّّالمنافقينّأكثرّعنّيعفوّكانّقدّكانّوإنّأمرهم
ّبعضّنفورّمنّيخافّمماّأعظمّالعظيمةّالمصلحةّمنّلقتلهّيحصلّماّوكان"ّوآخرهمّأولهمّّيكونّأنّلرجوتّقتلته

ّفكأنهّبهّهللاّفضلهّماّالعلمّّمنّإليهّهللاّأوحاهّبماّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّومعّقتلهّوتعذرّيوجدّلمّفلماّبقتلهّالناسّ
ّقتلّعنّعمرّنهىّمحالةّالّخارجّالدجالّأنّعلمّلماّّأنهّكماّاستئصالهمّفيّمطمعّالّأنهّخروجهمّمنّبدّالّأنهّعلم
ّقتلّعنّذلكّبعدّنهيهّأوجبّمماّهذاّفكان"ّقتلهّفيّلكّخيرّفالّيكنهّالّوإنّعليهّّتسلطّفلنّيكنهّإن:ّ"لوقاّصيادّابن
ّأصحاباّلهّفإنّدعه"ّّ:ّقال"ّعنقهّفاضربّليّائذن:ّ"عمرّقالّلماّوكذلكّحنينّغنائمّفيّلمزهّلماّالخويصرةّّذي

:ّقولهّإلى"ّالرميةّمنّالسهمّيمرقّكماّّينالدّمنّيمرقونّصيامهمّمعّوصيامهّصالتهمّمعّصالتهّأحدكمّيحقر
ّبدّالّبأنهمّعلمهّأنّفظهرّذلكّبعدّخارجينّأصحاباّلهّأنّّألجلّبتركهّفأمر"ّّالناسّمنّفرقةّحينّعلىّيخرجون"
ّعنّبذلكّوتنفرّمعهّيصلونّالذينّأصحابهّيقتلّمحمداّبأنّالناسّفيتحدثّأحداّّمنهمّيقتلّأنّمنّمنعهّيخرجواّأن

ّوأميّهوّبأبيّّمطلقاّآذاهّعمنّيعفوّأنّلهّكانّأنهّمعّهذاّالمفسدةّهذهّتعمرّمصلحةّغيرّمنّكثيرةّبقلوّّاإلسالم
ّ.ّوسلمّعليهّهللاّصلى
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ّأصحابهّيقتلّمحمداّأنّّالناسّيتحدثّالّبأنّبعضهّوفيّيصليّبأنهّيعللّالحديثّبعضّفيّكونهّسببّيتبينّوبهذا
ّخليقاّالموضعّهذاّكانّوإنّاألحاديثّهذهّبعضّّذكرّتعالىّهللاّاءشّإنّوسيأتيّسيخرجونّأصحاباّلهّبأنّبعضهّوفي
ّ.ّأيضاّبها

ّوأنهّموتهّوبعدّحياتهّفيّبهّأمرّكماّيجبّقتلهّفإنهّقسمهّأوّحكمهّفيّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّلمزّمنّكلّأنّفثبت
ّمحالةّالّاألمةّفيّخارجونّأنهمّعلمّلماّالمنافقينّمنّيؤذيهّعمنّّيعفوّكانّقدّكماّحياتهّفيّالالمزّذلكّعنّعفاّإنما
ّ.ّوأشدّالمنافقينّسائرّقتلّفيّماّالمفسدةّمنّفيهّبلّفائدةّكثيرّالرجلّّذلكّقتلّفيّليسّوأن
ّالرجلّيقتلّأنّبرزةّأبوّّأرادّلماّالمشهورّالحديثّفيّعنهّهللاّرضيّبكرّأبوّقولّالحديثّهذاّلمعنىّيشهدّومما
ّصلىّهللاّرسولّبعدّألحدّكانتّما:ّ"بكرّأبوّفقالّّأقتلهّبرزةّأبوّلهّوقالّبكرّوأبّعليهّوتغيظّبكرّألبيّأغلظّالذي
ّأمرهّيطاعّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّعلمّالصديقّأنّعلىّدليلّمنّتقدمّكماّّهذاّفإن"ّأحداّيقتلّأنّوسلمّعليهّهللا
ّ.ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأغضبّممنّبقتلهّأمرّّمنّقتلّفي
ّلقولّالعمدةّبمنزلةّالقصةّّهذهّكانتّأغضبهّحتىّلمزهّالذيّذلكّبقتلّبكرّأباّأمرّأنهّالشعبيّحديثّفيّكانّفلما

ّ.ّمعناهاّصحةّعلىّدليالّعنهّهللاّرضيّصديقّقولّوكانّالصديق
ّوهوّعسلّبنّصبيغّّحديثّمنفرداّكانّوإنّالخوارجّأولئكّمنّأنهّعلمواّمنّقتلّيرونّكانواّأنهمّعلىّيدلّومما

ّعنّعنهّهللاّرضيّالخطابّبنّعمرّتميمّّبنيّمنّأوّيربوعّبنيّمنّرجلّسأل:ّ"النهديّعثمانّأبوّالقّمشهور
ّلوّوهللاّأما:ّعمرّفقالّوفرةّلهّفإذاّرأسكّعنّضع:ّعمرّفقالّّبعضهنّعنّأوّوالنازعاتّوالمرسالتّالذاريات
ّونحنّجاءّفلو:ّقالّتجالسوهّالّأنّإليناّقالّأوّالبصرةّأهلّإلىّكتبّثم:ّقالّثمّعيناكّفيهّّالذيّلضربتّمحلوقاّرأيتك

ّالتيّالعالمةّرأىّلوّأنهّواألنصارّالمهاجرينّبينّيحالفّعمرّصحيحّفهذاّبإسنادّوغيرهّاألمويّرواه"ّتفرقناّمئةّ
ّقتلّعنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّنهاهّالذيّهوّأنهّمعّعنقهّلضربّالخوارجّوسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبيّبهاّوصف

ّعنّالعفوّوأنّمطلقاّالقتلّ"ّفاقتلوهمّلقيتموهمّأينما:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّقولّمنّفهمّأنهّفعلمّلخويصرةاّذيّ
ّ.ّواالستئالفّالضعفّحالّفيّكانّذلك
ّشرّالقائلّهذاّجنسّّصارّحتىّالدمّوحلّللكفرّموجباّنفاقاّكونهّفيّالالمزينّهؤالءّقولّبينّالفرقّفما:ّقيلّفإن

ّ.ّواألنصار؟ّقريشّموجدةّمنّذكرّامّوبينّالخلق
ّواألنصارّقريشّغضبتّّأربعةّبينّالذهيبةّقسمّلماّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّالصحيحّسعيدّأبيّحديثّففي

ّ.ّالالمزّحديثّوذكرّالعينينّغائرّرجلّّفأقبل"ّأتألفهمّإنما:ّ"فقالّوتدعنا؟ّنجدّأهلّصناديدّتعطيه:ّوقالوا
:ّفقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّذلكّفبلغّقالّهؤالءّمنّبهذاّأحقّنحنّكنا:ّأصحابهّمنّلرجّفقال:ّلمسلمّروايةّوفي
ّ.ّالعينينّغائرّرجلّفقام"ّّومساءّّصباحاّالسماءّخبرّيأتينيّالسماء؟ّفيّمنّأمينّوأناّتأمنونيّأال"ّ

ّعلىّهللاّأفاءّحينّّحنينّيومّقالواّاألنصارّمنّناساّأنّمالكّبنّأنسّفعنّحنينّغنائمّفيّاألنصارّموجدةّوذكر
:ّفقالواّاإلبلّمنّالمائةّقريشّمنّرجاالّّيعطيّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفطفقّأفاءّماّهوازنّأموالّمنّرسوله

ّفتحتّلما:ّروايةّوفي"ّّدمائهم؟ّمنّتقطرّوسيوفناّويتركناّقريشاّّيعطيّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّلرسولّهللاّيغفر"
"ّعليهمّتردّغنائمناّدمائهمّوإنّمنّتقطرّسيوفناّإنّالعجبّلهوّهذاّإن:ّ"األنصارّفقالتّّقريشّيفّالغنائمّقسمّمكة
ّهللاّصلىّهللاّرسولّفحدثت:ّأنسّقال"ّغيرناّالغنائمّّويعطىّندعىّفنحنّالشدةّكانتّإذا:ّ"األنصارّفقال:ّروايةّوفي
ّجاءهمّاجتمعواّفلماّغيرهمّمعهمّيدعّولمّدمأّمنّقبةّفيّفجمعهمّاألنصارّّإلىّفأرسلّقولهمّمنّذلكّوسلمّعليه

ّفلمّهللاّرسولّّياّرأيناّذووّأما:ّاألنصارّفقهاءّلهّفقال"ّّعنكم؟ّبلغنيّحديثّما:ّ"فقالّوسلمّعليهّهللاّّصلىّهللاّرسول
ّوسيوفناّيتركناوّقريشاّيعطيّوسلمّعليهّّهللاّصلىّهللاّلرسولّهللاّيغفر:ّفقالواّأسنانهمّحديثةّمناّأناسّوأماّشيئاّيقولوا
ّأنّترضونّأفالّأتألفهمّبكفرّعهدّحديثيّرجاالّأعطيّفإني:ّ"ّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقالّدمائهمّمنّتقطر
ّهللاّرسولّياّبلى:ّقالوا"ّبهّينقلبونّمماّخيرّبهّتنقلبونّماّهللا؟ّبرسولّرحالكمّإلىّوترجعونّّباألموالّالناسّيذهب

ّ".ّّسنصبر:ّ"قالوا"ّالحوضّّعلىّورسولهّهللاّتلقواّحتىّفاصبرواّشديدةّأثرةّبعديّدونستجّفإنكم:ّ"قالّرضيناّقدّ
ّعليهّهللاّصلىّهللاّلرسولّّتجويرّكالمهّمنّشيءّفيّيكنّلمّوغيرهمّواألنصارّقريشّمنّالمؤمنينّمنّأحداّإن:ّقيل

ّيردّلمّأنهّإلىّلهّنسبةّوالّالملكّوطلبّالنفسّّلهوىّالقسمةّفيّحابىّأنهّلهّاتهامّوالّعليهّذلكّتجويزّوالّوسلم
ّ.ّالمنافقينّكالمّفيّمثلهّّجاءّمماّذلكّونحوّتعالىّهللاّوجهّبالقسمة
ّهللاّحسبنا:ّ"وقالواّورسولهّّهللاّآتاهمّماّرضواّقدّبلّأصالّبشيءّيتكلمواّلمّالجمهورّوهمّالقبيلتينّمنّالرأيّوذوو

ّأحداثّمنّتكلمواّالذينّوأما"ّشيئاّيقولواّفلمّرأيناّّذووّأما:ّ"نصاراألّفقهاءّقالتّكما"ّورسولهّفضلهّمنّهللاّسيؤتينا
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ّألنّإالّمحلّفيّيضعهّوالّاإلسالمّلمصالحّالمالّيقسمّإنماّوسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبيّأنّفرأواّونحوهمّاألسنان
ّّ.فيهّيشكونّالّمماّهذاّغيرهّفيّوضعهّّمنّأولىّفيهّوضعه
ّعليهّهللاّصلىّالنبيّفعلهّمماّّذلكّأنّعلمواّيكونواّولمّباالجتهادّتنالّوقدّبالوحيّلتناّقدّالمصلحةّبجهةّالعلمّوكان
ّ.ّمكذبّكافرّفهوّذلكّيقولّأنّبعدّّعليهّاعترضّأوّذلكّكرهّمنّفإنّهللاّمنّبوحيّإنه:ّوقالّوسلم

ّيجوزّبابّوهوّالدينّمصالحبّّالمتعلقةّالدنيويةّاألمورّفيّباالجتهادّيراجعونهّوكانواّاجتهاداّقسمهّيكونّأنّوجوزوا
ّسننهّفيّويتفقهواّوجههّليتثبتواّلكنّفيهّلمراجعتهّّالّاألمرّعنّسألوهّوربماّاألمةّباتفاقّباجتهادهّفيهّالعملّله

ّ.ّعلتهّويعلموا
ّمنّكانّإنّذلكّفيّوسلمّّعليهّهللاّصلىّنظرهّلتكميلّإما:ّالوجهينّهذينّتعدوّالّمنهمّالمشهورةّالمراجعةّوكانت
ّالتفقهّطريقّلهمّوينفتحّوإيماناّعلماّويزدادواّذكرّإذاّّذلكّوجهّلهمّليتبينّأوّمساغّفيهاّلالجتهادّالتيّالسياسةّوراألم
ّ.ّفيه

ّمنزلّأهوّنزلتهّالذيّالمنزلّّهذاّأرأيتّهللاّرسولّيا:ّقالّمنزالّببدرّنزلّلماّلهّالمنذرّبنّالحبابّكمراجعةّفاألول
ّهذاّإن:ّفقال"ّوالمكيدةّوالحربّالرأيّهوّبل:ّ"فقالّّوالمكيدة؟ّوالحربّالرأيّهوّأمّهنتعداّأنّلناّفليسّهللاّأنزلكه
ّ.ّغيرهّإلىّوتحولّرأيهّوسلمّعليهّهللاّّصلىّهللاّرسولّفقبلّقتالّبمنزلّليس

ّمنّطائفةّفيّمعاذّّبنّسعدّجاءّثمّالمدينةّتمرّنصفّعلىّالخندقّعامّغطفانّيصالحّأنّعزمّلماّأيضاّوكذلك
ّشيءّأمّولرسولهّهللّوطاعةّفسمعّأمركّهللاّّمنّأشيءّتعطيهمّالذيّهذاّوأميّأنتّبأبيّهللاّرسولّيا:ّفقالّراألنصا

ّأنتمّوإنماّالقبائلّمنّرأيتمّماّلكمّفجمعواّاألموالّأعطواّالقومّرأيتّّأنيّرأييّقبلّمنّبلّال:ّ"ّقالّرأيك؟ّقبلّمن
ّفقال"ّّاألنصارّمعشرّّبكمّنزلّقدّماّبذلكّأشتريّلبعضّصبوننّشيئاّونعطيهمّبعضهمّأدفعّأنّفأردتّقبيلّواحد

ّمنهاّيأكلونّما:ّروايةّوفيّقالّكماّأوّالنصفّّأخذّفيّمناّيطمعونّوماّالشركّفيّكناّلقدّهللاّرسولّياّوهللا:ّسعد
ّفيهاّفتفلّصحيفةالّتناولّثمّلهمّكرامةّوالّنعطيهمّالّأظهرناّبينّوأنتّّمعناّوهللاّاليومّفكيفّقرىّأوّبشرىّإالّتمرة
ّ.ّبهاّرمىّثم

ّشيئاّذلكّيعنيّأظنّماّ:ّ"ّالتلقيحّعنّسئلّلماّوسلمّعليهّهللاّصلىّقالّفقدّالدنياّفيّوالظنّالرأيّقبلّمنّكانّوما
ّ.ّمسلمّرواه"ّّهللاّعلىّأكذبّلنّفإنيّبهّفخذواّّبشيءّهللاّعنّحدثتكمّإذاّولكنّبالظنّتؤاخذونيّفالّظننتّإنما
ّ".ّّفإليّّّدينكمّأمرّمنّكانّفماّدنياكمّبأمرّأعلمّأنتم:ّ"آخرّحديثّوفي
ّرجالّفتركّجالسّوأناّّرهطاّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأعطى:ّقالّوقاصّأبيّبنّسعدّحديثّالبابّهذاّومن
ّذكر"ّمسلمّأو:ّ"فقالّمؤمنّوهوّفالناّوتركتّوفالناّّفالناّأعطيتّهللاّرسولّيا:ّلهّفقلتّفقمتّإليّأعجبهمّهوّمنهم
ّعلىّالنارّفيّيكبّأنّخشيةّمنهّإليّأحبّوغيرهّالرجلّألعطيّإني:ّ"قالّّثمّذلكّبمثلّوأجابهّثالثاّلهّسعدّذلك

ّ.ّعليهّّمتفق"ّوجهه
ّأوّإعطاؤهّينبغيّممنّّأنهّيرىّلعلهّالرجلّبذلكّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّليذكرّعنهّهللاّرضيّسعدّسألهّفإنما
ّليسّالعطاءّإن:ّفقالّالمقدمتينّعنّوسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبيّفأجابهّدونهّهوّمنّاءإعطّمعّتركهّوجهّلسعدّليتبين
ّفأعطيهّلكفرّأعطهّلمّلوّأعطيهّألنّالذيّأعطيهّالذيّمنّإليّأحبّّأتركّوالذيّوأمنعّأعطيّبلّاإليمانّلمجرد
ّالدنياّعنّيغنيهّماّواإليمانّاليقينّمنّمعهّأمنعهّوالذيّحرفّعلىّّهللاّيعبدّمنّزمرةّفيّأدخلهّوالّإيمانهّعليهّألحفظ
ّكماّالدنياّمنّنصيبهّعنّالدينّمنّبنصيبهّويعتاضّورسولهّهللاّبحبلّيعتصمّوهوّأفضلّّوعنديّإليّأحبّوهو

ّبرسولّهمّوانطلقواّّوالبعيرّبالشاةّنجدّوأهلّالطلقاءّذهبّحينّاألنصارّاعتاضتّوكماّوغيرهّبكرّأبوّبهّاعتاضّ
ّلمّوإنّمسلماّيكونّأنّيجوزّبلّمؤمن؟ّهذاّأنّّلكّأينّفمنّاإليمانّلمجردّالعطاءّكانّلوّثمّسلموّعليهّهللاّصلىّهللا

ّ.ّالتمييزّأمكنّحيثّغيرهّمنّالمؤمنّبتمييزّسعدّمنّأعلمّوسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبيّفإنّقلبهّفيّاإليمانّيدخل
ّبنّعيينةّأعطيتّهللاّّرسولّيا:ّقالّقائالّأنّالحارثّبنّإبراهيمّبنّمحمدّعنّإسحاقّابنّذكرهّماّأيضاّذلكّومن

:ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقالّالضمريّّسراقةّبنّجعيلّوتركتّمائةّاإلبلّمنّمائةّحابسّبنّواألقرعّحصن
ّإسالمهماّعلىّتألفتهماّولكنيّواألقرعّعيينةّمثلّكلهاّاألرضّطالعّمنّّخيرّسراقةّبنّلجعيلّبيدهّنفسيّوالذيّأما"ّ

ّ".ّّإسالمهّإلىّسراقةّّبنّعيلجّووكلت
ّمنّكانّوإنّصبرناّهللاّّقبلّمنّكانّإنّهذاّأينّمنّنعلمّأنّوددنا:ّاألنصارّحديثّفيّالمغازيّأهلّبعضّذكرّوقد
ّ.ّاستعتبناهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّرأي
ّغيرهّبهّأعطىّالذيّالوجهّّيعلمّأنّفأحبّالمصلحةّفيّباجتهادّوقعّالقسمّيكونّأنّجوزّمنهمّوجدّمنّأنّيبينّفهذا
ّّ.ذلكّوغيرّوالجهادّاإليمانّفيّغيرهّعلىّفضلهّمعّهوّومنع
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:ّقولهمّمعنىّوهذاّغيرهّّأعطىّكماّيعطيهّلمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّوأنّللعطاءّالموجبّهوّالرأيّباديّفيّوهذا
ّهللاّصلىّقالّوقدّبإعطائناّأوّغيرناّأعطىّبهّيالذّّالوجهّببيانّإما:ّعتبناّيزيلّأيّيعتبناّأنّمنهّطلبناّأي"ّاستعتبناه"

ّالرسلّبعثّذلكّأجلّمنّهللاّمنّالعذرّإليهّأحبّأحدّماّفيّيعذرهّأنّوسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبيّفأحب:ّ""ّوسلمّعليه
ّوالكالمّالرضاءّّحقّورضواّلحاهمّأخضلواّحتىّبكواّاألمرّلهمّتبينّفلماّذلكّلهمّفبينّفعلّماّومنذرينّّمبشرين
ّغيرهمّإعطاءّمنّفتعجبواّغيرهمّمنّّبالمالّأحقّوأنهمّاجتهاداّوقعتّالقسمةّرأواّأنهمّعلىّيدلّعنهمّالمحكي
ّأنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّيمكنّاجتهادّأوّالمصلحةّألنهّّإتباعهّيتعينّاجتهادّأوّوحيّهوّهلّيعلمواّأنّوأرادوا

ّهللاّيغفر:ّ"قالواّولهذاّربهّعليهّويقرهّأمرهّيستقرّلمّفيماّيمكنّنماإّالقسمّهذاّكانّوإنّّأصلحّأنهّرأيّإلىّبغيرهّيأخذ
ّدمائهمّمنّلتقطرّسيوفناّّإنّالعجبّلهوّهذاّإن:ّ"وقالوا"ّّدمائهم؟ّمنّتقطرّوسيوفناّويتركناّقريشاّيعطيّهللاّلرسولّ

ّ".ّناغيرّالغنائمّويعطيّّندعىّفنحنّالشدةّكانتّإذا:ّ"روايةّوفي"ّعليهمّلتردّغنائمناّوإن
ّ.ّالخمس؟ّمنّأوّالغنيمةّأصلّمنّكانتّهل:ّالعطاياّفيّالناسّواختلف
ّعليهّهللاّصلىّفالنبيّّهذاّوعلىّالغنائمّمنّفارغةّالعطاياّكانت:ّقاالّعتبةّبنّويعقوبّإبراهيمّبنّسعدّعنّفروي
ّ.ّأنفسهمّلطيبّالمغنمّمنّنصيبهمّأخذّإنماّوسلم
ّلماّولهذاّمثلهّالمهاجرينّّمنّإخوانناّيقطعّحتىّال:ّفقالواّالبحرينّمنّطائعقّذلكّبدلّيقطعهمّأنّأرادّإنه:ّقيلّوقد
ّالنبيّيستأذنهمّلمّلكنّوكذاّكذاّأعطيتكّالبحرينّّمالّجاءّقدّلو:ّلجابرّوقالّالفجرّصالةّوافوهّالبحرينّمالّجاء

ّيأخذّبماّنفسهّتطيبّأنهّصديقهّلحاّمنّالرجلّعلمّوإذاّيفعلّيرضونّبماّبأنهمّّلعلمهّالقسمّقبلّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّالنبيّسألّالذيّكالرجلّوالتابعينّالصحابةّمنّكثيرّبينّمعروفاّهذاّوكانّنطقاّيستأذنهّلمّّوإنّيأخذّأنّفلهّمالهّمن
ّسألواّإذاّعليهمّحرجّفالّّهذاّوعلى"ّّلكّفهوّهاشمّولبنيّليّكانّماّأما:ّ"ّفقالّشعرّمنّكبةّوسلمّعليهّهللاّصلىّ

ّ.ّنصيبهم
ّ".ّالخمسّمنّكانت:ّ"أبيهّعنّإبراهيمّبنّموسىّوقال
ّأقسامّخمسةّيقسمهّأوّمالكّّيقولهّكماّباجتهادّاإلمامّيقسمهّأنّإماّفالخمسّهذاّوعلىّالقولينّأثبتّوهو:ّالواقديّقال
ّردتّاستغنواّأوّسبيلّابنّأوّمساكينّأوّيتامىّيوجدّّلمّفإذاّأقسامّخمسةّقسمهّوإذاّوأحمدّالشافعيّيقولهّكما

ّ.ّالرسولّسهمّمصارفّفيّأنصباؤهم
ّواستغنىّخيبرّفتحتّلماّّألنهّالزكاةّمنّبنصيبهمّمستغنينّقلتهمّمعّذاكّإذّالسبيلّوأبناءّوالمساكينّاليتامىّكانّوقد
ّفاجتمعّللمهاجرينّمنحوهاّقدّكانواّالتيّالنخلّمنائحّّاألنصارّعلىّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّردّالمسلمينّأكثر
ّعليهّهللاّصلىّالنبيّقالّولهذاّمياسيرّفصارواّوغيرهاّبخيبرّغنموهاّالتيّّواألموالّكانتّالتيّأموالهمّنصارلأل

ّمصارفّّفيّالخمسّعامةّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفصرف"ّّبي؟ّهللاّفأغناكمّعالةّأجدكمّألم"ّّ:ّخطبتهّفيّوسلم
ّالمؤلفةّأعطيّماّبجميعّقامّالخمسّّخمسّمجردّأنّزعمّومنّالقومّأولئكّتأليفّالمصالحّأولىّفإنّالرسول؟ّسهم
ّ.ّهذاّيحتملّيكنّلمّالمالّّأنّيعلمّبالقصةّخبرةّلهّومنّالقصةّكيفّيدرّلمّفإنه
ّوالغنمّأوقيةّآالفّأربعةّّوالورقّأكثرّأوّأقلّأوّألفاّأربعينّوالغنمّبعيرّألفّوعشرينّأربعةّكانتّاإلبلّإن:ّقيلّوقد

ّتعدلّكانت
ّالمؤلفةّفيّقسمّوقدّّبعيرّومئتاّألفّمنهّالخمسّفخمسّبعيرّألفّثالثينّمنّقريباّيكونّفهذاّببعيرّمنهاّعشرة

ّ.ّالعلمّأهلّبينّفيهّخالفّالّماّعلىّذلكّأضعاف
ّهذاّفمنّويدعنا؟ّنجدّّأهلّصناديدّأيعطي:ّاليمنّمنّعليّبهاّبعثّالتيّالذهيبةّفيّواألنصارّقريشّبعضّقولّوأما
ّ.ّالوجهّهذاّعلىّألواسّإنماّأيضاّالباب
ّ:ّآخرانّجوابانّهناّوها

ّإن:ّحنينّغنائمّفيّيقولّمسعودّّابنّسمعهّالذيّمثلّقتلهّيجوزّمنافقاّكانّقدّالقائلينّأولئكّبعضّأن:ّاألولّالجواب
ّمافإنّلهاّمخرجّالّكلمةّمنّذكرّفماّكثيرونّمنافقونّواألنصارّّقريشّضمنّفيّوكانّهللاّوجهّبهاّأريدّماّلقسمةّهذه

ّ.ّأعلمّوهللاّمنافقاّيسمهّولم"ّهؤالءّمنّبهذاّأحقّكنا:ّ"قالّأنهّسعيدّأبوّعنهّذكرّالذيّّوالرجلّمنافقّمنّصدرت
:ّتعالىّقولهّمثلّنفاقاّّيكنّلمّوإنّالنفاقّصاحبهّعلىّيخافّومعصيةّذنباّيكونّقدّاالعتراضّأن:ّالثانيّالجواب

ّكراهتهمّوكذلكّالحلّعنّوإبطائهمّالعمرةّإلىّّالحجّفسخّفيّلهّمراجعتهمّومثل{ّّينّّّتبّّّّماّّبّعدّّّاّلّحقّّّّفيّّيّجاّدّلوّنكّّ}
ّهللاّيسغفرّأنّعليهّكانّذنباّأذنبّفقدّذلكّفعلّمنّفإنّمنهمّراجعّمنّّومراجعةّللصلحّوكراهتهمّالحديبيةّعامّللحل
ّّلّوّّهللاّّّّّرّسولّّّّفيّكمّّّّأنّّّّواّعّلّموا}:ّتعالىّقالّوقدّمنهّذنباّتابواّأذنبواّصوتهّفوقّأصواتهمّرفعواّّالذينّأنّكماّمنه

ّ.ّّّ{ّّلّعّنّتمّّّاأّلّمرّّّّمنّّّّكّثيرّّّّفيّّيّطيّعّكمّّ
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ّهللاّصلىّهللاّرسولّأمرّّأردّأنّأستطيعّولوّجندلّأبيّيومّرأيتنيّفلقدّالدينّعلىّالرأيّاتهموا:ّ"حنيفّبنّسهلّقال
ّ".ّلفعلتّوسلمّعليه
ّذنوبّأنهاّمعّلقريشّّالتجسسّحاطبّعنّصدرّكماّالدينّفيّشكّعنّالّوعجلةّشهوةّعنّصدرتّأمورّفهذه

ّ.ّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّأمرّعصيانّبمنزلةّوهيّيتوبّأنّصاحبهاّعلىّيجبّومعاص
ّسفيانّأبيّدارّدخلّمن:ّ"وسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقال:ّقالّمكةّفتحّفيّهريرةّأبيّحديثّهذاّفيّيدخلّومما
ّقرابتهّفيّرغبةّأدركتهّفقدّالرجلّأما:ّاألنصارّفقالت"ّّآمنّّفهوّبابهّأغلقّومنّآمنّفهوّالسالحّألقىّومنّآمنّفهو

ّ.ّبعشيرتهّفيّورأفة
ّهللاّصلىّهللاّرسولّإلىّّطرفهّيرفعّمناّأحداّفليسّجاءّفإذاّعليناّيخفىّالّجاءّإذاّوكانّالوحيّوجاء:ّهريرةّأبوّقال
ّ.ّالوحيّيينقضّحتىّوسلمّعليه
ّرغبةّفأدركتهّالرجلّأماّقلتم"ّّ:ّقالّهللاّرسولّياّلبيك:ّقالوا"ّاألنصارّمعشرّيا:ّ"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّقال
ّمحياكمّالمحياّوإليكمّهللاّإلىّهاجرتّورسولهّهللاّعبدّّإنيّكال:ّ"قالّذلكّكانّقد:ّقالوا"ّّبعشيرته؟ّورأفةّقرابتهّفي

:ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقالّوبرسولهّباهللّلظنّإالّقلناّماّوهللا:ّويقولونّّيبكونّإليهّلوافأقب"ّمماتكمّوالممات
ّّ.مسلمّرواه"ّّويعذرانكمّيصدقانكمّورسولهّّهللاّإن"

ّعليهمّدخولهّمعّودمائهمّّأموالهمّعلىّوأقرهمّمكةّأهلّآمنّقدّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّرأواّلماّاألنصارّأنّوذلك
ّمكةّيستوطنّأنّيريدّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّّيكونّأنّخافواّشاءّلوّأموالهمّوأخذّقتلهمّمنّوتمكنهّوقهراّوةعن

ّفقالّعنهمّانصرافهّيوجبّواألهلّالوطنّإلىّالنفسّنزاعّيكونّوأنّعشيرتهّّوالعشيرةّبلدهّالبلدّألنّقريشاّويستبطن
ّطعناّالّذلكّفقالواّّمكةّاستيطانّإلىّسبيلّلهّيكنّلمّأنهّيعلمونّالذينّباأللباّوأولوّالفقهاءّيقلهّولمّذلكّّمنهمّقالّمن
ّفيماّوعذراهمّورسولهّباهللّالضنّذلكّعلىّّحملهمّأنماّصدقاهمّقدّورسولهّوهللاّوبرسولهّباهللّضناّولكنّعيباّوال
ّالتيّوالكلمةّدثارّوغيرهمّعارشّهمّالذينّالمؤمنينّأولئكّمثلّعلىّّشديدّالرسولّمفارقةّوألنّوسمعواّرأواّلماّقالوا

ّاستحقّذلكّبدونّصدرّلوّمثلهاّكانّوإنّعليهاّيحمدّبلّلصاحبهاّتغفرّوتكريمّوتشريفّّوتعظيمّمحبةّعنّتخرج
ّ.ّالنكالّصاحبهاّ

ّلماّالصالةّفيّموقعهّعنّّيتأخرّأنّأرادّحينّبكرّألبيّقالّلماّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّترىّأالّالفعلّوكذلك
ّتثبتّأنّمنعكّما:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّلهّّفقالّبكرّأبوّفتأخر"ّمكانك:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيبّأحس
ّ.ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّيديّبينّيتقدمّأنّقحافةّّأبيّالبنّكانّما:ّفقال"ّأمرتكّوقدّمكانك
ّصلىّهللاّرسولّيصعدّوأنّّالسفلّإلىّينتقلّأنّفيّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّاستأذنّلماّاألنصاريّأيوبّأبوّوكذلك

ّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفأمرهّوسلمّعليهّهللاّصلىّّهللاّرسولّفوقّيسكنّأنّعليهّوشقّالعلوّإلىّوسلمّعليهّهللا
ّمعّأدباّذلكّمنّأيوبّأبوّفامتنعّعليهّالناسّدخولّأجلّمنّبهّأرفقّأسفلّسكناهّلهّأنّوذكرّمكانهّفيّبالمكثّوسلم
ّ.ّالبابّهذاّمنّعنهمّهللاّرضيّاألنصارّفكلمةّلهّوتوقيراّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبي

ّ:ّأقسامّثالثةّالبابّهذاّفيّفالكلماتّوبالجملة
ّ".ّهللاّوجهّبهاّأريدّماّلقسمةّهذهّإن:ّ"قولهّمثلّكفرّهوّما:ّإحداهن
ّمنّمراجعةّومثلّّصوتهّفوقّالصوتّرفعّمثلّعملهّيحبطّأنّصاحبهّعلىّيخافّومعصيةّذنبّهوّما:ّالثاني
ّالمخالفةّفيّيدخلّكلهّوهذاّالحقّلهّتبينّماّّبعدّبدرّيومّجادلهّمنّومجادلةّالصلحّعلىّثباتهّبعدّالحديبيةّعامّراجعه

ّ.ّأمرهّعن
ّوكقول"ّّأمنا؟ّوقدّالصالةّّنقصرّبالناّما:ّ"عمرّكقولّيحمدّالّأوّصاحبهّعليهّيحمدّبلّذلكّمنّليسّما:ّالثالث
ّوكمراجعة"ّ{ّّواّرّدّهاّّإالّّّّمّنّكمّّّّوّإنّّ}:ّهللاّيقلّألم:ّ"حفصةّّوكقول"ّ{ّّبّيّميّنهّّكّتاّبهّّّّأوّتيّّّّمنّّّّفّأّما}:ّهللاّيقلّمأل:ّ"عائشة
ّبكسرّأمرهمّلماّلهّمراجعتهمّومثلّالمدينةّتمرّنصفّعلىّغطفانّصلحّفيّسعدّّومراجعةّبدرّمنزلّفيّالحباب
ّمبشراّخرجّّلماّهريرةّألبيّعمرّردّوكذلك"ّاغسلوها:ّ"فقال"ّنغسلهاّالّأو:ّ"فقالواّحمرالّلحومّفيهاّّالتيّاآلنية

ّوطلبهّالمغازيّبعضّفيّالظهرّنحرّّفيّلهّأذنّلماّلهّمراجعتهّوكذلكّذلكّفيّوسلمّعليهّهللاّصلىّللنبيّومراجعته
ّعرضّأوّلهمّليتبينّإشكالّعنّؤالسّفيهّمماّذلكّونحوّّعمرّبهّأشارّماّففعلّهللاّويدعوّاألزوادّيجمعّأنّمنه

ّ.ّوسلمّعليهّهللاّّصلىّالرسولّيفعلهاّقدّلمصلحة
ّوبعضهاّمعاهدّوغيرّمعاهدّمنّسبهّقتلّمنّفيّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعنّالمأثورةّالسننّمنّذكرهّاتفقّماّفهذا
ّلمّمنّعنهّيتوقفّوقدّفهمهّمنّرأيّفيّيقوىّقدّاستنباطاّمستخرجّّمستنبطّوبعضهاّظاهرّوبعضهاّالمسألةّفيّنص
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ّتعالىّهللاّورزقهّوقصدهّتوخاهّمنّعلىّالحقّيخفىّولنّضعيفةّمنهّالداللةّأنّرأىّأوّّعندهّيتوجهّلمّأوّيفهمه
ّ.ّأعلمّوتعالىّسبحانهّوهللاّوعلماّّبصيرة

 . فصل
ّأحدّينكرهاّولمّستفيضويّّمثلهاّينتشرّمتعددةّقضاياّفيّعنهمّنقلّذلكّفألنّعنهمّهللاّرضيّالصحابةّإجماعّوأما
ّ.ّإجماعاّفصارتّمنهم
ّ.ّالطريقّهذاّمنّبأبلغّفرعيةّمسالةّعلىّالصحابةّإجماعّادعاءّيمكنّالّأنهّواعلم
ّيعنيّالمهاجرّإلىّّورفع:ّ"قالّشيوخهّعن"ّوالفتوحّالردة"ّكتابّفيّالتميميّعمرّبنّسيفّذكرهّماّذلكّفمن

ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّبشتمّإحداهماّّغنتّمغنيتانّامرأتانّونواحيهاّاليمامةّعلىّأميراّوكانّأميةّأبيّبنّالمهاجر
ّسرتّالذيّبلغني:ّبكرّأبوّإليهّفكتبّثنيتيهاّونزعّيدهاّفقطعّالمسلمينّّبهجاءّاألخرىّوغنتّثنيتيهاّونزعّيدهاّفقطع

ّاألنبياءّّحدّألنّبقتلهاّألمرتكّسبقتنيّقدّماّفلوالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّبشتمّوزمرتّتغنتّّالتيّالمرأةّفيّبه
ّ".ّغادرّّمحاربّفهوّمعاهدّأوّمرتدّفهوّمسلمّمنّذلكّتعاطىّفمنّالحدودّيشبهّليس

ّبهجاءّتغنتّأنّفيّامرأةّّيدّقطعتّأنكّبلغنيّفإنهّبعدّأما:ّ"المسلمينّبهجاءّفيّتغنتّالتيّفيّبكرّأبوّإليهّوكتب
ّصفحتّلماّفلعمريّذميةّكانتّوإنّالمثلةّدونّوتقدمةّّفأدبّسالماإلّتدعيّممنّكانتّفإنّثنيتيهاّونزعتّالمسلمين

ّفإنهاّالناسّفيّالمثلةّفيّوإياكّالدعةّفاقبلّلبلغّمكروهكّهذاّمثلّفيّإليكّتقدمتّّكنتّولوّأعظمّالشركّمنّعنه
ّ.ّقصاصّفيّإالّومنفرةّمأثم
ّوليسّيقتلهّأنّلهّكانّوسلمّّعليهّهللاّىصلّالنبيّشتمّمنّأنّعنهّتقدمّماّيوافقّوهذاّسيفّغيرّالقصةّهذهّذكرّوقد
ّوأنهّامرأةّكانّوإنّومعاهدّمسلمّمنّوسلمّعليهّهللاّّصلىّالنبيّسبّمنّقتلّوجوبّفيّصريحّوهوّبعدهّألحدّذلك
ّبكرّأبوّيأمرّلمّوإنماّلهّحدّغيرهمّسبّمنّجلدّكماّلألنبياءّحدّقتلهّوأنّالناسّّسبّمنّبخالفّاستتابةّبدونّيقتل
ّأوّأسلمتّلعلهاّّأنهّمعّحدينّعليهاّيجمعّأنّبكرّأبوّفكرهّباجتهادهّحدّفيهاّمنهّسبقّالمهاجرّألنّالمرأةّّتلكّبقتل
ّينقضّالّاالجتهادّألنّيغيرهّفلمّحكمّّفيهّمنهّسبقّاجتهادّمحلّوهوّبكرّأبيّكتابّقبلّتوبتهاّالمهاجرّفقبلّتابت

ّ.ّالمهاجرّمنّسبقّّماّقتلهاّمنّمنعهّإنماّأنهّعلىّيدلّوكالمهّباالجتهاد
ّفقتلهّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّسبّبرجلّعمرّأتي:ّقالّمجاهدّعنّسليمّأبيّبنّليثّعنّمسائلهّفيّحربّوروى

ّمسلمّأيما:ّ"قالّعباسّابنّعنّمجاهدّوحدثني:ّليثّّقال"ّفاقتلوهّاألنبياءّمنّأحداّسبّأوّهللاّسبّمن:ّ"عمرّقالّثم
ّوأيماّقتلّوإالّرجعّفإنّيستتابّردةّوهيّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّبرسولّكذبّّقدفّاألنبياءّمنّأحداّسبّأوّهللاّسب

ّ".ّفاقتلوهّالعهدّنقضّفقدّبهّجهرّأوّاألنبياءّمنّأحداّسبّأوّهللاّفسبّّعاندّمعاهد
ّلهّعمرّمعاهدةّوذكرّّالشامّبطريقّقسطنطينّقامّالشامّالخطابّبنّعمرّقدمّلما:ّ"قالّربعيّبنّمشجعهّأبيّوعن

ّمعرةّعليكّاستثنيّّإني:ّفقالّعمرّذكرّإذّالكتابّيكتبّهوّفبينماّنعم:ّعمرّقالّكتاباّبذلكّاكتب:ّعليهمّقالّشروطهو
ّالناسّفيّقمّالمؤمنينّأميرّيا:ّلهّقالّالكتابّّمنّعمرّفرغّفلماّأقالكّمنّهللاّوقبحّثنتانّلك:ّقالّمرتينّالجيش

:ّفقالّعليهّوأثنىّهللاّفحمدّالناسّفيّفقامّنعم:ّعمرّقالّظلميّعنّّليتناهواّعليّوفرضتّليّجعلتّالذيّفأخبرهم
ّفقالّّأحداّيضلّالّهللاّإن:ّالنبطيّفقالّلهّهاديّفالّيضللّومنّلهّمضلّفالّهللاّيهدّمنّوأستعينهّّأحمدهّهللّالحمد
:ّعمرّقالّأحداّيضلّالّهللاّأنّّيزعم:ّقالواّيقولّماّأخبروني:ّفقالّلمقالتهّالنبطيّوعادّشيءّال:ّقالّيقول؟ّما:ّعمر
ّولمّعمرّوعادّعيناكّفيهّالذيّألضربنّعدتّلئنّبيدهّنفسيّّوالذيّدينناّفيّعليناّلتدخلّأعطيناكّالذيّنعطكّلمّإنا
ّ.ّحربّرواه"ّالكتابّالنبطيّّأخذّعمرّفرغّفلماّالنبطيّيعد
ّعليناّتدخلّأنّعلىّالعهدّّنعطكّلمّإنا:ّعاهدهّلمنّيقولّواألنصارّالمهاجرينّمنّبمحضرّعنهّهللاّرضيّعمرّفهذا
ّاالعتراضّيظهرواّأنّلهمّليسّالعهدّأهلّأنّعلىّّالصحابةّإجماعّبذلكّفعلمّعنقهّليضربنّعادّلئنّوحلفّدينناّفي

ّ.ّلدمائهمّّمبيحّمنهمّذلكّوأنّدينناّفيّعلينا
ّمنّبالقدرّالتكذيبّّهارإظّألنّبهّخفاءّالّظاهرّوهذاّوسلمّعليهّهللاّصلىّنبيناّسبّاالعتراضاتّأعظمّمنّوإن

ّ.ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّشتمّإظهار
ّمنّذلكّقالّعمرّأنّاعتقدّّيكونّأنّلجوازّدينناّفيّطعناّالكالمّهذاّأنّعندهّتقررّقدّيكنّلمّألنهّعمرّيقتلهّلمّوإنما
ّّ".ألقتلنكّعدتّّلئن:ّ"لهّقالّدينناّهذاّأنّلهّوبينّعمرّإليهّتقدمّفلماّعنده
:ّلهّفقيلّراهبّبهّمر:ّقالّّعمرّابنّعنّحدثهّعمنّحصينّثنا:ّهشيمّعنهّورواهّأحمدّاإلمامّبهّاستدلّماّذلكّومن
ّهللاّصلىّنبيناّيسبواّأنّعلىّالذمةّنعطهمّلمّإناّلقتلتهّّسمعتهّلو:ّ"عمرّابنّفقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّيسبّهذا
ّ".ّوسلمّعليه
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ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّّسبّراهبّعلىّأصلتّعمرّابنّأنّالشيخّنعّحصينّعنّالثوريّحديثّمنّأيضاّورواه
ّ".ّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّعلىّنصالحهمّلمّإنا:ّ"وقالّبالسيف
ّلو:ّ"وقالّعنهّكفّّأنكرّفلماّبذلكّمقراّيكونّلعلهّالسيفّعليهّأصلتّعمرّابنّيكونّأنّالروايتينّبينّوالجمع
ّ.ّواحدّغيرّعمرّبناّحديثّذكرّوقد"ّلقتلتهّسمعته
ّ.ّفيهماّنصّأوّوالمسلمّالكافرّفيّعامّوبعضهاّوالذميةّالذميّفيّنصّكلهاّاآلثارّوهذه
ّوحديثّوسلمّعليهّهللاّّصلىّالنبيّبحكمّيرضىّأنّأبىّحينّاستتابةّغيرّمنّعمرّقتلهّالذيّالرجلّحديثّتقدمّوقد

ّطائفتهّذنبّوإنماّاستتابةّغيرّمن"ّعيناكّفيهّلذياّّلضربتّمحلوقاّرأيتكّلو:ّ"وقولهّعسلّبنّصبيغّرأسّعنّكشفه
ّ.ّوسلمّعليهّّهللاّصلىّالرسولّسنةّعلىّاالعتراض

ّشأنّفيّهذه:ّ"اآلية{ّاّلّمّؤّمّناتّّاّلّغاّفالتّّّاّلّمّحّصّناتّّّّيّرّمونّّّاّلّذينّّّّإنّّ}:ّتعالىّقولهّفيّقالّأنهّعباسّابنّعنّتقدمّوقد
:ّوقال"ّتوبةّلهّهللاّجعلّفقدّمؤمنةّامرأةّقذفّومنّتوبةّّفيهاّليسّخاصةّوسلمّليهعّهللاّصلىّالنبيّوأزواجّعائشة
ّونفاقّوسلمّعليهّهللاّصلىّللنبيّأذىّقذفهاّهوّألنّإنماّذاكّأنّومعلومّعامةّللمنافقينّّواللعنةّخاصةّعائشةّفيّنزلت

ّ.ّتوبتهّتقبلّلمّإذاّقتلهّيجبّوالمنافق
ّصلىّالنبيّسبتّامرأةّّأنّبلقينّمنّرجلّعنّمحمدّبنّعروةّعنّالفضلّبنّكسماّعنّبإسنادهّأحمدّاإلمامّوروى

ّ.ّمبهمةّالمرأةّوهذهّالوليدّبنّخالدّفقتلهاّوسلمّعليهّهللا
ّمسلمةّبنّمحمدّوحلفّغدراّّكانّاألشرفّابنّكعبّقتلّأنّزعمّالذيّيامينّابنّفيّمسلمةّبنّمحمدّحديثّتقدمّوقد
ّ.ّذلكّعليهّالمسلمونّينكرّولمّالغدرّإلىّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّنسبّألنهّليقتلنهّخالياّوجدهّلئن
ّلمّوهوّمذهبّعلىّّيدلّالّسكوتهّألنّالرجلّهذاّقتلّعنّمروانّأوّمعاويةّإماّاألميرّإمساكّذلكّعلىّيردّوال

ّداعيتهّتنبعثّلمّأوّحكمةّلهّتتبينّفلمّنظرّأوّّالرجلّهذاّحكمّفيّينظرّلمّألنهّسكوتهّولعلّمسلمةّبنّمحمدّيخالف
ّ.ّأخرّألسبابّأوّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأمرّدونّقتلّأنهّمعتقداّّذلكّقالّالرجلّأنّظنّأوّعليهّالحدّإلقامة

ّمخطئاّرآهّمسلمةّبنّمحمدّّأنّالقصةّوظاهرّقالهّفيماّمسلمةّبنّلمحمدّمخالفّأنهّعلىّيدلّالّكفهّفمجردّوبالجملة
ّمنّأحدّيومئذّبهاّيكنّلمّالمدينةّفإنّمسلماّكانّإنماّّالرجلّهذاّلكنّهجرهّولذلكّالرجلّذلكّعلىّالحدّإقامةّبترك
ّ.ّالمسلمينّغير
ّصحبةّلهّوكانتّالكنديّّالحارثّابنّغرفةّأنّعلقمةّبنّكعبّحدثنيّعثمانّبنّحرملةّأخبرني:ّالمباركّابنّوذكر
ّبنّعمروّإلىّذلكّفرفعّأنفهّفدقّفضربهّوسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبيّشتمّنصرانياّسمعّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّمن

ّصلىّالنبيّشتمّيظهرواّأنّعلىّالعهدّأنّنعطيهمّهللاّمعاذ:ّ"غرفةّلهّفقال"ّالعهدّّأعطيناهمّقدّإنا:ّ"لهّفقالّالعاص
ّماّعلىّنحملهمّالّوأنّلهمّبداّماّفيهاّيعملونّكنائسهمّوبينّبينهمّنخليّّأنّعلىّالعهدّأعطيناهمّوإنماّوسلمّعليهّهللا
ّفيهمّفنحكمّّبأحكامناّراضينّيأتوناّأنّإالّأحكامهمّوبينّبينهمّنخليّأنّوعلىّدونهمّقاتلناّعدوّأرادهمّّوإنّيطيقونّال

ّ".ّصدقت:ّ"عمروّفقالّ"ّلهمّنتعرضّلمّعناّغابواّوإنّوسلمّعليهّهللاّصلىّرسولهّوحكمّهللاّبحكم
ّصلىّالرسولّشتمّإظهارّّعلىّإقرارهمّيقتضيّالّوبينهمّبينناّالذيّالعهدّأنّعلىّالحارثّبنّوغرفةّعمروّاتفقّفقد
ّمنّالدمّيبيحّماّفعلواّفقدّشتمهّأظهرواّفمتىّوالتكذيبّّالكفرّمنّعليهّهمّماّعلىّإقرارهمّاقتضىّكماّوسلمّعليهّهللا
ّلقتلتهّسمعتهّلو:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّشتمّالذيّالراهبّفيّعمرّابنّكقولّّوهذاّقتلهمّفيجوزّعليهّعهدّغير
ّ".ّوسلمّعليهّهللاّصلىّنبيناّيشتمواّأنّعلىّالعهدّنعطهمّّلمّفإنا

ّالضربةّبتلكّقتلهّقصدّّغرفةّولعلّغرفةّسمعهّوإنماّبذلكّعليهّتقمّلمّالبينةّألنّأعلمّوهللاّالرجلّهذاّيقتلّلمّوإنما
ّ.ّذلكّعندهّيثبتّلمّواإلمامّّماإلماّعلىّافتئاتاّفيهّوألنّبذلكّالبينةّلعدمّقتلهّإتمامّمنّيمكنّولم

ّوسلمّعليهّهللاّصلىّّهللاّرسولّسبّمنّإالّيقتلّالّإنه:ّ"عمرّفكتبّالعزيزّعبدّبنّعمرّسبّرجالّأنّخليدّوعن
ّمشهورّوهذاّأحمدّاإلمامّوذكرهّحربّرواه"ّأفعلّّلمّلهّخيرّذلكّأنّأعلمّأنيّولوالّأسواطاّرأسهّعلىّاجلدهّولكن
ّ.ّلهاّمتبعّبالسنةّعالمّّراشدّخليفةّوهوّالعزيزّعبدّبنّعمرّعن
ّلذلكّخالفّتابعّوالّصاحبّعنّيعرفّبإحسانّالّلهمّوالتابعينّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأصحابّقولّفهذا
ّ.ّلهّواستحسانّعليهّإقرارّبل

ّ:ّوجوهّفمنّاالعتبارّوأما
ّ.ّباألولىّوالمحاربةّّكالمجاهدةّدللعهّنقضاّفكانّومحاربةّلناّمجاهدةّنبيناّوشتمّدينناّعيبّأن:ّأحدها
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ّكماّباللسانّيكونّبالنفسّوالجهادّ{ّهللّاّّّّسّبيلّّّّفيّّوّأّنّفّسّكمّّّّبّأّمّواّلّكمّّّّوّجاّهّدوا}:ّكتابهّفيّقالّسبحانهّهللاّأنّذلكّيبين
ّرواه"ّوأموالكمّوألسنتكمّبأيديكمّالمشركينّجاهدوا:ّ"وسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبيّقالّمنهّأقوىّيكونّقدّبلّباليدّيكون

ّ.ّوغيرهّالنسائي
ّعنّينافحّالمسجدّّفيّمنبراّلهّينصبّوكان"ّوغازهمّاغزهم:ّ"ثابتّبنّلحسانّيقولّوسلمّعليهّهللاّصلىّوكان
"ّالقدسّبروحّأيدهّاللهم:ّ"وسلمّعليهّهللاّّصلىّالنبيّوقالّللمشركينّوهجائهّبشعرهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسول
ّ".ّالنبلّمنّفيهمّأنكىّهي:ّ"وقال"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّّرسولّعنّتنافحّدمتّماّمعكّبريلجّإن:ّ"وقال
ّذهبّلماّاألشرفّبنّكعبّّإنّحتىّحسانّهجاءّخشيةّالمسلمينّيؤذيّمماّأشياءّعنّيكفونّالمشركينّمنّعددّوكان
ّ.ّيؤويهّمنّبمكةّلهّيبقىّلمّحتىّعندهمّمنّفيخرجونهّّبقصيدةّحسانّهجاهمّبيتّأهلّعندّنزلّكلماّكانّمكةّإلى
ّبحقّتكلمّورجلّالمطلبّعبدّبنّحمزةّأفضلّالشهداء"ّو"ّّجائرّسلطانّعندّحقّكلمةّالجهادّأفضل:ّ"ّالحديثّوفي
ّ".ّّفقتلّبهّفأمرّجائرّسلطانّعند
ّدينّشتمّمنّأنّعلمّإليهّوالدعاءّّهللاّدينّوإظهارّوهجائهمّالمشركينّشتمّفيّالشأنّهذاّباللسانّالجهادّشانّكانّوإذا
ّ.ّللعهدّنقضّوذلكّوحاربهمّالمسلمينّجاهدّّفقدّعالنيةّبالسوءّهللاّكتابّوذكرّذلكّوأظهرّورسولهّهللا

ّمنّلناّيضمرونهّّماّعلىّلهمّكإقرارناّفهوّوالشركّالكفرّمنّيعتقدونهّماّعلىّأقررناهمّوإنّأنا:ّّ؟الثانيّالوجه
ّدينهمّوعلوّدمائناّسفكّويريدونّدينناّخالفّّيعتقدونّأنهمّنعلمّنحنّفإنناّلناّالغوائلّوتمنيّبناّالسوءّوإرادةّالعداوة

ّنقضواّوقاتلوناّحاربوناّبأنّاإلرادةّهذهّبموجبّعملواّفإذاّعليهّأقررناهمّّالقدرّفهذاّعليهّقدرواّلوّذلكّفيّويسعون
ّبينّفرقّّالّإذّالعهدّنقضواّولرسولهّهولدينّولكتابهّهللّالسبّإظهارّمنّالعقيدةّتلكّبموجبّعملواّّإذاّكذلكّالعهد
ّ.ّاالعتقادّوموجبّاإلرادةّبموجبّالعمل
ّرسولناّوشتمّدينناّفيّّالطعنّإظهارّعنّويمسكواّيكفواّأنّيقتضيّوبينهمّبينناّالذيّالعهدّمطلقّأن:ّالثالثّالوجه
ّمنهّيحذرهّمماّاآلخرّيؤمنّينالمتعاهدّمنّّواحدّكلّأنّالعهدّمعنىّألنّومحاربتناّدمائناّعنّاإلمساكّيقتضيّكما
ّألناّأولىّبلّالمحاربةّإظهارّنحذرّكماّوشتمهّالرسولّوسبّالكفرّّكلمةّإظهارّمنهمّنحذرّأناّالمعلومّومنّالعهدّقبل

ّهذاّّيعلمونّجميعاّوهمّقدرهّوعلوّشرفهّوإظهارّذكرهّورفعّوتوقيرهّالرسولّتعزيزّفيّاألموالّّونبذلّالدماءّنسفك
ّّ.واضحّوهذاّّالعهدّقبلّعليهّونقاتلهّنحذرهّكناّلماّفاعلّللعهدّناقضّلسبهّمنهمّرفالمظهّدينناّمن

ّهللاّرسولّوأصحابّالخطابّّبنّعمرّعليهّعاهدهمّالذيّفالعهدّذلكّيقتضّلمّلوّالمطلقّالعهدّأن:ّالرابعّالوجه
ّ.ّالعهدّذلكّمثلّعلىّجرواّإنماّّالذمةّأهلّوسائرّذلكّفيهّتبينّقدّمعهّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّهذا:ّ"الشامّأهلّنصارىّّصالحّحينّالخطابّبنّلعمرّكتب:ّقالّغنمّبنّالرحمنّعبدّعنّصحيحّبإسنادّحربّروى
ّأنّعلىّوأموالناّوذراريناّألنفسناّاألمانّسألناكمّعليناّّقدمتمّلماّإنكمّوكذاّكذاّمدينةّمنّالمؤمنينّأميرّهللاّلعبدّكتاب

ّأنفسناّعلىّذلكّشرطنا:ّآخرهّفيّوقالّأحداّإليهّندعواّوالّشركاّنظهرّوالّ:ّقالّأنّإلىّالشروطّوذكرّنحدثّال
ّحلّماّمناّلكمّّحلّوقدّلناّذمةّفالّأنفسناّعلىّوضمناهّلكمّشرطناّشيءّعنّخالفناّنحنّفإنّاألمانّعليهّّوقبلناّوأهلينا

ّ".ّوالشقاقّالمعاندةّأهلّمن
ّعدتّلئنّبيدهّنفسيّوالذيّّدينناّفيّعليناّلتدخلّأعطيناكّالذيّنعطكّلمّإنا:ّ"العقدّمجلسّفيّلهّعمرّقولّتقدمّوقد

ّ.ّعليهمّالشروطّصاحبّوعمر"ّعنقكّألضربن
ّالوجهّوهذاّمحاربينّّصارواّأظهروهاّمتىّوأنهمّالكفرّكلمةّيظهرواّالّأنّعليهمّالمسلمينّشروطّأنّبذلكّفعلم

ّبعضّخرجهّكماّتركهّعليهمّشرطّإذاّإالّّهبّالعهدّينتقضّال:ّيقولّمنّعندّللعهدّنقضاّالسبّيكونّأنّيوجب
ّ.ّالمذهبينّفيّالشافعيةّوبعضّأصحابنا
ّبعضّذكرهّكماّانتقضّّبفعلهّالعهدّانتقاضّعليهمّشرطّإذا:ّيقولّمنّعندّللعهدّنقضاّيكونّأنّيوجبّوكذلك

ّكلّبلّعقدهّيخالفّاعقدّعقدّإمامّبعدهّيكنّلمّّألنهّعمرّشروطّعلىّجارونّهمّإنماّالذمةّأهلّفإنّالشافعيّأصحاب
ّخالفّمنّإلىّيضافّأنّّسعىّوالذيّعقدهّحكمّعلىّجارونّاألئمة
ّإجماعّمعّالبتةّلهّوجهّالّحينئذّّالخالفّفإنّالسبّبإظهارّالعهدّانتقاضّعليهمّشرطّإذاّيخالفّالّأنهّالمسألةّهذهّفي

ّصحيحّشرطّوهوّذلكّعليهمّرطواشّقدّاألئمةّكانّفإذاّّاألصولّوفقّعلىّوجريانهّالشرطّهذاّصحةّعلىّالصحابة
ّ.ّقولّكلّعلىّبهّالعملّلزم

ّوذلةّصغارّأهلّأنهمّوعلىّّاإلسالمّأحكامّفيهاّتجريّلناّالدارّتكونّأنّعلىّالذمةّأهلّمعّالعقدّأن:ّالخامسّالوجه
ّوذلةّارصغّأهلّكونهمّينافيّالدينّفيّوالطعنّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالرسولّشتمّفإظهارّوصولحواّعوهدواّهذاّعلى
ّ.ّباقياّعهدهّيكونّفالّشيءّفيّالصغارّمنّيكنّّلمّفيهّوالطعنّالدينّسبّأظهرّمنّفإن
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ّوذلكّوتعظيمهّّإجالله:ّوتوقيرهّومنعهّنصره:ّوتعزيزهّوتوقيرهّرسولهّتعزيزّعليناّفرضّهللاّأن:ّالسادسّالوجه
ّأنّعلىّالذمةّأهلّنصالحّأنّيجوزّّفالّوالتوقيرّالتعزيزّدرجاتّأولىّذلكّبلّطريقّبكلّعرضهّصونّيوجب

ّبلّذلكّعلىّنصالحهمّالّأناّيعلمونّوهمّوالتوقيرّللتعزيزّتركّّذلكّمنّتمكينهمّفإنّذلكّويظهرواّنبيناّشتمّيسمعونا
ّالذيّالشرطّنقضواّفقدّفعلوهّفإذاّعاهدناهمّذلكّوعلىّطريقّبكلّعنهّونزجرهمّذلكّّعنّنكفهمّأنّعليناّالواجب

ّ.ّوبينهمّّبيننا
ّالجهادّأعظمّمنّوألنهّّالمفروضّالتعزيزّمنّألنهّعليناّفرضّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّنصرّأن:ّالسابعّهالوج
ّّتّنّصّروّهّّإالّّ}:ّقولهّإلى{ّاألّّرّضّّّإّلىّاّثاّقّلّتمّّّهللّاّّّّسّبيلّّّّّفيّاّنّفّرواّّلّكمّّّّقيلّّّّإّذاّّلّكمّّّّما}:ّسبحانهّقالّولذلكّهللاّسبيلّفي
ّّإّلىّّأّنّصاّريّّمنّّّّلّلّحّواّرّيينّّّّمّرّيمّّّاّبنّّّّعيّسىّّقالّّّّكّماّهللّاّّّّأّنّصارّّّّكوّنواّاّلّذيّنّآّمّنواّّّأّيّهاّّيا}:ّتعالىّوقال{ّهللّاّّّّنّصّرهّّّّقدّّفّّ

ّالمسلم:ّ"وبقولهّ"ّمظلوماّأوّظالماّأخاكّانصر:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّبقولهّواجبّالمسلمينّآحادّنصرّّبلّاآلية{ّهللّاّّ
ّ.ّوسلم؟ّّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّينصرّالّفكيف"ّيظلمهّوالّيسلمهّالّالمسلمّأخو
ّيؤذيهّمنافقّمنّمؤمناّّحمىّمن:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّقولهّإلىّترىّأالّيؤذيهّممنّعرضهّحمايةّالنصرّأعظمّومن
ّ".ّالقيامةّيومّجهنمّنارّمنّجلدهّهللاّحمى
ّفلماّساكتّوهوّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّعندّبكرّأباّرجلّوسبّمنتصراّشتمهّبمثلّالشاتمّقابلّمنّسمىّولذلك
ّفلماّعليهّيردّالملكّكان:ّ"فقالّقمتّألنتصرّأخذتّّفلماّقاعدّوأنتّيسبنيّكانّهللاّرسولّيا:ّفقالّقامّلينتصرّأخذ

ّ.ّوسلمّعليهّهللاّصلىّلقاّكماّأو"ّالملكّذهبّوقدّّألقعدّأكنّفلمّالملكّذهبّانتصرت
ّوالقاتلّالضاربّكافىّّلمنّيقولونّكما"ّمنتصرا"ّوالشاتمّالسابّكافىّلمنّيقولونّكالمهمّفيّمعروفّكثيرّوهذا

ّ".ّمنتصرا"
ّهللاّنصرّرجلّإلىّتنظرواّّأنّأحببتمّإذا:ّ"شتمتهّلماّمروانّبنتّقتلّللذيّقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّأنهّتقدمّوقد

ّهللاّصلىّالنبيّسابّبالسيفّضربّحينّالمشركينّّصفّخرقّالذيّللرجلّوقال"ّهذاّإلىّانظروافّبالغيبّورسوله
ّ".ّّورسوله؟ّهللاّنصرّرجلّمنّأعجبتم:ّ"وسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّفقالّوسلمّعليه

ّالّقدّغيرهّعرضّفيّالوقيعةّألنّحقّغيرهّفيّذلكّمنّأبلغّنصراّكونهّفيّوسلمّعليهّهللاّصلىّعرضهّوحماية
ّ.ّحسناتّبهاّلهّتكتبّبلّمقصودةّتضر
ّاالحترامّسقطّانتهكّّمتىّالعرضّفإنّبالكليةّهللاّلدينّمنافّفإنهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّعرضّانتهاكّأما

ّكلهّالدينّقيامّلهّوالتوقيرّوالتعظيمّعليهّّوالثناءّالمدحةّفقيامّالدينّفبطلّالرسالةّمنّبهّجاءّماّفسقطّوالتعظيم
ّألنّبالقتلّلهّواالنتصارّعرضهّانتهكّممنّلهّننتصرّأنّعليناّوجبّّكذلكّكانّوإذاّكلهّالدينّسقوطّذلكّوسقوط
ّ.ّهللاّّلدينّانتهاكّعرضهّانتهاك
ّالدينّيبطلّالّفإنهّّمعيناّغيرهّعرضّانتهاكّبخالفّالقتلّاستحقّباإلفسادّهللاّدينّفيّسعىّمنّأنّالمعلومّومن

ّتركّعلىّنعاهدهّلمّكماّغيرهّمنّوالّمنهّّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّلرسولّاالنتصارّكترّعلىّنعاهدهّلمّوالمعاهد
ّأنّعليناّوجبّفقدّسبهّفإذاّذلكّعلىّنعاهدهّلمّأناّيعلمّوهوّذلكّّعلىّنعاهدهّأنّيجوزّوالّالمسلمينّحقوقّاستيفاء
ّ.ّتأملهّلمنّواضحّبينّوهذاّقتلهّفيجبّذلكّتركّعلىّمعهّّعهدّوالّبالقتلّلهّننتصر
ّفمتىّاإلسالمّبالدّفيّبدينهمّّتختصّالتيّالمنكراتّمنّشيئاّيظهرواّالّأنّعلىّعوهدواّقدّالكفارّأن:ّالثامنّالوجه

ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسبّأظهرواّفمتىّلهمّّديناّإظهارهاّكانّوإنّإظهارهاّعلىّالعقوبةّاستحقواّأظهروها
ّ.ّتقدمّكماّالقتلّّذلكّوعقوبةّذلكّعقوبةّاستحقوا
ّبعدّفعلوهّإذاّعليهّيعاقبونّّوأنهمّالسبّإظهارّمنّممنوعونّأنهمّعلمناهّالمسلمينّبينّخالفّالّأنه:ّالتاسعّالوجه
ّاستحقواّالجناياتّمنّعليهّيقرواّلمّماّفعلواّوإذاّّكفرّمنّعليهّهمّماّعلىّأقرواّكماّعليهّيقرواّلمّأنهمّفعلمّالنهي

ّمنّالواحدّسبّمجردّفإنّباطلّواألولّقتالّأوّقطعاّأوّوحبساّجلداّتكونّّأنّإماّسبالّوعقوبةّباالتفاقّالعقوبة
ّالمسلمين
ّاألمةّمنّغيرهّسبّومنّالرسولّّسبّمنّاستوىّكذلكّالرسولّسبّكانّفلوّوالحبسّالجلدّيوجبّالمسلمينّوسلطان

ّ.ّالقتلّفتعينّلهّمعنىّالّوالقطعّبالضرورةّباطلّوهو
ّطائفةّإليهّذهبّكماّعهدهمّّانتقضّعليهّعوهدواّمماّشيئاّخالفواّمتىّأنهمّيقتضيّالجليّسالقياّأن:ّالعاشرّالوجه
ّيفسخّأنّفإماّعليهّعاقدّبماّالمتعاقدينّأحدّيفّلمّوإذاّّالعقودّمنّعقدّوالعهدّالعهدّبدونّمباحّالدمّفإنّالفقهاءّمن

ّوالحكمةّالعقودّمنّوغيرهاّوالهبةّوالنكاحّالبيعّعقدّفيّمقررّأصلّهذاّفسخهّمنّّاآلخرّالعاقدّيتمكنّأوّبذلكّالعقد



71 

 عبدالرؤوف أبومجد البيضاوي: اختزال وتوضيب                       (                ص)تم الرسولاالصارم المسلول على شمختزل 

ّفإنّملتزمّّغيرّهذاّصارّاآلخرّيلتزمهّلمّفإذاّالتزمهّبماّاآلخرّيلتزمّأنّبشرطّالتزمهّماّالتزمّإنماّفإنهّّظاهرةّفيه
ّ.ّمثلهّثبوتّّفيّاختلفواّوإنماّالعقالءّباتفاقّعدمهّعندّبعينهّيثبتّالّبشرطّالمعلقّالحكم

ّأنّلهّبلّالشرطّبفواتّالعقدّّينفسخّلمّالشرطّبدونّيبذلهّأنّلهّبحيثّللعاقدّحقاّعليهّالمعقودّكانّفإنّهذاّتبينّإذا
ّلمّونحوهاّبالواليةّلهّيتصرفّممنّلغيرهّأوّهللّحقاّّكانّوإنّالمبيعّفيّصفةّأوّكفيالّأوّرهناّشرطّإذاّكماّيفسخه
ّفظهرتّحرةّالزوجةّتكونّأنّشرطّإذاّكماّفسخهّعليهّجبيّأوّالشرطّبفواتّّالعقدّينفسخّبلّالعقدّإمضاءّلهّيجز
ّمسلمةّّالزوجةّتكونّأنّشرطّأوّكافراّفبانّمسلماّالزوجّيكونّأنّشرطّأوّاإلماءّنكاحّلهّيحلّالّّممنّوهوّأمة

:ّيلقّفقدّعليهمّشرطّمماّشيئاّّخالفواّفإذاّالمسلمينّولعامةّهللّحقّهوّبلّلإلمامّحقاّليسّالذمةّوعقدّوثنيةّفبانت
ّبمجردّينفسخّالّالعقدّأنّظناّاإلسالمّدارّمنّويخرجهّّبمأمنهّيلحقهّأن:ّوفسخهّالعقدّيفسخّأنّاإلمامّعلىّيجب

ّ.ّفسخّغيرّمنّبفواتهّالعقدّانفسخّللعاقدّالّهللّحقاّكانّإذاّالمشروطّألنّضعيفّفسخهّوهذاّيجبّبلّالمخالفة
ّبدارّالمقامّعلىّويعاهدهمّّالجزيةّمنهمّيأخذّأنّلغيرهّوالّللسلطانّيجوزّالّهللّحقّالذمةّأهلّعلىّالشروطّوهنا

ّذاكّفإنماّالشروطّهذاّبدونّإقرارهمّجوازّفرضناّّولوّالقرآنّبنصّقتالهمّعليهّوجبّوإالّالتزموهاّإذاّإالّاإلسالم
ّماّعلىّمإقرارهّفرضّولوّبحالّعليهّإقرارهمّيجوزّفالّالمسلمينّيضرّّماّفأماّفيهّالمسلمينّعلىّضررّالّفيما
ّ.ّورسولهّكتابهّعلىّوالطعنّهللاّدينّإفسادّعلىّإقرارهمّيجوزّفالّوأموالهمّأنفسهمّّفيّالمسلمينّيضر
ّوخصّيضرهمّالّماّدونّّالمخالفةّمنّالمسلمينّيضرّبماّينتقضّعهدهمّإن:ّالفقهاءّمنّكثيرّقالّالمراتبّولهذه

ّ.ّدينهمّفيّالمضراتّأعظمّالرسولّّعلىّنوالطعّدنياهمّفيّيضرهمّماّدونّدينهمّفيّيضرهمّماّبعضهم
ّ:ّوجهينّّمنّثابتّالشرطّوهذاّالرسولّسبّيظهرواّالّأنّعليهمّشرطّقد:ّفنقولّهذاّتبينّإذا

ّمنّوالزوجّالمرأةّوسالمةّّالثمنّوحلولّالعيوبّمنّالمبيعّسالمةّأنّكماّومقتضاهّالذمةّعقدّموجبّأنه:ّأحدهما
ّالعقدّموجبّفإنّومقتضاهّالمطلقّالعقدّموجبّّهوّمسلمةّحرةّالزوجةّكانتّإذاّوحريتهّالزوجّوإسالمّالوطءّموانع
ّ.ّالمبيعّكسالمةّبهّيتلفظّّلمّوإنّشرطهّالعاقدّأنّعرفاّيظهرّماّهو

ّكماّويطلبونهّالذمةّبعقدّّيقصدونهّالمسلمينّأنّيعلمّماّمنّالرسولّوسبّالدينّفيّالطعنّعنّاإلمساكّأنّومعلوم
ّظاهرّكانّوإذاّالذمةّعقدّموجبّالعامّاألذىّعنّّوالكفّالمؤذياتّأكبرّمنّفإنهّوأولىّتلتهممقاّعنّالكفّيطلبون

ّفظاهرّيشرطهّلمّوإنّالعيبّبظهورّالفسخّلهّيثبتّحتىّالعيوبّمنّسليمةّّالسلعةّأنّعلىّدخلّأنهّالمشترىّحال
ّلسانّّأوّبيدّفيهّوالطعنّدينهمّإفسادّنعّيكفونّالمشركينّأنّعلىّدخلواّأنهمّالذمةّأهلّالذينّعاقدواّّالمسلمينّحال
ّالمشتريّأنّالبائعّكعلمّذلكّيعلمونّّالذمةّوأهلّذلكّعلىّيعاهدوهمّلمّدينهمّفيّالطعنّيظهرونّأنهمّعلمواّلوّوأنهم
ّ.ّبهّخفاءّوالّوأشهرّّأظهرّهذاّبلّسالمّالمبيعّأنّعلىّمعهّدخلّإنما

ّكانّومنّعمرّوسلمّعليهّّهللاّصلىّهللاّرسولّأصحابّهمّأوالّوهمعاهدّالذينّأنّالشرطّهذاّثبوتّفي:ّالثانيّالوجه
ّعنّاإلمساكّعليهمّشرطّأنهّمتضمنّعهدّوهوّّعاهدوهمّالذينّأقوالّوذكرناّوبينهمّبينناّالذيّالعهدّنقلناّوقدّمعه

ّمشروطّذلكّأنّثبتّاوإذّعهدّوبينهمّبينناّيبقّولمّوأموالهمّدمائهمّحلتّذلكّّفعلواّإذاّوأنهمّالمسلمينّدينّفيّالطعن
ّإسالمّكاشتراطّّهللاّحقّالشرطّوألنّعليهمّمشروطّأيضاّاالنفساخّألنّالعقدّانفساخّيوجبّفزوالهّالعقدّّفيّعليهم
ّأوّغصباّالمبيعّأوّوثنيةّالمرأةّأوّّكافراّالزوجّظهرّإذاّيبطلّكماّالعقدّبطلّالشرطّهذاّفاتّفإذاّوالزوجةّالزوج
ّكماّاألشياءّهذهّفإنّالقبضّبعدّالمبيعّتلفّأوّاآلخرّعلىّّأحدهماّيحرمّرضاعّأوّهرصّالزوجينّبينّتجددّأوّحرا
ّمنّواألفعالّاألقوالّهذهّوجودّفكذلكّعليهّطروءهاّأوّلهّمقارنتهاّالعقدّأبطلّبهاّالعلمّّمعّالعقدّعلىّاإلقدامّيجزّلم
ّلوّأناّعلىّفسخّإنشاءّّغيرّمنّعقدهّلفسخّباموجّوجودهاّكانّعليهاّإقامتهّمعّيعاهدهّأنّلإلمامّيجزّلمّلماّالكافرّ

ّالواليّاشترىّلوّفإنهّللمسلمينّعقدهّألنهّترددّّبغيرّفسخهّعليهّيجبّفإنهّاإلمامّبفسخّإالّينفسخّالّالعقدّأنّقدرنا
ّ.ّهلعقدّفسخّلهّوقتلهّوبفعلهّبقولهّيكونّوفسخهّاليتيمّمالّمنّفاتّماّّاستدراكّعليهّوجبّمعيبةّفبانتّلليتيمّسلعة
ّالمسلمينّعلىّضررّفيهّّماّفعلّللسلطانّوليسّالمسلمينّعلىّضرراّفيهّفإنّالقولّبجردّيفسخهّأنّلهّيجوزّالّنعم
ّّ:وقولناّتركهّعلىّالقدرةّمع
ّ.ّمحالّينافيهّماّوجودّّمعّالعقدّبقاءّفإنّالوجهّهوّواألولّدمهّيعصمّعهدّلهّيبقّلمّأي"ّعهدهّانتقضّالذميّإن"ّ

ّبدونّيصالحهمّأنّلإلمامّليسّّأنهّعلىّبناءّتنافيهّالمخالفاتّجميع:ّيقولّفقائلّالعقدّينافيّفيماّلفقهاءاّاختلفّهناّنعم
ّ.ّعمرّشرطّالتيّالشروطّمنّشيء
ّكماّذلكّدونّهوّماّّعلىّمصالحتهمّجوازّعلىّبناءّبالمسلمينّالمضرةّالمخالفاتّهيّتنافيهّالتي:ّيقولّوقائل

ّ.ّاإلسالمّضعفّحالّأوالّسلموّعليهّهللاّصلىّالنبيّصالحهم
ّ.ّونحوهاّّالرسولّعلىّكالطعنّالدنياّأوّالدينّفيّالعامّالضررّيوجبّماّهيّتنافيهّالتي:ّيقولّوقائل
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ّللمتبايعينّيجوزّالّّماّأنّكماّللعقدّمنافّفهوّيفعلونهّكونهمّمعّيعاهدهمّأنّلإلمامّيجوزّالّماّفكلّوبالجملة
ّ.ّللعقدّمنافّفهوّوجودهّمعّيتعاقداّأنّوالمتناكحين

ّوهذاّأرادواّإذاّفعلهّمنّّممكنينّكونهمّمعّأعنيّمنهمّوجودهّمعّيعاهدهمّأنّلإلمامّيجوزّالّالدينّفيّالطعنّوإظهار
ّ.ّبالقتلّعليهّيعاقبونّوأكثرهمّّبالتعزيرّفعلهّعلىّيعاقبونّبعضهمّولهذاّعليهّالمسلمونّأجمعّمما
ّ.ّعنقهّمنّاإلسالمّرقبةّخلعّقدفّفيهّشكّومنّالمسلمّفيهّيشكّالّمماّوهو
ّبالّبذلكّينفسخّعقدهّفإنّّالعقدّابتداءّتنافيّمخالفةّشرطاّخالفّومنّللعقدّمنافياّكانّعليهّيجوزّالّالعقدّكانّوإذا
ّينفسخّالعقدّفإنّالكافرّتحتّالمرأةّإسالمّأوّالمسلمّّارتدادّمثلّالعقدّابتداءّيمنعّديناّأحدثّإذاّالزوجينّكأحدّريب
ّ.ّمواضعهّفيّمقررّهوّكماّالقاضيّعرضّبعدّالعدةّأوّانقضاءّّعقبّأوّالحالّفيّإماّ:بذلك

ّلماّبينّوهذاّبهاّعقدهمّانفساخّّفيجبّابتداءهّتنافيّمخالفةّالعقدّبموجبّمخالفةّالدينّفيّالطعنّالذمةّأهلّفإحداث
ّ.ّاألصولّقياسّمقتضىّهوّذلكّأنّويتبينّالفقهاءّّجميعّعندّذكرناهّبماّالعقدّانفساخّيوجبّوهوّتأمله
ّجهةّمنّشيئاّفيهّيذكرّأنّيحتجّّفلمّسبّإذاّالمسلمّفأماّالذميّفيّالمعنىّجهةّمنّذكرناهاّالتيّالوجوهّهذهّأنّواعلم
ّردةّسبهّهلّفيهّاألمرّتحقيقّتعالىّهللاّشاءّإنّسيأتيّولكنّّوفاقّمحلّالمحلّولكونّحقهّفيّذلكّلظهورّالمعنى
ّمعّللسبّيقتلّوهلّحال؟ّكلّعلىّبقتلهّمتغلظّالردةّمنّنوعّهوّأوّمغلظةّزيادةّّعنّيةالخالّالرددّكسائرّمحضة
ّ.ّأعلمّسبحانهّوهللاّال؟ّأمّبإسالمهّّالحكم
ّّأذىّّّّأّشّرّكواّاّلّذينّّّّوّمنّّّمّّّقّبّلكّّّّّمنّّّاّلّكّتابّّّّأوّتواّاّلّذينّّّّمنّّّّوّلّتّسّمّعنّّّّوّأّنّفّسّكمّّّّأّمّواّلّكمّّّّفيّّلّتّبّلّونّّ}:ّتعالىّقالّفقد:ّقيلّفإن

ّأذاهمّعلىّالصبرّإلىّودعاناّالكثيرّاألذىّمنهمّنسمعّّأناّفأخبر{ّاأّلّمورّّّّعّزمّّّّمنّّّّذّلكّّّّفّإنّّّّوّتّتّقواّّتّصّبّرواّّوّإنّّّّكّثيراّّ
ّ.ّالبابّهذاّمن{ّّأذىّّّّإالّّّوّكمّّّيّضرّّّّلنّّ}:ّتعالىّوقولهّورسولهّودينهّهللاّكتابّّفيّالطعنّعاماّأذىّيؤذيناّوإنما
ّ.ّالكفارّمنّالجملةّّفيّمسموعّهوّوإنماّوالعهدّالذمةّأهلّمنّمسموعّذلكّأنّبيانّاآليةّفيّليس:ّأوال:ّقلنا

ّالّفإنهّالقدرةّعندّعليهمّّهللاّحدّوإقامةّالمكنةّعندّقتالهمّيمنعّالّهللاّوبتقوىّأذاهمّعلىّبالصبرّاألمرّإن:ّوثانيا
ّونجاهدهّنقاتلهّأنّعليناّوجبّوبينهّبينناّعهدّفالّورسولهّّهللاّيؤذيّكتابياّأوّمشركاّسمعناّإذاّأناّالمسلمينّينبّخالف

ّذلكّأمكنّإذا
ّكانّالمدينةّقدمّلماّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأنّوذلكّالوجوهّبعضّمنّمنسوخّشابههاّوماّاآليةّهذهّأن:ّوثالثا
ّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفهادنّكتابّصاحبّأوّّمشركا:ّصنفينّذاكّإذّاألرضّأهلّنوكاّومشركونّكثيرّيهودّبها

ّّلّوّّاّلّكّتابّّّّأّهلّّّّمنّّّّكّثيرّّّّودّّ}:ّتعالىّقولهّفيّكماّوالصفحّبالعفوّذاكّإذّّهللاّوأمرهمّوغيرهمّاليهودّمنّبهاّمنّوسلم
{ّّبّأّمّرهّّّهللاّّّّّّيّأّتيّّّّحّتىّّواّصّفّحواّّفاّعّفواّاّلّحقّّّّلّهمّّّّتّبّينّّّّماّّبّعدّّّّمنّّّّأّنّفّسّهمّّّّعّندّّّّمنّّّداّّّحسّّّّكّفاراّّّّإيّماّنّكمّّّّّبّعدّّّّمنّّّّيّرّدوّنّكمّّ
ّأكثرّرقابّأذلتّفإنهاّبدرّوقعةّّالعزّأولّفكانّجندهّويعزّدينهّهللاّيظهرّأنّإلىّعنهمّوالصفحّبالعفوّهللاّفأمره
ّ.ّالكفارّسائرّوأرهبتّنةبالمديّالذينّالكفار
ّإكافّعلىّحماراّركبّ:ّ"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأنّزيدّبنّأسامةّعنّعروةّعنّالصحيحينّفيّأخرجاّوقد
ّمرّحتىّفسارّبدرّوقعةّقبلّالخزرجّبنّالحارثّّبنيّفيّعبادةّبنّسعدّيعودّزيدّبنّأسامةّوأردفّفدكيةّقطيفةّعلى

ّالمسلمينّمنّأخالطّالمجلسّفيّوإذاّأبيّبيّهللاّعبدّيسلمّأنّقبلّّوذلكّسلولّبنّأبيّبنّهللاّعبدّفيهّبمجلس
ّأبيّابنّّخمرّالدابةّعجاجةّالمجلسّغشيتّفلماّرواحةّبنّهللاّعبدّالمجلسّوفيّواليهودّاألوثانّّعبدةّوالمشركين

ّعليهمّوقرأّهللاّإلىّفدعاهمّنزلفّّوقفّثمّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفسلمّعليناّتغبرواّال:ّقالّثمّبردائهّأنفه
ّارجعّمجالسناّفيّبهّتؤذناّفالّحقاّكانّإنّتقولّمماّأحسنّّالّإنهّالمرءّأيها:ّسلولّبنّأبيّبنّهللاّعبدّفقالّالقرآن
ّفيّبهّفاغشناّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّياّبلى:ّرواحةّبنّهللاّعبدّفقالّعليهّّفاقصصّجاءكّفمنّرحلكّإلى

ّيتثاورونّكادواّحتىّواليهودّوالمشركونّالمسلمونّفاستبّذلكّنحبّافإنّّمجالسنا
ّدخلّحتىّدابتهّوسلمّعليهّّهللاّصلىّهللاّرسولّركبّثمّسكتواّحتىّيخفضهمّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّيزلّفلم

ّأبيّبنّهللاّعبدّيريدّحباب؟ّأبوّقالّماّتسمعّألمّسعدّّيا:ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّلهّفقالّعبادةّبنّسعدّعلى
ّالذيّبالحقّهللاّجاءّلقدّالكتابّعليكّنزلّفوالذيّواصفحّعنهّاعفّهللاّرسولّّيا:ّعبادةّبنّسعدّقالّوكذاّكذاّقال
ّأعطاكّالذيّّبالحقّذلكّهللاّردّفلماّبالعصابةّفيعصبوهّيتوجوهّأنّعلىّالبحرةّهذهّأهلّاصطلحّولقدّّعليكّأنزل
ّ.ّهللاّرسولّعنهّفعفاّرأيتّماّبهّفعلّالذيّفذلكّبذلكّشرق
ّويصبرونّتعالىّهللاّّأمرهمّكماّالكتابّوأهلّالمشركينّعنّيعفونّوأصحابهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّوكان
ّّتّصّبّرواّّوّإنّّّّكّثيراّّّىّّّأذّّأّشّرّكواّاّلّذينّّّّوّمنّّّّّقّبّلّكمّّّّمنّّّاّلّكّتابّّّّأوّتواّاّلّذينّّّّمنّّّّوّلّتّسّمّعنّّ}:ّتعالىّهللاّقالّاألذىّعلى
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ّّحّسداّّّّكّفاراّّّّإيّماّنّكمّّّّبّعدّّّّمنّّّّيّرّدوّنّكمّّّّلّوّّاّلّكّتابّّّّأّهلّّّّمنّّّّكّثيرّّّّودّّ}ّّ:ّوجلّعزّهللاّوقال{ّاأّلّمورّّّّعّزمّّّّمنّّّّذّلكّّّّفّإنّّّّوّتّتّقوا
ّ.ّ{ّّقّديرّّّّشّيءّّّّكلّّّّعّلىّهللّاّّّّإنّّّّبّأّمّرهّّّهللاّّّّّيّأّتيّّّّحّتىّّواّصّفّحواّّفاّعّفواّاّلّحقّّّمّّّلهّّّّتّبّينّّّّماّّّبّعدّّّّمنّّّّأّنّفّسّهمّّّّعّندّّّّمنّّ

ّرسولّغزاّفلماّفيهمّّوجلّعزّهللاّأذنّحتىّتعالىّهللاّأمرهّماّالعفوّفيّيتأولّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّوكان
ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّوقفلّقريشّّصناديدّمنّقتلّمنّبهّتعالىّهللاّفقتلّبدراّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللا

ّمنّمعهّومنّسلولّبنّأبيّابنّفقالّقريشّوسادةّالكفارّّصناديدّمنّأسارىّمعّغانمينّمنصورينّوأصحابه
ّ.ّللبخاريّاللفظّلموافأسّاإلسالمّعلىّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفبايعواّتوجهّقدّهذاّأمر:ّاألوثانّعبدةّالمشركين

ّّعّنّهمّّّّفاّعفّّ{ّ}ّبّمّصّيّطرّّّّّعّلّيّهمّّّّلّستّّ{ّ}اّلّمّشّرّكينّّّّعنّّّّوّأّعّرضّّ}:ّتعالىّقولهّعباسّابنّعنّطلحةّأبيّبنّعليّوقال
ّّأّيامّّّّيّرّجونّّّالّّلّلّذينّّّّيّغّفّرواّآّمّنواّّلّلّذينّّّلّّقّّ{ّ}ّبّأّمّرهّّّّهللّاّّّّيّأّتيّّّّحّتىّّواّصّفّحواّّفاّعّفوا{ّ}ّوّتّصّفّحواّّتّعّفواّّوّإنّّ{ّ}ّواّصّفحّّ

:ّتعالىّقولهّكلهّذلكّنسخّفإنهّالمشركينّعنّوالصفحّبالعفوّالمؤمنينّبهّّهللاّأمرّمماّالقرآنّفيّهذاّونحو{ّهللّاّّ
ّّوّهمّّ}ّّ:ّقولهّإلى{ّاآلّخرّّّّباّلّيّومّّّّوالّّباهلّلّّّّيّؤّمّنونّّّالّّذينّّالّّّّقاّتّلوا}:ّتعالىّوقوله{ّّوّجّدّتّموّهمّّّّحّيثّّّّاّلّمّشّرّكينّّّّفاّقّتّلوا}

ّ.ّالمشركينّعنّعفوهّهذاّفنسخ{ّّصاّغّرونّّ
ّثمّوقضائهّبأمرهّهللاّّيأتيّحتىّويصفحّعنهمّيعفوّأنّنبيهّهللاّأمر:ّقالّقتادةّعنّوغيرهّأحمدّاإلمامّروىّوكذلك
ّّوالّاآلّخرّّّّباّلّيّومّّّّوالّّباهللّّّّّيّؤّمّنونّّّالّّاّلّذينّّّّقاّتّلوا}:ّتعالىّفقالّوقضائهّبأمرهّهللاّفأتىّبراءةّوجلّعزّهللاّأنزل

ّيسلمواّحتىّالكتابّأهلّبقتالّفيهاّهللاّوأمرّقبلهاّكانّماّاآليةّّهذهّفنسخت:ّقالّاآلية{ّّوّرّسوّلهّهللاّّّّّحّرمّّّّماّّيّحّرّمونّّ
ّ.ّلهمّّقمةونّصغاراّبالجزيةّيقرواّأو

:ّتعالىّكقولهّقتالهّعنّّكفّمنّيقاتلّيكنّلمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّالزهريّعنّعقبةّبنّموسىّذكرّوكذلك
ّّ.اءةبرّنزلتّأنّإلى{ّّسّبيالّّّّعّلّيّهمّّّّّلّكمّّّهللّاّّّّجّعلّّّّفّماّالّسّلمّّّّإّلّيّكمّّّّوّأّلّقّواّّيّقاّتّلوّكمّّّّفّلمّّّاّعّتّزّلوّكمّّّّفّإنّّ}

ّينبذّوإنّيكفواّلمّأوّعنهّّكفواّسواءّوكتابيهمّوثنيهمّبالقتالّالكفارّجميعّيبتدئّأنّأمرّبراءةّنزلتّلماّأنهّذلكّوجملة
ّقدّكانّأنّبعد{ّّعّلّيّهمّّواّغّلظّّّّواّلّمّناّفّقينّّّاّلّكّفارّّّّجاّهدّّ}ّّ:ّفيهاّلهّوقيلّوبينهمّبينهّكانتّالتيّالمطلقةّالعهودّتلكّإليهم
ّ.ّ{ّّأّذاّهمّّوّدعّّّّواّلّمّناّفّقينّّّّاّلّكاّفّرينّّّّتّطعّّّّوال}:ّلهّقيل

ّأذاهمّعلىّبالصبرّمأموراّّكانّفقدّبدرّوقبلّبراءةّقبلّفأماّقبلهاّكانّماّاآليةّهذهّنسخت:ّأسلمّبنّزيدّقالّولهذا
ّممنّوغيرهّاألشرفّبابنّفعلّكماّمهسالّعمنّويمسكّّيؤذيهّمنّيقاتلّكانّفقدّبراءةّوقبلّبدرّبعدّوأماّعنهمّوالعفو
ّالظاهرّاألذىّيسمعونّبدرّقبلّفكانواّالدينّعزّكمالّكانتّمكةّوفتحّّالدينّعزّأساسّكانتّفبدرّيؤذيهّكان

ّأمرواّتبوكّوفيّعليهّبالصبرّفيؤمرونّوغيرهمّالمنافقينّجهةّمنّالسرّفيّيؤذونّبدرّوبعدّّعليهّبالصبرّويؤمرون
ّلعلمهّبغيظهّماتّبلّعامّّوالّخاصّمجلسّفيّأذاهمّمنّمنافقّوالّكافرّبعدهاّيتمكنّفلمّافقينوالمنّللكفارّباإلغالظّ

ّ.ّاألشرفّبنّكعبّقتلّأنّإلىّللمسلمينّّوأذىّاستطالةّلليهودّبدرّبعدّكانّوقدّتكلمّإذاّيقتلّبأنه
ّيهوديّبهاّفليسّوهللاّبعدّالوقعتنّّيهودّخافتّوقدّفأصبحنا:ّقالّمسلمةّبنّمحمدّعنّحديثهّفيّإسحاقّبنّمحمدّقال
ّ.ّنفسهّعلىّيخافّوهوّإال

ّفوثب"ّفاقتلوهّيهودّّرجالّمنّبهّظفرتمّمن:ّ"قالّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأنّمحيصةّعنّبإسنادهّوروى
ّذاكّإذّمسعودّابنّحويصةّوكانّفقتلهّويبايعهمّّيالبسهمّكانّيهودّتجارّمنّرجلّسنينةّابنّعلىّمسعودّبنّمحيصة

ّبطنكّفيّشحمّلربّوهللاّأماّقتلتهّهللاّعدوّأي:ّويقولّبهّيضرّحويصةّجعلّّقتلهّفلماّمحيصةّمنّأسنّوكانّيسلمّلم
ّلضربتّبقتلكّّأمرنيّلوّمنّبقتلهّأمرنيّلقدّوهللا:ّلهّفقلت:ّمحيصةّفقالّحويصةّإسالمّألولّكانّإنّّفوهللاّمالهّمن

ّلقتلتني؟ّبقتليّمحمدّأمركّلو:ّفقالّعنقك
ّ.ّلعجبّمنكّهذاّبلغّديناّإنّوهللا:ّحويصةّفقالّوهللاّنعم:ّيصةمحّفقال
ّمنّوعدهّالذيّبأمرهّّهللاّأتىّفلماّاألشرفّابنّقتلّيومّمنّوخافتّوذلتّحذرتّاليهودّأنّإسحاقّابنّغيرّوذكر
ّيعطواّحتىّبالكتاّأهلّوبقتالّكافةّالمشركينّّوبقتالّالمعاهدينّإلىّبالبراءةّرسولهّأمرّالمؤمنينّوعزّالدينّظهور
ّ.ّصاغرونّوهمّيدّعنّالجزية
ّالذينّاليهودّمنّأحدّّمنّيؤخذّالّذاكّإذّوكانّاألمرّأولّفيّبهماّأمرهمّاللذينّوالتقوىّالصبرّعاقبةّذلكّفكان

ّوالّبيدهّورسولهّهللاّنصرّيمكنهّالّمستضعفّّمؤمنّكلّحقّفيّاآلياتّتلكّوصارتّجزيةّغيرهمّوالّبالمدينة
ّعلىّيقدرّقويّمؤمنّكلّحقّفيّالمعاهدينّعلىّالصغارّآيةّوصارتّّونحوهّالقلبّمنّعليهّيقدرّبماّفينتصرّبلسانه
ّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّعمرّآخرّفيّيعملونّالمسلمونّكانّونحوهاّاآليةّوبهذهّلسانهّأوّّبيدهّورسولهّهللاّنصر

ّينصرونّالحقّعلىّقائمينّّاألمةّهذهّمنّائفةطّتزالّالّالساعةّقيامّإلىّهوّوكذلكّالراشدينّخلفائهّعهدهّوعلىّوسلمّ
ّبآيةّفليعملّمستضعفّفيهّهوّوقتّفيّأوّمستضعفّّفيهاّهوّبأرضّالمؤمنينّمنّكانّفمنّالتامّالنصرّورسولهّهللا
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ّأئمةّقتالّبآيةّيعملونّفإنماّالقوةّأهلّوأماّوالمشركينّالكتابّأوتواّالذينّمنّّورسولهّهللاّيؤذيّعمنّوالصفحّالصبر
ّ.ّصاغرونّوهمّيدّعنّالجزيةّيعطواّحتىّالكتابّأوتواّالذينّقتالّوبآيةّالدينّفيّيطعنونّّالذينّفرالك
ّهللاّّّّّبهّّّّيّحّيكّّّّلمّّّّبّماّّحّيّوكّّّّّجاّءوكّّّّوّإّذا}:ّقولهّإلى{ّالّنّجّوىّّعنّّّّنّهواّاّلّذينّّّّإّلىّّترّّّّأّلمّّ}:ّتعالىّهللاّقالّقد:ّقيلّفإن

ّتحيةّالرسولّيحيونّأنهمّفأخبر{ّاّلّمّصيرّّّّفّبّئسّّّّيّصّلّوّنّهاّّّجّهّنمّّّّحّسّبّهمّّّّنّقولّّّّبّماّهللاّّّّّيّعّذّبّناّّلّوالّّأّنّفّسّهمّّّّفيّنّّّوّيّقوّلو
ّّ.بواجبّليسّالدنياّفيّتعذيبهمّأنّفعلمّعليهاّيكفيهمّّاآلخرةّفيّالعذابّأنّوأخبرّمنكرة
ّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّّفقالّعليكّالسام:ّفقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّبرسولّيهوديّمر:ّقالّمالكّبنّأنسّوعن
ّيا:ّقالوا"ّعليكّالسام"ّيقول:ّقالّال:ّقالوا"ّّيقول؟ّّماّأتدرون:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقال"ّوعليك:ّ"وسلم
ّ.ّالبخاريّرواه"ّّوعليكم:ّفقولواّالكتابّأهلّعليكمّّسلمّإذاّال:ّ"قالّنقتلهّأالّهللاّرسول
ّقالتّعليكّالسام:ّفقالواّّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّعلىّاليهودّمنّرهطّدخل:ّقالتّعنهاّهللاّرضيّعائشةّوعن
ّرفيقّهللاّإنّعائشةّياّمهال:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّّرسولّفقال:ّقالتّواللعنةّالسامّعليكم:ّفقلتّففهمتها:ّعائشة
ّ.ّعليهّمتفق"ّّوعليكم:ّقلتّقد:ّ"قالّقالوا؟ّماّتسمعّألمّهللاّرسولّّيا:ّفقلت"ّكلهّاألمرّفيّالرفقّيحب
ّفقالّالقاسمّأباّياّعليكّّالسام:ّفقالواّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّعلىّاليهودّمنّناسّسلم:ّ"ّقالّجابرّوعن

"ّّعليناّيجابونّوالّنجابّوإناّعليهمّفرددتّسمعتّقدّّبلى:ّ"قالّقالوا؟ّماّتسمعّألم:ّوغضبتّعائشةّفقالت"ّوعليكم"
ّ.ّمسلمّرواه
ّهللاّرسولّعلىّدعاءّألنهّّمرتداّبهّلصارّالمسلمّقالهّولوّلهّوسبّوسلمّعليهّهللاّصلىّللنبيّأذىّالدعاءّهذاّومثل
ّذلكّقالّلذياّاليهوديّقتلّعنّنهىّبلّيقتلهمّفلمّّهذاّومعّكافرّفعلّوهذاّيموتّبأنهّحياتهّفيّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّ.ّقتلهّفيّأصحابهّاستأمرهّلما
ّ:ّأجوبةّهذاّعن:ّقلنا

ّاألمرّفيّالرفقّيحبّّهللاّفإنّعائشةّياّمهال:ّ"لعائشةّقالّأنهّترىّأالّاإلسالمّضعفّحالّفيّكانّهذاّأن:ّأحدها
ّّ.بأمرهّهللاّأتىّأنّّإلىّعليهّبالصبرّهللاّأمرّالذيّاألذىّفيّذكرناهّكماّالجوابّوهذا"ّكله
ّالوفاءّوأبوّالشيرازيّإسحاقّّوأبوّيعلىّأبوّالقاضيّمنهم:ّوالحنبليةّوالشافعيةّالمالكيةّمنّطوائفّالجوابّهذاّكرذ
ّ.ّونحوهّبالشتمّانتقاضهّّفيّكاإليمانّاألمانّجعلّبهذاّأجابّومنّوغيرهمّعقيلّبن

ّفإنماّأحدهمّسلمّإذاّاليهودّّإن"ّ:وسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّقال:ّقالّعمرّابنّرويّلماّنظرّالجوابّهذاّوفي
ّ".ّّعليك:ّفقولواّعليكمّالسامّيقول
ّ.ّعليهماّمتفق"ّّوعليكمّ:ّفقولواّالكتابّأهلّعليكمّسلمّإذا:ّ"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّقال:ّقالّأنسّوعن
ّيأمرّلمّاإلسالمّعزّحالّّوسلمّعليهّهللاّصلىّوأنهّالذمةّعلىّبقائهمّمعّالكتابّأهلّحقّفيّقائمةّسنةّهذاّأنّفعلم

ّاألشرفّابنّقتلّبعدّذلكّوكان"ّوعليكم:ّفقولواّعليكمّّسلمواّإذا:ّ"فقالّالنضيرّبنيّإلىّركبّوقدّهذاّألجلّبقتلهم
ّ.ّاإلسالمّقوةّبعدّكانّأنهّفعلم
ّعليهّيصبرّوكانّراكثيّإذاّّاإلسالمّأولّفيّوالمنافقينّالكفارّمنّيسمعّكانّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّقدمناّقدّنعم

ّعظيمةّفتنةّإلىّيفضيّكانّعليهمّالحدودّإقامةّّألن{ّّأّذاّهمّّوّدعّّّّواّلّمّناّفّقينّّّاّلّكاّفّرينّّّّتّطعّّّّوال}:ّتعالىّلقولهّامتثاال
ّ.ّكالماتهمّّعلىّالصبرّمفسدةّمنّأعظمّومفسدة

{ّّعّلّيّهمّّّّواّغّلظّّّّواّلّمّناّفّقينّّّّاّلّكّفارّّّّجاّهدّّ}:ّفيهاّقالّبراءةّهللاّوأنزلّأفواجاّهللاّدينّفيّالناسّودخلّمكةّهللاّفتحّفلما
ّّ.{ّّتّقّتيالّّّّوّقّتّلواّّأّخّذواّّثّقّفواّّأّيّنّما}:ّقولهّّإلى{ّّمّرضّّّّقّلوّبّهمّّّّفيّّواّلّذينّّّاّلّمّناّفّقونّّّّيّنّتهّّّّلمّّّّلّئنّّ}:ّتعالىّوقال
ّأضمرواّوالمنافقينّّالكفارّبجهادّالرسولّوقيامّاإلسالمّعزّمنّإليهّاألمرّصارّامّالمنافقينّمنّبقيّمنّرأىّفلما

ّموتّبعدّأناسّمنهمّبقيّحتىّبغيظهمّوماتواّّسوءّكلمةّتبوكّغزوةّبعدّالمنافقينّمنّأحدّمنّيسمعّيكنّفلمّالنفاق
ّبسببّعرفهمّمنّعليهمّصلييّوالّهوّعليهمّيصليّيكنّفلمّحذيفةّّالسرّصاحبّيعرفهمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبي
ّ.ّعنهّهللاّرضيّالخطابّّبنّعمرّمثلّآخر
ّكماّذلكّبعدّفهمّيحتملّيكنّّلمّماّبراءةّقبلّوالمنافقينّالكفارّمنّيحتملّكانّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّيفيدّفهذا
ّالبابّهذاّمنّليستّلكلمةاّهذهّلكنّوالنصرةّالهجرةّبدارّّيحتملّيكنّلمّماّبمكةّوهوّالكفارّأذىّمنّيحتملّكانّقد
ّ.ّبيناهّقدّكما

ّولمّالمعروفّوالسالمّالحسنةّّالتحيةّأظهرواّإنماّألنهمّالعهدّبهّينتقضّالذيّالسبّمنّليسّهذاّأن:ّالثانيّالجواب
ّعلىّاليهوديّسلمّلماّولهذاّالناسّأكثرّلهّيفطنّوالّّيظهرّالّخفياّتحريفاّالسالمّحرفواّوإنماّشتماّوالّسباّيظهروا

ّالسامّيقولّفإنماّأحدهمّسلمّإذاّاليهودّإن:ّ"وقالّأعلمهمّحتىّأصحابهّبهّيعلمّلمّّالسامّبلفظّوسلمّعليهّهللاّصلىّلنبيا
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ّمنّيخفونهّبماّالعهدّّينتقضّالّوكذلكّمنهّبدّالّهذاّفإنّتكذيبّأوّكفرّمنّسراّيقولونهّبماّينتقضّالّوعهدهمّ"ّعليكم
ّ.ّيظهرونهّبماّينتقضّوإنماّالسب

ّرسولّعليهمّفيردّعليكّّالسام:ّفيقولونّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعلىّيدخلونّكانواّاليهودّأنّواحدّغيرّذكرّدوق
ّّ"وعليكم"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللا
:ّوقالواّيومّذاتّعليهّّفدخلواّقولناّوعرفّفيناّواستجيبّلعذبناّنبياّكانّلو:ّقالواّخرجواّفإذاّيقولونّماّيدريّوال

:ّ"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقالّواللعنةّوالداءّّوالذامّالسامّوعليكم:ّوقالتّقولهمّإلىّعائشةّففطنتّكعليّالسام
ّماّإلىّتسمعّألمّهللاّرسولّيا:ّفقالت"ّّالتفحشّوالّالفحشّيحبّوالّكلهّاألمرّّفيّالرفقّيحبّهللاّإنّعائشةّياّمه

ّ".ّّوعليكم:ّفقولواّالكتابّأهلّعليكمّسلمّذاإ:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّّفقالّقالوا؟
ّوأمرهاّبشتمهمّالتصريحّعنّّعائشةّنهىّولذلكّسبّأنهّلهّيظهرّيكنّلمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّعلىّدليلّفهذا

ّبابّمنّذلكّكانّولوّفيناّلهمّيستجبّولمّفيهمّلناّاستجيبّّسيئةّتحيةّحيواّقدّكانواّفإنّتحيتهمّعليهمّتردّبأنّبالرفق
ّ.ّوالكالمّبالتعزيرّولوّالعقوبةّفيهّلكانّالسبّهوّالذيّوالمسلمينّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّشبهم
ّذلكّأنّعلمّألجلهاّعليهمّّأغلظّمنّونهىّتعزيراّالتحيةّهذهّمثلّفيّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّيشرعّلمّفلما
ّوسيأتيّذلكّبمثلّيعاقبونّفالّالقولّلحنّفيّويعرفونّفاقهمنّّالمنافقونّيخفيّكماّأخفوهّلكونهمّالظاهرّالسبّمنّليس
ّ.ّذلكّفيّّتعالىّهللاّشاءّإنّالكالمّتمام

ّأنهّعلىّدليلّعليكمّالسامّّقالّأنهّأخبرهمّلماّنقتلهّأالّلهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأصحابّقولّأن:ّالثالثّالجواب
ّعليهّهللاّصلىّالنبيّفنهاهمّوغيرهماّوالمرأةّاألشرفّّابنّقتلّرأوهّلماّاليهودّمنّالسابّقتلّعندهمّمستقراّكان
ّتلكّفعلتّماّجنسّمنّوالشتمّللسبّإظهاراّليسّألنهّبمثلهّيقابلّأنّحقهّالكالمّّهذاّمثلّأنّوأخبرهمّقتلهّعنّوسلم

ّّ.بالنفاقّالمنافقينّكإسرارّبهّإسرارّهوّوإنماّوغيرهماّاألشرفّوابنّّاليهودية
ّعنّيعفوّأنّلألمةّوليسّّحياتهّفيّوسبهّشتمهّعمنّيعفوّأنّلهّكانّوسلمّعليهّهللاّصلىّنبيالّأن:ّالرابعّالجواب

ّ.ّذلك
ّالدمّحاللّكافراّكانّالمسلمينّّمنّموتهّبعدّعابهّأوّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّمنّأنّخالفّالّأنهّذلكّيوضح
ّهللاّّّّّفّبّرّأّهّّموّسىّآّذّواّّكاّلّذينّّّّتّكوّنواّالّآّمّنواّاّلّذينّّّّأّيّهاّايّّ}ّّ:ّتعالىّهللاّقالّفقدّهذاّومعّاألنبياءّمنّنبياّسبّمنّوكذلك

ّإسرائيلّبنوّفكان{ّّإّلّيّكمّّّهللّاّّّّرّسولّّّّأّنيّّتّعّلّمونّّّّوّقدّّّّتّؤّذوّنّنيّّلمّّّّقّومّّّّياّّلّقّوّمهّّّّموّسىّّّقالّّّّوّإذّّ}:ّتعالىّوقال{ّّقاّلواّّمّما
ّصلىّنبيناّوكانّالسالمّّعليهّموسىّيقتلهمّولمّقتلهّوجبّالمسلمينّمنّأحدّاليومّقالهّلوّبماّحياتهّفيّموسىّّيؤذون

ّاّلّذينّّّّوّمّنّهمّّ}:ّتعالىّهللاّقالّذلكّعلىّالمؤذيّّيعاقبّفالّبلغهّأوّأذاهّسمعّفربماّذلكّفيّبهّيقتدىّوسلمّعليهّهللا
ّّلمّّّّوّإنّّّّرّضواّّمّنّهاّّأّعّطواّّفّإنّّّالّصّدّقاتّّّّفيّّيّلّمّزكّّّّمنّّّّوّمّنّهمّّ}:ّتعالىّّوقالّاآلية{ّّأّذنّّّوّّهّّّّوّيّقوّلونّّّالّنّبيّّّّيّؤّذونّّ
ّ.ّ{ّّيّسّخّطونّّّّّهمّّّّإّذاّّمّنّهاّّيّعّطّوا
ّالخويصرةّذيّبنّهللاّعبدّّجاءّإذّيقسمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّبينا:ّقالّسعيدّأبيّعنّسلمةّأبيّعنّالزهريّوعن

:ّقالّعنقهّأضربّدعني:ّالخطابّبنّعمرّقال"ّّاعدل؟ّّلمّإذاّيعدلّمنّويلك:ّ"قالّهللاّرسولّياّاعدل:ّفقالّالتميمي
ّالسهمّمنّيمرقّكماّالدينّمنّيمرقونّصيامهمّمعّوصيامهّصالتهمّمعّصالتهّّأحدكمّيحقرّأصحاباّلهّفإنّدعه"

ّ.ّ{ّالّصّدّقاتّّفيّّيّلّمّزكّّّّمنّّّّهمّّّوّمنّّ}ّنزلتّوفيهّالحديثّوذكر"ّّالرمية
ّعنّالزهريّعنّأخرىّّوجوهّمنّالصحيحينّفيّوأخرجاهّالزهريّعنّمعمرّحديثّمنّوغيرهّالبخاريّرواهّهكذا
ّأتاهّقسماّيقسمّوهوّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعندّّجلوسّنحنّبينا:ّ"قالّسعيدّأبيّعنّالهمدانيّوالضحاكّسلمةّأبي
ّيعدلّمنّويلك:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقالّاعدلّهللاّرسولّيا:ّفقالّّتميمّبنّمنّرجلّهووّالخويصرةّذو
ّفقالّعنقهّفأضربّّفيهّليّائذن:ّعنهّهللاّرضيّالخطابّبنّعمرّفقال"ّّأعدلّلمّإنّوخسرتّخبتّقدّاعدل؟ّّلمّإذا

ّوذكر"ّّصيامهمّمعّوصيامهّصالتهمّمعّّتهصالّأحدكمّيحقرّأصحاباّلهّفإنّدعه:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسول
ّ.ّاآليةّنزولّيذكرّولمّالمشهورّالخوارجّحديث

ّبهّانفردّماّأنّواألشبهّّعنهّالزهريّأصحابّعامةّرواهّكماّالحديثّعامةّفيّالمشهورّهوّالخويصرةّذيّوتسمينة
ّ.ّزهيرّبنّحرقوصّاسمهّأنّذكرواّوقدّذلكّمثلّلهّفإنّمنهّوهمّمعمر
ّباليمنّوهوّعنهّهللاّرضيّّعليّبعث:ّقالّسعيدّأبيّعنّنعمّأبيّبنّالرحمنّعبدّحديثّمنّأيضاّنالصحيحيّوفي
ّيعطيه:ّوقالواّواألنصارّقريشّفغضب:ّوفيهّنفرّّأربعةّبينّفقسمهاّتربتهاّفيّبذهيبةّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّإلى

ّمحلوقّالوجنتينّمشرفّاللحيةّكثّالجبينّناتيءّينالعينّغائرّرجلّفأقبلّّأتألفهمّإنما:ّفقالّويدعناّنجدّأهلّصناديد
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ّرجلّفسألّ"ّّتأمنونيّوالّاألرضّأهلّعلىّأفيأمننيّعصيته؟ّإذاّهللاّيطعّفمن:ّ"ّقالّهللاّاتقّمحمدّّيا:ّفقالّالرأس
ّفمنعهّالوليدّبنّخالدّأراهّقتلهّالقومّمن
ّوفيّالخوارجّصفةّّفيّالحديثّوذكر"ّهمحناجرّيجاوزّالّالقرآنّيقرؤونّقوماّهذاّضئضئّمنّإن:ّقالّولىّفلما
ّ".ّّعادّقتلّّألقتلنهمّأدركتهمّلئنّاألوثانّأهلّويدعونّاإلسالمّأهلّيقتلون"ّّآخره
ّهللاّرسولّيا:ّفقالّوفيهاّ"ّّومساءّصباحاّالسماءّخبرّيأتينيّالسماءّفيّمنّأمينّوأناّتأمنونيّأال:ّ"ّلمسلمّروايةّوفي
ّخالدّفقالّالرجلّولىّثم:ّقال"ّّهللا؟ّيتقيّأنّاألرضّّأهلّأحقّأولستّويلك:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفقالّهللاّاتق
ّيقولّمصلّمنّوكم:ّ"الوليدّبنّخالدّقال"ّّيصليّيكونّأنّلعلهّال:ّ"فقالّعنقهّّأضربّأالّهللاّرسولّيا:ّالوليدّبن

ّأشقّوالّالناسّّقلوبّعنّأنقبّأنّأومرّلمّإني:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقال"ّّقلبه؟ّفيّليسّّماّبلسانه
ّ".ّّبطونهم

ّسيفّخالدّإليهّفقام"ّال"ّّ:ّقالّعنقه؟ّأضربّأالّهللاّرسولّيا:ّفقالّالخطابّبنّعمرّإليهّفقام:ّالصحيحّفيّروايةّوفي
ّ".ّال:ّ"قالّعنقه؟ّأضربّأالّهللاّرسولّيا:ّفقالّهللا
ّوقولهّعليكّويطعنّيعيبكّّأي{ّالّصّدّقاتّّّّفيّّيّلّمّزكّّّّمنّّّّوّمّنّهمّّ}ّ:بقولهّالمنافقينّمنّأنهّالقرآنّنصّقدّالرجلّفهذا
ّأنهّإلىّوسلمّعليهّهللاّصلىّللنبيّنسبّاألربعةّأولئكّّبالمالّخصّبعدماّهللاّواتقّاعدل:ّوسلمّعليهّهللاّصلىّللنبي
ّأمينّوأناّتأمنونيّأالّهللاّيتقيّأنّرضاألّأهلّأحقّأولست:ّ"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّقالّولهذاّهللاّيتقّولمّجار
ّ".ّّالسماء؟ّّفيّمن

ّيظهرّكانّألنهّوسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبيّيقتلهّلمّوإنماّأحدّاليومّقالهّلوّالقتلّيوجبّأنهّريبّالّالكالمّهذاّومثل
ّاألذىّمنّوسلمّليهعّهللاّصلىّالنبيّيخصّبماّنفاقهّكانّوإنماّيفعلوهاّحتىّالناسّالتيّيقاتلّالصالةّوهوّاإلسالم

ّفيّمفسراّذلكّجاءّوقدّأصحابهّّيقتلّمحمداّأنّالناسّيتحدثّلئالّللقلوبّتأليفاّعنهمّيعفوّوكانّعنهّيعفوّأنّلهّوكانّ
ّ.ّمثلهاّفيّأوّالقصةّهذه

ّوفيّحنينّمنّمنصرفهّّبالجعرانةّرجلّأتى:ّ"قالّعنهّهللاّرضيّجابرّعنّالزبيرّأبيّعنّصحيحهّفيّمسلمّفروى
ّويحك:ّ"فقالّاعدلّمحمدّيا:ّفقالّالناسّمنهاّّيعطيّمنهاّيقبضّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّورسولّفضةّلبالّثوب
ّياّدعني:ّعنهّهللاّرضيّالخطابّبنّعمرّفقال"ّّأعدلّأكنّلمّإنّوخسرتّّخبتّلقدّأعدل؟ّأكنّلمّإذاّيعدلّومن

ّهذاّّإنّأصحابيّأقتلّأنيّالناسّيتحدثّأنّهللاّمعاذ:ّ"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّفقالّالمنافقّهذاّّفأقتلّهللاّرسول
ّ".ّّالرميةّمنّالسهمّيمرقّكماّمنهّيمرقونّحناجرهمّيجاوزّالّالقرآنّيقرؤونّوأصحابه
ّغنيمةّيقسمّّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّبينما:ّعنهماّهللاّرضيّجابرّعنّعمروّعنّمنهّالبخاريّوروى

ّ".ّّأعدلّلمّإنّشقيتّلقد:ّ"ّفقالّاعدل:ّرجلّلهّقالّإذّبالجعرانة
ّحدثني:ّعنهّبكيرّابنّروايةّّفيّإسحاقّابنّقالّهذاّمنّأغلظّهوّماّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّلرسولّكالمهّمنّوجاء
ّكالبّبنّوتيلدّأناّخرجت:ّقالّالحارثّبنّهللاّعبدّمولىّّالقاسمّأبيّمقسمّعنّياسرّبنّعمارّبنّمحمدّبنّعبيدةّأبو

ّهللاّصلىّهللاّرسولّحضرتّهل:ّلهّفقلناّيديهّفيّنعليهّمعلقاّبالكعبةّيطوفّالعاصّّبنّعمروّبنّهللاّعبدّفلقيناّالليثي
ّصلىّهللاّرسولّالتميميّّالخويصرةّذوّأتى:ّفقالّحدثناّثمّنعم:ّقالّيكلمه؟ّالتميميّالخويصرةّذوّوعندهّوسلمّّعليه
عدلتّّأركّلم:ّفقال"ّّرأيت؟ّفكيف:ّ"قالّصنعتّماّّترأيّقدّمحمدّيا:ّفقالّبحنينّالمغانمّيقسمّوهوّوسلمّعليهّهللا

ّأالّهللاّرسولّيا:ّعمرّفقالّ"ّّيكون؟ّمنّفعندّعنديّالعدلّيكنّلمّإذا:ّ"ّوقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفغضب
ّتىحّالدينّفيّيتعمقونّشيعةّلهّسيكونّفإنهّدعهّ:ّ"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقالّعنقهّفأضربّإليهّأقوم

ّ.ّالحديثّتمامّوذكرّ"ّّالرميةّمنّالسهمّيمرقّكماّمنهّيمرقون
ّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّالتميميّّالخويصرةّذوّأتى:ّقالّالحسينّبنّعليّبنّمحمدّجعفرّأبوّحدثني:ّإسحاقّابنّقال

ّ.ّسواءّهذاّمثلّوذكرّبحنينّالمقاسمّيقسمّوهوّوسلم
ّ.ّهذاّنحوّإسحاقّابنّعنّأبيهّعنّسعدّبنّإبراهيمّبنّيعقوبّعنّأحمدّاإلمامّورواه
ّرجالّأن:ّأبيهّعنّنجيحّأبيّّابنّوعنّعليّبنّمحمدّوعنّعبيدةّأبيّعنّالحديثّوذكرّإسحاقّابنّعنّاألمويّوقال
ّ.ّالتميميّالخويصرةّذوّهو:ّقالّفإنهّعليّبنّّمحمدّإالّيسمهّولم:ّقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعندّتكلم

ّوكذلكّحنينّغنائمّّقسمّفيّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعلىّاعترضّالذيّهوّالخويصرةّذاّأنّغيرهّذكرّوكذلك
ّ.ّأيضاّحنينّغنائمّفيّفإنهّمسعودّابنّسمعهّالذيّالمنافق
ّعليهّهللاّصلىّالنبيّإلىّّبعثّعلياّأنّفيهّألنّالمرةّهذهّبعدّكانّفإنهّسعيدّأبيّعنّنعمّأبيّابنّحديثّفيّالذيّوأما
ّمعّحنينّغزوةّفيّكانّعلياّأنّالعلمّأهلّبينّّخالفّوالّنجدّأهلّمنّأربعةّبينّفقسمهاّبذهيبةّنباليمّوهوّوسلم
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ّبعثهّأنّوبعدّتبوكّبعدّعشرّسنةّاليمنّعلىّعلياّاستعملّإنهّثمّيومئذّفتحتّّاليمنّتكنّولمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبي
ّالنبيّوكانّّاليمنّمنّمنصرفهّالوداعّحجةّفيّوسلمّليهعّهللاّصلىّالنبيّووافىّالعهودّبنبذّالموسمّإلىّّبكرّأبيّمع

ّمنهاّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّنفلّحنينّأنّغنائمّذلكّيبينّومماّبالصدقةّعليّبعثّلماّبالمدينةّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّفيّالمعترضّنيكوّأنّفإماّكذلكّكانّوإذاّنجديينّأربعةّبينّقسمهاّإنماّّالذهيبةّوهذهّنجدّوأهلّقريشّمنّكثيراّخلقا
ّالصدقاتّّآيةّأنّمعمرّروايةّفيّفالذيّهذاّوعلىّالقصتينّشهدّقدّسعيدّأبوّويكونّالخويصرةّّذيّغيرّالمرةّهذه

ّالخويصرةّذاّألنّمعمرّكالمّأوّّالزهريّكالمّمنّالحديثّفيّمدرجّهوّبلّبجيدّليسّالخويصرةّذيّقصةّفيّنزلت
ّبعضّذكرهّماّإلىّالتفاتّوالّأصنافّلثمانيةّهللاّجعلهاّّالتيّتالصدقاّهيّوليستّالغنائمّقسمّعليهّأنكرّإنما

ّذوّهوّعنهّهللاّرضيّعليّذهيبةّفيّالمعترضّيكونّأنّوإماّحنينّغنائمّّقسمّفيّنزلتّاآليةّأنّمنّالمفسرين
ّفيّنزلتّّقدّاآليةّوتكونّالغنائمّقسمّفيّالّالقصةّهذهّفيّكلهاّسعيدّأبيّأحاديثّفتكونّهذاّوعلىّّأيضاّالخويصرة

ّ.ّإحداهماّفيّنزلتّواآليةّمعاّالقصتينّشهدّقدّيكونّأوّذلك
ّعنّومنّيمينهّعنّمنّفأعطىّّفقسمهّبمالّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأتى:ّقالّاألسلميّبرزةّأبيّعنّروىّوقد

ّعليهّالشعرّطموممّأسودّرجلّالقسمةّفيّعدلتّماّمحمدّّيا:ّفقالّورائهّمنّرجلّفقامّشيئاّوراءهّمنّيعطّولمّشماله
ّأعدلّهوّرجالّبعديّتجدونّالّوهللا:ّ"ّوقالّشديداّغضباّوسلمّعليهّهللاّصلىّّهللاّرسولّفغضبّأبيضانّثوبان
ّكماّاإلسالمّّمنّيمرقونّتراقيهمّيجاوزّالّالقرآنّيقرؤونّمنهمّهذاّكانّقومّالزمانّآخرّفيّيخرج:ّ"قالّّثم"ّمني

ّلقيتموهمّفإذاّالدجالّالمسيحّمعّّآخرهمّيخرجّحتىّيخرجونّيزالونّالّالتحليقّسيماهمّالرميةّمنّالسهمّيمرق
ّ.ّالنسائيّرواه"ّّوالخليقةّالخلقّشرّهمّفاقتلوهم

ّهللاّصلىّهللاّرسولّآثرّحنينّيومّكانّلماّّ:قالّهللاّعبدّعنّوائلّأبيّعنّالصحيحينّفيّخرجاهّماّالبابّهذاّومن
ّمنّناساّوأعطىّذلكّمثلّحصنّبنّعيينةّوأعطيّاإلبلّمنّمائةّحابسّّنبّاألقرعّفأعطىّالقسمةّفيّناساّوسلمّعليه

ّفقلتّ:ّقالّهللاّوجهّبهاّأريدّماّأوّفيهاّعدلّماّلقسمةّهذهّإنّوهللا:ّرجلّفقالّالقسمةّفيّيومئذّّوآثرهمّالعربّأشراف
ّكانّحتىّوسلمّعليهّهللاّصلىّّوجههّفتغيرّقالّبماّفأخبرتهّفأتيته:ّقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّألخبرنّوهللا

"ّّفصبرّهذاّمنّبأكثرّأوذيّقدّموسىّهللاّيرحم:ّ"قالّّثم"ّّورسوله؟ّهللاّيعدلّلمّإذاّيعدلّفمن:ّ"ّقالّثمّكالصرف
ّ.ّحديثاّّبعدهاّإليهّأرفعّالّجرمّالّفقلت:ّقال
ّ.ّهللاّوجهّبهاّأرادّما:ّاألنصارّمنّرجلّقالّللبخاريّروايةّوفي
ّ.ّالمنافقينّمنّمعدودّوهوّقشيرّبنّمعتبّكانّبهذاّالمتكلمّأنّالواقديّوذكر
ّعليهّهللاّصلىّالنبيّصرحّّوقدّمرائياّظالماّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّجعلّألنهّباالتفاقّالقتلّيوجبّمماّالكالمّفهذا
ّلمّفإنهّيثبتّلمّقولالّألنّيستتبّولمّالسالمّعليهّبموسىّّذلكّعنّالعفوّفيّاقتدىّثمّالمرسلينّأذىّمنّهذاّبأنّوسلم
ّ.ّبشيءّّذلكّفيّتكلمّوالّالقائلّيراجع
:ّقالّعمرّعنّوساجّبنّّعقبةّعنّقتادةّعنّصحيحّبإسنادّالدالئلّفيّالشيخّوأبوّعاصمّأبيّابنّرواهّماّذلكّومن
ّمحمدّياّ:فقالّالباديةّأهلّمنّرجلّفقامّأصحابهّبينّّفقسمهّوفضةّذهبّمنّبقليدّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأتى
ّ".ّرويداّعليّردوه:ّ"قالّولىّفلما"ّّبعدي؟ّعليكّيعدلّمنّويحك:ّ"ّفقالّتعدلّّأراكّفماّتعدلّأنّهللاّأمركّلئنّوهللا
ّسرحّثمّزبيرّياّاسق"ّّّّوسلمّعليهّهللاّصلىّلهّقالّلماّالحرةّشراجّفيّالزبيرّحاكمّالذيّاألنصاريّقولّذلكّومن
ّعمتك؟ّابنّكانّأن:ّفقال"ّجاركّإلىّالماء

ّ.ّفقتلهّعمرّإلىّثمّبكرّأبيّإلىّذهبّثمّأرضىّال:ّفقالّعليهّقضىّالذيّالرجلّوحديث
ّصلىّالنبيّأتىّأخاهّأنّجدهّّعنّأبيهّعنّحكيمّابنّبهزّعنّالمعروفّالحديثّمثلّتتبعتّإذاّالحديثّفيّنظائرّولهذا
ّأنكّيزعمونّالناسّإن:ّفقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّّعنهّفأعرضّأخذواّماذاّعلىّجيراني:ّفقالّوسلمّعليهّهللا

ّبإسنادّداودّأبوّرواه"ّّجيرانهّلهّخلواّعليهمّهوّوماّلعليّّّإنهّذلكّأفعلّكنتّلئن"ّّ:ّفقالّبهّوتستحلّالفيءّعنّتنهى
ّ.ّصحيح

ّقالهّمنّعلىّالردّوجهّعلىّّيحكهّولمّبذلكّوإيذاءهّانتقاصهّبهّقصدّفإنماّغيرهّعنّالقذفّهذاّحكىّقدّكانّوإنّفهذا
ّ.ّالسبّأنواعّمنّوهذا
ّأعرابيّمنّجزوراّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّابتاع:ّقالتّعائشةّعنّأبيهّعنّهشامّعنّإسحاقّابنّحديثّومثل
ّهللاّعبدّيا:ّ"فقالّاألعرابيّإلىّفخرج:ّقالّالبيتّّفيّيجدهّفلمّالتمرّفالتمسّمنزلهّإلىّبهّفجاءّالذخيرةّتمرّمنّبوسق

ّواغدراهّواغدراه:ّاألعرابيّفقال"ّنجدهّفلمّعندناّأنهّنرىّونحنّالذخيرةّّتمرّمنّبوسقّهذاّجزوركّنكمّابتعناّإنا
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ّرواهّ"ّدعوه:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقالّهذا؟ّتقولّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّلرسولّ:ّوقالواّالناسّفوكزه
ّ.ّالدالئلّفيّحبانّوابنّعاصمّأبيّابن
ّمنّوغيرهّوسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبيّكانّالدمّحاللّمنافقاّكافراّالرجلّبهّويكونّالقتلّيوجبّاممّكلهّالبابّفهذا

{ّاّلّجاّهّلينّّّّعنّّّّوّأّعّرضّّّّباّلّعّرفّّّّوّأّمرّّّاّلّعّفوّّّّخذّّ}ّّ:ّتعالىّلقولهّامتثاالّقالهّعمنّويصفحونّيعفونّالسالمّعليهمّاألنبياء
ّاّلّذيّّفّإّذاّّأّحّسنّّّّهيّّّّباّلّتيّاّدّفعّّّالّسّيّئةّّّّوالّّتّسّتّويّاّلّحّسّنةّّّّوال}:ّتعالىّوقولهّ{ّّأّحّسنّّّّهيّّّيّباّلتّّّاّدّفعّّ}:ّتعالىّوكقوله
ّّكّنتّّّّوّلّوّ}:ّتعالىّوكقوله{ّّعّظيمّّّّحظّّّّذوّّإالّّّّيّلّقاّهاّّوّماّّصّبّرواّاّلّذينّّّّإالّّّّيّلّقاّهاّّّوّماّّحّميمّّّّوّليّّّّكأّّنهّّّّعّداّوةّّّّوّبّيّنهّّّّبّيّنكّّ
ّاّلّكاّفّرينّّّّتّطعّّّّّوال}:ّتعالىّوكقوله{ّاأّلّمرّّّّفيّّوّشاّوّرّهمّّّّلّهمّّّّواّسّتّغّفرّّّّعّنّهمّّّّفاّعفّّّّحّوّلكّّّّمنّّّالّنّفّضواّاّلّقّلبّّّّّغّليظّّّّفّظاّّ

ّواآلخرةّالدنياّأهلّأخالقّأفضلّالظلمّّعنّوالعفوّاألذىّعلىّوالصبرّلمالحّدرجةّألنّوذلك{ّّأّذاّهمّّوّدعّّّّواّلّمّناّفّقينّّ
{ّاّلّمّحّسّنينّّّّيّحبّّّّوهللاّّّّالّناسّّّّعنّّّّواّلّعاّفينّّّاّلّغّيظّّّّواّلّكاّظّمينّّ}ّّ:ّتعالىّقالّوالقيامّبالصيامّيبلغهّالّماّبهاّالرجلّيبلغ
ّّتّعّفواّّأوّّّّتّخّفوهّّّّأّوّّّخّيراّّّّتّبّدواّّإنّّ}:ّتعالىّوقال{ّهللّاّّّعّلىّّفّأّجّرّهّّوّأّصّلحّّّّعّفاّّفّمنّّّّمّثّلّهاّّسّيّئةّّّّّسّيّئةّّّّوّجّزاءّّ}:ّتعالىّوقال

ّ.ّ{ّّللّصاّبّرينّّخّيرّّّّلّهوّّّّّرّتمّّّصبّّّّوّلّئنّّّّبهّّّّعوّقّبّتمّّّّماّّبّمّثلّّّّفّعاّقّبواّّعاّقّبّتمّّّّوّإنّّ}:ّوقال{ّّقّديراّّّّعّفّواّّّّكانّّّهللّاّّّّفّإنّّّّسوءّّّّعنّّّ
ّبهّابتلواّلماّإليهاّالناسّّوأحوجّلفضلهمّالدرجةّبهذهّالناسّأحقّاألنبياءّثمّمشهورةّكثيرةّالبابّهذاّفيّواألحاديث

ّميؤذيهّالذيّفالكالمّعوديّإالّأحدّبهّيأتّلمّّأمرّهوّالعاداتّمنّعليهّكانواّماّوتغييرّومعالجتهمّالناسّدعوةّمن
ّحقّأيضاّفيهّولهمّاإلسالمّيظهرّممنّكانّإنّمنافقاّأوّومرتداّعهدّّذاّكانّإنّمحارباّبهّفيصيرّالرجلّبهّيكفر

ّعلىّاآلدميّلحقّتغليباّاآلدميّحقّمنّفيهّلماّذلكّعليهمّووسعّالنوعّهذاّمثلّعنّيعفواّّأنّلهمّهللاّفجعلّاآلدمي
ّونحوهمّاألنبياءّعفوّجوازّفيّلماّأولىّوهمّالقاتلّوالقاذفّعنّفويعّأنّالقذفّوحدّالقودّلمستحقّجعلّكماّهللاّحقّ

ّهللاّرسولّضربّما:ّعنهاّهللاّرضيّعائشةّقولّمعنىّوهذاّوبالدينّوباألمةّّبالنبيّالمتعلقةّالعظيمةّالمصالحّمن
ّوفيّقطّلنفسهّّانتقمّوالّهللاّسبيلّفيّيجاهدّأنّإالّقطّشيئاّوالّدابةّوالّامرأةّوالّلهّخادماّبيدهّوسلمّّعليهّهللاّصلى
ّينتقمّحتىّشيءّلغضبةّيقمّلمّهللاّمحارمّانتهكتّّفإذاّهللاّمحارمّتنتهكّأنّإالّصاحبهّمنّفانتقمهّشيءّمنهّنيلّما:ّلفظ
ّ.ّعليهّمتفقّهلل

ّيختارّانفكّاالنتقامّأوّالعفوّّفيّإليهّاألمرّكانّحقهّفيهاّدخلّلماّلكنّالمحارمّانتهاكّمنّأعظمّمنهّالنيلّأنّومعلوم
ّيجبّفإنهّلغيرهّظلمّأوّسرقةّأوّزناّمنّفيهّلهّحقّّالّماّبخالفّذلكّفيّالمصلحةّرأىّإذاّبالقتلّأمرّوربماّالعفو
ّ.ّبهّالقيامّعليه
ّلهمّويبينّوسلمّعليهّهللاّّصلىّعنهّهوّفيعفوّالقتلّيستحقّبأنهّلعلمهمّقتلهّأرادواّيؤذيهّمنّرأواّإذاّأصحابهّكانّوقد
ّالنبيّلهّيعرضّلمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعفوّّقبلّقاتلّقتلهّولوّقتلهّجوازّعلىّلهمّإقرارهّمعّأصلحّعفوهّأن

ّعنهّهللاّرضيّعمرّقتلّكماّعليهّويثنيّذلكّعلىّيحمدهّبلّورسولهّهللّّانتصرّقدّبأنهّلعلمهّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّعليهّهللاّصلىّبموتهّعفوهّتعذرّفإذاّالسابةّوديةاليهّوآخرّمروانّبنتّرجلّقتلّوكماّبحكمهّّيرضىّلمّالذيّالرجل

ّ.ّإقامتهّفتجبّمستحقهّعنهّيعفّلمّوللمؤمنينّولرسولهّهللّمحضاّحقاّبقيّوسلمّ
ّجاءّأعرابياّأنّعنهّهللاّّرضيّهريرةّأبيّعنّعكرمةّعنّأبيّحدثني:ّأبانّبنّالحكمّبنّإبراهيمّروىّماّذلكّويبين
:ّقالّأجملتّوالّال:ّاألعرابيّقالّإليك؟ّأحسنتّ:ّقالّثمّشيئاّفأعطاهّشيءّفيّعينهيستّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّإلى

ّيعنيّالبيتّإلىّفدعاهّاألعرابيّإلىّأرسلّثمّمنزلهّفدخلّقامّثمّكفواّأنّّإليهمّفأشارّإليهّوقامواّالمسلمونّفغضب
ّبينّفقلّأحببتّّفإنّذلكّمنّشيءّمينالمسلّأنفسّوفيّقلتّماّفقلتّفأعطيناكّفسألتناّجئتناّإنك:ّ"فرضيّفقالّفأعطاه
ّهللاّرسولّقالّجاءّالعشيّأوّالغدّكانّفلماّّنعم:ّقال"ّعليكّفيهاّماّصدورهمّمنّيذهبّحتىّيديّبينّقلتّماّأيديهم
ّقدّأنهّفزعمّفأعطيناهّالبيتّإلىّدعوناهّوإناّقالّماّفقالّفأعطيناهّفسألناّّجاءّهذاّصاحبكمّإن:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلى
ّمثليّإنّّأال:ّ"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفقالّخيراّوعشيرةّأهلّمنّهللاّفجزاكّنعم:ّاألعرابيّقالّ"ّّكذلك؟أّرضي
:ّالناقةّصاحبّفناداهمّنفوراّإالّّيزيدوهاّفلمّالناسّفاتبعهاّعليهّفشردتّناقةّلهّكانتّرجلّكمثلّاألعرابيّهذاّومثل
ّفاستناختّفجاءتّاألرضّقمامّمنّلهاّفأخذّيديهاّبينّّالناقةّصاحبّلهاّفتوجهّبهاّأرفقّفأناّناقتيّوبينّبينيّخلوا
ّ".ّّالنارّدخلّفقتلتموهّقالّماّالرجلّقالّحينّتركتكمّلوّّوإنيّعليهاّواستوىّرحلهاّعليهاّفشد

ّالّنكفإّأعطنيّمحمدّيا:ّفقالّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّإلىّأعرابيّجاء:ّ"قالّاإلسنادّبهذاّالعسكريّأحمدّأبوّورواه
ّهذاّتقولّهللاّعدوّيا:ّفقالواّأصحابهّإليهّفوثبّوسلمّعليهّّهللاّصلىّللنبيّفأغلظّأبيكّمالّمنّوالّمالكّمنّتعطيني
ّ".ّّّّوسلم؟ّعليهّهللاّصلىّهللاّلرسول
ّولوالّالكلمةّبتلكّكافراّّصارّوأنهّاالستتابةّقبلّجائزاّكانّقالّماّقولهّألجلّالرجلّذلكّقتلّأنّلكّيبينّبهذاّوذكره
ّألنهّالنارّدخلّقاتلهّوكانّشهيدّمظلومّألنهّالجنةّيدخلّّكانّبلّالكلمةّتلكّمجردّعلىّقتلّإذاّالنارّيدخلّكانّلماّذلك
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ّوهذاّالكبائرّأكبرّمنّحقّبغيرّالدمّسفكّألنّيحلّلمّقتلهّأنّيبينّوسلمّعليهّهللاّّصلىّالنبيّولكانّمتعمداّمؤمناّقتل
ّكانّولوّيستعينهّّاألعرابيّجاءهّولهذا"ّصاحبكم"ّلفظّحقهّفيّوسلمّعليهّهللاّصلىّقالّولهذاّمسلماّكانّّاألعرابي

ّفلماّأسلمّّأنهّالحديثّفيّلذكرّليسلمّأعطاهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّكانّولوّشيءّفيّجاءّيستعينهّلماّمحارباّكافرا
ّّأّعّطواّّفّإنّّ}:ّتعالىّقولهّفيّدخلّوممنّّاباألعرّجفاءّوفيهّاإلسالمّدخلّممنّكانّأنهّعلىّدلّذكرّلإلسالمّيجرّلم

ّ.ّ{ّّيّسّخّطونّّّّهمّّّّإّذاّّمّنّهاّّيّعّطّواّّلمّّّّوّإنّّّّرّضواّّمّنّها
ّأعلمّلو:ّقالّحتىّنفاقهمّفيّّيشكّالّالذينّالمنافقينّعنّيعفوّكانّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأنّذلكّيوضحّومما
ّفكثيرّعليهمّباإلغالظّوأمرهّلهمّواالستغفارّعليهمّالصالةّّعنّهللاّنهاهّحتىّلزدتّلهّغفرّالسبعينّعلىّزدتّلوّأني
:ّلهّقيلّلماّبراءةّنزولّقبلّكانّواالستغفارّوالعفوّالصفحّمنّيعاملهمّوماّالكالمّّمنّالمنافقينّمنّيحتملهّكانّمما
ّمنهمّأحداّقتلّّإذاّعنهّالعربّنفورّوخشيةّاستعطافهمّإلىّذاكّإذّاجهالحتي{ّّأّذاّهمّّّّوّدعّّّّواّلّمّناّفّقينّّّاّلّكاّفّرينّّّّّتّطعّّّّوال}

ّذوّقالّولما{ّاأّلّذلّّّّمّنّهاّاأّلّعزّّّّلّيّخّرّجنّّّّاّلّمّديّنةّّّّإّلىّّرّجّعّناّّلّئنّّ}:ّأبيّابنّقالّلماّوسلمّعليهّهللاّصلىّصرحّوقد
ّفإنّأصحابهّيقتلّمحمداّأنّالناسّيتحدثّلئالّيقتلهمّلمّماأنّأنهّالقضيةّّهذهّغيرّوعندّتعدلّلمّفإنكّاعدل:ّالخويصرة

ّأوّّغرضّعلىّأصحابهّبعضّيقتلّأنهّالظانّفيظنّقتلّقدّأصحابهّمنّواحداّفيرونّاألمرّظاهرّّإلىّينظرونّالناس
ّوالباألمّاإلسالمّعلىّالناسّّيتألفّأنّشريعتهّمنّكانّوإذاّاإلسالمّفيّالدخولّعنّالناسّفينفرّذلكّنحوّأوّحقد

ّ.ّوأحرىّّأولىّبالعفوّيتألفهمّفألنّكلمتهّوتعلوّهللاّدينّليقومّالعظيمة
ّويغلظّوالمنافقينّالكفارّّيجاهدّأنّوأمرهّقبورهمّعلىّوالقيامّالمنافقينّعلىّالصالةّعنّونهاهّبراءةّهللاّأنزلّفلما

ّولمّسالمّعمنّالكفّمنّبهّيعاملونّالكفارّكانّماّنسخّكماّالعفوّمنّبهّيعاملونّكانّالمنافقونّماّجميعّنسخّعليهم
ّ.ّاإلنسانّحقّفيّهللاّكلمةّوإعالءّالحدودّإقامةّإالّيبقّ

ّّهاّدواّاّلّذينّّّّمنّّ}:ّقولهّّإلى{ّالّضالّلةّّيّشّتّرونّّّاّلّكّتابّّّّمنّّّّنّصيباّّّّأوّتواّاّلّذينّّّّإّلىّّترّّّّأّلمّّ}:ّتعالىّقالّفقد:ّقيلّفإن
ّ.ّ{ّالّدينّّّّفيّّوّطّعناّّّّبأّّلّسّنّتّهمّّّّلّياّّّّوّراّعّناّّمّسّمعّّّّّغّيرّّّّواّسّمعّّّّوّعّصّيّناّّسّمّعّناّّوّيّقوّلونّّّّمّواّضّعهّّّّعنّّّاّلّكّلمّّّّيّحّرّفونّّ
ّيقبلّالّإسماعهّيقصدّالّّمنّألنّمنكّمقبولّغيرّواسمعّسمعتّالّاسمع:ّقولهمّمثل{ّّمّسّمعّّّّغّيرّّّّواّسّمعّّ}:ّوقولهم
ّ.ّهكالم

ّوكانتّبذلكّيستهزئونّّسمعكّراعناّوسلمّعليهّهللاّصلىّللنبيّتقولّاليهودّكانت:ّوغيرهّقتادةّقال{ّّراّعّنا}ّوقولهم
ّ.ّقبيحةّاليهودّفي

ّفكرهّالمسلمينّمنّناسّّقالهاّحتىّسمعكّراعنا:ّفيقولونّاليهودّمنّناسّيأتيّكان:ّقالّعطيةّعنّأحمدّاإلمامّوروى
ّ.ّهوداليّقالتّماّلهمّهللا

ّ.ّالدينّفيّويطعنّلسانهّبذلكّويلويّسمعكّأرعنا:ّيقولّالرجلّكان:ّالخرسانيّعطاءّوقال
ّ.ّاليهودّبلغةّقبيحاّسباّكانتّاللفظةّهذهّأنّالتفسيرّأهلّبعضّوذكر
ّيقتلهمّفلمّذلكّومعّالدينّّفيّوطعنواّبهّواستهزءواّبهّألسنتهمّولوواّالكالمّبهذاّوسلمّعليهّهللاّصلىّسبوهّقدّفهؤالء
ّ.ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبي
ّّ:أجوبةّذلكّعن:ّقلنا

ّالذينّمنّيسمعونّأنهمّّوالمؤمنينّرسولهّعنّهللاّأخبرّالتيّالحالّفيّاإلسالمّضعفّحالّفيّكانّذلكّأن:ّأحدها
ّيعطواّحتىّبقتالهمّباألمرّالقوةّعندّنسخّذلكّّإنّثمّوالتقوىّبالصبرّوأمرهمّكثيراّأذىّوالمشركينّالكتابّأوتوا

ّ.ّبصاغرّفليسّفعلهّومنّالوجهّفيّاألذىّمنّشيئاّّيفعلّالّوالصاغرّصاغرونّوهمّيدّعنّالجزية
ّإلىّوالصفحّبالعفوّأمرهمّّتعالىّهللاّألنّنسخاّيسميهّالّمنّومنهمّالحكمّلتغيرّنسخاّذلكّيسميّمنّالناسّمنّإنّثم
ّوهمّيدّعنّالجزيةّيعطواّحتىّبقتالهمّّواألمرّرهوإظهاّاإلسالمّعزّمنّبأمرهّهللاّأتىّوقدّبأمرهّهللاّيأتيّأن

ّ.ّصاغرون
ّعليهّهللاّصلىّالنبيّوقال{ّّسّبيالّّّّّلّهنّّّهللاّّّّّيّجّعلّّّّأّوّّاّلّمّوتّّّّيّتّوّفاّهنّّّّحّتىّاّلّبّيوتّّّّفيّّفّأّمّسّكوّهنّّ}:ّتعالىّقولهّمثلّوهذا
ّ.ّلفظيّوالخالفّنسخاّيسميهّالّوبعضهمّنسخاّّكذلّيسميّالناسّفبعض"ّسبيالّلهنّهللاّجعلّقد:ّ"وسلم
ّالّمكانّأوّوقتّفيّيكونّّبأنّالقتالّعنّالمسلمّبضعفّإليهّالحاجةّعندّباقّبالصفحّاألمر:ّيقولّمنّالناسّومن
ّ.ّالمستقبلةّاألزمنةّجميعّّفيّارتفعّماّالمنسوخّإذّمنسوخاّيكونّالّوذلكّمنهّيتمكن

ّالكتابّأهلّبهّيعاملّّكانّماّيتركّأنّقويّلماّعليهّمفروضاّكانّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّخالفّفالّوبالجملة
ّ.ّيسمّلمّأوّنسخاّسميّعليهمّالحدودّّوإقامةّقتالهمّإلىّوالصفحّالعفوّمنّالنفاقّومظهريّوالمشركين
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ّكانّقدّكماّسبهّعمنّتعفوّأنّلألمةّسبهّوليسّعمنّيعفوّأنّلهّكانّقدّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأن:ّالثانيّالجواب
ّ.ّالمسلمينّمنّسبهّمنّقتلّوجوبّفيّالمسلمينّبينّّخالفّالّأنهّمعّالمسلمينّمنّسبهّعمنّيعفو

ّلحنّفيّالنفاقّظهورّّوبمنزلة"ّعليكمّالسام"ّبمنزلةّلهّإخفاءّهوّوإنماّللسبّبإظهارّليسّهذاّأن:ّالثالثّالجواب
ّوحتىّكالمهمّيقضواّحتىّفينتظرهمّيراعيهمّّوأنّكالمهمّيسمعّنأّمسألتهّيقصدونّأنهمّيظهرونّكانواّألنهمّالقول
ّالدينّفيّوالطعنّوالسبّاالستهزاءّبهّوينوونّبالكالمّألسنتهمّيلوونّّإنهمّثمّالوجهّهذاّعلىّويأتونهّكالمهّيفهموا
ّماّّخالفّتظهرّأنوّوالخبثّبالنفاقّمعروفةّأمةّواليهودّبالموتّعليهّالدعاءّبهّوينوونّبالسامّّألسنتهمّيلوونّكما

ّ.ّعليهمّالحدّإقامةّيوجبّالّذلكّولكنّتبطن
ّيحتملّبكالمّالتكلمّعنّّنهواّحتىّالخيرّبهّقاصدينّذلكّبمثلّيخاطبونّالمسلمونّكانّلماّظاهراّسباّهذاّكانّولو

ّ.ّالحالّوداللةّبالنيةّسباّيصيرّبحيثّويوهمهّاالستهزاء
ّأبوّوقالّالجاهليةّفيّاألنصارّّفيّلغةّكانت:ّعطاءّقالّسباّتقصدّالّبهاّتتخاطبّالعربّكانتّاللفظةّهذهّأنّوذلك
ّقالّوكذلكّذلكّعنّفنهوّسمعكّأرعني:ّلصاحبهّأحدهمّّيقولّبعضاّبعضهمّحدثّإذاّالعربّمشركيّإن:ّالعالية

ّوتقولّكالمهّيرعىّالسمعّجعلتّألنكّلكالمهّفرغتهّإذاّإرعاءّسمعيّأرعيتهّ:ّتقولّالعربّأنّوذلكّالضحاك
ّفيّّتستعملّكماّفإنهاّاالشتراكّمنّفيهّلماّإما:ّبينهاّسباّتعتقدهاّاليهودّكانتّلكنّالمعنىّبهذاّ"ّسمعيّراعيته"

ّومرتبةّوالنظراءّاألمثالّبينّّيكونّإنماّوهذاّأراعيكّحتىّراعني:ّقيلّكأنهّالمفاعلةّبمعنىّتستعملّالسمعّاسترعاء
ّيكونّإنماّوهذاّبهّواالهتمامّالكالمّحفظّطلبّفيهاّّأوّالرعونةّمعنىّبهاّينوونّاليهودّأنّأوّذلكّمنّأعلىّالرئيس

ّّ.الشاةّاسترعاءّومنهّوالكالءةّالحفظّّهيّالرعايةّألنّلألسفلّاألعلىّمن
ّهذاّمثلّيصيرّإنماّوبالجملةّّسمعتّالّاسمعّبهاّينوونّإنهم:ّقيلّكماّرديءّمعنىّعلىّولغتهمّعرفهمّفيّغلبتّوقد
ّإلىّذريعةّذلكّوجعلّبهمّاليهودّوتشبهّباليهودّالتشبهّلمادةّّحسماّعنهاّالمسلمونّفنهيّونحوهّساناللّوليّبالنيةّسبا

ّ.ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالرسولّمخاطبةّفيّاألدبّقلةّمنّّلفظهاّيحتملهّولماّبهّاالستهزاء
ّيقولونّالمسلمونّكانّ:ّالقّاليهودّبلغةّقبيحاّسباّكانتّأنهاّذكرّالذيّالتفسيرّأهلّبعضّذكرهّما:ّالرابعّالجواب
ّاليهودّسمعتهاّفلماّاليهودّبلغةّقبيحاّسباّاللفظةّّهذهّوكانتّالمراعاةّمنّيعنونّسمعكّوأرعناّهللاّرسولّياّراعنا

ّمحمدّياّراعنا:ّويقولونّيأتونهّوكانواّبالشتمّاآلنّلهّفأعلنواّسراّمحمداّّنسبّكنا:ّبينهمّفيماّوقالواّاغتنموها
ّبيدهّنفسيّّوالذيّهللاّلعنةّعليكم:ّلليهودّفقالّلغتهمّيعرفّوكانّلهاّففطنّمعاذّبنّسعدّفسمعهاّنهمبيّّفيماّويضحكون

ّأولستم:ّفقالواّعنقهّألضربنّّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّلرسولّيقولهاّمنكمّرجلّمنّسمعتهاّلئنّاليهودّمعشرّيا
ّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّشتمّإلىّسبيالّذلكّاليهودّيتخذّّلكيال{ّّراّعّناّوّلواّتقّّّالّآّمّنواّاّلّذينّّّّأّيّهاّّيا}:ّهللاّفأنزلّتقولنها؟
ّ.ّوسلم
ّإذاّاليهودّمنّيفهمونّيكونواّّلمّالمسلمينّوأنّالعبرانيينّولغةّالعربّلغةّفيّمشتركةّاللفظةّأنّعلىّدليلّالقولّفهذا

ّلعهدهمّناقضّذلكّأنّوأعلموهمّقولهاّعنّنهوهمّّىاألخرّاللغةّفيّلمعناهاّفطنواّفلماّلغتهمّفيّمعناهاّإالّقالوها
ّألنّدماءهمّيستحلواّلمّوإنماّدماؤهمّحلتّالسبّمنهّيفهمّبماّتكلمواّإذاّأنهمّّعلىّدليلّأوضحّوهذاّلدمائهمّومبيح

ّّ.السبّمنهّيفهمّماّوهوّالظاهرّالسبّفيّوالكالمّالسبّيفهمونّيكونواّلمّّالمسلمين
ّلمّذلكّقالواّفإذاّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّاستحاللّدينهمّومنّدينهمّعلىّرناهمأقرّقدّالذمةّأهل:ّقيلّفإن

ّ.ّالمخالفّنكتةّوهذهّعليهّأقررناهمّماّغيرّيقولوا
ّبعدّذلكّيفعلواّأنّلهمّفليسّّهذاّومعّطريقّبكلّومحاربتهمّأموالهمّوأخذّالمسلمينّقتالّاستحاللّدينهمّومن:ّقلنا

ّعلىّنقرهمّفلمّيخفونهّماّويخفواّيعتقدونهّماّيعتقدواّأنّّعلىّنقرهمّكناّوإنّألناّوذلكّالعهدّانقضوّفعلوهّومتىّالعهد
ّبهّيشهدّأوّذلكّيقولّنسمعهّحتىّالسابّعهدّبنقضّنقولّالّونحنّالمسلمينّّبينّبهّويتكلمواّذلكّيظهرواّأن

ّ.ّوأعلنهّأظهرهّقدّكانّذلكّحصلّومتىّّالمسلمون
ّ.ّباطلةّالمقدمتينّكلتاّأنّالجوابّوتحرير

ّولوّالمحاربينّملتهمّّأهلّمنزلةّلكانواّبهّيدينونّماّكلّعلىّأقررناهمّلو:ّفيقال"ّدينهمّعلىّأقررناهم"ّقولهّأما
ّذلكّعلىّيعاقبونّأنهمّخالفّوالّدينناّفيّالطعنّّوإظهارّدينهمّإظهارّعلىّيعاقبواّلمّبهّيدينونّماّكلّعلىّأقررناهم

ّماّفإنّوالصالحينّالعلماءّوقتلّالمصاحفّوإحراقّالمساجدّهدمّعلىّّألقررناهمّمطلقاّدينهمّعلىّأقررناهمّولو
ّشيءّّعلىّيقرونّالّأنهمّخالفّالّثمّصاحبهاّإالّتضرّلمّأخفيتّإذاّوالخطيئةّكثيرةّالمسلمينّّيؤذيّمماّبهّيدينون

ّوالّالمسلمينّيؤذيّالّمماّشاءواّّماّبينهمّيفعلونّنخليهمّأنّعلىّالحارثّبنّغرفةّقالّكماّأقررناهمّوإنماّذلكّمن
ّتنكرّفلمّأعلنتّإذاّولكنّصاحبهاّإالّتضرّلمّأخفيتّإذاّّالخطيئةّفإنّتظهرّالّأمورّفيّعليهمّنعترضّوالّيضرهم
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ّهللاّآذواّيستحلونهّفمتىّالّأوّيستحلونهّكانواّسواءّيضرناّوالّيؤذيناّشيئاّيفعلواّّالّأنّعليهمّوشرطناّالعامةّضرت
ّوشرطناّدينهمّفيّيلزمهمّالّذلكّأنّّيرونّكانواّوإنّاإلسالمّحكمّالتزامّعليهمّوشرطناّالعهدّنقضواّفقدّورسوله
ّوالّبكتابهمّاألصواتّيظهرونّفالّدينهمّإخفاءّعليهمّوشرطناّّحرامّمنهمّأخذهاّأنّاعتقدواّوإنّالجزيةّأداءّعليهم
ّعلىّالمسلمينّهيئةّبهيآتهمّيخالفواّوأنّالمسلمينّعلىّيرتفعواّالّأنّعليهمّوشرطناّّناقوسّضربّوالّجنائزهمّعلى
ّ.ّدينهمّفيّعليهمّّتجبّذاّأنهاّيعتقدونّالتيّالشروطّمنّذلكّغيرّإلىّتميزهمّفيّأذالءّويكونونّبهّيتميزونّّوجه
ّفكيفّدينهمّنمّليسّيعتقدونهّّمماّكثيرّوفعلّواجباّأوّمباحاّإماّلهمّديناّيعتقدونّمماّكثيرّتركّعليهمّشرطناّأناّفعلم
ّ.ّمطلقاّدينهمّعلىّأقررناهم:ّيقال
ّمنّأهو:ّيقالّأنّجوابهّ"ّدينهمّمنّالسبّاستحالل:ّ"فقولهّدينهمّعلىّأقررناهمّأناّهب:ّفنقولّالثانيةّالمقدمةّوأما
ّ.ّتركهّعلىّعاهدواّوإنّدينهمّمنّأوّالعهدّقبلّدينهم
ّمنّألنهّيفعلوهّأنّلهمّيكنّّلمّالحالّهذهّفيّدينهمّمنّهذاّنيكّلمّفإنّعاهدواّقدّهؤالءّألنّينفعّالّلكنّمسلمّاألول
ّنعاهدهمّلمّإذاّوالسبّبالهجاءّوأذاهمّوأموالهمّدمائهمّّاستحاللّدينهّمنّالمسلمّأنّكماّوهذاّأخرىّحالّفيّدينهم
ّأذاكمّاستحاللّنادينّومنّدينناّعلىّعاهدناكمّقد:ّوتقولّنؤذيهمّأنّلناّفليسّعاهدهمّّإذاّذلكّاستحاللّدينهّمنّوليس
ّ.ّالعهدّقبلّوأذاهّاآلخرّّضررّمنّيستحلهّكانّماّدينهّفيّمنهماّواحدّكلّعلىّتحرمّالمتحاربينّبينّالتيّالمعاهدةّّفإن
ّدينّمنّبلّعاهدهّمماّشيءّفيّعاهدهّمخالفةّمنّوالّالعهدّنقضّاستحاللّدينهمّمنّليسّفإنهّفمنوعّالثانيّوأما
ّفإنّبالعهدّالوفاءّبوجوبّيدينواّأنّعلىّعاهدناهمّإنماّفنحنّمعتقدهمّّهذاّيكنّلمّوإنّدبالعهّالوفاءّاألرضّأهلّجميع

ّقدّلكناّّالدينّهذاّعلىّعاهدناهمّولوّالعهدّنقضّصاحبهّيستحلّدينّعلىّنعاهدهمّفلمّبهّالوفاءّّوجوبّدينهمّيكنّلم
ّ.ّواضحّّهذاّوبطالنّبالعهدّموفونّونحنّفينقضوهّالعهدّبنقضّيدينواّأنّعلىّعاهدناهم

ّالّوأنّوأيديهمّبألسنتهمّّأذاناّعنّيكفواّأنّعلىّعاهدناهمّقدّفنحنّدينهمّمنّتركهّعلىّعوهدواّماّفعلّيكنّلمّوإذا
ّهذاّتركّعلىّعاهدواّوإذاّورسولهّهللاّحكمّّفيّباطلّهوّالذيّدينهمّيخفواّوأنّورسولهّهللاّأذىّمنّشيئاّيظهروا
ّأنّولوّحرامّذلكّأنّدينهمّومنّبالعهدّللوفاءّوتركّوخيانةّغدرّذلكّّألنّدينهمّفيّعليهمّحراماّفعلهّكانّهذاّوإخفاء
ّدامّّماّيمسكّأنّدينهّفيّعليهّلوجبّصليبهمّذكرّعنّيمسكّأنّعلىّمكرهّغيرّطائعاّالكفارّّمنّقومّعاهدهّمسلما
ّ.ّقائماّالعهد
ّفيّعليهمّيحرمّكماّدينهمّفيّّحرامّلتركهّلمقتضياّالعهدّمعّذلكّإذّباطل"ّنبياّسبّاستحاللّدينهمّمن:ّ"القائلّفقول
ّضرواّأوّبألستنهمّورسولهّهللاّآذواّإذاّأنهمّأنفسهمّّعندّيعتقدونّوهمّالعهدّألجلّوأموالناّدمائناّاستحاللّدينهم

ّفيّحرامّهوّامّفعلّفقدّالعهدّبعدّآذاهمّإذاّأنهّيعلمّالمسلمّأنّكماّدينهمّفيّحرامّّهوّماّفعلواّفقدّالعهدّبعدّالمسلمين
ّلهمّأبعدّفذلكّاإلسالمّّيدّتحتّمغلوبونّهمّوإنماّوبينهمّبينناّعهدّالّأنّظنواّوإنّللعهدّمخالفةّذلكّأنّويعلمونّّدينه
ّبينّكلهّوهذاّأصالّعاصمّفالّبالعهدّالوفاءّيعتقدواّّلمّفإنّالعهدّإالّمناّلهمّعاصمّالّفإنهّباالنتقامّوأولىّالعصمةّعن
ّ.ّالمسألةّفقهّبعضّبهّيتبينّتأملهّلمن
ّيعتقدونهّالّبماّسبوهّإذاّّالعهدّبنقضّنقولّإنماّونحنّيعتقدونهّماّعلىّأقررناهمّبأناّهذاّعنّأجابّمنّالفقهاءّومن
ّالتفصيلّوهذاّونحوهّالقذفّمن
ّ.ّذلكّتحقيقّهللاّشاءّإنّوسيأتيّبمرضّليس
ّبمثابةّإالّذلكّوهلّالعهد؟ّّينقضّكيفّدينهمّارإظهّمجردّلكنّذلكّيظهرواّالّأنّعلىّصولحواّأنهمّفهب:ّقيلّفإن
ّ.ّالعهدّنقضّدونّوتعزيرهمّلتنكيلهمّموجبّّذلكّفإنّأعيادهم؟ّأوّصليبهمّأوّبكتابهمّأصواتهمّأظهرواّلوّما
ّويؤذوناّدينناّفيّويطعنواّّالصغارّحدّعنّويخرجواّويعلوهاّالكفرّكلمةّيظهرواّأنّمنّأعظمّللعهدّناقضّوأي:ّقلنا
ّ.ّاألموالّوأخذّالنفوسّقتلّمنّأبلغّهوّأذى
ّال:ّواآلخرّيلزمناّفالّّالعهدّينتقض:ّأحدهما:ّعندناّوجهانّففيهاّالمعروفّعمرّشرطّبعدّاألشياءّتلكّإظهارّوأما

ّ.ّالعهدّينتقض
ّ:ّوجهينّمنّبينهماّوالفرق
ّفرقّالبابينّوبينّالمشركينّّلدينّظهورّفيهّوإنماّوعلوهاّالكفرّكلمةّظهورّفيهّليسّاألشياءّتلكّظهورّأن:ّأحدهما

ّكإظهارّذلكّوكانّيكفرّولمّعوقبّهديةّفيّالكافرّمشاركةّّمجردّإالّيفعلّلمّولوّكفرّالكفرّبكلمةّتكلمّلوّالمسلمّفإن
ّأظهرواّإذا:ّالعهدّأهلّكذلكّإيمانهّيبطلّالكفرّبكلمةّوالمتكلمّإيمانهّيبطلّوالّعقوبتهّّيوجبّالمسلمّمنّالمعاصي

ّ.ّأمانهمّينقضواّولمّعصواّزيهمّأظهرواّوإذاّأمانهمّنقضواّونحوهّالكفرّ
ّ.ّالعهدّنقضواّّدينهمّهوّمماّونحوهّالتثليثّأظهرواّلوّإنهم:ّوغيرهمّأصحابناّمنّيقولّمنّجوابّوهذا
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ّملتهمّفيّطعنّوالّدينهمّّفيّمعرةّوالّالمسلمينّعلىّعظيمّضررّفيهاّليسّاألشياءّتلكّظهورّأن:ّالثانيّالجواب
ّمنّالواحدّكإظهارّاإلسالمّدارّفيّدينهمّلمنكراتّّإظهارّأوّالمسلمينّبزيّزيهمّاشتباهّإما:ّأمرينّأحدّفيهّاوإنم

ّيفوقّضرراّيضرّالمسلمينّمماّفهوّذلكّونحوهّالدينّفيّوالطعنّالرسولّّسبّوأماّونحوهّالخمرّلشربّالمسلمين
ّأنّمنّهللاّكتابّوإهانةّهللاّكتابّإذاللّوالّهللاّّكلمةّلإسفاّفيّأبلغّالّفإنهّالوجوهّبعضّمنّالمالّوأخذّالنفسّقتل

ّ.ّبالكتابّّجاءّلمنّوالشتمّالسبّالمعاهدّالكافرّيظهر
ّيضرّماّإلىّوبينهمّبينناّّالذيّالعهدّفيّعليهمّالمحرمةّاألمورّالشافعيّوأصحابّأصحابناّفصلّالفرقّهذاّوألجل

ّألنّالثانيّالقسمّينقضهّالّحيثّالعهدّينقضّاألولّّالقسمّجعلواوّيضرّالّماّوإلىّدينّأوّمالّأوّنفسّفيّالمسلمين
ّفاتّلوّكماّفيفسخهّالعقدّلمقصودّتفويتّفحصولهّويؤذيهمّالمسلمينّيضرّّعماّاإلمتناعّيوجبّومطلقهّالعهدّمجرد

ّاجنسهّّيوجبّالمضراتّتلكّوألنّغيرهّبخالفّونحوهّمستحقاّظهورهّأوّالقبضّقبلّالعوضّبتلفّّالبيعّمقصود
ّالّأنّبأمانةّأوّبإيمانهّإماّملتزمّّكالهماّألنّوأحرىّأولىّبالقتلّالمعاهدّعقوبةّيوجبّفألنّبالقتلّالمسلمّعقوبة
ّمراغمةّفيهاّالتيّالمعاصيّبخالفّمعهّالعهدّإلبقاءّّوذلكّوالقتالّالمحاربةّجنسّمنّالمضراتّتلكّوألنّيفعلها

ّ.ّومصارمة
ّإقرارهمّفيكونّوالسالمّّالصالةّعليهّالرسولّسبّمنّأعظمّهوّالذيّالشركّمنّعليهّهمّماّعلىّأقرواّفقد:ّقيلّفإن
ّهللّشتمّوهوّونحوهّالتثليثّيعتقدونّالنصارىّّألنّوذلكّتعالىّهللاّسبّعلىّأقرواّقدّبلّأولىّالرسولّسبّعلى
:ّوجلّعزّهللاّقال:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّقال:ّقالّهريرةّّأبيّعنّصحيحهّفيّالبخاريّروىّلماّتعالى
ّالخلقّّأولّوليسّبدأنيّكماّيعيدنيّلنّفقولهّإيايّتكذيبهّفأماّذلكّلهّيكنّولمّوشتمنيّذلكّلهّّيكنّولمّآدمّابنّكذبني
ّأحدّكفواّليّيكنّولمّأولدّولمّألدّّلمّالذيّالصمدّاألحدّوأناّولداّهللاّاتخذّفقولهّإيايّشتمهّوأماّإعادتهّمنّعليّبأهون

."ّّ
ّ.ّنحوهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعنّعباسّابنّعنّحيحهصّفيّوروى
ّ.ّالبشرّمنّّأحدّاياهاّسبهّماّسبهّهللاّسبّفلقدّترحموهمّالّالنصارىّراىّإذاّيقولّجبلّابنّمعاذّوكان
ّاّلّجّبالّّّّوّتّخرّّّاأّلّرضّّّّوّتّنّشقّّّّّمّنهّّّّيّتّفّطّرنّّّاتّّالّسّماوّّّّتّكادّّّّإّداّّّّشّيئاّّّّجّئّتمّّّّلّقدّّّّوّلداّّّالّرّحّمنّّّاّتّخذّّّّوّقاّلوا}ّتعالىّهللاّقالّوقد
ّ.ّاآلية{ّّوّلداّّّّللّرّحّمنّّّّدّعّواّّأنّّّّهّداّّ
ّ.ّالقذفّأبلغّمنّوهيّالسالمّعليهّعيسىّفيّمقالتهمّعلىّاليهودّأقرّوقد
ّ:ّوجوهّمنّالجواب:ّقلنا

ّفيّعليهّالعقوبةّفيّأثرهّّيظهرّغيرهّمنّإثماّأعظمّنفسهّفيّالشيءّكونّفإنّاالعتبارّفاسدّالسؤالّهذاّأن:ّأحدها
ّالسرقةّعلىّوالّالزناّعلىّيقرونّوالّالشركّعلىّّيقرونّالذمةّأهلّأنّترىّأالّالدنياّفيّعليهّاإلقرارّفيّالّاآلخرة

ّخلقهّفيّهللاّةسنّبلّالشركّدونّاألشياءّوهذهّالمسلمينّمحاربةّعلىّوالّّالمسلمّقذفّعلىّوالّالطرقّقطعّعلىّوال
ّبهذاّوالمحتجّّسيماّالّبالعقوبةّيعاجلهمّلمّالشركّمنّمملوءةّمدائنّاألرضّوفيّالعقوبةّلوطّلقومّّعجلّفإنهّكذلك
ّالمرتدّقتلّيرىّالّأنهّحتىّطارئاّّأوّأصلياّكفرهّكانّسواءّالمحاربةّلمجردّهوّإنماّالكفارّقتلّأنّيرىّالكالم
ّ.ّأذاهّلدفعّفقتّيقاتلّمنّيقاتلّوإنماّاآلخرةّفيّالكفرّعلىّّالجزاءّوإنماّالكفرّلىعّالجزاءّدارّليستّالدنيا:ّويقول

ّوسببّاألولىّبطريقّالكفرّدونّهيّالمحاربةّالتيّعلىّنقرهمّفألنّالكفرّعلىّأقررناهمّإذا:ّيقالّأنّيجوزّالّثم
ّهللاّصلىّقالّولهذاّوتقديراّشريعاتّالدنياّفيّالعقوبةّلصاحبهّعجلتّّفاعلهّضررهّيتعدىّالذنوبّمنّكانّماّأنّذلك
ّألهلّفسادّعقوبتهّتأخيرّألن"ّّالرحمّوقطيعةّالبغيّمنّالعقوبةّلصاحبهّتعجلّأنّأحرىّذنبّّمنّما:ّ"ّوسلمّعليه

ّعلىّأقررناهمّفإذاّّونحوهّكالكفرّأعظمّكانّوإنّعقوبتهّتؤخرّقدّفإنهّفاعلهّضررهّيتعدىّالّماّبخالفّاألرضّ
ّ.ّقدمناهّكماّدونهّألنهّبالمسلمينّيضرّّماّعقوبةّتأخيرّيستلزمّالّوذلكّعليهّالعقوبةّأخيرتّفيهّماّأكثرّالشرك
ّالّأذاهمّيجوزّالّللمسلمينّّمضارينّغيرّالكفرّمنّعليهّهمّماّعلىّأقرواّإذاّأنهمّخالفّال:ّيقالّأن:ّالثانيّالوجه
ّ.ّاألبشارّفيّأوّالدماءّفيّإماّذلكّعلىّّعوقبواّونحوهّالسبّأظهرواّولوّأبشارهمّفيّوالّدمائهمّفي
ّمعترضاّالسؤالّهذاّكانّّوإذاّدونهّهوّالذيّالسبّعلىّيعاقبواّلمّالشركّعلىّبالعزيرّيعاقبواّلمّإذا:ّيقالّالّإنهّثم

ّمنهّيقبلّفالّعليهّيقرهمّلمّأنهّفعلمّالسبّعلىّّيعاقبونّأنهمّسلمّقدّوالمنازعّكيفّجوابهّيجبّلمّاإلجماعّعلى
ّ.ّالسؤال

ّ.ّبهّاالنفرادّعليناّيجبّفالّمشتركّالشبهةّهذهّعنّلجوابوا
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ّاإلقرارّمنّيلزمّوالّيسبّّلمّالذيّالمشركّبخالفّعليهّعوهدّالذيّشركهّإلىّالسبّينضمّالسابّأن:ّالثالثّالوجه
ّحالّيحصلّالّمغلظاّجرماّيوجبّالذنبينّاجتماعّّفإنّدونهّكانّوإنّآخرّذنبّمعّعليهّاإلقرارّمفردّذنبّعلى

ّ.ّالنفرادا
ّالكتابّأهلّألنّوذلكّّاإلطالقّعلىّبجيدّليس"ّالرسولّسبّمنّأعظمّالكفرّمنّعليهّهمّما:ّ"قوله:ّالرابعّالوجه

ّ:ّطائفتان
ّماّجميعّفإنّالرسولّسبّمنّأعظمّكفرّلهمّتكذيبهّفليسّمنّأعظمّوسبهّالرسولّتكذيبّكفرهمّفأصلّاليهودّأما

ّكفرّفسبهّبالرسولّمتعلقّذلكّوغيرّاآلخرةّأمورّمنّبهّهللاّأخبرّوبماّيسىوبعّّاإلسالمّبدينّالكفرّمنّبهّيكفرون
ّإالّهللاّعندّّمنّأنهّعليهّيشهدّموروثّعلمّهذاّوقتناّفيّاألرضّأهلّعندّوليسّجهتهّمنّعلمّإنماّذلكّّألنّكلهّبهذا
ّكثيرّواختلطّاشتبهّفقدّياءاألنبّمنّّغيرهّعنّيؤثرّمماّذلكّسوىّوماّوسلمّعليهّهللاّصلىّمحمدّعنّالموروثّالعلم
ّ.ّيكذبّوالّيصدقّّالّأنّمنهّحقيقتهّنعلمّالّفيماّوالواجبّأكثرهّأوّمنه
:ّقالّأنّعندهمّاألعظمّّذنبهّوإنماّوالشرائعّالغيبّوأنباءّالتوحيدّمنّبهّجاءّفيماّطعناّللرسولّفسبهمّالنصارىّوأما
ّمحافظينّليسواّفالنصارىّوإالّالتوراةّشريعةّّغيرّأنّاليهودّعندّاألعظمّذنبهّأنّكماّورسولهّهللاّعبدّعيسىّأن

ّحقّيرعونهاّالّثمّبهاّهللاّيأذنّلمّالدينّمنّشريعةّاألحبارّلهمّّتبتدعّالدهرّمنّبرهةّكلّبلّمورثةّشريعةّعلى
ّيبلتكذّمتضمناّليسّشركهمّومجردّوالدينّباألنبياءّوللتكذيبّوللشركّالتوحيدّفيّللطعنّّمتضمنّلهّفسبهمّرعايتها

ّعليهّهللاّصلىّالرسولّسبّّبلّالرسولّسبّمنّأعظمّالشركّمنّعليهّهمّما:ّيقالّفالّالدينّجميعّوردّاألنبياءّجميعّ
ّ.ّوزيادةّالشركّمنّعليهّهمّماّفيهّوسلم

ّعليهمّوسالمهّهللاّصلواتّّالمرسلينّبواسطةّهوّإنماّاألرضّفيّهللاّدينّقيامّأنّيعلمّأنّللعاقلّفينبغيّوبالجملة
ّالحسنىّاألسماءّمنّسبحانهّيستحقهّماّأكثرّالناسّّعلمّولماّلهّشريكّالّوحدهّهللاّعبدّلماّالرسلّفلوالّعينأجم

ّ.ّاألرضّّفيّشريعةّلهّكانتّوالّالعلىّوالصفات
ّعلىّوأسمائهّبصفاتهّّمفصلةّمعرفةّهللاّعرفتّالنظرّبمجردّتستفيدهاّالتيّوعلومهاّتركتّلوّالعقولّأنّتحسبنّوال

ّبذلكّواستصغىّالرسلّبهّجاءتّماّبلغهّأنّبعدّتكلمّفإنماّبالعقلّالبابّهذاّتكلمّفيّمنّعامةّفإنّيقينالّوجهه
ّفيّجازمّعلمّّبالعقلّينالّالّأنهّمنهمّالرؤوسّعامةّاعترفّوقدّيظهرّلمّأوّللرسلّاالنقيادّأظهرّسواءّبهّّواستأنس
ّ.ّوالحسبانّالظنّبهّينالّوإنماّاإللهيةّاألمورّتفاصيل

ّبهّوذكروهمّعليهّّالناسّنبهواّعليهمّوسالمهّهللاّصلواتّالمرسلينّفإنّبنظرهّإداركهّالعقلّيمكنّالذيّلقدروا
ّ.ّغلفاّوقلوباّصماّوآذاناّعمياّأعيناّفتحواّحتىّفيهّالنظرّإلىّودعوهم
ّوصفاتهّأسمائهوّّهللاّتوحيدّفيّطعنّفيهمّفالطعنّبهّوأنبأوهمّإياهّعلموهمّإدراكهّعنّالعقلّيعجزّالذيّوالقدر
ّاألرضّفيّليسّإنه:ّيقالّبلّخلقهّّوبينّبينهّالتيّاألسبابّوعامةّوعقابهّوثوابهّوأنبيائهّوشرائعهّودينهّوكالمه
ّالبابّهذاّفيّالعاقلّيستريبنّوالّالنبواتّآثارّفمنّاألرضّّفيّخيرّكلّوإنّنبوةّأثرّأوّبنبوةّفيّإالّقائمةّمملكة
ّوتوحيدهّهللاّعنّأعرضواّقدّوعامتهمّسفتهمّفالّونحوهمّوالمجوسّوالصابئةّبراهمةالّّمثلّفيهمّالنبوةّدرستّالذين

ّ.ّغيرهّوالّتوحيدّّالّبأيديهمّيبقّفلمّوالطواغيتّاألوثانّمنّذلكّوغيرّواألصنامّوالنيرانّالكواكبّعبادةّعلىّّوأقبلوا
ّّأّوّحّيّناّّواّلّذيّّنوحاّّّّبهّّّّوّصىّّّماّالّدينّّّّمنّّّّكمّّلّّّّشّرعّّ}:ّسبحانهّهللاّقالّالرسلّأتباعّإالّبالتوحيدّمستمسكةّأمةّوليست
{ّّإّلّيهّّّّتّدّعوّهمّّّّماّاّلّمّشّرّكينّّّّعّلىّّكّبرّّّّفيهّّّّتّتّفّرّقواّّّوالّالّدينّّّّأّقيّمواّّأنّّّّوّعيّسىّّوّموّسىّّإّبّراّهيمّّّّبهّّّّوّصّيّناّّوّماّّإّلّيكّّ

ّفيهّريبّالّحقّوهذاّمشركّأوّلهمّتابعّإالّالناسّفماّالمشركينّعلىّّكبرّالمرسلونّإليهّيدعواّالذيّدينهّأنّفأخبر
ّتصديقّأنّكماّمنهّففرعّكفرّوكلّالضالالتّوجماعّجميعّالكفرّأنواعّجميعّينبوعّفيهمّوالطعنّّالرسلّسبّأنّفعلم

ّ.ّالهدىّأسبابّمجموعّّوجماعّاإليمانّشعبّجميعّأصلّالرسل
ّوكانّسبهّمنّبقتلّيأمرّكانّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّدفعهّيمكنّالّثبوتاّبالسنةّثبتّقد:ّنقولّأن:ّالخامسّالوجه

ّمعاهدّأوّمحاربّمنّمنهّأسوأّهوّأوّالشركّفيّالسابّّهذاّمثلّهوّعمنّاإلمساكّمعّذلكّعلىّيحرضونّالمسلمون
ّعلىّالذميّعوهدّوإذاّأولىّالسابّعنّفاإلمساكّالمشركّعنّأمسكواّإذا:ّيقالّأنّّلتوجهّمقبولةّالحجةّهذهّكانتّفلو

ّالسنةّعارضّقياسّّوكلّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّلسنةّمعارضةّقبلّلوّوهذاّأولىّالسبّعلىّفمعاهدتهّّكفره
ّ.ّردّفهو

ّوتقديساّاتمجيدّيعتقدونهّّوإنماّسباّيعتقدونهّالّفهمّهللّسباّكانّوإنّالشركّمنّعليهّهمّما:ّيقالّأن:ّالسادسّالوجه
ّبهّيقصدونّالّشيءّعلىّإقرارهمّمنّيلزمّفالّّالرسولّسبّبخالفّواالستهانةّالسبّقصدّبهّقاصدينّفليسوا
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ّإذاّيقتلهمّوالّالرسولّسبّأظهرواّإذاّيقتلهمّمنّجوابّوهذاّاالستخفافّّبهّيقصدونّماّعلىّإقرارهمّاالستخفاف
ّ.ّدينهمّمنّيعتقدونهّّماّأظهروا
ّإضرارّفيهّليسّبدينهمّّالتكلمّومجردّبهمّوإضرارّالمسلمينّدينّفيّطعنّالرسولّسبّظهارإّأن:ّالسابعّالوجه

ّهذاّجوابّأيضاّوهذاّالشركّدونّكانتّوإنّّعليهاّيعاقبونّالمحاربةّبمنزلةّالرسولّسبّإظهارّفصارّبالمسلمين
ّ.ّالقائل
ّبخالفّالعهدّنقضواّّبهّوأعلنواّكفرهمّأظهرواّمتى:ّنقولّفإناّعليهّالمقيسّاألصلّفيّالحكمّمنع:ّالثامنّالوجه
ّبينّوفرقّالكفرّشعارّإظهارّفيهّوإنماّيقولونّّماّنفقهّولسناّكفرّفيهّماّكلّليسّفإنهّبكتابهمّالصوتّرفعّمجرد
ّّ.الكفرّشعارّإظهارّوبينّالكفرّإظهار

ّألنّوهذاّدينناّفيّبهّيطعنونّّالّكفرّبخالفّالعهدّبهّنقضواّهللاّدينّفيّطعنّهوّالذيّالكفرّأظهرواّمتى:ّنقولّأو
ّيؤذواّأنّأوّالكفرّكلمةّيظهرواّأنّفأماّالمسلمينّّيضرّالّمماّشاءواّماّبينهمّويفعلواّيقولواّأنّاقتضىّإنماّالعهد

ّ.ّقبلهماّوالذينّالقولينّهذينّعلىّالكالمّهللاّشاءّإنّّوسيأتيّالبتةّعليهّيعاهدواّفلمّالمسلمين
ّومتىّذلكّمنّشيئاّّيظهرواّأنّعلىّنقرهمّلم:ّ"وغيرهمّأصحابناّمنّالمدينةّهلوأّالحديثّفقهاءّمنّكثيرّقال

ّ".ّالعهدّنقضواّذلكّمنّشيئاّأظهروا
"ّكافراّأوّكانّمسلماّالقتلّّفعليهّوتعالىّتباركّالربّبذكرّيعرضّشيئاّذكرّمنّكل:ّ"حنبلّروايةّفيّهللاّعبدّأبوّقال
ّ.ّالمدينةّأهلّمذهبّوهذا
ّ.ّشتمّألنهّيقتل:ّفقالّكذبتّ:ّلهّفقالّيؤذنّوهوّبمؤذنّمرّيهوديّعنّيسألّهللاّعبدّأباّسمعت:ّمحمدّبنّجعفرّوقال
ّقدحّألنهّبناّيضرّوإظهارهّّيعتقدونهّماّبينّفرقّمنّالناسّومنّيعتقدونهّالّوماّيعتقدونهّماّبينّفرقّمنّالناسّومن
ّتظهرّالمسألةّفروعّفإنّذلكّتعالىّهللاّشاءّإنّيأتيوسّّدينناّنفسّفيّبطعنّليسّوإظهارهّيعتقدونهّماّوبينّدينناّفي

ّ.ّمأخذها
ّيضلّالّهللاّإنّقالّّالذيّللنصرانيّواألنصارّالمهاجرينّمنّبمحضرّقالّأنهّعنهّهللاّرضيّعمرّعنّقدمناّوقد
ّ.ّيناكعّفيهّالذيّآلخذنّعدتّألنّبيدهّنفسيّّفوالذيّدينناّفيّعليناّتدخلّأنّعلىّأعطيناكّماّنعطكّلمّإنا:ّأحدا

ّوحتىّالعلياّهيّهللاّكلمةّّتكونّحتىّواجبّالجهادّفإنّذلكّفيّأيضاّيجئّواالعتبارّاآلياتّمنّذكرناهّماّوجميع
ّ.ّصاغرونّوهمّيدّعنّالجزيةّيعطواّوحتىّكلهّالدينّعلىّهللاّدينّوحتىّيظهرّهللّكلهّالدينّيكون

ّعليهّعاهدوناّالذيّالعهدّّعنّخرجواّوأعلنوهاّالكفرّكلمةّأظهرواّفإذاّالقدرةّبحسبّواجبّالمنكرّإظهارّعنّوالنهي
ّوهللاّلهمّعهدّالّكفارّألنهمّبالسيفّوجهادهمّالكفرّّكلمةّأظهرواّالذيّنجاهدّأنّعليناّووجبّالتزموهّالذيّوالصغار
ّّ.أعلمّسبحانه
ّ.ّفداءهّوالّعليهّالمنّوالّاسترقاقهّيجوزّوالّقتلهّيتعينّأنه:ّالثانيةّالمسألة

ّرجالّكانّوسواءّالزنديقّّوكذلكّقتلهّيتعينّوالمرتدّالزنديقّمنّأوّالمرتدّمنّنوعّألنهّفباإلجماعّمسلماّنكاّإنّأما
ّقتلّعلىّواضحةّداللةّقدمناهّوفيماّإقامتهّفيجبّّباالتفاقّحدّقتلهّفإنّبإسالمهّالحكمّمعّيقتلّقتلّوحيثّامرأةّأو

ّبقتلّتصريحاّبعضهاّوفيّالمسلمةّالسابةّبقتلّتصريحاّعضهابّفيّفإنّّالصحابةّوأقاويلّالسنةّمنّالمسلمةّالسابة
ّ.ّالفقيهّعلىّيخفىّالّكماّأولىّالمسلمةّفقتلّللسبّالذميةّقتلتّّوإذاّالذميةّالسابة
ّيحتملّكانّوقدّمرتدّعندهّّالسابّألنّالسابةّتقتلّالّأنّمذهبهّفقياس"ّتقتلّالّالمرتدةّإن:ّ"الكوفةّأهلّمنّقالّومن
ّ.ّذلكّتأبىّأصولهّولكنّالطريقّّقاطعةّوقتلّبعضهمّعندّالساحرةّكقتلّحداّالسابةّتقتلّأنّمذهبه

ّأيضاّيتعينّفإنهّمعاهداّالسابّّكانّوإنّتقدمّلماّالصحيحّوهوّأولىّفالسابةّالمرتدةّقتلّالعامةّعليهّالذيّوالصحيح
ّ.ّتبعهمّومنّّالسلفّمنّالفقهاءّعامةّعندّامرأةّأوّرجالّكانّسواءّقتله
ّمنّأنّعلىّالعلمّأهلّعوامّأجمع:ّوسلمّقالّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّمنّعلىّيجبّفيماّالمنذرّابنّقولّكرناذّوقد
ّ.ّالشافعيّمذهبّوهوّوإسحاقّوأحمدّوالليثّمالكّقالهّّوممنّالقتلّفحدهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسب
ّمالكّمذهبّوهذاّالعامةّعندّّقتلهّوجوبّعلىّدليلّلفظّوهذاّالذمةّأهلّمنّسبهّمنّيقتلّال:ّالنعمانّعنّوحكى:ّقال

ّ:ّمأخذينّّلقتلهّأنّيقتضيّأصحابهّوكالمّالمدينةّفقهاءّوسائرّوإسحاق
ّ.ّعهدهّانتقاضّ:أحدهما
ّ.ّالحديثّفقهاءّقولّوهوّالحدودّمنّحدّأنه:ّوالثاني

ّوأخطأّقتلواّعليهمّتحققّّوأّذلكّمنهمّفسمعّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسبّأظهرواّإن:ّراهويهّبنّإسحاقّقال
ّألنّيقتلون:ّ"إسحاقّقال"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّّهللاّرسولّسبّمنّأعظمّالشركّمنّفيهّهمّما:ّ"قالواّالذينّهؤالء
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ّقتلّكماّوهوّللصلحّناقضاّذلكّفيّيصيرّألنهّذلكّفيّشبهةّوالّالعزيزّّعبدّبنّعمرّفعلّوكذلك"ّالعهدّنقضّذلك
ّ".ّصالحناهمّهذاّعلىّما:ّ"وقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّلنبياّسبّالذيّّالراهبّعمرّابن

ّأصحابهّعامةّنصّوكذلكّّذلكّفيّنصوصهّبعضّتقدمّوقدّعهدهّوانتقاضّقتلهّوجوبّعلىّأحمدّاإلمامّنصّوكذلك
ّ.ّالذمةّأهلّمنّالعهدّناقضيّجملةّفيّأيضاّذكروهّّوهكذاّمواضعّفيّبخصوصهّذكروهّالسابّهذاّقتلّوجوبّعلى
ّ.ّأحمدّكالمّعليهّدلّكماّّقتلهمّيتعينّالعهدّناقضيّمنّوغيرهّهذاّإن:ّقالواّالمتأخرينّمنّوطوائفّمنهمّدمونالمتقّثم

ّوالمنّوالقتلّاالسترقاقّّبينّاألسيرّفيّيخيرّكماّالذمةّأهلّمنّالعهدّنقضّفيمنّمخيرّاإلمامّأنّمنهمّطوائفّوذكر
ّعمومّفيّالسابّهذاّفدخلّللعهدّالناقضينّفيّذكروهّأنّبعدّةاألربعّهذهّمنّاألصلحّلألمةّفعلّعليهّويجبّوالفداء

ّهذهّأصحابّمحققوّقيدّّلكنّالعهدّناقضيّمنّغيرهّفيّبهّقيلّإذاّبالتخييرّفيهّيقالّأنّوجبّوإالّوإطالقهّالكالمّّهذا
ّالرسولّسابّيرغّهوّالتخيير:ّوقالواّالكالمّهذاّّوغيرهّالمتأخرةّكتبهّفيّيعليّأبيّالقاضيّمثلّورؤوسهمّالطريقة

ّأطلقواّالذينّلكونّخالفّقتلهّتعينّفيّيحكىّالّأنّفإماّهذاّوعلىّّكاألسيرّغيرهّكانّوإنّقتلهّفيتعينّسابهّوأما
ّمنّمستثنىّبأنهّالطريقةّهذهّأصحابّرأسّوصرحّقتلهّيتعينّالسابّبأنّآخرّموضعّفيّقالواّّقدّموضعّفيّالتخيير

ّ.ّآخرّموضعّّفيّخالفهّعلىّنصواّموضعّفيّبهّقالواّالذينّنألّضعيفّوجهّفيهّيحكىّأوّاإلطالقّذلكّ
ّ.ّغيرهّّفيّخيرّوإنّحتماّالسابّقتلّيجب:ّقالّمنّفمنهمّفيهّأيضاّالشافعيّأصحابّواختلف
:ّقالواّقتلهّجوازّمنهماّوالصحيحّّبمأمنهّيلحقّأنهّأضعفهما:ّقوالنّوفيهّللعهدّالناقضينّمنّكغيرهّهو:ّقالّمنّومنهم
ّ.ّوالفداءّوالمنّواالسترقاقّالقتلّمنّلألمةّّاألصلحّفيهّيفعلّأنّاإلمامّعلىّيجبّسيركاألّويكون
ّأمرّآخرّموضعّوفيّكاألسيرّّإنه:ّقيلّفلهذاّالحربيّحكمّللعهدّالناقضّحكمّأنّيقتضيّموضعّفيّالشافعيّوكالم
ّ.ّتخييرّغيرّمنّعيناّبقتله

ّنتكلمّثمّالعمومّسبيلّعلىّّالعهدّناقضّحكمّوفيّالعهدّبهّنتقضيّفيماّمقدمةّتقديمّإلىّيحتاجّذلكّفيّالكالمّوتحريم
ّ.ّالسبّمسألةّخصوصّفي
ّ.ّالمسلمينّّأيديّفيّهوّومنّبقتالّإالّعليهّيقدرّالّممتنع:ّقسمانّالعهدّناقضّفإنّاألولّأما
ّدونّعليهمّالواجبةّالملةّّأحكامّوالتزامّالجزيةّأداءّمنّاإلمامّعلىّبهاّفيمتنعواّومنعةّشوكةّلهمّيكونّفأنّاألولّأما
ّمنهمّالرجلّأسرّفإذاّباإلجماعّالعهدّنقضواّقدّفهؤالءّبهاّمستوطنينّالحربّيلحقواّبدارّأوّالوشاةّبهّيظلمهمّما

ّ.ّأصلحّيراهّماّاإلمامّبهمّيفعلّأسرواّإذاّالحربّأهلّحكمّمذهبهّظاهرّفيّأحمدّاإلمامّعندّّفحكمه
ّفيّفبعثّالحربّدارّّإلىّبالذريةّوخرجواّالعهدّنقضواّالعهدّأهلّمنّقومّعنّسئلّوقدّالحارثّأبيّروايةّفيّقال

ّمنّالحربّأهلّعلىّيجريّماّعليهّفيجريّبالغاّّمنهمّكانّفمنّالعهدّنقضواّإذا:ّأحمدّقالّفحاربوهمّفلحقوهمّطلبهم
ّنقضّمنّبمنزلةّفهوّالعهدّنقضهمّبعدّولدّفماّالذريةّوأماّيرىّبماّفيهمّّيحكمّاإلمامّإلىّفأمرهمّأسرواّإذاّاألحكام
ّارتدّّعلقمةّكانّإن:ّقالتّعالثةّبنّعلقمةّامرأةّأنّوذلكّشيءّعليهّفليسّالعهدّنقضّقبلّولدّّممنّكانّومنّالعهد
ّ.ّشيءّالنساءّعلىّليس:ّالعهدّنقضّفيمنّالحسنّعنّروىّوكذلكّأرتدّلمّفأنا
ّفيّمعهمّوالمسلمونّالعهدّّفنقضواّمسلمونّهمومعّحصنّفيّالعهدّأهلّمنّقومّعنّسئلّوقدّصالحّروايةّفيّوقال

ّذلكّقبلّكانّومنّيسبونّالعهدّنقضّمنّبمنزلةّفالذريةّّالعهدّنقضّبعدّمنّلهمّولدّما:ّقالّفيهم؟ّالسبيلّما:ّالحصن
ّماّبعدّولدواّالذينّالذريةّأنّوعلىّفيهّاإلمامّبخيرّالمحاربةّبعدّأسرّإذاّالعهدّّناقضّأنّعلىّنصّفقدّيسبونّال
ّ.ّمذهبهّّمنّالمشهورّهوّوهذاّاسترقاقهّيجوزّالعهدّناقضّأنّفعلمّيسبونّالعهدّنقضّمنّبمنزلةّّالعهدّقضوان

ّالعهدّأهلّمنّرجلّّفيّطالبّأبيّروايةّفيّقالّالذمةّإلىّيردونّبلّيسترقونّالّفإنهمّعليهمّقدرّإذاّأنهم:ّوعنه
ّهمّويردونّالعدوّدارّفيّولدواّالذينّّأوالدهمّسترقي:ّقالّالعدوّدارّفيّلهّوولدّوولدهّوأهلهّهوّبالعدوّلحق

ّقيلّال:ّقالّاإلسالم؟ّدارّفيّولدواّالذينّيسترقّأوالدهمّال:ّلهّّقيلّالجزيةّإلىّاإلسالمّدارّفيّولدوّالذينّوأوالدهم
ّ.ّمأمنهمّأدخلوهمّيسترقونّال:ّقالّرجاالّّصارواّثمّصغاراّأدخلوهمّكانواّفإن:ّله

ّأخذهّوقدّالعدوّبالدّّفيّلهّوولدّوأهلهّهوّالحربّبدارّلحقّرجلّعنّسألهّوقدّإبراهيمّابنّروايةّفيّقالّوكذلك
ّ.ّالجزيةّإلىّهمّويردونّيسترقونّأيديهمّّفيّوهوّلهّولدّماّولكنّشيءّوأهلهّولدهّعلىّليس:ّقالّالمسلمون

ّولدهّوأنّيسترقونّالّوأنهمّّجدينموّكانواّالذينّوولدهّهوّالجزيةّإلىّيردّالعهدّنقضّالذيّالرجلّأنّعلىّنصّفقد
ّبنفسّرقيقاّيصيرونّوهمّالحربّأهلّأوالدّمنّّسبيّولدهّصغارّألنّوذلكّيسترقونّالمحاربةّبعدّحدثواّالذين
ّ.ّالمتقدمةّالذمةّحكمّفلهمّالنقضّقبلّولدواّالذينّأوالدهّوأماّآخراّّوالّأوالّالذمةّعقدّفيّيدخلونّفالّالسبي
ّواسترقاقّقتلّمنّللمسلمينّّاألصلحّهوّماّفيفعلّأسرواّإذاّالرجالّفيّاإلمامّيخيرّلمشهورةاّاألولىّالروايةّفعلى
ّذلكّعليهّيجبّالّلكنّثانياّلهمّالذمةّوعقدّمنهمّالجزيةّّقبولّعلىّيطلقهمّأنّجازّعليهمّيمنّأنّجازّوإذاّفداءّومن
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ّقريظةّبنيّأسرىّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّقتلّوقدّكتابياّكانّإذاّاألصليّالحربيّّاألسيرّفيّعليهّيجبّالّكما
ّ.ّألجابواّإليهاّدعاهمّولوّالجزيةّإعطاءّإلىّيدعهمّولمّخيبرّأهلّمنّوأسرىّ

ّأوّاإلسالمّإلىّيعودّأنّّإلىّالمرتدّدعاءّيجبّكماّكانواّكماّالذمةّإلىّالعودّإلىّدعائهمّيجبّالثانيةّالروايةّوعلى
ّالمرتدّمنّاإلسالمّقبولّيجبّكماّمنهمّذلكّقبولّّوجبّالذمةّإلىّالعودّبذلواّمتىوّالمرتدّدعاءّيستحبّكماّيستحب
ّاسترقاقهمّدونّقتلهمّوجوبّالروايةّهذهّفقياسّامتنعواّومتىّاألسرّقبلّبذلهاّّإذاّاالصليّالحربيّمنّالجزيةّوقبول
ّّ.ردتهّتكررتّفيمنّيقالّماّفيهمّيقالّفقدّمنهمّالنقضّتكررّولوّاإليمانّكنقضّاألمانّّلنقضّجعال
ّيردونّبلّبحالّأبداّيسترقّّوالّقناّالحرّيعودّال:ّ"قالّهؤالءّمثلّفيّمالكّصاحبّأشهبّقالّالروايةّهذهّمنّوبنحو
ّ".ّحالّبكلّذمتهمّإلى

ّللعهدّنقضاّوصفتهّمماّّشيئاّفعلّأوّقالّوأيهم:ّ"قالّوغيرهاّالعهدّنواقضّذكرّوقدّاألمّفيّالشافعيّقالّوكذلك
ّأوّحداّقتلّفعلهّمنّأنّالمسلمينّدينّفيّيكونّأنّإالّّيقتلّلمّفعالّذلكّكانّإذاّوكذلكّقوالّذلكّكانّإذاّيقتلّلمّوأسلم

ّ".ّعهدّبنقضّّالّقصاصّأوّبحدّفيقتلّقصاصا
ّعلىّأوّأعطيهاّكنتّكماّّالجزيةّوأعطيّأتوب:ّ"قالّولكنهّيسلمّفلمّالذمةّلعهدّنقضّأنهّوشرطّوصفناّمماّفعلّوإن
ّأنهّوشرطّوصفناّمماّقالّأوّفعلّفإنّالحدّأوّالقصاصّّيوجبّفعالّفعلّقدّيكونّأنّإالّيقتلّولمّعوقب"ّدهأجدّصلح
ّ.ّفيئاّمالهّوأخذّقتل"ّجزيةّأعطيّأوّأسلم:ّ"يقولّّأنّمنّفامتنعّبهّفظفرناّدمهّيحل
ّولمّمالهّوأخذّقتلّاإلسالمّّومنّمنهاّامتنعّإذاّوأنهّأيديناّفيّوهوّبذلهاّإذاّمنهّالجزيةّقبولّوجوبّعلىّنصّفقد

ّ.ّفيهّيخير
ّ.ّوجهانّاألصليّالحربيّأسيرّمنّالجزيةّقبولّوجوبّفيّوألصحابه

ّ.ّأسرواّإذاّرقيقاّيصرونّأنهم:ّثالثةّروايةّأحمدّاإلمامّوعن
ّلهمّوجبتّوقدّيتبعونهمّّالّفإنهمّعليهمّالمسلمونّظهرّثمّاليهودّمنّالرومّأسرّإذا:ّإبراهيمّابنّروايةّفيّوقال

ّ.ّالمملوكّبمنزلةّفهوّجزيتهّعنّمنهمّارتدّمنّإالّالجزية
ّالجزيةّومنعواّللعهدّّناقضينّخرجواّإذا:ّ"المالكيةّمنّوغيرهّالقاسمّابنّقالّمالكّمذهبّمنّالمشهورّهوّوهذا

ّوالّيءفّفهمّأسرواّثمّعهدهمّانتقضّوإذاّّعهدهمّانتقضّفقدّالحربّبدارّولحقواّيظلمواّأنّغيرّمنّمناّوامتنعوا
ّيمنعّالمرتدّّردةّمثلّالذمةّمنّخروجهمّجعلّكأنهّثانياّالذمةّلهمّيعقدّأنّومنعواّاسترقاقهمّذمتناّفأوجبواّإلىّيردون
ّ.ّأصلياّكفرهمّلكونّيسترقونّالّهؤالءّلكنّبالجزيةّإقراره
ّ.ّاسترقاقهّيجوزّّالّوالمرتدّاسترقاقهّيجوزّأنهّإالّكالمرتدّيصيرّفإنهّالعهدّنقضّمن:ّحنيفةّأبيّأصحابّوقال
ّصلىّهللاّرسولّأصحابّّألنّلهمّعقدهاّيحوزّفإنهّالذمةّإلىّالعودّوطلبواّالجزيةّبذلواّحتىّعليهمّيقدرّلمّإنّفأما
ّمشهورةّذلكّفيّوالقصةّالعهدّنقضواّأنّبعدّوثالثةّّثانيةّمرةّالشامّأهلّمنّالكتابّألهلّالذمةّعقدواّوسلمّعليهّهللا
ّعدلّواإلمامّالمسلمينّوقاتلواّالجزيةّمنعواّإذا:ّقالواّوأصحابهّمالكاّفإنّخالفاّّهذاّفيّحسبأّوماّالشامّفتوحّفي

ّالّمالكّكانّفإذاّفيئاّّيكونّبلّالذمةّإلىّيردّالّمنهمّاألسيرّأنّعندهمّالمشهورّأنّمعّإليهّيردواّحتىّيقاتلونّّفإنهم
ّ.ّالذمةّإلىّمنهمّاألسيرّعودّبمنعّالقولّعنهّاشتهرّّالذيّهوّألنهّفيهاّيخالفّالّأنّأولىّفغيرهّالمسألةّهذهّفيّيخالف

ّردّيجبّإنهّقلناّإنّاألصلي؟ّّالحربيّمنّقبولهّيجبّكماّمنهمّذلكّقبولّيجبّفهلّالذمةّإلىّالعودّهؤالءّبذلّفإن
ّنقضواّلماّعقينقاّبنيّألنّأيضاّهناّيجبّالّأنّفيتوجهّّهناكّيجبّالّقلناّوإنّأولىّفهؤالءّذمتهّإلىّمنهمّاألسير
ّفأجالهمّفيهمّالشفاعةّفيّأبيّبنّهللاّعبدّعليهّألحّحتىّقتلهمّأرادّوسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبيّوبينّبينهمّالذيّالعهد
ّلماّقريظةّّبنوّوكذلكّيجددونهّبعهدّبالمدينةّالمقامّعلىّحراصاّكانواّالقومّأنّمعّبالمدينةّيقرهمّولمّّأذرعاتّإلى

ّوكذلكّمعاذّبنّسعدّحكمّعلىّنزلواّّحتىّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّيجبهمّفلمّالذمةّإلىّودوالعّالصلحّأرادواّحاربت
ّبدارهمّالمقامّعلىّشيءّأحرصّكانواّأنهمّمعّالمدينةّمنّالجالءّّعلىّأنزلهمّفحاصرهمّالعهدّنقضواّلماّالنضيرّبنو
ّيجريّاإلسالمّدارّالدارّأنّعليهّوسلمّهللاّلىصّالنبيّعاهدواّذمةّأهلّكانواّالطوائفّوهؤالءّّالذمةّإلىّيعودواّبأن
ّإلىّفأمرهّحدثّمنّالمعاهدينّهؤالءّومنّالمسلمينّمنّّالعهدّأهلّبينّكانّمهماّوأنهّورسولهّتعالىّهللاّحكمّفيها
ّذمةّمنهمّيقبلّولمّأجلىّوبعضاّقتلّفبعضاّالعهدّنقضواّكانواّفإذاّالصلحّكتابّّفيّهكذاّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبي
ّدينينّأهلّفيهاّيقرّّالّالحجازّأرضّلكونّذلكّيكونّأنّيجوزّوالّيجبّالّذلكّأنّعلمّبذلهاّعلىّحرصهمّّمعّثانية
ّودرعهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّتوفيّّقدّبلّبعدّشرعّيكنّلمّالحكمّهذاّألنّبهاّالمقامّمنّالكفارّيمكنّوال

ّعهدّولكنّالحجازّمنّوهيّمنهمّخالئقّوبخيبرّاليهودّمنّغيرهّةوبالمدينّّبالمدينةّاليهوديّشحمةّأبيّعندّمرهونة
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ّعهدهّفأنفذّّدينانّبهاّيبقىّالّوأنّالعربّجزيرةّمنّوالنصارىّاليهودّيخرجّأنّمرضهّفيّوسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبي
ّ.ّعنهّهللاّرضيّالخطابّبنّعمرّخالفةّفي

ّفالّإليهاّيصلواّحتىّالناسّّيقاتلّالتيّبالغايةّأتىّفقدّاإلسالمّإلىّعادّإذاّالمرتدّأنّالمرتدينّوبينّهؤالءّبينّوالفرق
ّالكفّفإنّهؤالءّوأماّالناسّقلوبّعنّنشقّأنّّنؤمرّلمّفإناّظاهرهّخالفّباطنهّأنّظنناّوإنّذلكّغيرّمنهّيطلب
ّمنهّخفناّمنّإلىّدالعهّنبذّيجزّلمّوإنّالعهدّإليهّننبذّأنّلناّجازّالخيانةّّمنهّخفناّومنّالعهدّألجلّكانّإنماّعنهم
ّقدرواّومتىّّوتقيةّخوفاّفعلوهّإنماّالعهدّإلىّإجابتهمّوإنّالوفاءّعدمّعلىّأمارةّذلكّيكونّفقدّالعهدّّنقضواّفإذاّالردة

ّبطريقّالهدنةّأهلّإلىّالعهدّنبذّّيجوزّكانّكماّالجزيةّأخذّعلىّمعاهدتهمّلتركّمجوزاّالخوفّهذاّفيكونّغدروا
ّ.ّاألولى
ّلمّإذاّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّفإنّاألولىّبطريقّالذمةّإلىّللعهدّالناقضّاألسيرّردّيجبّالّأنهّعلىّدليلّهذاّوفي

ّالعهدّنقضّبعدّقريظةّبنيّأسرّوقدّأولىّموثقينّطلبوهاّّإذاّإليهاّيردهمّالّفإنّممتنعينّطلبوهاّوقدّالذمةّإلىّيردهم
ّطلبّكلماّالناكثّكانّفلو{ّّنّفّسهّّّّعّلىّّفّإّنّماّّيّنّكثّّّّنّكثّّّّفّمنّّ}:ّقالّلىتعاّهللاّوألنّّالعهدّإلىّيردهمّولمّمقاتلتهمّفقتل
ّالنبيّألنّالذمةّإلىّنعيدهمّأنّيجوزّلكنّأحبّإذاّينكثّبلّيخافهاّعقوبةّّللنكثّيكنّلمّنجيبهّأنّوجبّمناّالعهد
ّأرضّّيسكنّأنّعلىّومالهّوأهلهّوهّشماسّبنّقيسّبنّلثابتّالقرظيّباطاّبنّالزبيرّوهبّوسلمّّعليهّهللاّصلى

ّالقدرةّبعدّقينقاعّبنيّوإجالءّّالنكثّبعدّالدارّفيّإقرارهمّجوازّفعلمّالناكثينّقريظةّبنيّأسرىّمنّوكانّالحجاز
ّاإلسالمّدارّفيّوإقرارهّالناكثّاألسيرّعلىّالمنّجازّّوإذاّالنكثّبعدّعليهمّالمنّجوازّفعلمّأذرعاتّإلىّعليهم

ّ.ّلىأوّبهّفالمفاداة
ّوأنّاإلسالمّبدارّيقيمواّّأنّعلىّوالمنّالقتلّجوازّعلىّتدلّالناقضينّهؤالءّفيّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّوسيرة
ّأوجبّمنّوعلىّالذمةّإلىّإعادتهمّأوجبّمنّعلىّّحجةّذلكّوفيّذلكّفيّالمصلحةّكانتّإذاّالحربّدارّإلىّيذهبوا

ّ.ّاسترقاقهم
ّاإلسالمّعنّكخروجهمّّالمسلمينّلجماعةّومفارقتهمّالذمةّعنّخروجهمّألنّالذمةّإلىّإعادتهمّأوجبناّإنما:ّقيلّفإن

ّالكافرّمنّيقبلّماّمنهّيقبلّالّاإلسالمّعنّالمرتدّّكانّفإذاّاإليمانّكنقضّاألمانّنقضّأوّالمسلمينّجماعةّومفارقة
ّأوّاإلسالمّإماّبلّاألصليّالحربيّنمّيقبلّماّمنهّيقبلّالّالعهدّعنّالمرتدّّفكذلكّالسيفّأوّاإلسالمّإماّبلّاألصلي
ّإسالمهّحرمةّّالمرتدّاسترقاقّمنعّكماّاسترقاقهمّفمنعتّالمتقدمّالعهدّحرمةّلهمّصارتّقدّوألنهّفالسيفّّوإالّالعهد
ّ.ّالمتقدم

ّيسلمّلمّإنّقتلهّفتحتمّّالوجوهّمنّبوجهّعليهّيقرّفلمّكفرهّتغلظّفيهّدخولهّبعدّالحقّالدينّعنّبخروجهّالمرتد:ّقلنا
ّالّالردةّلهّعلىّإقراراّفيهّألنّاسترقاقهّيجزّولمّّذلكّوغيرّللفروجّحفظاّالحدودّمنّغيرهّتحتمّكماّللدينّعصمه
ّغيرّمنّالمسلمينّبأيديّوصارّحرمتهّّفزالتّبهّيرعىّكانّالذيّعهدهّنقضّقدّالعهدّوناقضّبدلهّقدّبدينّلتشرفه

ّتعالىّهللاّألنّبغيرهاّوالّبجزيةّعليهّالمنّيجبّالّذلكّومثلّّمنهّحاالّوأسوءّأسرناهّكحربيّفصارّعهدّوالّعقد
ّاآليةّفيّيدخلّلمّالجزيةّيعطيّأنّقبلّأخذناهّفمنّصاغرونّوهمّيدّعنّالجزيةّيعطواّّحتىّنقاتلهمّأنّأمرناّإنما
ّوألنّكتابيّوالّّذميّحقّفيّالمنّيوجبّولمّوالفداءّالمنّبينّالوثاقّشددناّإذاّهللاّخيرناّقدّبلّمعهّقتالّالّّألنه

ّألنهّقتلهّوجازّمجاناّمنهّحقهمّبذلّعليهمّّيجبّفالّبهّوالمفاداةّاستبعادهّبإمكانّحقّفيهّللمسلمينّصارّقدّاألسير
ّ.ّدمهّيعصمّالّوذلكّمعاهدتهّتجبّّالّحالّفيّللعهدّباذلّهوّوإنماّلهّعهدّالّكافر
ّيجزّفلمّالمسلمينّلحقّّإضاعةّوذلكّمجاناّاألسيرّلىعّمنّهذا:ّفيئاّوجعلهّالذمةّإلىّإعادتهّمنّمنعّمنّقالّفإن

ّ.ّأموالهمّإتالف
ّيفتقرّالنسخّومدعيّوالسنةّّالكتابّعليهّدلّكماّجوازهّوالمرضيّّّاألسيرّعلىّالمنّيجوزّالّأنهّعلىّمبنيّهذا:ّقلنا
ّ.ّدليلّإلى
ّفإذاّقتلهّبتعينّحالهّيغلظّّالمرتدّأنّكماّيسترقّأوّيقتلّأنّإماّفينبغيّعليهّللتغليظّموجبّالعهدّعنّخروجه:ّقيلّفإن
ّ.ّفرقّبينهماّيبقّلمّاألصليّالحربيّفيّيجوزّماّهذاّفيّجاز
ّيرىّوقدّرقبتهّملكّفواتّّإالّذلكّفيّليسّألنهّهللّحقاّالمانعّيكنّلمّإذاّبالجزيةّإقرارهّجازّاسترقاقهّجازّإذا:ّقلنا

ّفيّسبيلّالّفإنهّالمرتدّبخالفّذلكّمنّأكبرّّمصلحةّبهّداةوالمفاّعليهّالمنّفيّأوّبالجزيةّإقرارهّفيّأنّاإلمام
ّقبلّدينهّالعهدّوناقضّدينهّوهوّهللّحقّبالجزيةّإقرارهّمنّالمانعّفإنّّاسترقاقهّجوزناّإذاّالوثنيّوبخالفّاستبقائه
ّّ.أميرهمّإلىّفيهّالرأيّفكانّالمسلمينّمنّيحاربهّمنّعلىّضررهّيعودّإنماّونقضهّّسواءّوبعدهّالنقض
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ّأبوّقالّوقدّسيأتيّكماّّالناقضينّمنّغيرهّقتلّيتعينّكماّللعهدّالناقضّهذاّقتلّيتعينّأنهّخالفاّحكيتمّفهال:ّقيلّفإن
ّفيهّاإلمامّيخير:ّشيخناّوقال:ّقالّالحالّفيّيقتلّّأنهّأحمدّاإلمامّكالمّفظاهرّالذميّعهدّبنقضّحكمناّإذا:ّالخطاب

ّفيهّبماّينقضهّبأنّقيدهّقيدهّومنّاإلطالقّعلىّطائفةّوتبعهّمطلقاّالعهدّّضنقّفيمنّالكالمّفأطلقّأشياءّأربعةّبين
ّعبدّرواهّماّهذاّّويؤيدّكاألسيرّفهوّالحربّبدارّاللحاقّبمجردّنقضهّإنّفأماّونحوهّقتالهمّمثلّالمسلمينّّعلىّضرر

ّيسبونّوالّالذريةّيقتلّالّأنّىأر:ّ"قالّّالمسلمينّوقاتلواّالعهدّنقضواّنصارىّقومّعنّأبيّسألت:ّقالّأحمدّبنّهللا
:ّألبيّقلت"ّويقتلواّأولئكّيسبواّأنّأرى:ّ"قالّالحربّدارّفيّأوالدّّلرجالهمّولدّفإن:ّألبيّقلت"ّرجالهمّيقتلّولكن
ّيقتلونّّوالّيسترقونّالّالذرية:ّ"قالّيسترقوا؟ّأنّلهمّترىّالمسلمونّفسباهمّأحدّالحربّدارّإلىّّالذريةّمنّهربّفإن

ّلمجردّإماّهؤالءّمنّالمقاتلةّبقتلّّهللاّرحمهّأمرّفقد"ّّهؤالء؟ّذنبّوماّرجالهمّالعهدّنقضّإنماّهمّينقضواّلمّألنهم
ّ.ّوالقتالّللنقضّأوّالنقض

ّأهلّعلىّيجريّماّعليهّّيجريّفإنهّالمسلمينّوقاتلّالعهدّنقضّمنّأنّعلىّأحمدّنصّمضىّفيماّذكرناّقد:ّقلنا
ّ.ّرأىّبماّاإلمامّيهفّحكمّأسرّوإذاّاألحكامّمنّالحرب
ّيجزّفلمّأخرىّروايةّّفيّذمتهّإليّيعادّأنّوعلىّروايةّفيّيسترقّأنهّعلىّالحربّبدارّلحقّفيمنّهللاّرحمهّونص

ّإنماّذلكّقالواّوالذينّكيفّذلكّبخالفّتصريحهّّمعّقتلهّوجوبّعلىّيدلّالصورةّهذهّفيّكالمهّظاهر:ّيقالّأن
ّولمّالصورةّهذهّيذكرواّلمّوغيرهّالخطابّأباّأنّعلىّمنها؟ّالصورةّذههّّليستّشتىّمسائلّفيّكالمهّمنّأخذوا
ّأوّّالعهدّفيّعليهّيجبّماّتركّبأنّالعهدّنقضّمنّذكرواّوإنماّالحربّبدارّاللحاقّصورةّأعنيّّكالمهمّفيّيدخل
ّّ.المسلمينّقبضةّفيّوهوّعهدهّبهّينتقضّماّفعل

ّفمنّعهدهّانتقضّمنّّكلّفيّالحكمّعمومّكالمهمّمنّفهمّمنمّصحيحّوهوّقتلهّيعينّأحمدّكالمّظاهرّأنّوذكروا
ّفيّذلكّوغيرّالجزيةّأداءّمنّواالمتناعّالمسلمينّّوقتالّالحربّبدارّاللحاقّذكرّومنّكالمهمّمنّالّأتيّفهمه

ّمنّوغيرهّأحمدّاإلمامّنصوصّمنّذكرناهّكماّغيرهّوبينّالحربّبدارّّاللحاقّبينّيفرقّأنّاحتاجّفإنهّالنواقض
ّ.ّالممتنعّّالناقضّعلىّئمةاأل

ّيعاقبّحتىّالمسلمينّّعلىّضررّفيهاّجنايةّيجنّلمّفإنهّالحربّبدارّاللحاقّإالّمنهّيوجدّلمّمنّأنهّبينهماّوالفرق
ّ.ّتقريرهّتعالىّهللاّشاءّإنّسيأتيّكماّلهّعهدّّالّككافرّفصارّوبينهّبينناّالذيّالعهدّتركّوإنماّبخصوصهاّعليها
ّيؤخذّالّالحربيّكجناياتّّفهيّذلكّبعدّالجناياتّمنّمنهّوجدّفماّحربياّصارّالحربّبدارّلحقّنمّأنّيعلمّأنّويجب

"ّحربياّعادّللعهدّناقضاّالحربّدارّإلىّذمتناّمنّّهربّومن:ّ"الخرقيّقالّولذلكّالذمةّإلىّعادّأوّأسلمّإنّبها
ّبعدّقاتلواّقدّفإنهمّأنفسهمّعنّبهاّقاتلواّومنعةّشوكةّولهمّالحكمّأوّالجزيةّّمنّاإلسالمّبدارّامتنعواّإذاّأيضاّوكذلك

ّاسترقاقهّويجوزّّاإلمامّإلىّحكمهّبلّمنهمّاسترقّمنّقتلّيتعينّفالّالمحاربينّحكمّحكمهمّوصارّعهدهمّّانتقضّأن
ّيجنواّولمّالحربّدارّبمنزلةّوامتنعواّّفيهّتحيزواّالذيّالمكانّألنّبعينهاّالصورةّهذهّعلىّأحمدّاإلمامّنصّكما
ّفمنّمحاربونّأنهمّوعلمّوامتنعواّتحيزواّأنّبعدّأنفسهمّعنّّقاتلواّوإنماّللمسلمينّبهاّابتدءواّجنايةّالمسلمينّعلى
ّقبلّابتداءّقاتلهمّإذاّذاكّفإنماّفيهّاإلمامّخيرّالحربّبدارّلحقّومنّقتلهّيتعينّالمسلمينّّقاتلّمنّإنّأصحابناّمنّقال

ّصارّأنّبعدّقاتلّإذاّفأماّّذلكّونحوّالمسلمينّقتالّعلىّالحربّأهلّيعينّبأنّاالمتناعّويظهرّالعهدّنقضّيظهرّأنّ
ّالمرتدينّإن:ّالصحيحّعلىّقلناّولهذاّتقدمّكماّسواءّيصيرّكالحربيّفإنهّالجزيةّأداءّعنّبهاّيمتنعّومنعةّشوكةّفي
ّفيّالكالمّتمامّتعالىّهللاّشاءّإنّسيأتيوّضمنوهّاالمتناعّقبلّأتلفوهّوماّيضمنوهّلمّاالمتناعّّبعدّماالّأوّدماّأتلفواّإذا
ّ.ّالفرقّ

ّقتلهمّيجوزّالّالذريةّّأنّليتبينّوالذريةّالرجالّبينّالفرقّبهّأرادّفإنماّهللاّعبدّروايةّفيّأحمدّاإلمامّذكرهّماّوأما
ّأرادّوإنما"ّويقتلونّيسبون"ّالنقضّبعدّولدواّّالذينّالذريةّفيّقالّولهذاّالحربّأهلّيقتلّكماّيقتلونّالرجالّوأن
ّيتعينّالقتلّأنّيردّولمّاألصليينّالحربّكأهلّقتلهمّيجوزّأيّرجاالّّكانواّإذاّويقتلونّصغاراّكانواّإذاّيسبونّأنهم
ّ.ّأعلمّوهللاّاإلجماعّّخالفّعلىّفإنهمّلهم

ّعهدّينقضّوالّللعهدّناقضاّّيكونّالّهذاّمثلّأنّحنيفةّأبيّفمذهبّاإلمامّحكمّعنّممتنعاّيكنّلمّإذا:ّالثانيّالقسم
ّتخلفواّأوّعليهمّأحكامناّإجراءّيمكنهّوالّاإلمامّعلىّّبذلكّفيمتنعواّومنعةّشوكةّأهلّيكونواّأنّإالّعندهّالذمةّأهل
ّبذلكّيخرجونّفالّالحقوقّمنهمّويستوفيّالحدودّعليهمّيقيمّأنّاإلمامّأمكنّممتنعينّّيكونواّلمّإذاّألنهمّالحربّبدار
ّ.ّشوكةّلهّتكنّولمّالبغيّأهلّمنّاإلمامّطاعةّعنّخرجّكمنّالثابتةّالعصمةّّعن
ّأوّيظلمواّأنّغيرّمنّّمناّوامتنعواّللجزيةّومنعاّللعهدّناقضينّيخرجواّأنّإالّعهدهمّينتقضّالّمالك:ّاإلمامّوقال
ّ.ّوغيرهماّالزنىّعلىّللمسلمةّوالمستكرهّّالسابّعندهّيقتلّلكنّعهدهمّانتقضّفقدّالحربّبدارّيلحقوا
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ّوالثانيّفعلهّعليهمّيجبّّأحدهماّقسمينّبذلكّالمتعلقةّاألمورّقسمواّفإنهمّأحمدّواإلمامّالشافعيّاإلمامّذهبمّوأما
ّ.ّتركهّعليهمّيجب
ّبهاّحكمّإذاّعليهّالملةّأحكامّّجريانّأوّالجزيةّأداءّوهوّفعلهّعليهّيجبّمماّالذميّامتنعّإذا:ّقالواّفإنهمّاألولّفأما
ّمنهّوأخذتّعليهاّأكرهّواجداّكانّإن:ّالجزيةّيمنعّالذيّفيّأحمدّاإلمامّترددّقالّبالّدالعهّانتقضّالمسلمينّحاكم
ّلهّواإلعطاءّّصاغرونّوهمّيدّعنّالجزيةّيعطواّأنّإلىّبقتالهمّأمرّتعالىّهللاّألنّوذلكّعنقهّضربتّّيعطهاّلمّوإن
ّيتمّلمّفمتىّعليهمّالمسلمينّأحكامّّجريانّغارالصّومنّواإلعطاءّاألداءّومنتهاهّوالضمانّااللتزامّفمبتدأهّوتمامّمبتدأ

ّدمائهمّحقنّوألنّالقتالّفيعودّإليهاّبقتالهمّأمرناّالتيّالغايةّّزالتّفقدّبصاغرينّوليسواّأعطوهاّأوّالجزيةّإعطاء
ّثبتّالذيّكالمسلمّصارواّبضدهّوأتواّمنهّامتنعواّفمتىّعليهمّاإلسالمّأحكامّجريانّّوالتزامّالجزيةّببذلّثبتّإنما
ّ.ّالكفرّبكلمةّوأتىّمنهّامتنعّإذاّباإلسالمّدمهّّحقن
ّالّبدنيّحقّمنّيمتنعّّأنّمثلّمنهّاستيفاؤهّيمكنّالّوجهّعلىّذلكّمنّيمتنعّأنّبدّفالّأحمدّاإلمامّذكرهّماّوعلى
ّفأماّالزكاةّأوّلصالةاّمنّامتنعّإذاّالمسلمّفيّقلناّّكماّمالهّولعيبّالجزيةّأداءّمنّيمتنعّأوّدائماّعنهّونيابةّفعلهّيمكن
ّ.ّالزكاةّأوّالصالةّتركّعلىّقاتلّكمنّالعهدّانتقاضّفيّّالغايةّهوّفذلكّذلكّعلىّاإلمامّقاتلّإن

ّفيهّضررّالّماّوالثانيّّالمسلمينّعلىّضررّفيهّماّأحدهما:ّفنوعانّتركهّعليهمّيجبّماّوهوّالثانيّالقسمّوأما
ّيقطعّأوّمسلماّيقتلّأنّمثل:ّوأموالهمّأنفسهمّّفيّالمسلمينّعلىّضررّفيهّماّأحدهما:ّأيضاّقسمانّواألولّعليهم

ّأوّعيونهمّمنّعينّإيواءّأوّكالمّأوّبمكاتبهّللعدوّيتجسسّأوّالمسلمينّّقتالّعلىّيعينّأوّالمسلمينّعلىّالطريق
ّأوّرسولهّّأوّكتابهّأوّهللاّيذكرّأنّمثل:ّعليهمّوغضاضةّأذىّفيهّماّالثانيّوالقسمّنكاحّباسمّيصيبهاّّأوّبمسلمةّيزني
ّذلكّونحوّوالكتابّالناقوسّمنّّدينهمّبشعائرّأصواتهمّإظهارّمثل:ّعليهمّفيهّضررّالّماّالثانيّوالنوعّبالسوءّدينه
ّنقضّاألقسامّفإذاّهذهّمنّواحدّبكلّالعهدّانتقاضّفيّالقولّّتقدمّوقدّذلكّونحوّهيآتهمّفيّالمسلمينّمشابهةّومثل
ّأنهّأحمدّاإلمامّعنّفالمنصوصّّللكفارّيتجسسّأوّبمسلمةّيزنيّأنّمثلّاإلمامّقبضةّيفّوهوّببعضهاّالعهدّالذمي
ّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّمثلّيعنيّهذاّمثلّحدثاّاإلسالمّّفيّأحدثّأوّالعهدّنقضّمنّكل:ّحنبلّروايةّفيّقالّيقتل
ّينقضّمماّبمفسدةّوأتىّالعهدّنقضّمنّأنّعلىّنصّفقدّوالذمةّالعهدّأعطواّهذاّّعلىّليسّالقتلّعليهّرأيتّوسلم
ّ.ّكالحربيّفإنهّباالمتناعّالعهدّنقضّإالّمنهّيوجدّلمّمنّأنّنصوصهّتقدمتّوقدّعيناّّقتلّالعهد
ّأقيمّطاوعتهّكانتّّإنّوالمرأةّصولحواّهذاّعلىّليسّيقتل:ّمسلمةّبامرأةّفجرّذميّفيّمتعددةّمواضعّفيّوقال
ّ.ّاعليهّشيءّفالّاستكرههاّكانّوإنّالحدّعليها
ّأشدّفالزنىّفقتلهّغشيهاّّثمّبمسلمةّنخسّبيهوديّأتىّعنهّهللاّرضيّعمرّألن:ّيقتل:ّبمسلمةّزنىّيهوديّفيّوقال
ّ".ّعبداّكانّوإنّّأيضاّيقتل:ّ"قالّبمسلمةّزنىّنصرانيّفعبد:ّقيلّالعهدّنقضّمن

ّرجالّعمرّصلبّقدّأيضاّّيقتلّالكتابّأهلّمنّكانّإنّوكذلكّالعهدّنقضّهذاّيقتل:ّبمسلمةّفجرّمجوسيّفيّوقال
ّكأنهّعمرّحديثّإلىّرجلّذهبّإن:ّقالّالقتل؟ّمعّالصلبّّعليهّترى:ّلهّفقيلّالعهدّنقضّهذاّبمسلمةّفجرّاليهودّمن
ّ.ّعليهّيعبّلم

"ّيقتل:ّ"قالّعليهّفأعدتّ"ّيقتل:ّ"قالّبه؟ّيصنعّما:ّمسلمةّبامرأةّفجرّنصرانيّأوّيهوديّعنّأحمدّسالت:ّمهناّوقال
ّهذاّفي:ّلهّفقلت"ّيقتلّولكنّال:ّ"قالّالحدّعليهّيقولونّ:ّفقلت"ّّيقولون؟ّكيف:ّ"قالّهذاّغيرّيقولونّلناساّإن:ّقلت

ّّ".بقتلهّّأمرّأنهّعمرّعنّنعم:ّ"قالّشيء؟
ّ.ّعليهّوجبّقدّّهذاّيقتل:ّقالّأسلمّفإن:ّقيلّيقتل:ّبمسلمةّفجرّذميّفيّأصحابهّمنّجماعةّروايةّفيّوقال
ّوأنهّأسلمّوإنّعليهّواجبّّالقتلّوأنّمحصنّغيرّأوّمحصناّكانّسواءّحالّبكلّقتلهّوجوبّىعلّهللاّرحمهّنصّفقد
ّعنّأشوعّابنّعنّالحذاءّخالدّرواهّماّذلكّواتبعّّالمحصنّوغيرّالمحصنّبينّفيهّيفرقّالذيّالزناّحدّعليهّيقامّال

ّعنّمجالدّعنّالمروزيّورواهّلبوصّفقتلّعمرّبهّفأمرّفتجللهاّبامرأةّّنخسّرجالّأنّمالكّبنّعوفّعنّالشعبي
ّفصرعهاّالحمارّعلىّوهيّبالشامّالمسلمينّمنّبامرأةّنخسّالذمةّأهلّمنّرجالّأن:ّ"غفلةّّبنّسويدّعنّالشعبي

ّحديثهّفحدثهّعمرّّعوفّفأتىّعوفاّيشكوّعمرّإلىّفانطلقّفشجهّفضربهّمالكّبنّعوفّفرآهّعليهاّنفسهّوألقىّ
ّاإلسالمّفيّمصلوبّأولّفكان:ّقالّفصلبّعمرّّبهّفأمرّأختناّشهدتّقد:ّفقالّوفاعّفصدقتّيسألهاّالمرأةّإلىّفأرسل

ّ".ّلهّذمةّفالّهذاّفعلّفمنّتظلموهمّوالّوسلمّعليهّهللاّصلىّمحمدّّذمةّفيّهللاّاتقواّالناسّأيها:ّ"عمرّقالّثم
ّالنبطيّوأنّمرأةالّّصرعّالحمارّأنّفيهاّوذكرّمبسوطةّمالكّبنّعوفّعنّالقصةّهذهّالفتوحّفيّسيفّوروى
ّعجرّذاّضربةّرأسهّفضربتّفأدركتهّّأثرهّفيّفمشيتّعصايّفأخذت:ّ"عوفّقالّواستغاثتّفامتنعتّأرادها

ّ".ّفأخبرهّّأصدقني:ّ"للنبطيّفقال:ّ"وفيه"ّمنزليّإلىّورجعت
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ّيسألّوالّيؤذىّوالّيقتلّالّ:ّالراهبّفيّوقالّيقتلّالعهدّنقضّقدّذمياّكانّإذا:ّالجاسوسّفيّأيضاّأحمدّاإلمامّوقال
ّ.ّدمهّحينئذّفيستحلّعدوهمّأمرهمّعنّّويخبرّالمسلمينّعوراتّعلىّيدلّأنهّمنهّنعلمّأنّإالّشيءّعن
ّالقاضيّفقالّذلكّبعدّأصحابناّاختلفّيقتلّثمّفإنهّرسولهّأوّهللاّبسبّالعهدّنقضّمنّأنهّعلىّأحمدّاإلمامّنصّوقد

:ّبعدهمّوطوائفّوغيرهّعقيلّوابنّالعكبريّالمواهبّوأبيّجعفرّأبيّّوالشريفّالحسينّأبيّأبيهّمثلّأصحابهّوأكثر
ّوالمنّالقتلّبينّباألسيرّيخيرّكماّفيهّاإلمامّيخيرّاألسيرّكحكمّفحكمهّوغيرهاّاألشياءّّبهذهّالعهدّنقضّمنّإن
ّانتقضّقدّلناقّإذا:ّ"المجردّّفيّالقاضيّقالّللمسلمينّأصلحّهوّماّاألربعةّمنّيختارّأنّوعليهّوالفداءّواالسترقاقّ

ّفإذاّأحكامناّوهذهّعليهّأحكامناّتجريّأنّعلىّالذمةّّعقدّألنّوالتعزيرّوالحدّوالقتلّالحقوقّمنهّنستوفيّفإناّعهده
ّوإذاّالعهدّنقضّقدّاألشياءّهذهّبفعلّألنهّمأمنهّإلىّيردّوالّواالسترقاقّّالقتلّبينّفيهّمخيرّفاإلمامّمنهّاستوفينا
ّ".ّاإلسالمّبدارّنصرانيّرجلّنهفكأّاألولّّبمعناهّعادّنقض

ّالقتل:ّأشياءّأربعةّبينّّفيهّاإلمامّيتخيرّالحربيّاألسيرّحكمّالعهدّناقضّحكم:ّ"قالّالخالفّفيّالقاضيّإنّثم
ّكافرّألنهّاألسيرّوحكمّأشياءّأربعةّبينّالخيارّّعلىّاألسيرّفيّنصّقدّأحمدّاإلمامّألن"ّوالفداءّوالمنّواالسترقاق

ّصنفهّالذيّوهوّالخالفّفيّواستثنىّصالحاّاإلمامّرآهّإذاّأحمدّاإلمامّّكالمّويحمل:ّقالّأمانّغيربّأيديناّفيّحصل
ّألنّوتركهّّقتلهّفيّاإلمامّيخيرّوالّقتلهّويتحتمّتوبتهّتقبلّالّفإنه:ّقالّخاصةّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّسابّآخرا
ّ.ّاآلدميّكقذفّبالتوبةّيسقطّفالّلميتّحقّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّقذف
ّوخرجواّالعهدّنقضواّالعهدّّأهلّمنّقومّفيّقالّحيثّوتعليلهّأحمدّاإلمامّكالمّبعمومّالمذهبّمنّلهؤالءّيستدلّوقد

ّماّعليهّفيجريّبالغاّمنهمّكانّفمنّالعهدّنقضواّإذا:ّقالّّفحاربوهمّفلحقوهمّطلبهمّفيّفبعثّالحربّدارّإلىّبالذرية
ّّ:نقولّهذاّوعلىّيرىّبماّفيهمّيحكمّاإلمامّإلىّفأمرهمّأسرواّإذاّاماألحكّّمنّالحربّأهلّعلىّيجري

ّ.ّاألصليّّالحربيّاألسيرّفيّذلكّمثلّلهّكماّذلكّفيّالمصلحةّرأىّإذاّالذمةّإلىّيعيدهمّأنّفلإلمامّ
ّيردّالءهؤّمنّالعهدّنقضّّمنّأنّللشافعيّاآلخرّوالقولّالشافعيّاإلمامّقوليّمنّالصحيحّهوّالجملةّفيّالقولّوهذا
ّغيرهّدونّحتماّللقتلّموجباّفجعلهّخاصةّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسبّاستثنىّمنّأصحابهّمنّثمّمأمنهّإلى

ّصلحّكتابّيكتبّأنّاإلمامّأرادّإذا:ّ"األمّفيّقالّفإنهّلفظهّوأماّأصحابهّّذكرهّالذيّهوّهذاّالحكمّعممّمنّومنهم
ّهللاّكتابّّأوّوسلمّعليهّهللاّصلىّمحمداّذكرّإنّمنكمّأحداّأنّوعلى:ّ"قالّأنّإلى"ّالشروطّوذكرّّكتبّالجزيةّعلى
ّمنّأعطيّماّونقضّالمسلمينّوجميعّّالمؤمنينّأميرّذمةّثمّهللاّذمةّمنهّبرئتّفقدّبهّيذكرهّأنّينبغيّالّبماّدينهّأو

ّأصابّإنّرجالهمّمنّأحداّأنّوعلىّودمائهمّالحربّأهلّّأموالّيحلّكماّودمهّمالهّالمؤمنينّألميرّوحلّاألمان
ّبقتالّالمسلمينّعلىّالمحاربينّأعانّأوّدينهّعنّمسلماّفتنّأوّمسلمّعلىّالطريقّّقطعّأوّنكاحّاسمّأوّبزنىّمسلمة

ّمالهّفيّهذاّدونّّبماّمسلماّنالّوإنّومالهّدمهّوأحلّعهدهّنقضّفقدّلعيونهمّإيواءّأوّالمسلمينّعوراتّعلىّّداللةّأو
ّ.ّ"الحكمّفيهّلزمهّعرضهّأو
ّ.ّجزيةّوالّلهّعقدّفالّيرضهاّلمّفإنّرضيهاّإنّالالزمةّالشروطّفهذه:ّقالّثم
ّإالّيقتلّلمّفعالّكانّإذاّوكذلكّّقوالّذلكّكانّإذاّيقتلّلمّوأسلمّللعهدّنقضاّوصفتهّمماّشيئاّفعلّأوّقالّوأيهم:ّقالّثم
ّوصفناّمماّفعلّوإنّعهدّنقضّالّصاصقّأوّبحدّفيقتلّّقصاصاّأوّحداّقتلّفعلهّمنّأنّالمسلمينّدينّفيّيكونّأن

ّعوقب"ّأجددهّصلحّعلىّأوّأعطيهاّكنتّكماّالجزيةّوأعطيّأتوب"ّقالّولكنهّيسلمّّفلمّالذمةّلعهدّنقضّأنهّوشرط
ّفعالّفعلّيكونّأنّإالّيقتلّّولم

ّ.ّيقتلّّوالّعليهّفيعاقبّقولّفكلّالقولّأوّالفعلّمنّهذاّدونّماّفأماّالحدّأوّالقصاصّيوجب
ّمالهّوأخذّقتل"ّجزيةّأعطىّّأوّأسلم"ّيقولّأنّمنّفامتنعّبهّفظفرّدمهّيحلّأنهّوشرطّوصفناّماّقالّأوّفعلّفإن:ّقال
ّ.ّالذمةّإلىّّوالعودّاإلسالمّمنّامتنعّإذاّقتلهّوجوبّيعطىّاللفظّوهذاّفيئا

ّاإلمامّنصوصّإقرارّّفيّالمتقدمينّمسلكّأصحابناّمتأخريّمنّوكثيرّوالحلواني"ّالهداية"ّفيّالخطابّأبوّوسلك
ّأشدّهذاّوجعلّاإلسالمّبعدّحتىّبمسلمةّزنىّفيمنّّعيناّالقتلّعلىّنصّقدّأحمدّاإلمامّفإنّالصوابّوهوّبحالهاّأحمد
ّاإلمامّعلىّأنّعلىّهناّونصّكاألسيرّاإلمامّإلىّاألمرّأنّعلىّهناكّنصّإنهّّثمّالحربّبدارّباللحاقّالعهدّنقضّمن

ّ.ّلهاّمخالفّمطلقاّبالتخييرّالقولّأنّنصوصهّتأملّلمنّيخفىّوالّّيقتلّأنّيخير
ّومنعةّشوكةّأهلّيكونواّّأنّإالّعندهّالذمةّأهلّعهدّينتقضّالّألنهّأصولهّعلىّالمسألةّهذهّتجئّفالّحنيفةّأبوّوأما

ّ.ّعليهمّأحكامناّإجراءّيمكنهّوالّاإلمامّعلىّبذلكّفيمتنعون
ّلكنّالحربّبدارّيلحقواّّأوّظلمّغيرّمنّللجزيةّمانعينّمناّنعينممتّيخرجواّأنّإالّعهدهمّينتقضّالّمالكّومذهب
ّكانتّإنّقتلّالزنىّعلىّمسلمةّالذميّاستكرهّإذا"ّّ:ّوقالّعيناّوسلمّعليهّهللاّصلىّالرسولّسابّقتلّيوجبّمالكا
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ّعلىّضررّهفيّماّيفعلونّالذينّالذمةّأهلّلبعضّالقتلّإيجابّفمذهبه"ّالشديدةّّالعقوبةّعوقبّأمةّكانتّوإنّحرة
ّكماّمأمنهّإلىّّيردّحتىّقتلهّيجزّفلمّبأمانّاإلسالمّدارّفيّحصلّألنه:ّقال"ّمأمنهّإلىّيردّإنه:ّ"قال؟ّفمنّّالمسلمين

ّّفيّّوّطّعّنواّّعّهّدّهمّّّّبّعدّّّّمنّّّّأّيّماّنّهمّّّّنّكّثواّّّوّإنّّ}:ّكتابهّفيّقالّتعالىّهللاّألنّجداّضعيفّوهذاّصبيّبأمانّدخلهاّلو
ّفيّنزلتّكانتّوإنّاآليةّفهذه,ّاآلية{ّّأّيّماّنّهمّّّّنّكّثواّّقّوماّّّّتّقاّتّلونّّّّأالّّّلّعّلّهمّّّّلّهمّّّّأّيّمانّّّالّّإّنّهمّّّاّلّكّفرّّّّأّئّمةّّّّفّقاّتّلواّّنّكمّّّدي

ّذلكّفعمّوجدناهمّيثحّبالمقاتلةّسبحانهّأمرّوقدّيخفىّالّّماّعلىّعهدّذيّكلّيتناولّومعنىّلفظاّفعمومهاّالهدنةّأهل
ّأوّالجزيةّيعطواّلمّفمتىّصاغرونّوهمّيدّعنّالجزيةّيعطواّحتىّبقتالهمّأمرّتعالىّّهللاّوألنّمأمنهمّوغيرّمأمنهم

ّبقتلّأمرّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّثبتّقدّوألنهّاآليةّمعنىّعلىّشرطّغيرّمنّقتالهمّجازّصاغرينّّيكونواّلم
ّنقضتّلماّوكذلكّمأمنهمّإلىّبردهمّّيأمرّولمّمعاهدينّمعهّوكانواّاألشرفّابنّقتلّةصبيحّيهودّرجالّمنّرأوهّمن
ّوكذلكّمأمنهمّيبلغهمّولمّوأسرهمّقاتلهمّالعهدّقريظةّبنوّنقضتّّولماّمأمنهمّإلىّيردهمّولمّقاتلهمّالعهدّقينقاعّبنو

ّأجالهمّالنضيرّبنوّوكذلكّمأمنهّيبلغهّنأّعنّفضالّقتلهّيريدّأنهّيشعرهّولمّغيلةّبقتلهّّأمرّنفسهّاألشرفّبنّكعب
ّومالهّوأهلهّنفسهّعلىّّيؤمنّمأمنهّبلغّمنّألنّللمأمنّبإبالغّهذاّوليسّالحلقةّإالّاإلبلّحملتهّماّإالّينقلواّالّأنّّعلى
ّهممأمنّيبلغهمّولمّخبيرّنوبةّقتلهمّالعهدّنقضواّّلماّيهودّمنّوغيرهّالحقيقّأبيّابنّسالمّوكذلكّمأمنهّيبلغّحتى
ّقتلواّمالكّبنّوعوفّجبلّابنّومعاذّعبيدةّوأباّعمرّوسلمّعليهّهللاّّصلىّهللاّرسولّأصحابّأنّثبتّقدّوألنه

ّشروطّفيّوألنّمأمنهّإلىّيردوهّولمّإجماعاّفصارّمنكرّينكرهّولمّوصلبوهّبالمسلمةّيفجرّّأنّأرادّالذيّالنصراني
ّلكمّحلّوقدّلناّذمةّفالّّأنفسناّعلىّوضمناهّلكمّشرطناهّشيءّعنّخالفاّنحنّفإن"ّالنصارىّعلىّشرطهاّالتيّعمرّ

ّبكرّأبيّمثلّالصحابةّمنّوغيرهّعمرّعنّتقدمّّوقدّصحيحّبإسنادّحربّرواه"ّوالشقاقّالمعاندةّألهلّحلّماّمنا
ّأمنهمّيبلغوهّولمّالعهدّناقضّبقتلّوأمرواّقتلواّأنهمّعليهمّهللاّرضوانّّوغيرهمّالوليدّبنّوخالدّعباسّوابنّوعمر
ّبغيرّّاإلسالمّدارّدخلّلوّالكافرّوألنّاإلباحةّعلىّبقيّالذمةّارتفعتّفمتىّالذمةّعصمتهّوإنّّمباحاّكانّدمهّولئن
ّمستأمنّأنهّّيعتقدّألنهّذاكّفإنماّصبىّبأمانّدخلّمنّوأماّدارناّفيّقتلهّجازّأيديناّفيّوحصلّأمان

ّدارّدخولهّفيّينسبّّالّوكذلكّعليهّحدّالّحاللّأنهّديعتقّفرجاّوطءّكمنّقتلهّيمنعّوذلكّأمانّشبهةّلهّفصارت
ّبلّباالتفاقّأمانّبشبهةّليسّالدارّفيّحصولهّّمجردّألنّأمانّشبهةّوالّأمانّلهّليسّفإنهّهذاّوأماّتفريطّإلىّاإلسالم

ّيلحقهّحتىّدمهّحقنّفيّلهّعذرّفأيّذلكّعلىّنصالحهّلمّأناّعالمّذلكّّفيّمفرطّالعهدّبهّينتقضّماّعلىّمقدمّهو
ّيحسبهّّبشيءّرسولهّأوّكتابهّأوّتعالىّهللاّيذكرّأنّمثلّيضرناّأنهّيعلمّلمّماّالعهدّنواقضّمنّفعلّّلوّنعمّبمأمنه؟
ّ.ّالنصرانيّبقسطنطينّعمرّّفعلّكماّإليهّيتقدمّلمّماّتقدمّكماّالعهدّينقضّفالّبذلكّمعذوراّكانّعندناّجائزا
ّكذلكّكانّمنّوكلّأيديناّّفيّحصلّالدمّحاللّكافرّألنه:ّفقالّأيديناّفيّحصلّإذاّالحربيّكاألسيرّأنهّقالّمنّوأما
ّعليهّنمنّأنّولناّالحارثّبنّوالنضرّمعيطّأبيّبنّّعقبةّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّقتلّكماّنقتلهّأنّفلناّمأسورّفإنه
ّفادىّكماّبهّنفاديّأنّلناوّالجمحيّعزةّأبيّوعلىّالحنفيّأثالّبنّثمامهّّعلىّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّمنّكما

ّقاتلّلؤلؤةّّأبيّمثلّاألسرىّمنّخلقاّالمسلمونّاسترقّكماّنسترقهّأنّولناّوغيرهّبعقيلّوسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبي
ّعليهّالمنّفيّالعلماءّاختلفّقدّّلكنّخالفاّفيهّأعلمّفماّواسترقاقهّاألسيرّقتلّأماّوغيرهمّالعباسّومماليكّعمر

ّوالحربيّكانّكماّعادّالعهدّنقضّإذاّألنهّوهذاّمواضعهّّفيّمعروفّهوّماّعلىّمنسوخ؟ّأوّباقّهوّهلّوالمفادة
ّالحربّبدارّكالالحقّواسترقاقهّقتلهّفجازّللعهدّناقضّوألنهّواسترقاقهّقتلهّّجازّعليهّقدرّإذاّلهّعهدّالّالذي

ّفيهّيحكمّّأنّجازّفإذاّأغلظّفهوّليهعّمتفقّبذلكّالعهدّنقضّألنّأولىّهذاّبلّأسرّإذاّممتنعةّطائفةّّفيّوالمحارب
ّونحوّعليهّالطريقّيقطعّأوّمسلماّيقتلّّأنّمثلّتخصهّعقوبةّلهّبفعلّالعهدّانتقضّإذاّنعمّأولىّهذاّففيّاألسيرّبحكم
ّكالكافرّصارّعليهّالجريمةّتلكّحدّإقامةّبعدّحياّبقيّإنّثمّجلداّّأوّقتالّكانتّسواءّالعقوبةّتلكّعليهّأقيمتّذلك

ّّ.عليهّّحدّالّالذيّالحربي
ّعليهّهللاّصلىّهللاّلرسولّّحقّهذاّألن:ّقالّالنواقضّسائرّوبينّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسبّبينّفرقّومن
ّإنّوسيأتيّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّغيرّّكسبّبالتوبةّوالّباالسترقاقّإسقاطهّيجوزّفالّعنهّيعفّولمّوسلم
ّ.ّالسبّمأخذّتحريرّهللاّشاء
ّبدارّاللحاقّمجردّإالّّمنهّيوجدّلمّإذاّماّدونّالمسلمينّعلىّمضرةّفيهّبماّنقضهّإذاّقتلهّيتعينّإنهّقالّمنّأماو

ّّأّئّمةّّّّفّقاّتّلواّّديّنّكمّّّّفيّّوّطّعّنواّّعّهّدّهمّّّّبّعدّّّّمنّّّّأّيّماّنّهمّّّّّنّكّثواّّوّإنّّ}:ّقالّتعالىّهللاّفألنّالمسلمينّعنّواالمتناعّالحرب
ّإلى{ّّمّرةّّّّأّولّّّّبّدّأوّكمّّّّوّهمّّّالّرّسولّّّّبّإّخّراجّّّّوّهّمواّّأّيّماّنّهمّّّّنّكّثواّّقّوماّّّّتّقاّتّلونّّّّأالّّيّنّتّهونّّّّّلّعّلّهمّّّّلّهمّّّّأّيّمانّّّالّّإّنّهمّّّاّلّكّفرّّ

ّالذينّقتالّسبحانهّفأوجبّ{ّّمّؤّمّنينّّّّقّومّّّّصّدورّّّّوّيّشفّّّّعّلّيّهمّّّّوّيّنّصّرّكمّّّّوّيّخّزّهمّّّّبأّّيّديّكمّّّهللّاّّّّيّعّذّبّهمّّّّقاّتّلوّهمّّ}:ّقولهّ
ّأنّبدّفالّوأوكدّالعهدّقبلّواجباّكانّالذيّللقتالّموجبّّالعهدّنكثّمجردّأنّومعلومّالدينّفيّوطعنواّالعهدّنكثوا



91 

 عبدالرؤوف أبومجد البيضاوي: اختزال وتوضيب                       (                ص)تم الرسولاالصارم المسلول على شمختزل 

ّإلىّذلكّالمصلحةّاقتضتّإذاّقتالهّعنىّالكفّيجوزّدبمعاهّليسّالذيّالكافرّألنّّإالّذاكّوماّتوكيدّزيادةّهذاّيفيد
ّغيرّمنّقتالهاّوجبّّطائفةّوكلّاستتابةّغيرّمنّقتالهّيجبّفإنهّوطعنّنقضّالذميّهذاّبخالفّاستبقائهّفيجوزّّوقت

ّالزنىوّالمحاربةّفيّوالقتلّكالردةّأيديناّفيّّوهوّفعلهّإذاّمنهمّالواحدّقتلّيجبّفإنهّآحادهاّدمّيبيحّلفعلّاستئناف
ّيجوزّفإنهّمعهّعهدّالّالذيّالكفرّوبخالفّممتنعةّكانتّإذاّإالّّالطائفةّدمّيبيحّالّفإنهّالبغيّبخالفّذلكّونحو

ّمنهمّّاالنتقامّيريدّتعالىّهللاّأنّعلىّدليل{ّّوّيّخّزّهمّّّّبأّّيّديّكمّّّهللّاّّّّيّعّذّبّهمّّ}:ّسبحانهّوقولهّبالجملةّّأصحابهّبقتلّاالستيناء
ّالطائفةّأنّعلىّاآليةّدلتّنعمّّاسترقّأوّبهّفوديّأوّعليهّمنّإنّيحصلّوالّقتلّإذاّإالّالواحدّمنّيحصلّالّوذلك

ّالعذابّمنّبهمّحاقّماّألنّبالغلبةّيعذبهاّويخزيهاّأنّّبعدّمنهاّيشاءّمنّعلىّهللاّيتوبّأنّيجوزّالممتنعةّالناقضة
ّهناكّيكنّلمّعليهّمنّبلّيقتلّلمّفلوّالواحدّأماّوالطعنّلنقضاّمنّفعلوهّّعماّأمثالهمّوردعّردعهمّفيّيكفيّوالخزي
ّ.ّفعلهّعنّقولهّّعنّقويّرادع
ّألقتّقدّكانتّواحدةّّامرأةّإالّالذريةّواسترقّالمقاتلةّقتلّقريظةّبنيّسبىّلماّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفإنّوأيضا
ّصلىّففرقّمعروفّعنهاّهللاّرضيّعائشةّمعّّوحديثهاّلذلكّفقتلهاّالمسلمينّمنّرجلّعلىّالحصنّفوقّمنّرحى
ّالمعاهدينّمنّأحدّعنّيبلغهّالّوكانّذلكّمعّالمسلمينّآذىّمنّوبينّّالعهدّنقضّعلىّاقتصرّمنّبينّوسلمّعليهّهللا
ّ.ّفقطّالعهدّنقضّممنّكثيرّعلىّومنّكثيرّأجلىّوقدّقتلهّإلىّندبّإالّّالمسلمينّآذىّأنه

ّعاهدوهمّثمّفقاتلوهمّالعهدّّنقضواّثمّالكفارّمنّالشامّأهلّعاهدواّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأصحابّفإنّوأيضا
ّونحوّبمسلمةّزنىّأوّالدينّفيّبطعنّالمسلمينّآذىّّبمعاهدّيظفرواّفلمّهذاّومعّمصرّأهلّمعّوكذلكّثالثاّأوّمرتين
ّ.ّالنوعينّينبّفرقواّأنهمّفعلمّتخييرّغيرّمنّعيناّاألجناسّّهؤالءّبقتلّوأمرواّقتلوهّإالّذلك

ّردتهّإلىّوجمعّارتدّمماّّونحوهماّخطلّبنّهللاّوعبدّحبابةّبنّمقيسّبقتلّأمرّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفإنّوأيضا
ّعدداّالمسلمينّمنّوقتلواّكثيرّخلقّعنهّهللاّرضيّّبكرّأبيّعهدّفيّارتدّفقدّهذاّومعّالضررّمنّونحوهّمسلمّقتل
ّكانّفإذاّذلكّبعدّبقصاصّمنهمّأحدّيؤخذّولمّوغيرهّمحصنّبنّعكاشةّّسدياألّطليحةّقتلّماّمثلّاالمتناعّبعد

ّكليهماّّألنّللعهدّالناقضّفكذلكّاالمتناعّبعدّفعلهّبماّيؤخذّوالّالجناياتّمنّاالمتناعّقبلّأصابهّّبماّيؤخذّالمرتد
ّوغيرهّالمذهبّفيّاءالفقهّبينّّخالفّهذاّفيّكانّوإنّأمانهّنقضّوهذاّإيمانهّنقضّهذا:ّدمهّبهّعصمّعماّخرج
ّبمثلهّيقتلّحدّمنّإالّدمهّعصمّاإلسالمّإلىّعادّإذاّالمرتدّنعمّوإجماعّالصحابةّبالسنةّثبتّأصلّعلىّقسناّفإنما

ّيعصمّشيءّّإلىّيعدّولمّبالنقضّمباحاّيصيرّألنهّبالمسلمينّالمضرةّالجناياتّمنّفعلهّماّعلىّيقتلّّوالمعاهدّالمسلم
ّالمسلمينّآذىّإذاّكانّوسلمّعليهّّهللاّصلىّهللاّرسولّعهدّعلىّالحربيّأنّذلكّيبينّهقتلّيغلظّكحربيّفيصيرّدمه

ّأالّبذلكّأولىّالمسلمينّبضررّعهدهّنقضّالذيّفهذاّعليهّّالقدرةّبعدّعليهّيمنّولمّذلكّعلىّلهّعقوبةّقتلهّوضرهم
ّعليهّيمنّأنّوطلبّذلكّبعدّعليهّرقدّثمّبهّفغدرّعليهّيعينّالّأنّوعاهدهّالجمحيّّعزةّأبيّعلىّمنّلماّأنهّترى
ّنقضّفلما"ّمرتينّّجحرّمنّالمؤمنّيلدغّال:ّ"قالّثم"ّمرتينّبمحمدّسخرت:ّوتقولّبمكةّسبالتكّتسمحّال"ّّ:ّفقال
ّالّأنهّالذمةّأهلّمنّعاهدّمنّفكذلكّّضرارهّتركّعلىّعاهدهّكانّأنّبعدّضرهّألنهّعليهّالمنّمنّذلكّمنعهّيمينه
ّ.ّمرتينّبهمّسخرت:ّوقالّسبالتهّالمشركّولمسحّمرتينّواحدّّجحرّمنّللدغواّأطلقواّلوّاهمأذّثمّالمسلمينّيؤذي
ّأصليّكحربيّفصارّوبينهّّبينهمّالذيّالعقدّأبطلّوإنماّالمسلمينّيضرّلمّوامتنعّالحربّبدارّلحقّإذاّفألنهّوأيضا

ّلوّألنهّقتلهّيتعينّفإنهّذلكّنحوّأوّحبسّأوّطريقّّقطعّأوّبمسلمهّزنىّأوّمقاتلةّمنّبالمسلمينّيضرّماّفعلّإذاّأما
ّعقوبتهاّعنّالعفوّيجوزّالّالجرائمّهذهّومثلّالجرائمّهذهّحدودّوتعطلتّعليهاّّالعقوبةّعنّالمفاسدّهذهّلخلتّيقتلّلم
ّكماّمنفرداّحدهاّّعليهّيقامّأنّيجوزّوالّوأحرىّأولىّالذميّحقّفيّعقوبتهاّعنّالعفوّيجوزّالّفألنّالمسلمّّحقّفي
ّكاألسيرّهذاّوصارّقتلهّفتعينّالقتلّإالّّعليهّيقامّالّوالحربيّحربياّصارّصاحبهاّألنّالحدّذمتهّبقيتّمنّعلىّقامي

ّعليهّالمنّيجوزّالّفإنهّقتلهّضررّمنّأكثرّالمسلمينّعلىّضررّّفيهّكانّأفلتّمتىّأنهّلعلمناّقتلهّالمصلحةّاقتضت
ّلهّأبقىّفإنهّاالسترقاقّالفداءّفأماّأوّاالسترقاقّأوّالمنّأوّالقتلّإماّذاهّمثلّفيّالواجبّّوألنّاتفاقاّبهّالمفاداةّوال
ّمسلمّفيّلعمرّالصحابةّبعضّقالّولهذاّالعبدّبمنزلةّّالجزيةّمنهّنأخذّذمتناّتحتّكانّفإنهّكانّمماّبنحوّذمتهّعلى
ّوسوءّعاقبتهّتؤمنّالّهذاّمثلّعادواستبّذمياّجعلهّمنّلهّأنفعّاستبعادهّكانّربماّّبلّأخيك؟ّمنّعبدكّأتقيد:ّذمياّقتل

ّ.ّقتلهّفتعينّبالكليةّلعقوبتهّتركّالذمةّإلىّوإعادتهّالمفسدةّفيّفأبلغّبهّوالمفاداةّعليهّالمنّّوأماّمغبته
ّفيّوهذاّذمتهّعلىّالباقيّّأوّالمسلمّفيهّيعاقبّبماّإالّالذمةّإلىّعادّإذاّنعاقبهّالّالتقريرّهذاّعلىّأناّذلكّيوضح
ّوإيجابّللعهدّناقضهّاألشياءّهذهّلجعلّمعنىّفالّّاألشياءّبهذهّينقضّالّالعهدّإن:ّيقولّمنّقولّإلىّليؤوّالحقيقة
ّ.ّالمسلمّبهّيعاقبّبماّإالّعادواّإذاّّيعاقبواّالّوأنّالعهدّإلىّأصحابهاّإعادة
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ّأالّاالبتداءّمنّأقوىّوامالدّّألنّاألولىّبطريقّابتداءّيمنعّفألنّوفسختهّالعهدّرفعتّإذاّالجرائمّهذهّأنّذلكّويؤيد
ّفمنعهّالعقدّدوامّيمنعّالمضراتّهذهّوجودّكانّّإنّفأماّدوامهّدونّالنكاحّعقدّابتداءّتمنعّوالردةّالعدةّأنّترى

ّجميعّبقتلّأمرّتعالىّهللاّوألنّأولىّعليهّالمنّيجوزّالّفألنّالذمةّعقدّّابتداءّيجزّلمّوإذاّوأحرىّأولىّابتداءه
ّلمّالذيّّبمنزلةّوليسّالعهدّعنّوالخارجّنرىّبماّنعاملهّأنّلناّجعلّالمحاربينّمنّوثاقهّمشدودالّّأنّإالّالمشركين

ّخرجّوالذيّحالهّعلىّباقّفيهّيدخلّّلمّالذيّفإنّفيهّيدخلّلمّالذيّبمنزلةّليسّالدينّعنّالخارجّأنّكماّفيهّيدخل
ّألنّالمتجددّالمحدثّالفسادّاحتمالّالمستصحبّباقيالّالفسادّاحتمالّّمنّيلزمّفالّفساداّأحدثّقدّواألمانّاإليمانّمن

ّّ.االبتداءّّمنّأقوىّالدوام
ّوعقبةّالحارثّبنّالنضرّّمثلّقتلهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفإنّكفرهّمعّالمسلمينّيؤذيّكانّأسيرّكلّأنّذلكّيبين
ّ.ّالثانيةّالمرةّفيّالجمحيّعزةّأبيّومثلّمعيطّأبيّبن

ّزالتّفإذاّاألصليّكالحربيّّومنعتهّبعزةّمتعلقاّضررهّمنّيتوقىّماّكانّالحربّبدارّأوّئفةبطاّامتنعّإذاّفإنهّوأيضا
ّوآذاهمّالمسلمينّضرّإذاّأماّغيرهّوبينّبينهّفرقّّفالّفقطّكافراّكونهّجهةّمنّإالّيبقىّماّمنهّيبقّلمّبأسرهّالمنعة
ّفيجبّوتنصرهّتمنعهّطائفةّغيرّمنّبنفسهّضررهّكانّعليهّالذمةّأوجبتهّّمماّباالمتناعّعليهمّتمردّأوّظهرانيهمّبين

ّإغراءّفعلهّفيماّليسّالممتنعّأنّترىّأالّالمسلمينّألذىّوينبوعّالضررّمنشأّوهيّلهاّعصمةّّالّالتيّنفسهّإزهاق
ّعقوبةّوالّوغيرهّغيرهّذلكّّفعلّيعاقبّلمّفإنّالشرّبابّفتحّيفعلهّفيماّفإنّالواحدّبخالفّالمنعةّذويّغيرّلآلحادّ

ّ.ّالسيفّإالّالكفارّمنّلهّعهدّالّنلم
ّفشدواّأثخناهّإذاّحتىّّبقتالهّوأمرناّصاغرّوهوّيدّعنّالجزيةّيعطيّأنّإلىّبقتالهّأمرناّقدّمنهمّالممتنعّفإنّوأيضا
ّلهمّثانّعقدّإنشاءّويجوزّالممتنعينّالكفارّّمنّغيرهّحكمّفينتظمهّفيهاّدخلّالقتالّذكرّفيهاّآيةّفكلّالوثاق

ّيقاتلّالّألنهّالعموماتّهذهّفيّيدخلّفلمّأيديناّفيّوهوّعهدهّبهاّّانتقضّجنايةّفعلّمنّأماّذلكّونحوّواسترقاقهم
:ّقولهّّفيّداخالّفيبقىّيقاتلّلمّهذاّقوتلّلمنّهوّإنماّوالفداءّوالمنّالجزيةّأخذّكانّوإذاّللممتنعّّالقتالّإذّيقتلّوإنما

ّ.ّوالفداءّالجزيةّآيةّفيّداخلّغير{ّاّلّمّشّرّكينّّّّفاّقّتّلوا}
ّبضمانّيؤاخذّلمّأسلمّّلوّبحيثّالحرابّتحتّشأنهّجميعّيندرجّوالحربيّالحربيّبمنزلةّيصيرّالممتنعّفإنّوأيضا
ّالمسلمينّضررّفيّلهّتأويلّالّفإنهّذمتناّفيّّأيديناّتحتّدامّماّأنهّوذلكّأيديناّفيّالذيّبخالفّذلكّمنّشيء

ّوبعضّسيماّالّهربّالهربّمنّتمكنّإذاّأنهّيرىّدينهّفيّشبهةّمعهّّلهّكونيّفقدّالحربّبدارّاللحاقّأماّوإيذائهم
ّذلكّفعلّفإذاّّذلكّلهّيبيحّفقهائنا
ّكلّضمنتهّالحربّحالّّغيرّفيّأتلفوهّوماّفيهّضمانّالّالقتالّحالّوالعدلّالبغيّأهلّيتلفهّماّبمنزلةّكانّبتأويل
ّ.ّيتأولّّلمّمنّكحالّالنقضّمنّفعلهّفيماّتأولّمنّحالّفليسّلألخرىّطائفة
ّالتيّالجرائمّإخالءّيجوزّّالّألنهّعقوبةّمنّلهّبدّالّعهدهّبهّينتقضّالذيّالضررّمنّبالمسلمينّيفعلهّماّفإنّوأيضا
ّمنّعقوبةّجنسّمنّعقوبتهّتكونّأنّإماّيخلوّالّّثمّلذلكّشاهدّالزواجرّوشرعّزاجرةّعقوبةّمنّالطباعّإليهاّتدعو
ّالمعصومّعقوبةّيكونّأنّيلزمّألنهّباطلّواألولّذلكّفوقّأوّذلكّدونّّأوّذميهّامرأةبّذميّأوّمسلمّمنّذلكّيفعل

ّوإنماّّالعهدّبهّنقضّالذيّالضررّمنّفعلهّماّوعلىّكفرهّعلىّالعقوبةّيستحقّالعهدّنقضّالذيّّوألنّسواءّوالمباح
ّفعلّمنّوبينّبينهّالفرقّيظهرّّذاوبهّاألمرينّعلىّالعقوبةّاستحقّالعهدّارتفعّفإذاّالعهدّألجلّالكفرّعقوبةّأخرت
ّنصرّمنّيلتزمهّبماّمنجبرةّفإنهاّالمسلمّفعلهاّإذاّالمعاصيّّهذهّألنّذلكّيفعلّلمّدمهّمباحّوبينّمعصومّوهوّذلك

ّإذاّفإنهّالذميّبخالفّوشراّوخيراّومضرةّمنفعةّفيهّألنّللمسلمينّمضراّيتمحضّفلمّّومواالتهمّومنفعتهمّالمسلمين
ّيعاقبّأنّيجزّلمّّوإذاّالمضرةّاألمورّهذهّووجودّمنفعتهّمظنةّهوّالذيّالعهدّلزوالّضرراّمحضتّالمسلمينّّضر
ّثمّالمسلمّعقوبةّفوقّهوّبماّيعاقبّأنّّفوجبّوأحرىّأولىّدونهّهوّبماّيعاقبّالّفأنّالمسلمّبهّيعاقبّماّبمثل

ّعقوبتهّفهذاّالعقوبةّجنسّفيّيختلفانّلكنّولىأّالعهدّناقضّعقوبةّّفتحتمّاألشياءّهذهّمثلّفعلّإذاّقتلهّيتحتمّالمسلم
ّ.ّالجلدّأوّالرجمّوتارةّالقطعّوتارةّالقتلّتارةّعقوبتهّوذلكّّيتحتمّأنّفيجبّالقتل
 . فصل
ّقدّكماّقتلهّيتعينّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّشاتمّرسول:ّفنقولّالعمومّعلىّالعهدّنقضّفيمنّالقاعدةّهذهّتلخصتّإذا

ّ.ّاألئمةّعليهّنص
ّضررّفيهّبماّالعهدّنقضّّمنّكلّقتلّيتعينّأوّأيديناّفيّوهوّالعهدّنقضّمنّكلّقتلّيتعين:ّيقولّمنّقولّعلىّأما

ّيتعين:ّنقولّأوّنقلناهّالذيّالشافعيّكالمّعليهّدلّقدّّوكماّأحمدّاإلمامّمذهبّفيّذكرناهّكماّلهمّوأذىّالمسلمينّعلى
ّوكماّأصحابناّمنّوغيرهّيعليّأبوّالقاضيّذكرهّقدّكماّوحدهّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالرسولّبسبّالعهدّنقضّمنّقتل
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ّفيمنّيتخيرّاإلمامّّأنّوذكرواّالعهدّنواقضّفيّذكروهّالذينّعامةّعليهّنصّوكماّالشافعيّأصحابّمنّطائفةّّذكره
ّ.ّفظاهرّتخييرّغيرّّمنّيقتلّأنهّأخرّمواضعّفيّذكرواّفإنهمّاإلجمالّسبيلّعلىّالعهدّنقض
ّمنهّيستوفىّإنه:ّقالواّّأنهمّذكرناّفقدّكاألسيرّفيهّيتخيرّاإلمامّفإنّللعهدّناقضّكلّإن:ّيقولّنمّقولّعلىّوأما

ّذلكّمنهّاستوفيناّإذاّثمّأحكامناّوهذهّعليهّّأحكامناّتجريّأنّعلىّالذمةّعقدّألنّوالتعزيرّوالحدّكالقتلّالحقوق
ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسبّألنّيقتلّإنه:ّيقولواّأنّفيمكنهمّّالقولّهذاّوعلىّكاألسيرّفيهّمخيرّفاإلمام
ّبلّّالقتلّأوجبّإنّفيقتلّذلكّحدّعليهّيقامّفإنهّطريقّقطعّأوّبزنىّالعهدّنقضّلوّكماّالحدودّّمنّحداّللقتلّموجب

ّحدوّالقودّمنهّيستوفيّفإنهّّبذميةّزنىّأوّآخرّذمياّقتلّلوّكماّعهدهّينتقضّلمّوإنّالحدودّمنّحداّالذميّيقتلّقد
ّ.ّعهدهّينتقضّلمّيقولّمنّفيهمّكانّإنّّالمأخذّهذاّعلىّيوجهّأنّيمكنّمالكّومذهبّباقّوعهدهّالزنى

ّبمأمنهّيلحقّبأنهّالقولّوكذلكّّإطالقهّأوّالفقهاءّبعضّكالمّعليهّيدلّإنماّهذاّفيّيتخيرّاإلمامّبأنّفالقولّوبالجملة
ّقبيحةّمذاهبّإلىّيجرّأصولهمّتقتضيهّوماّكالمهمّبهّفسرواّّلماّمراجعةّغيرّمنّاإلطالقاتّمنّالفقهاءّمذاهبّوأخذ
ّيجوزّوالّقتلهّيتعينّأنهّعلىّسنذكرهّوالدليلّلماّوتوجيهاّقدمناهّلماّنقالّضعيفّّفهوّخالفّهذاّفيّتقررّفإن

ّ.ّطريقينّمنّبهّالمفاداةّوالّعليهّالمنّوالّاسترقاقه
ّ.ّمطلقاّالمسلمينّّعلىّضررّفيهّبماّنقضهّإذاّدالعهّناقضّقتلّوجوبّعلىّاألدلةّمنّتقدمّما:ّأحدهما
ّ:ّوجوهّمنّوهوّيخصهّما:ّالثاني
ّ.ّالدينّفيّالطاعنّقتلّوجوبّعلىّالدالةّاآلياتّمنّتقدمّما:ّأحدها
ّعليهّهللاّصلىّالنبيّوأهدرّّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّعهدّعلىّاليهوديةّالمرأةّقتلّالذيّالرجلّحديث:ّالثاني
ّفقطّالعهدّيرفعّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّكانّفلوّّعباسّوابنّطالبّأبيّبنّعلىّحديثّمنّتقدمّوقدّدمهاّوسلم
ّأنهّومعلومّلهاّعهدّوالّاإلسالمّدارّإلىّدخلتّكافرةّوبمنزلةّأسيرةّكافرةّبمنزلةّّالمرأةّهذهّلكانتّالقتلّيوجبّوال
ّكافرةّأمةّلهّّكانتّإذاّوالمسلمّرقيقةّكانتّالمقتولةّالمرأةّهوهذّبالسبيّللمسلمينّرقيقةّتصيرّوأنهاّقتلهاّّيجوزّال

ّبينّنعلمّوالّالمسلمونّأخذهاّإذاّعليهّّتردّلسيدهاّملكاّتكونّبلّحربيةّكونهاّلمجردّقتلهاّلغيرهّوالّلهّيجزّلمّحربية
ّفيّخالفاّأيضاّنعلمّوالّلذلكّالرجلّيقتلّكماّمعاهدةّتكنّلمّإذاّالكفرّّلمجردّقتلهاّيجوزّالّالمرأةّأنّخالفاّالمسلمين

ّقتلّّيجوزّالّفإنهّالعهدّنقضواّوقدّالهدنةّأهلّمنّتكونّأنّمثلّفقطّالعهدّنقضّحكمّحقهاّفيّّثبتّإذاّالمرأةّأن
ّنقضّبعدّلهّولدّفمنّالحربّّبدارّولحقّالعهدّنقضّإذاّالذميّوكذلكّواألوالدّالنساءّتسترقّبلّوأوالدهمّنسائهم
ّ.ّونحوهاّالحربّبدارّامتنعواّإذاّالذمةّأهلّوكذلكّللمسلمينّّرقيقاّيكونونّبلّواألطفالّمنهمّنساءالّقتلّيجزّلمّالعهد
ّفيّالعهدّينتقض:ّأكثرهمّّوقالّأحمدّاإلمامّعنّالمعروفّهوّكماّونسائهمّذريتهمّفيّباقّالعهد:ّقالّمنّالفقهاءّفمن

ّّفيّّوّقاّتّلوا}ّكتابهّّفي:ّيقولّوتعالىّتباركّهللاّأنّّذلكّلوأصّيقتلنّالّالنساءّأنّيختلفونّالّثمّأيضاّوالنساءّالذرية
ّالمقاتلّكونّالقتالّشرطّأنّفعلمّيقاتلونّالذينّّبقتالّفأمر{ّاّلّمّعّتّدينّّّّيّحبّّّالّهللّاّّّّإنّّّّتّعّتّدواّّوالّّيّقاّتّلوّنّكمّّّاّلّذينّّّهللاّّّّّسّبيلّّ
ّ.ّمقاتال
ّرسولّفنهىّوسلمّعليهّّهللاّصلىّهللاّرسولّمغازيّبعضّفيّمقتولةّامرأةّوجدت:ّقالّعمرّابنّعنّالصحيحينّوفي
ّ.ّوالصبيانّالنساءّقتلّعنّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللا

ّفمرّالوليدّبنّخالدّّمقدمتهّوعلىّغزاهاّغزوةّفيّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّمعّخرجّأنهّربيعّبنّرباحّوعن
ّيعنيّإليهاّينظرونّفوقفواّالمقدمةّأصابتّّمماّمقتولةّامرأةّعلىّوسلمّيهعلّهللاّصلىّهللاّرسولّوأصحابّرباح

ّهللاّرسولّعليهاّفوقفّعنهاّفانفرجواّراحلتهّعلىّوسلمّعليهّّهللاّصلىّهللاّرسولّلحقّحتىّقتلهاّمنّويتعجبون
ّرواه"ّّعسيفاّوالّذريةّتقتلواّال:ّلهّفقلّخالداّالحق:ّ"ألحدهمّفقال"ّّلتقاتلّهذهّكانتّّما:ّ"ّفقالّوسلمّعليهّهللاّصلى

ّ.ّماجةّوابنّداودّوأبوّأحمدّاإلمامّ
ّقتلّعنّنهى"ّبخيبرّالحقيقّّأبيّابنّإلىّبعثّحينّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّعمهّعنّمالكّبنّكعبّابنّوعن
ّ.ّأحمدّاإلمامّرواه"ّّوالصبيانّالنساء
ّأنّبالقتالّالمقصودّألنّوذلكّّسلفّعنّخلفاّاألمةّتناقلتهّالذيّالعامّالعلمّمنّهذاّأنّعلىّمشهورةّأحاديثّالبابّوفي
ّنقاتلّفإنماّهللاّدينّعنّأحداّيفتنّأحدّيكونّالّأيّفتنةّتكونّّالّوأنّهللّكلهّالدينّيكونّوأنّالعلياّهيّهللاّكلمةّتكون
ّونحوّوالراهبّالكبيرّلشيخواّكالمرأةّلقتلهّوجهّفالّذلكّعنّيقاتلّالّمنّفأماّالقتالّأهلّّوهمّذلكّعنّممانعاّكانّمن
ّلغيرّالمالّوإضاعةّحاجةّّغيرّمنّعليهمّلذلكّتفويتّقتلهاّففيّلهمّوماالّللمسلمينّرقيقةّتصيرّالمرأةّوألنّذلكّ

ّبقولهّقتلهاّمنّمانعاّعدمهّورسولهّهللاّجعلّفيهاّالذيّّالمعنىّلوجودّباالتفاقّتقتلّأنّجازّالمرأةّقاتلتّلوّنعمّحاجة
ّكماّكفهاّيقصدّأوّالرجلّيقصدّكماّبالقتلّتقصدّأنّيجوزّهلّلكن"ّّّّلتقاتلّهذهّكانتّما:ّ"ّوسلمّعليهّهللاّصلى
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ّدمّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّأهدرّوقدّذلكّمثلّالمرأةّفيّالحكمّكانّفإذاّالفقهاءّبينّخالفّففيهّّالصائل؟ّكفّيقصد
ّوجدهاّالتيّالمرأةّقتلّأنكرّكماّّوسلمّعليهّهللاّصلىّبيالنّألنكرهّحراماّكانّلوّقتلهاّأنّمعّسبهاّألجلّذميةّامرأة
ّبلّالمنكرّإنكارّعنّيسكتّالّوسلمّعليهّهللاّصلىّفإنهّّكفارةّوالّبديةّمضمونةّتكنّلمّوإنّمغازيهّبعضّفيّمقتولة
ّالسبّأنّوعلمّقتلهاّيجوزّالّتلكّألنّالكافرةّاألسيرةّبمنزلةّليستّالسابةّأنّعلمّّواإلباحةّالجوازّعلىّدليلّإقراره
ّعندّبالردةّقتلهاّّيجبّوكماّزنتّوإذاّفيهّوقتلتّالطريقّقطعتّإذاّباإلجماعّقتلهاّيجبّكماّبنفسهّقتلهاّّأوجب
ّ.ّالعلماءّجماهير

ّعهدهاّانتقضّمعاهدةّوكانتّّقاتلتّإذاّوالمرأةّقتالهاّبمنزلةّوسلمّعليهّهللاّصلىّللنبيّسبهاّيكونّأنّيجوز:ّقيلّفإن
ّكماّأشياءّأربعةّبينّفيهاّاإلمامّيتخيرّأسرتّإذاّالمقاتلةّّالمرأةّبمنزلةّحينئذّتكونّأنّويجوزّذلكّعلفّإذاّكالرجل
ّ.ّأسرّإذاّالمقاتلّالرجلّفيّيتخير
ّ:ّوجوهّمنّالجواب:ّقلنا

ّداأحّتحضّولمّالمسلمّسيدهاّّبحضرةّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّشتمّمجردّإالّعنهاّيصدرّلمّالمرأةّهذهّأن:ّأحدها
ّأعانّوالّبيدهّيقاتلّلمّمنّأنّومعلومّالمسلمينّقتالّعلىّّفيهّتعينّبرأيّالكفارّعلىّأشارتّوالّللقتالّالمشركينّمن
ّواألعمىّكالراهبّقتلهّيجوزّالّمنّأنّننكرّالّونحنّالوجوهّمنّبوجهّالقتالّإليهّينسبّّأنّيجزّلمّبلسانهّالقتالّعلى

ّالمقاتلينّبمنزلةّكانواّالمسلمينّّقتالّعلىّبهّيعينونّوكالمّالقتالّفيّرأيّلهمّانكّإذاّونحوهمّوالمقعدّالفانيّوالشيخّ
ّولرسولهّهللّأذىّهوّوإنماّالقبيلّهذاّمنّليسّمسلمينّقومّّعندّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّلرسولّالمرأةّسبّمجردّلكن
ّوذلكّتقاتلّلمّوهيّمقاتلةّألنهاّقتلتّقدّافرةالكّالمرأةّلكانتّموجباّللقتلّيكنّلمّفلوّّالوجوهّبعضّمنّالقتالّمنّأبلغ
ّالمسلمينّّقتالّعلىّالحضّمعرضّفيّذكرّإذاّقتاالّيكونّوقدّقتاالّيكنّلمّوإنّللقتلّموجبّّأنهّفعلمّجائزّغير

ّ.ّالمعروفّالقتالّمنّيكنّفلمّالواقعةّهذهّفيّفأماّبحربهمّالكفارّوإغراء
ّكماّالوجوهّبعضّمنّومقاتلهمّّالمسلمينّمحاربةّبمنزلةّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّأنّنسلمّأنا:ّالثانيّالجواب

ّمسلمّمنّاألنبياءّسبّيعنيّذلكّتعاطىّفمنّالحدودّّيشبهّليسّاألنبياءّحدّأنّعنهّهللاّرضيّالصديقّبكرّأبوّكتب
ّ:ّنوعانّالجوابّلكنّتقريرهّتقدمّكماّالحرابّأنواعّأبلغّمنّهوّبلّّغادرّمحاربّفهوّمعاهدّأوّمرتدّفهو

ّولساناّيداّبالقتالّالكافرّّحرابّوهوّأخرىّالفداءّأوّوبالمنّأخرىّوباالسترقاقّتارةّبالقتلّمفسدتهّينقطعّما:ّأحدهما
ّمنّلوّوكذلكّبالقتلّيزولّقدّكماّضررهماّّالمسلمينّعنّانقطعّفاسترقاّأسراّإذاّالمقاتلةّوالحربيةّالحربيّفإن

ّمفسدةّفهناّبهماّفوديّأوّخلفهماّمنّشرّالمسلمينّعنّيكفاّأنّرجاءّأوّّاإلسالمّمخائلّبدتّإذاّيسلماّأنّرجاءّعليهما
ّ.ّاألمورّبهذهّّتزولّقدّالمحاربة

ّفإنّونحوهّالطريقّبقطعّاإلسالمّّدارّفيّالمعاهدةّأوّالمسلمّحرابّمثلّفيهّالحدّبإقامةّإالّمفسدتهّتزولّالّما:ّالثاني
ّ.ّاءالفقهّباتفاقّفيهّالحدّإقامةّيتحتمّذلك
ّفهي"ّباالسترقاقّتعاقب"ّّّقيلّفإنّاإلسالمّدارّفيّحاربتّقدّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّتسبّكانتّالتيّاألمةّفهذه
ّ:ّلوجهينّّيجزّلم"ّبهاّيفاديّأوّعليهاّيمن"ّقيلّوإنّحالهاّيتغيرّالّرقيقة

ّحياتهاّمعّملكهّعنّإخراجهاّيجوزّوالّمسلمّملكّأنها:ّأحدهما
ّ.ّقتلهاّّفتعينّوحرابهاّلسبهاّجزاءّيكونّأنّيجوزّفالّعنهاّللرقّوإزالةّإليهاّحسانإّذلكّأن:ّالثاني

ّمنّهوّالذيّالسبّفيّّوغيرهاّهيّطمعتّاستبقيتّمتىّألنهاّبالقتلّإالّتزولّالّالسبّمفسدةّأن:ّالثالثّالجواب
ّبأسرهاّزالتّقدّمقاتلتهاّفسدةمّفإنّأسرتّإذاّّالمقاتلةّالمرأةّبخالفّسواءّالطريقّكقاطعّاألرضّفيّالفسادّأعظم
ّالعقوباتّتوجبّالتيّالجناياتّجنسّمنّسبهاّفصارّوالشتمّالسبّتظهرّّأنّويمكنهاّتقاتلّأنّاسترقاقهاّمعّيمكنهاّوال
ّهيّّبلّأسرتّإذاّتقاتلّالتيّالحربيةّبمنزلةّليستّتسبّالتيّالذميةّأنّوعلمّفيهاّالحدّبإقامةّإالّّمفسدتهاّتزولّال

ّ.ّوتزنيّالطريقّتقطعّالتيّيةالذمّبمنزلة
ّإيجادّواألصلّالسببّإلىّالحكمّّإضافةّفيجبّالسبّهوّالقتلّوسببّالقتلّوهوّحكمّفيهّالحديثّأن:ّالرابعّالجواب
ّ.ّتعالىّهللاّشاءّإنّسيأتيّلماّيصحّالّاألسيرةّعلىّوقياسهّّدليلّإلىّاحتاجّآخرّحكمّالسببّأنّزعمّفمنّالحكم

ّالخصالّمنّواحدةّتخيرّّالرعيةّآلحادّيجوزّالّلإلمامّفيهاّالنظرّلكانّاألسيرةّبمنزلةّكانتّلوّأنها:ّالخامسّالجواب
ّفيهاّواجباّكانّالقتلّأنّفعلمّمغنماّكانتّإنّوللغانمينّّفيئاّكانتّإنّللمسلمينّبقيمتهاّضمنهاّقتلهاّومنّفيهاّاألربع
ّ.ّعينا
ّ:ّوجوهّمنّوجوابهّنائبهّأوّاإلمامّإالّيقيمهاّالّالحدود:ّيقالّأنّيبقى
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"ّّأيمانكمّملكتّماّعلىّالحدودّّأقيموا:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّقولهّبدليلّعبدهّعلىّالحدّيقيمّأنّلهّالسيدّأن:ّأحدها
ّالزناّحدّمثلّالحدّعليهّيقيمّأنّلهّأنّالحديثّفقهاءّبينّّخالفاّأعلمّوال"ّّفليحلدهاّأحدكمّأمةّزنتّإذا:ّ"ّوقوله

ّلردتهّقتلهّمثلّقطعاّأوّقتالّعليهّيقيمّأنّلهّهلّواختلفواّأنّيعزرهّلهّأنّالمسلمينّّبينّفخالّوالّوالشربّوالقذف
ّ:ّروايتانّأحمدّاإلمامّعنّوفيهّللسرقة؟ّوقطعهّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّلسبهّأو

ّوقدّلكماّقولّوهوّالشافعيّّألصحابّالوجهينّكأحدّيجوزّال:ّواألخرىّالشافعيّعنّمنصوصّوهوّيجوزّإحداهما
ّبرأيّذلكّوكانّبالسحرّاعترفتّلهاّجاريةّقتلتّأنهاّّحفصةّعنّوصحّسرقّلهّعبدّيدّقطعّأنهّعمرّابنّعنّصح
ّالحدّيقيمّأنّلهّفالسيدّالقولّهذاّوعلىّمطلقاّعبدهّعلىّالحدّيقيمّأنّللسيدّيجوزّّلمنّحجةّالحديثّفيكونّعمرّابن
ّيطلبّلمّوسلمّعليهّّهللاّصلىّوالنبيّمالكّعنّالروايتينّإحدىّهوّأحمدّاإلمامّعنّالمنصوصّفيّبعلمهّعبدهّّعلى
ّ.ّأيضاّالقولّلهذاّحجةّالحديثّففي"ّوتشتمكّّتسبكّكانت:ّ"قولهّفيّصدقةّبلّسبهّعلىّبينةّاألمةّسيدّمن

ّ.ّدونهّواجباّّحداّأقامّعمنّيعفوّأنّلهّواإلمامّاإلمامّعلىّافتئاتّأنهّفيهّماّأكثرّذلكّأن:ّالثانيّالوجه
ّأحدّلكلّقتلهّيجوزّوهذاّّقتلهّتحتمّحربيّقتلّبمنزلةّفصارّأيضاّحربيّقتلّفهوّحداّكانّوإنّهذاّأن:ّالثالثّلوجها

ّ.ّلقتلتهّسمعتهّلو:ّفقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّّيسبّإنهّلهّقيلّالذيّالراهبّفيّعمرّابنّقولّيحملّهذاّوعلى
ّإذنّبدونّعمرّقتلهّالذيّّالمنافقّمثلّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّعهدّعلىّوقعّقدّهذاّمثلّأن:ّالرابعّالوجه
ّسماهّحتىّالرجلّذلكّقتلهاّالتيّمروانّبنتّومثلّّبإقرارهّالقرآنّفنزلّبحكمهّيرضّلمّلماّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبي
ّقتلّمنّبمنزلةّليسّهويفسدّالدينّبهّيكيدّلمعنىّقتلهّوجبّمنّأنّوذلكّورسولهّّهللّناصراّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبي
ّ.ّونحوهّزنىّمنّمعصيةّّألجل

ّفلوّتقتلّالّأنهاّالشافعيّومذهبّقتلها؟ّهلّيجوزّأسرتّإذاّالمقاتلةّالمرأةّفيّاختلفواّقدّالفقهاءّأن:ّالسادسّالجواب
ّ.ّصلهأّعلىّالسؤالّهذاّيوردّأنّيصحّفالّعندهّاألسرّبعدّتقتلّأنّيجزّّلمّقاتلتّقدّلكونهاّقتلتّإنماّهذهّكانت
ّأنّومعلومّهدنةّأوّذمةّّأوّلهّيعقدّبأمانّمعصوماّدمهّلكانّفقطّالحربيّبمنزلةّصارّلوّالسابّأن:ّالثالثّالدليل
ّإليهّجاؤاّاألشرفّبنّكعبّإلىّوسلمّعليهّهللاّّصلىّالنبيّأرسلهمّالذينّوالنفرّالدمّحقنّفيّكحقيقتهّاألمانّشبهة
ّثمّبقاءهّيعتقدّوهوّعهدّذلكّقبلّوبينهمّبينهّوكانّومالهّدمهّعلىّآمنهمّّوقدّوماشوهّوحادثوهّمنهّيستلفواّأنّعلى
ّالسبّفيّّيكنّلمّفلوّاألمانّيثبتّكلهّوهذاّأخرىّبعدّمرةّلهمّفأذنّرأسهّمنّالطيبّريحّيشمواّأنّّفيّاستأذنوهّإنهم
ّإمساكّفيّإياهّواستئذانهمّلهّمنونمؤّّأنهمّلهّأظهرواّأنّوبعدّإليهمّأمانةّبعدّقتلهّيجزّلمّحربياّكافراّكونهّمجردّإال
ّعيناّالقتلّأوجبّفيماّإالّيكونّالّوذلكّعهدّوالّأمانّمنهّيعصمّّالّللقتلّموجبّورسولهّهللاّإيذاءّأنّبذلكّفعلمّيديه
ّيصيرونّوالّيصحّالّلهؤالءّاألمانّعقدّفإنّذلكّونحوّالمرتدّوحدّالطريقّقطعّوحدّّالزنىّكحدّالحدودّمن
ّ.ّكذلكّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسابّأنّفعلمّقتلهمّلتعينّبهمّوالفتكّاغتيالهمّزيجوّبلّمستأمنينّ

ّمناّنالّولكنهّاغتيلّّماّغيرهّقرّكماّقرّلوّإنه:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّقولّمنّالمغازيّأهلّذكرهّماّهذاّيؤيد
ّ.ّالقتلّإالّلهّجزاءّالّأنّعلىّيلدلّذلكّّفإن"ّالسيفّكانّإالّمنكمّأحدّهذاّيفعلّولمّبالشعرّوهجاناّاألذى
ّعلىّعيناّالقتلّفأوجب"ّجلدّّأصحابهّسبّومنّقتلّنبياّسبّمن"ّثابتاّكانّإنّوسلمّعليهّهللاّصلىّقوله:ّالرابعّالدليل
ّ.ّمحفوظاّكانّّإنّالداللةّفيّيعتمدّماّوهذاّغيرهّوبينّبينهّيخيرّولمّسابّكل

ّكانّوكذلكّورسولهّهللاّيؤذيّّكانّألنهّاألشرفّابنّقتلّإلىّالناسّدعاّموسلّعليهّهللاّصلىّالنبيّأن:ّالخامسّالدليل
ّالسابّّقتلّوجوبّفعلمّلاليجابّوسلمّعليهّهللاّصلىّوأمرهّالقدرةّبعدّعنهّعفاّمنّإالّأوّيهجوهّيسبهّمنّبقتلّيأمر
ّمنّإالّعليهّالقدرةّبعدّابينالسّمنّّأحدّقتلّتركّأنهّيعلمّلمّسيرتهّكانتّوكذلكّالمحاربينّمنّغيرهّقتلّيجبّلمّوإن
ّأنّذلكّيؤيدّاإليجابّعلىّفيكونّالحدودّوإقامةّبالجهادّلألمرّّامتثاالّيكونّأنّيصلحّوهذاّالمنافقينّمنّكانّأوّتاب
ّ.ّجائزّغيرّوذلكّورسولهّّهللاّلنصرّتركاّقتلهّتركّفي

ّأحداّسبّأوّهللاّسبّمن"ّّ:ّعنهّهللاّضيرّعمرّقولّمثلّقتلهّتعيينّفيّنصوصّفإنهاّالصحابةّأقاويل:ّالسادسّالدليل
ّمنّأحداّسبّأوّهللاّفسبّعاندّمعاهدّأيما:ّ"عنهماّّهللاّرضيّعباسّابنّقولّومثلّعيناّبقتلهّفأمر"ّفاقتلوهّاألنبياءّمن

ّديقالصّبكرّأبيّقولّومثلّعيناّسبّإذاّالمعاهدّبقتلّفأمر"ّفاقتلوهّالعهدّنقضّّفقدّبهّجهرّأوّالسالمّعليهمّاألنبياء
ّفيهاّسبقتنيّّقدّماّلوال:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبتّالتيّالمرأةّفيّالمهاجرّإلىّبهّكتبّفيماّعنهّّهللاّرضي
ّأنّفبين"ّغادرّمحاربّفهوّومعاهدّمرتدّّفهوّمسلمّمنّذلكّتعاطىّفمنّالحدودّيشبهّالّاألنبياءّحدّألنّبقتلهاّألمرتك
ّتقدمّكماّدليلّوحدهّوذلكّامرأةّوالسابةّسيماّالّاإلمامّإلىّخيرةّفيهّّيجعلّولمّذلكّفواتّلوالّعيناّقتلهاّكانّالواجب
ّكاألسيرّكانّولو"ّلقتلتهّسمعتهّلو:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّيسبّأنهّبلغهّالذيّالراهبّّفيّعمرّابنّقولّومثل

ّ.ّواضحّالدليلّوهذاّقتلهّاختيارّعمرّالبنّيجزّلمّاإلمامّفيهّيخيرّالذيّ
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ّوخروجهّاألصليّالحربيّّحالّمنّأغلظّحالهّونحوهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّبسبّالعهدّناقضّأن:ّالسابعّلالدلي
ّحالهّمثلّعنّأمثالهّيزجرّعقوبةّيعاقبّأنّّيجبّهذاّومثلّورسولهّهللاّوأذىّالدينّفيّبالطعنّعليهّعاهدناّعما

ّّيّنّقّضونّّّّثمّّّّمّنّهمّّّّعاّهّدتّّّاّلّذينّّّّيّؤّمّنونّّّالّّفّهمّّّاّلّذيّنّّكّفّرواّهللّاّّّّعّندّّّالّدّوابّّّّّشرّّّّإنّّ}:ّوتعالىّسبحانهّقولهّعليهّوالدليل
ّإذاّرسولهّهللاّفأمر{ّّيّذّكّرونّّّّلّعّلّهمّّّّخّلّفّهمّّّّمنّّّّبّهمّّّّفّشّردّّّاّلّحّربّّّّفيّّتّثّقّفّنّهمّّّّّفّإّماّّيّتّقونّّّالّّوّهمّّّّمّرةّّّّكلّّّّفيّّعّهّدّهمّّ
ّّأال}:ّتعالىّّوقالّأولئكّبهّيتفرقّماّبهمّيفعلّبأنّالكفارّمنّغيرهمّبهمّيشردّأنّالحربّفيّبالعهدّّالناكثينّصادف
ّبإخراجّوهمّاليمينّنكثّمنّقتالّعلىّّفحض{ّّمّرةّّّّأّولّّّّبّدّأوّكمّّّّوّهمّّّالّرّسولّّّّبّإّخّراجّّّّوّهّمواّّأّيّماّنّهمّّّّنّكّثواّّقّوماّّّّتّقاّتّلونّّ
ّبإخراجّالهمّمنّأعظمّهوّماّفعلّفقدّوسلمّعليهّهللاّصلىّالرسولّّسبّمنّأنّومعلومّالعهدّبنقضّوبدأّالرسول
ّّقّومّّّّصّدورّّّفّّّوّيشّّّّعّلّيّهمّّّّوّيّنّصّرّكمّّّّوّيّخّزّهمّّّّبأّّيّديّكمّّّهللّاّّّّيّعّذّبّهمّّّّقاّتّلوّهمّّ}:ّتعالىّقالّثمّّمرةّأولّوبدئناّالرسول

ّمنهمّباالنتقامّصدورهمّّوشفاءّعليهمّالمؤمنينّونصرّوإخزاءهمّهؤالءّتعذيبّأنّفعلم{ّّقّلوّبّهمّّّّغّيظّّّّوّيّذّهبّّّّمّؤّمّنينّّّ
ّسبّممنّيحصلّالّالمقصودّهذاّأنّومعلومّالدينّّفيّمطلوبّللشارعّمقصودّأمرّبهّآذوهمّمماّقلوبهمّغيظّوذهاب
ّبالمنّوالّاسترقاقهّبمجردّيحصلّالّبقتلهّإالّالمؤمنينّوعبادهّورسولهّتعالىّّهللاّوآذىّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبي
ّ.ّبهّّوالمفادةّعليه

ّيعارضّوالّبذلكّإالّالتمامّّسبيلّعلىّيحصلّالّالسبّإظهارّيريدونّقدّالذينّالكفارّمنّغيرهّتنكيلّأيضاّوكذلك
ّالمقصودّهذاّيحصلّعليهمّوالظهورّأولئكّقتالّّألنّمنهمّواحداّناأسرّإذاّممتنعةّطائفةّفيّالعهدّنقضّمنّهذا

ّ.ّالمقصودّهذاّيحصلّلمّقتاالّفيهّنحدثّلمّفإنّّوبعدهّالسبّقبلّأيديناّفيّكانّماّبخالف
ّعمومّفيهّكانّوإنّالوجهّّوهذاّبذلكّإالّالمقصودّيحصلّالّإذّقتلّأوّقتالّمنّلهّبدّالّالعهدّناقضّأنّذلكّوجماع

ّ.ّوخصوصاّعموماّتدلّفإنهاّأيضاّالداللةّلخصوصّهناّذكرناهّلكنّباألذىّنقضّالعهدّمنّلكل
ّالعهدّانتقاض:ّأحدهماّّأمرينّتضمنّفعلّمنهّصدرّفقدّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّإذاّالذميّأن:ّالثامنّالدليل
ّورسولهّهللاّوإيذاءّحرمتهّاكهوانتهّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّعرضّعلىّجنايته:ّالثانيّوبينهّبينناّالذي

ّ.ّالعهدّنقضّقدّكافراّكونهّمجردّّعلىّزائدّمعنىّوهذاّالدينّفيّوطعنهّوالمؤمنين
ّمعّفعلهّفإنّمسلمّبقتلّأوّّأموالهمّوأخذّوقتلهمّالمسلمينّعلىّالطريقّبقطعّأوّبمسلمةّبالزنىّينقضهّأنّذلكّونظير
ّجنايةّالعهدّونقضّجنايةّهوّهوّحيثّمنّوالقتلّّالطريقّوقطعّالزنىّفإنّأخرىّجنايةّتضمنّقدّللعهدّنقضاّكونه
ّفيّتخصهّعقوبةّلهّالعهدّنقضّعنّمنفصلةّجنايةّهوّهوّحيثّمنّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسبّهناّكذلك
ّّوّرّسوّلهّّّهللّاّّّّّيّؤّذونّّّاّلّذينّّّّإنّّ}:ّوتعالىّسبحانهّقولهّعليهّوالدليلّبنبوتهّالتكذيبّعقوبةّمجردّعلىّزائدةّّواآلخرةّالدنيا
ّهللاّأذىّبنفسّالمهينّوالعذابّواآلخرةّّالدنياّفيّاللعنةّفعلق{ّّمّهيناّّّّعّذاباّّّّلّهمّّّّوّأّعدّّّّواآلّخّرةّّّالّدّنّياّّفيّهللاّّّّّلّعّنّهمّّ

ّّأّئّمةّّّّفّقاّتّلواّّديّنّكمّّّّفيّّوّطّعّنواّّعّهّدّهمّّّّعدّّبّّّّمنّّّّأّيّماّنّهمّّّّنّكّثواّّوّإنّّ}ّّ:ّتعالىّقولهّوكذلكّذلكّموجبّأنهّفعلمّورسوله
ّ.ّتقريرهّتقدمّوقد{ّّيّنّتّهونّّّّلّعّلّهمّّّّّلّهمّّّّأّيّمانّّّالّّإّنّهمّّّاّلّكّفرّّ

ّالعهدّنقضواّوالذينّذلكّّقبلّيقاتلونهّكانواّالذينّالناسّآمنّمكةّدخلّلماّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّذلكّيوضح
ّكانتّالتيّالمطلبّعبدّبنيّموالةّوسارةّبهجائهّتغنيانّّكانتاّاللتانّالقينتانّمنهمّنفراّإالّوخانوهّوبينهمّبينهّكانّالذي
ّهللاّصلىّوهوّقاتلتّإذاّإالّيجوزّالّقتلّالمرأةّأنّمعّالنساءّمنّتهجوهّكانتّالتيّّبقتلّأمرّقدّكانّفإذاّبمكةّتؤذيه
ّزائدةّجنايةّالهجاءّأنّبذلكّعلمّوالنساءّالرجالّمنّالعهدّونقضّقاتلّّقدّكانّمنّمكةّأهلّجميعّآمنّقدّوسلمّعليه
ّابنّّبقتلّأمرّأنهّكماّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّمنّيقعّالّالمتامثلينّبينّالتفريقّألنّوالحرابّّالقتالّمجردّعلى
ّجنايةّبهجائةّواألمرّوالردةّّالقتلّمنّحدواّوكلّبهجائهّيأمرّكانّوألنهّمرتداّكانّوألنهّمسلماّقتلّقدّكانّألنهّخطل
ّالزبعرىّابنّمثلّمكةّفتحّبعدّيؤذيهّكانّمنّبقتلّّأمرّكانّقدّأنهّذلكّيبينّومماّوالحرابّالكفرّمجردّعلىّزائدة
ّبنّسفيانّأبيّدمّأهدرّوكذلكّالبلدّأهلّلسائرّأمانهّمعّوغيرهمّخطلّّوابنّنقيدّبنّوالحويرثّزهيرّبنّوكعب
ّوالنضرّمعيطّأبيّابنّوقتلّعرضهّفيّيقعانّكاناّلماّأميةّأبيّبنّهللاّعبدّوإدخالّعليهّإدخالهّّمنّعوامتنّالحارث

ّيؤذيهّمنّقتلّإلىّيندبّّوكانّورسولهّهللّناصراّقتلهّفيّنفسهّيبذلّمنّوسمىّاألسرىّمنّغيرهماّدونّالحارثّبنّ
ّمنّقتلّوينذرونّغيرهّأوّأباّكانّوإنّبلسانهّاهآذّّمنّقتلّإلىّيسارعونّأصحابهّوكذلك"ّعدويّيكفينيّمن:ّ"ويقول
ّالكفارّسائرّبمنزلةّكانواّلوّهؤالءّأنّالمعلومّومنّبالغّفيهّماّذلكّّبيانّمنّتقدمّوقدّالضربّهذاّمنّبهّظفروا
ّأنّّفعلمّمثلهمّهوّعمنّوكفّالناسّفيهاّآمنّالتيّاألوقاتّهذهّمثلّفيّبقتلهمّيأمرّولمّيقتلهمّّلمّلهمّعهدّالّالذين
ّهللاّصلىّالرسولّسبّأنّالعاقلّّيقطعّوجهّعلىّاألولىّالمسألةّفيّذلكّتقريرّتقدمّوقدّالكفرّعلىّزائدةّجنايةّالسب
ّكانّوإنّغيرهّيستحقهّالّماّالعقوبةّمنّصاحبهاّيستحقّّبحيثّالجناياتّسائرّعلىّيزيدّموقعّلهاّجنايةّوسلمّعليه
ّفيّوالسعيّالدينّفيّمؤكداّكانّحالهّهذهّكانّممنّاالنتصارّوجوبّوأنّالمسلمينّّمحاربةّفيّمبالغاّحربياّكافرا
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ّكتبهّالذيّالجهادّّوأبلغّفيهّتعالىّهللاّرضوانّوابتغاءّإليهّبالمسارعةّوأحقهاّوأوجبهاّاألعمالّأفضلّمنّدمهّّإهدار
ّعليهمّغضبهّواشتدّلفتحاّيومّدماءهمّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّأهدرّالذينّتأملّومنّعليهمّوفرضهّعبادهّعلىّهللا

ّوالحرابّالكفرّعلىّزائدةّجرائمّلهمّوجدّبعضهمّقتلّوانتظرّبعضهمّوأعرضّعنّالحرمّنفسّفيّبعضهمّقتلّحتى
ّدليلّفأيّّبألسنتهمّوأذاهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسبّمنّكانّإنماّأكثرهمّوجرمّذلكّونحوّّوقتلّردةّمن

ّسائرّيدخلّكماّالكفرّضمنّّفيّيدخلّالّوالحرابّالكفرّعلىّزائدةّةجنايّوهجاءهّسبهّأنّعلىّهذاّمنّأوضح
ّللسبّكانّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّمنّوفيهمّّالعهدّنقضواّإذاّالمعاهدينّأنّوعلىّالكفرّضمنّفيّالمعاصي

ّ.ّالعهد؟ّّنقضّمجردّعقوبةّعلىّزائدةّعقوبة
ّقدّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّأنّلذلكّمتضمناّكانّوإنّباوحراّكفراّكونهّعلىّزائدةّجنايةّالسبّأنّعلىّيدلّومما
ّولوّوغيرهّبكرّأبيّحديثّفيّذكرهّتقدمّكماّيقتلهمّّأنّلهّكانّوقدّبيانهّتقدمّكماّالمنافقينّمنّيؤذيهّعمنّيعفوّكان
ّبحيثّوسلمّهعليّهللاّصلىّالنبيّحقّالسبّفيّتغلبّقدّأنهّفعلمّقتلهّيجبّكالمرتدّّقتلهّلوجبّردةّمجردّالسبّكان

ّ.ّعنهّالعفوّلهّّيجوز
ّذلكّسبّلكانّالعهدّونقضّّالمعاهدينّأوّالمسلمينّمنّواحداّسبّلوّالذميّأنّمفردةّجنايةّالسبّأنّعلىّيدلّومما

ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسبّفيكونّالعهدّنقضّّبمجردّيستحقهّالّماّالعقوبةّمنّبهاّيستحقّعليهّجنايةّالرجل
ّ.ّالبشرّمنّواحدّسبّدون
ّقالّومالهّلدمهّالتعرضّيؤذيهّّكماّوهجائهّشتمهّيؤذيهّوشاتمهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسابّأنّذلكّعلىّيدلّومما
ّبمنزلةّصحيحّكالمّهيّالتيّالغيبةّفجعل{ّّفّكّرّهّتّموّهّّمّيتاّّّّّأّخيهّّّّلّحمّّّّيّأّكلّّّّأنّّّّأّحّدّكمّّّّأّيّحبّّ}:ّالغيبةّذكرّلماّتعالىّهللا
ّّ.بهتاناّإالّيكونّالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّوسبّببهتانه؟ّّفكيفّميتاّالمغتابّلحمّأكل
ّ.ّالبشرّمنّغيرهّذلكّّيؤذيّوكما"ّكقتلهّالمؤمنّلعن:ّ"قالّأنهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعنّالصحيحينّوفي

ّماّأذاهّمنّبهماّيحصلّّالّوالمحاربةّالكفرّومجردّوتعالىّسبحانهّهللاّويؤذيّالمؤمنينّجميعّيؤذيّذلكّفإنّوأيضا
ّانتقضّممنّغيرهّبمنزلةّعهدهّانتقضّممنّعرضهّّفيّالواقعّإن:ّ"قيلّفلوّالمحاربةّمعّالعرضّفيّبالوقيعةّيحصل
ّالنبيّخصوصّحيثّمنّلهّجزاءّالّجرماّبذلكّوأذاهّوسلمّعليهّهللاّصلىّّهللاّرسولّعرضّفيّالوقيعةّلكانت"ّعهده
ّمجردّّعلىّيستحقّالّماّالعقوبةّمنّلقتلهّفإنّاألنبياءّمنّنبياّرجلّقتلّلوّكماّأذاهّوخصوصّلموسّّعليهّهللاّصلى
ّكانّفإذاّوأعراضهمّالمؤمنينّّدماءّمنّأجلّوأعراضهمّاألنبياءّدماءّفإنّبهّخفاءّالّظاهرّكلهّوهذاّوالمحاربةّالكفر
ّفيّوأعراضهمّدمائهمّعقوبةّتندرجّالّفأنّهدالعّّنقضّمجردّعقوبةّفيّعقوبتهاّتندرجّالّوأعراضهمّغيرهمّدماء

ّ.ّاألولىّبطريقّالعهدّنقضّعقوبة
ّبرسولهّكفرّحيثّمنّّسبحانهّهللاّحق:ّحقوقّعدةّبهّتعلقّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّأنّذلكّيوضحّومما

ّالرسالةّحةصّعلىّموقوفةّصحتهماّفإنّّودينهّكتابهّفيّطعنّحيثّومنّبالمحاربةّوبارزهّأوليائهّأفضلّوعادى
ّلكالمهّوإنكارّوتعالىّتباركّهللّتكذيبّوتكذيبهّالمرسلّفيّطعنّّالرسولّفيّالطعنّفإنّألوهيتهّفيّطعنّحيثّومن
ّالمؤمنينّجميعّفإنّاألممّمنّغيرهاّومنّاألمةّهذهّمنّالمؤمنينّجميعّحقّبهّوتعلقّصفاتهّّمنّوكثيرّوخبرهّوأمره

ّواآلخرةّالدنياّفيّّيصيبهمّالذيّالخيرّعامةّبلّبهّوآخرتهمّودينهمّاهمدنيّأمرّقيامّفإنّأمتهّخصوصاّبهّمؤمنونّ
ّمنّإليهمّأحبّأنهّكماّجميعهمّوسبّوأبناءهمّّوآباءهمّأنفسهمّسبّمنّعندهمّأعظمّلهّفالسبّوسفارتهّبواسطته
ّفإنّنفسهّخصوصّحيثّمنّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّحقّبهّوتعلقّوالناسّأجمعينّوآبائهمّوأوالدهمّأنفسهم
ّمنّأعظمّّعندهّكانتّربماّبلّالضربّيؤذيهّمماّوأكثرّمالهّأخذّيؤذيهّمماّأكثرّعرضهّفيّالوقيعةّتؤذيهّّاإلنسان
ّفإنّواآلخرةّالدنياّفيّبذلكّلينتفعواّّقدرهّوعلوّعرضهّكمالّللناسّيظهرّأنّعليهّيجبّمنّخصوصاّونحوهّالجرح
ّالّموتهّأنّكماّقدرهّوعلوّورسالتهّنبوتهّفيّالناسّعندّيقدحّّالّلهقتّفإنّقتلهّمنّعندهّأعظمّيكونّقدّعرضهّهتك
ّيفسدّماّبهّالظنّوسوءّعنهّالنفرهّمنّالناسّبعضّنفوسّفيّتؤثرّقدّفإنهاّعرضهّفيّّالوقيعةّبخالفّذلكّفيّيقدح
ّديارّفيّكانّذميّّةبمنزلّالجنايةّهذهّأنّعاقلّيعتقدّأنّيجوزّفكيفّواآلخرةّالدنياّخسارةّلهمّويوجبّإيمانهمّّعليهم

ّمنّألحدّوالّلرسولهّوالّهللّحقّخصوصهّّفيّليسّاللحاقّذلكّأنّمعّلهاّمستوطناّالكفارّببالدّفلحقّالمسلمين
ّ.ّالمؤمنينّمنّبأحدّالّبنفسهّأضرّفإنماّالعصمةّتلكّفخرقّبحبلناّّمعتصماّكانّالرجلّأنّفيهّماّأكثرّالمسلمين؟

ّ.ّهللاّشاءّإنّظاهرّوهذاّّوالمحاربةّالكفرّفيّليسّماّالمؤمنينّولعبادهّولرسولهّهللّاألذىّمنّفيهّالسبّأنّبذلكّفعلم
ّبنّلكعبّمن:ّ"وسلمّّعليهّهللاّصلىّقولهّمنّتقدمّلماّالقتلّموجبهاّالسبّجنايةّالجنايةّهذه:ّفنقولّذلكّثبتّإذا

ّهللاّصلىّالنبيّإهدارّمنّتقدمّولماّتليقّأنّحقهّّكانّورسولهّهللاّآذىّمنّأنّفعلم"ّورسولهّهللاّآذىّقدّفإنهّاألشرف
ّكانّمنّبقتلّوسلمّعليهّهللاّصلىّأمرهّمنّتقدمّولماّالعهدّنقضّلمجردّّتقتلّالّأنهاّمعّالسابةّالمرأةّدمّوسلمّعليه
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ّالحديثّّمنّتقدمّولماّذلكّفيّسارعّمنّعلىّوالثناءّذلكّإلىّالناسّوندبهّالدينّفيّبمنزلتهّهوّعمنّّإمساكهّمعّيسبه
ّ.ّجلدّنبيّغيرّسبّومنّقتلّنبياّسبّمنّأنّعنهمّهللاّرضيّالصحابةّأقوالّمرفوعّومنال

ّبلّلهاّعقوبةّالّأوّالجلدّّأوّالقتلّبخصوصهاّموجبهاّيكونّأنّإماّالجنايةّهذه:ّنقولّأنّالموضعّبهذاّيختصّوالذي
ّ.ّوالحرابّالكفرّعقوبةّضمنّفيّعقوبتهاّتدخل
ّ.ّلوجوهّباطلّأيضاّالثانيّوالقسمّالثالثّالقسمّأبطلناّوقد

ّالنبيّلسبّيجلدّأنّينبغيّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّبسبّالعهدّنقضّإذاّالذميّلكانّكذلكّاألمرّكانّلوّأنه:ّأحدها
ّالسنةّعليهّدلتّماّخالفّهذاّأنّومعلومّللكفرّيقتلّّالحربيّكالكافرّيكونّثمّآدميّحقّألنهّوسلمّعليهّهللاّصلى

ّكانّوكذلكّتعددهّيمكنّالّوالقتلّالقتلّالجنايتينّكالّموجبّأنّفعلمّفقطّالقتلّّعلىّاتفقواّمفإنهّالصحابةّوإجماع
ّحقّمنهّيستوفىّّفإنهّالمسلمينّبعضّسبّكمرتدّلردتهّيقتلّثمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّلحقّالمرتدّيجلدّّأنّينبغي
ّويغرمّباالتفاقّباقياّكانّإذاّالمسروقّّالمالّيردوّهللّحقّهيّالتيّلسرقتهّيقطعّالسارقّأنّترىّأالّيقتلّثمّاآلدمي
ّ.ّالسببّايجادّمعّهللاّحقّفيّاآلدميّّحقّيدخلّوالّالفقهاءّأكثرّعندّتالفاّكانّإنّبدله

ّإقامةّألنّعنهّالعفوّوسلمّّعليهّهللاّصلىّللنبيّيجزّلمّردةّكونهّموجبّالقتلّوإنماّالقتلّموجبهّيكنّلمّلوّأنه:ّالثاني
ّأنّعلىّدلّجنايةّفيّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّّعنهّعفاّفلماّعنهّالعفوّيجوزّالّباالتفاقّواجبةّرتدالمّعلىّالحد
ّسابّبمنزلةّوقاذفهّسابهّويكونّتعالىّهللاّحقّفيهّويدخلّوسلمّعليهّهللاّّصلىّللنبيّحقاّالقتلّيوجبّنفسهّالسب
القاذفّّّيعزرّلمّحقهّعنّعفاّوالمقذوفّالمسبوبّنأّفلوّآلدميّوحقّهللّحق:ّحقانّسبهّفيّاجتمعّّقدّوقاذفهّغيره

ّهللاّحقّعنهّعفوهّفيّدخلّّسبهّعمنّعفاّإذاّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّكذلكّالعفوّفيّدخلّبلّهللاّحقّعلىّوالساب
ّ.ّالتعزيرّتوجبّآدميّحقّعنّالمجردةّّالمعصيةّأنّمعّلمعصيتهّغيرهّسابّيعزرّالّكماّلكفرهّيقتلّفلم

ّعليهّكذبّلماّبقتلهّأمرّّالذيّوحديثّبكرّأبيّحديثّفيّكماّسبهّمنّيقتلّأنّلهّكانّأنهّثبتّقدّهأنّذلكّيوضح
ّابنّحديثّعليهّدلّكماّعنهّيعفوّأنّلهّوثبتّذكرهاّّتقدمّقدّأحاديثّعليهّدلتّوكماّالخارجيّقتلّفيّالشعبيّوحديث
ّباهللّالكفرّسبهّتضمنّوإنّالجلدّيوجبّغيرهّبسّأنّكماّالقتلّيوجبّسبهّأنّّفعلمّوغيرهمّوجابرّسعيدّوأبيّمسعود

ّوحقّهللّحقّّفيهّماّوالثانيّخالصّهللّحقّأحداهما:ّنوعينّوالحرابّالكفرّويكونّهللّالمعصيةّغيرهّسبّّتضمنّكما
ّوالحرابّالكفرّمنّالنوعّهذاّويكونّّوآلدميّهللّحقّوالثانيّهللّخالصّحقّأحدهما:ّقسمانّالمعصيةّأنّكماّآلدمي
ّغيرّبسبّالمعصيةّأنّكماّاآلدميّإلىّفإنهّاالستيفاءّفيّويفارقهّّالقتلّفاعلهّاستحقاقّفيّاألنواعّمنّغيرهّبمنزلة
ّ.ّاآلدميّإلىّفيهاّاالستيفاءّأنّفيّغيرهاّويفارقّالجلدّفاعلهاّاستحقاقّفيّالمعاصيّّمنّغيرهاّبمنزلةّالنبيين
ّأحداّيؤذيّالّوجهّعلىّّعصىّأوّكفرّإذاّماّوهوّهللّمحضاّحقاّيكونّقدّاإلنسانّعلىّالوجبّالحقّأنّهذاّيوضح

ّلإلنسانّتجبّالتيّالديونّبمنزلةّآلدميّمحضاّحقاّيكونّّوقدّبحالّعنهّالعفوّيجزّلمّحدّفيهّوجبّإذاّفهذاّالخلقّمن
ّوإنماّبوجهّفيهّعقوبةّالّفهذاّمباحّبوجهّتثبتّالتيّالديونّمنّذلكّونحوّقرضّّبدلّأوّمبيعّثمنّمنّغيرهّعلى

ّالسبّوعقوبةّّوالقودّالقذفّحدّمثلّوآلدميّهللّحقاّيكونّوقدّمعصيةّواالمتناعّوفائهّعنّامتنعّإذاّالدينّّعلىّيعاقب
ّاستوفىّأحبّإن:ّاآلدميّاختيارّإلىّّمفوضّفيهاّواالستيفاءّوالتعزيرّالحدّمنّالعقوبةّفيهاّاألمورّفهذهّذلكّونحو
ّفتعينّبحالّعقوبةّفيهّيكنّلمّالثانيّالقسمّمنّكانّلوّوسلمّعليهّّهللاّىصلّالنبيّفسبّعفاّشاءّوإنّالقذفّوحدّالقود
ّوحقّلهّسبّهوّحيثّمنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّأنّفعلمّالقتلّأنّعقوبتهّثبتّوقدّالثالثّّالقسمّمنّيكونّأن

ّمعنىّوهذاّتعزيراّّأوّحداّإماّالجلدّعقوبتهّآلدميّوحقّلهّسبّهوّحيثّمنّغيرهّسبّأنّكماّالقتلّعقوبتهّّآلدمي
ّ.ّواضحّصحيح
ّكانّفإذاّاآلخرةّفيّأوّالدنياّّفيّإماّالعقوبةّتوجبّهللاّمعصيةّألنّعقوبةّمنّبدّفالّالحقانّاجتمعّإذاّأنهّذلكّوسر

ّغيرهّفيهّأشركّعمالّعملّفمنّالشركّعنّالشركاءّأغنىّّهللاّألنّاآلدميينّمنّالمستحقّإلىّذلكّهللاّجعلّاالستيفاء
ّمعصيةّعلىّعقوبتهّوكانتّالغيرّلذلكّكلهاّعقوبتهّجعلّعقوبةّفيهّلغيرهّعمالّّعملّمنّكذلكّأشركّللذيّكلهّفهو
ّ.ّعقوبتهّمنّاإلنسانّذلكّّتمكينّهللا

ّوالعفوّالمطالبةّمنهّيمكنّالّّالمستحقّألنّالقتلّيتعينّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّموتّبعد:ّيقالّأنّالمعنىّهذاّوتمام
ّيؤدىّالّحياتهّفيّكانّوإنّهللّمعصيةّلكونهّالفعلّذلكّّعلىّعزرّالمسلمينّأمواتّمنّأحداّشتمّأوّسبّمنّأنّكما
ّ.ّعلمّإذاّيطلبّحتى
ّالمؤمنينّمنّغيرهّسبّبمنزلةّّسبّهوّحيثّمنّيكونّأنّيجوزّالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّأن:ّالثالثّالوجه
ّطاعتهّوجوبّمثلّوغيرهماّوخطراّفرضاّالحقوقّعامةّّفيّأمتهّمنّالمؤمنينّسائرّيباينّوالسالمّالصالةّعليهّألنه

ّووجوبّأحدّفيهّيساويهّالّوجهّعلىّوتوقيرهّتعزيرهّووجوبّالناسّجميعّعلىّّالمحبةّفيّوتقديمهّمحبتهّووجوب
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ّمنّنالمؤمنيّّولسائرّولرسولهّهللّإيذاءّسبهّوفيّتحصىّالّالتيّالخصائصّمنّذلكّغيرّإلىّوالتسليمّّعليهّالصالة
ّفلوّالجرائمّقدرّعلىّالعقوباتّأنّّومعلومّومعصيةّذنبّغيرهّوسبّومحاربةّكفرّسبهّأنّذلكّفيّماّوأقلّعباده
ّمعصيةّكونهّمعّغيرهّسبّكانّفإذاّيجوزّالّوذلكّالمتباينينّّالسبينّبينّتسويةّلكانّغيرهّوسبّسبهّبينّسوى
ّمنّونوعاّوجهّمنّالكفرّأنواعّمنّنوعاّذلكّويصيرّالقتلّيوجبّكفراّكونهّمعّسبهّّيكونّأنّوجبّالجلدّيوجب
ّ.ّآلدميّحقاّكانّالسبّجنسّمنّهوّحيثّومنّالقتلّأوجبّالكفرّجنسّمنّحيثّهوّفمنّوجهّمنّالسبّّأنواع
ّوإنماّالقتلّيوجبّالّبانفرادهّّهوّكانّولوّبالقتلّإالّمنهمّأحداّيعاقبّلمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأن:ّالرابعّالوجه
ّينبغيّالّذلكّصاحبّلكانّذلكّفعلّمنّوآمنّدونهّفيماّّعقوبتهّعنّعفاّقدّوسلمّعليهّهللاّصلىّوهوّدونهّماّيوجب
ّ.ّالقتلّيقتضيّّالّيختصهّالذيّذنبهّألنّقتله
ّ.ّاألمرينّبمجموعّفقتله:ّقيلّفإن
ّ.ّلهّعهدّالّلكفرّمستلزمّفإنهّكانّحيثّالسبّألنّالمقصودّوهذا:ّقلنا

ّعنّالردةّمجردّمنّأعظمّّوالحرابّالكفرّجنسّمنّكونهّمعّوالسالمّالصالةّعليهّهللاّرسولّسبّأن:ّالتاسعّالدليل
ّدخلّأنّبعدّالدينّعنّخرجّقدّلكونهّتغلظّقدّالمرتدّّكفرّكانّفإذاّتقريرهّتقدمّكماّوزيادةّردةّالمسلمّمنّفإنهّاإلسالم

ّعيناّالقتلّفيوجبّيتغلظّأنّأولىّعبادهّمنّالمؤمنينّعوجميّورسولهّهللاّآذىّالذيّّالسابّفكفرّعيناّالقتلّفأوجبّفيه
ّ.ّالردةّمجردّمفسدةّمنّأعظمّالكفرّأنواعّفيّالسبّمفسدةّّألن
ّصلىّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّعنّنصوصاّقدمناّقدّونحنّقتلهاّالمختارّكانّوإنّالمرتدةّقتلّفيّالناسّاختلفّوقد
ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّورسولّالردةّمنّيستتابّوالمرتدّّالذميةّوغيرّيةالذمّالسابةّقتلّفيّوأصحابهّوسلمّعليهّهللا

ّ.ّأولىّقتلهّتعيينّفيكونّأغلظّكفرهّأنّفعلمّيستتيبوهّّولمّالسابّقتلواّوأصحابه
ّتمامّمنّألنهّاإلمكانّحسبّّواجبّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسبّإظهارّمنّاألرضّتطهيرّأن:ّالعاشرّالدليل
ّوالّالدينّظاهراّيكنّلمّذلكّفعلّممنّينتقمّولمّسبهّّظهرّماّفحيثّهللّكلهّالدينّوكونّهللاّكلمةّوعلوّهللاّدينّظهور
ّأصلّمنّتطهيرهاّبخالفّاإلمكانّّبحسبّالطريقّوقطاعّوالسراقّالزناةّمنّتطهيرهاّيجبّكماّوهذاّعاليةّهللاّكلمة
ّينافيّالّعليهمّورسولهّهللاّحكمّجريانّملتزمينّبالذمةّدينهمّّعلىّالكتابينّأهلّإقرارّوجوازّبواجبّليسّفإنهّالكفر
ّوجبّجنايةّوكلّذلكّفيّالمرجوةّالمصلحةّأوّالعجزّعندّوأمانهّالكافرّمهادنةّتجوزّّوإنماّالكلمةّوعلوّالدينّإظهار
ّمعينّمستحقّّلهاّيكنّلمّإذاّالشرعّفيّالمحدودةّالعقوبةّفاعلهاّعقوبةّيتعينّالقدرةّبحسبّمنهاّاألرضّّتطهير
ّوبهذاّالمؤمنينّوجميعّورسولهّهللاّّحقّبهاّتعينّألنهّمعينّمستحقّالجنايةّلهذهّليسّألنهّهذاّقتلّيتعينّأنّفوجب
ّالمظهرّبخالفّورسولهّهللاّحكمّملتزماّبهّمستخفياّكفرهّعلىّّذلكّإقرارّلجوازّالكافرّوبينّالسابّبينّالفرقّيظهر
ّ.ّللسب
ّعلىّقتالّليسّالحدودّّمنّحدّفهوّكافرّقتلّكانّوإنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسابّقتلّأن:ّعشرّالحاديّالدليل
ّالنبيّأنّومنّوالمحاربةّالكفرّمجردّعلىّزائدةّّجنايةّأنهّعلىّالدالةّاألحاديثّمنّتقدمّلماّوالحرابّالكفرّمجرد
ّالصديقّقولّمنّتقدمّولماّمحاربةوالّالكفرّموجبّهذاّوليسّعيناّبالقتلّّفيهّأمرواّوأصحابهّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّاألسيرّّقتلّأنّومعلوم"ّالحدودّيشبهّليسّاألنبياءّحدّإن:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبتّالتيّّفيّعنهّهللاّرضي
ّجرائمّمنّأعظمّعظيمّفسادّالمسلمينّّديارّفيّسبهّظهورّوألنّحداّيسمىّالّوالمحاربينّالكفارّمنّونحوهّالحربي
ّوقدّالزواجرّمنّيخليهاّوالّالمفاسدّهذهّمثلّيهملّالّالشارعّفإنّّيتعاطاهّمنّعنهّيزجرّحدّلهّيشرعّأنّبدّفالّكثيرة
ّمؤمنّولكلّميتّوهوّولرسولهّتعالىّهللّفيهّالحقّألنّحيّمعينّلغيرّحدّوهوّواإلجماعّّبالسنةّالقتلّحدهّأنّثبت
ّ.ّباالتفاقّإقامتهّيتعينّفإنهّالمثابةّبهذهّيكونّحدّّوكل
ّفلوّتقدمّكماّمشروعّسابهّوقتلّواجبّوتعزيرهّوتوقيرهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّنصرّأن:ّعشرّالثانيّلالدلي
ّمنهّمتمكنونّونحنّأيديناّفيّالسابّألنّنصرهّأقلّذلكّبلّتوقيراّوالّّتعزيزاّوالّلهّنصراّذلكّيكنّلمّقتلهّتركّجاز
ّ.ّظاهرّوهذاّوالتوقيرّلهّالتعزيزّوتركّلخذالناّفيّغايةّذلكّلكانّجائزّقتلهّّأنّمعّنقتلهّلمّفإن

ّالمسألةّفيّالمذكورةّالدالئلّّعامةّألنّهناّالكالمّنطلّولمّذكرناهّماّغيرّمتعددةّطرقّلهّالمسألةّهذهّتقريرّأنّواعلم
ّقتلهّوازجّبيانّاألولىّالمسألةّفيّالقصدّكانّوإنّهناكّّذكرناهّبماّفاكتفيناّتأملهاّلمنّقتلهّوجوبّعلىّتدلّاألولى
ّالكتابّأهلّمنمّقتلهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّتركّعمنّهناكّأجبناّوقدّّمطلقاّقتلهّوجوبّبيانّوهناّمطلقا

ّالذينّّبقتالّيؤمرّأنّقبلّوالصفحّبالعفوّمأموراّكانّحينّاألمرّأولّفيّكانّإنماّذلكّأنّوبيناّّالسابينّوالمشركين
ّفيهاّغلبّالجريمةّهذهّألنّسبهّّعمنّيعفوّأنّلهّكانّوأنهّوالمنافقينّلكفاراّويجاهدّالجزيةّيعطواّحتىّالكتابّأوتوا
ّأعلمّوهللاّعنهاّعافيّالّموتهّوبعدّحقه
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ّ.ّكافراّأوّمسلماّكانّسواءّيستتابّوالّيقتلّأنه:ّالثالثةّالمسألة
ّالقتلّفعليهّكافراّأوّكانّّمسلماّوتنقصهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّشتمّمنّكل:ّ"حنبلّروايةّفيّأحمدّاإلمامّقال

ّ".ّيستتابّوالّيقتلّأنّوأرى
ّ".ّوالذمةّالعهدّأعطواّهذاّّعلىّليسّالقتلّعليهّرأيتّهذاّمثلّحدثاّاإلسالمّفيّوأحدثّالعهدّنقضّمنّكل:ّ"وقال
ّبنّلدخاّيستتابّوالّالقتلّعليهّّوجبّقد:ّ"قالّيستتاب؟ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّشتمّعمنّأبيّسألت:ّهللاّعبدّوقال
ّ".ّيستتبهّّولمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّشتمّرجالّقتلّالوليد
ّفيهّيأمرّولمّيقتلّأنهّّأجوبتهّسائرّفيّوأطلقّذمياّكانّإنّالعهدّنقضّقدّوأنهّمسلماّكانّإنّمرتدّأنهّنصهّمعّهذا

ّفقدّالفطرةّعلىّولدّمنمّيكونّأنّإالّثالثاّيستتابّالمجردّالمرتدّأنّومذهبهّيختلفّنصهّالّأنهّمعّهذاّباستتابة
ّعمرّعنّذلكّّفيّصحّماّاستتابتهّفيّواتبعّالمرتدينّجميعّاستتابةّعنهّوالمشهورّيستتابّوالّيقتلّأنهّّعنهّروي

ّقضاياّفيّالمرتدّباستتابةّأمرواّأنهمّّعنهمّهللاّرضيّالصحابةّمنّوغيرهمّموسىّوأبيّمسعودّوابنّوعليّوعثمان
"ّفاقتلوهّدينهّبدلّمن:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّقولّّأحمدّاإلمامّوفسرّثالثاّهعنّهللاّرضيّعمرّوقدرهاّمتفرقة

ّ.ّأسلمتّقد:ّيقولّراجعّوهوّمبدالّيكنّلمّتابّفإذاّّعليهّالثابتّالتبديلّعلىّالمقيمّبأنه
ّالنبيّأمّقذفّنمّبأنّالقولّّأطلقّالخرقيّوكذلكّروايتانّأحمدّاإلمامّعنّفيهّمستحبة؟ّأوّواجبةّالمرتدّاستتابةّوهل
ّوكذلكّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّمنّيقتلّّأنهّبكرّأبوّوأطلقّكافراّأوّكانّمسلماّقتلّوسلمّعليهّهللاّصلى

ّكانّإنّالذمةّإلىّيعودّأوّيسلمّبأنّالسبّمنّتابّفإنّيستتابّحتىّيقتلّّالّأنهّيذكرونّالمرتدّفيّأنهمّمعّغيرهما
ّوالردة"ّّ:ّأصحابناّمنّوغيرهّالمجردّفيّالقاضيّفقالّالسبّعنّويقلعّمسلماّنكاّإنّاإلسالمّّإلىّيعودّأوّكافرا

ّأحمدّاإلمامّأنّإال"ّوسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبيّوبسبّوتعالىّتباركّهللاّبسبّوبالتعريضّالشهادتينّبجحدّتحصل
ّوقالّوكذلك"ّبذلكّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّتلحقّالمعرةّّألنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّمنّتوبةّتقبلّال:ّ"قال
ّالسبّمنّالمعرةّمنّتدخلّلماّذلكّمنّتوبتهّتقبلّالّإنه:ّوالسالمّالصالةّعليهّالنبيّسبّّفيّأصحابناّقال:ّعقيلّابن

ّ.ّإسقاطهّيعلمّلمّآلدميّحقّوهوّوالسالمّالصالةّعليهّالنبيّعلىّ
ّكافراّأوّكانّمسلماّتوبتهّتقبلّّولمّقتلّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّإذا:ّ"الحسينّأبوّوابنهّخالفهّفيّالقاضيّوقال

ّ.ّأحمدّعليهّنص"ّللعهدّناقصاّويجعله
ّألن:ّالقاضيّقالّالقتلّعليهّوجبّوقدّيستتابّيقتلّوالّأنهّفيّأحمدّاإلمامّعنّقدمناهاّالتيّالنصوصّالقاضيّوذكر
ّتسقطّلمّآلدميّوحقّهللّحقّبهاّتعلقّإذاّعقوبةوالّلآلدميّوحقّهللّحقّحقانّّبهّيتعلقّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّحق

ّ.ّهللاّحقّويسقطّالقصاصّمنّاآلدميّحقّيسقطّلمّالقدرةّقبلّتابّلوّفإنهّالمحاربةّفيّّكالحدّبالتوبة
ّأوّكانّذمياّيتبّلمّأوّتابّّالقتلّوهوّالمغلظّالحدّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّلقذفّيجب:ّالعكبريّالمواهبّأبوّوقال
ّ.ّمسلما

ّأوّمسلماّكانّسواءّتوبتهّّتقبلّوالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسابّيقتلّأنهّأصحابناّمنّآخرونّجماعاتّذكرّكذلكو
ّوبغيرهّباإلسالمّالسبّعنّللرجوعّجامعّاسمّوالتوبةّّبالتوبةّعنهّيسقطّالّالقتلّأنّتوبتهّتقبلّالّبأنهّومرادهمّكافرا
ّيسقطّلمّذمياّكانّإنّالذمةّإلىّوالعودّالسبّعنّباإلقالعّأوّباإلسالمّسبالّّعنّرجعّلوّأنهّوأرادواّبهاّأتواّفلذلك
ّيستتابّمسلماّّكانّإن:ّقولهماّفيّوالشافعيّحنيفةّألبيّخالفا:ّقالواّالمسألةّهذهّذكرواّلماّهؤالءّعامةّألنّّالقتلّعنه
ّأنهمّفعلمّفيهّالشافعيّأصحابّفواختلّّعهدهّينتقضّال:ّحنيفةّأبوّفقالّذمياّكانّوإنّكالمرتدّقتلّوإالّتابّفإن

ّإلىّيرجعّأنّالمرتدّتوبةّبأنّصرحواّوقدّمرتدّبأنهّحكمواّّقدّوألنهمّاإلسالمّوهيّالمرتدّتوبةّبالتوبةّأرادوا
ّفإنّالذميّوأماّالقولّذلكّمنّويتوبّاإلسالمّإلىّيرجعّأنّفتوبتهّبقولّارتدّمنّّكلّفإنّفيهّظاهرّوهذاّاإلسالم
ّّ:صورتانّّلهاّتوبته

ّ.ّالعهدّموجبّوألتزامّالذمةّإلىّأعودّوأناّإليهّأعودّال:ّويقولّالسبّعنّيقلعّأن:ّإحداهما
ّ.ّالسبّمنّتوبةّإسالمهّفإنّيسلمّأن:ّوالثانية
ّأدخلّالثانيةّالصورةّّكانتّوإنّكافراّأوّكانّمسلماّتوبتهّتقبلّال:ّقالواّالذينّهؤالءّكالمّفيّتدخلّالصورتينّوكال
ّوإنماّأولىّالذمةّإلىّالعودّهيّبتوبةّيسقطّالّفأنّاإلسالمّهيّبتوبةّالقتلّعنهّيسقطّإذاّلمّلكنّولىاألّفيّكالمهمّفي
ّوألنّواحدّبلفظّاالثنينّتوبةّّلذكرهمّالكافرّمنّفكذلكّاإلسالمّهيّإنماّالمسلمّمنّالتوبةّأنّعلمّقدّألنهّأدخلّكانتّ

ّيأتيّمواضعّفيّصرحواّقدّوألنهمّباإلسالمّيسقطّالّّأنهّعلىّدليلّالمحاربّعلىّوقياسهّآدميّحقّبكونهّتعليلهم
ّ.ّإسالمهّهناّالكافرّمنّالتوبةّأنّبعضها
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:ّنقلهّيعتمدّممنّوهوّ"ّاإلرشاد"ّفيّموسىّأبيّبنّعليّأبوّالشريفّالقاضيّفقالّغيرهمّجماعةّبذلكّصرحّوقد
ّوإنّقتلّالذمةّأهلّمنّوسلمّعليهّهللاّصلىّّسبهّومنّيستتبّولمّقتلّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسبّومن"

ّ".ّأسلم
ّتوبتهّتقبلّوالّقتلهّوجبّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّومن:ّ"له"ّواألقسامّالخصال"ّفيّالبناءّبنّعليّأبوّوقال
ّ.ّكمذهبناّمالكّومذهب:ّقال"ّيستتابّّوالّأيضاّيقتلّأنهّالمذهبّمنّفالصحيحّفأسلمّكافراّكانّوإن

ّطريقةّوهذهّوغيرهّّإسالمّمنّبالتوبةّيسقطّالّوأنهّوالكافرّالمسلمّقتلّوجوبّفيّخالفاّكروايذّلمّهؤالءّوعامة
ّالجامع"ّوفي"ّالقديمّالتعليق"ّفيّالقاضيّّوكانّوافقهّمنّوطريقة"ّالجديدّالتعليق"ّمنّالمتأخرةّكتبهّفيّالقاضي
ّالذي"ّالصغيرّالجامع"ّفيّالقاضيّقال"ّروايتانّأسلمّإذاّالكافرّوفيّّتوبتهّتقبلّوالّيقتلّالمسلمّإن:ّ"يقول"ّالصغير
ّففيهّّفأسلمّكافراّكانّفإنّتوبتهّتقبلّولمّقتلّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأمّسبّومن:ّ"القديمّّالتعليقّمسائلّضمنه

ّوإنّيقتلّلمّكافراّكانّإذا:ّ"الساحرّّفيّقولهّعلىّقياسا"ّويستتابّيقتلّال:ّ"والثانية"ّأيضاّيقتل:ّ"إحداهما"ّروايتان
ّالصالةّعليهّالنبيّأمّسبّإذاّجعفرّقالّأبيّالشريفّمثل"ّالقديمّّالتعليق"ّمنّنقلّمنّذكرّوكذلك"ّقتلّمسلماّكان

ّال:ّواألخرىّيقتل:ّإحداهماّروايتانّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّأمّسبّإذاّالذميّوفيّتوبتهّتقبلّولمّقتلّوالسالم
ّ.ّيقتل
ّ.ّالحالينّفيّتوبتهّتقبل:ّأكثرهمّوقالّمالكّقالّالتفصيلّوبهذا:ّقال
ّ.ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأمّغيرّكقذفّبالتوبةّيسقطّفالّآدميّكقذفّوجبّحدّأنهّلنا

ّإذاّالكافرّوفيّمنهّالتوبةّتقبلّّالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأمّقذفّإذا:ّ"المسائلّرؤوسّفيّالخطابّأبوّقالّوكذلك
ّ".ّالحالينّفيّّتوبتهّتقبل:ّ"والشافعيّحنيفةّأبوّوقال"ّروايتانّأسلمّثمّسبها
ّ.ّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّأمّغيرّقذفّدليلهّبالتوبةّيسقطّفالّآدميّلقذفّوجبّحدّأنهّلنا

ّابنّطريقةّبعينهاّهيّّطريقتهمّأنّويظهرّاإلسالمّالكافرّمنّهناّبالتوبةّمرادهمّأنّليتبينّهؤالءّعبارةّذكرتّوإنما
ّ.ّالمذهبّمنّالصحيحّفيّأيضاّقتلّّأسلمّثمّسبّإذاّالذميّوأنّتوبتهّتقبلّلمّسبّإذاّلمسلماّأنّفيّالبناء
ّأنّمثلّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّسبّبغيرّالعهدّنقضّلوّقلتمّقدّأليس:ّقيلّفإن"ّخالفهّفيّالقاضيّقالّفقد:ّقيلّفإن

ّإذاّكالحربيّأشياءّأربعةّبينّبالخيارّفيهّاإلمامّوكانّهتوبتّّقبلتمّتابّثمّأذيتهمّأوّالمسلمينّقتالّأوّالجزيةّبمنعّنقضه
ّهللاّصلىّالنبيّسبّألن:ّقيلّكذلكّمنهّتابّإذاّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّّفيّقلتمّهالّأيديناّفيّأسيراّحصل
ّلوّألنهّماإلسالّّغيرّالتوبةّأنّعلىّيدلّكالمهّمنّوهذا"ّميتاّقذفّلوّكماّبالتوبةّيسقطّفالّلميتّقذفّّوسلمّعليه
ّّ.فيهّاإلمامّيتخيرّلمّأسلمّثمّالسبّبغيرّالعهدّنقض
ّيقيسّأنّالمخالفّأرادّّوإنماّبهّيقولّمنّعندّوبعدهّاإلقالعّهيّالتيّالتوبةّقبلّاألربعةّبينّالتخييرّفيّفرقّال:ّقلنا
ّ.ّلهقتّجوازّثبتّقدّالتوبةّّقبلّكانّإذاّالتوبةّبعدّفيهّالحكمّوهيّالنزاعّصورّتشبهّصورةّعلى
ّ:ّصورتانّلهاّللعهدّالناقضّالذميّتوبةّأنّعلى

ّ.ّوتوابعهّالكفرّمنّتوبةّإسالمهّفإنّيسلمّأن:ّإحداهما
ّهذهّتابّفإذاّالعهدّنقضّّمنّتوبةّفهذهّعهدهّانتقضّحتىّأحدثهّالذيّالذنبّمنّتائباّالذمةّإلىّيرجعّأن:ّوالثانية
ّلهّتعقدّأنّطلبّإذاّاألسيرّأنّكماّاألسيرّحكمّحكمهّّيكونّثحيّتوبتهّيقبلّأنّلإلمامّجازّعليهّمقدورّوهوّالتوبة
ّ.ّذلكّإلىّيجابّأنّجازّالذمة
ّتابّإذاّالسابّفيّخيرتموهّّفهالّفيهّاإلمامّيخيرّالناقضّمنّالتائبّالناقضّأنّطريقتهّعلىّالقاضيّالمخالفّفألزم
ّفيهّاإلمامّخيرّهال:ّالصورةّهذهّفيّقيلّفلذلكّاثانيّلهّالذمةّّعقدّويطلبّالسبّعنّيقلعّبأنّبعدهاّالتخييرّيمكنّتوبة
ّ.ّاإلسالمّهيّتوبةّبعدّالتخييرّيمكنّالّأخرىّّصورةّفيّكانّوإنّالتوبةّبعد
ّأنّظهرّوقدّبحالّالمسلمينّّيضرّبماّالعهدّنقضّفيمنّيخيرّالّأنهّالصحيحّأنّأيضاّقدمناّوقدّذلكّذكرّتقدمّوقد

ّوالساحرّالكافرّالساحرّبينّالفرقّعلىّنصهّمنّمخرجةّّوالكافرّالمسلمّينبّالفرقّفيّحكوهاّالتيّاألخرىّالرواية
ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّبأنّواستدلّأعظمّالكفرّمنّعليهّهوّماّيقتلّال:ّالذميّالساحرّّفيّقالّقدّأنهّوذلكّالمسلم

ّوعمرّوسلمّعليهّهللاّصلىّّيالنبّعنّذلكّفيّجاءّلماّعندهّيقتلّالمسلمّوالساحرّسحرهّلماّأعصمّبنّلبيدّيقتلّلمّ
ّهوّمماّأعظمّالشركّمنّعليهّالكافرّأنّماّالترجيحّّووجهّاألحاديثّمنّعنهمّهللاّرضيّوحفصةّعمرّوابنّوعثمان

ّفكذلكّالذميّدونّالمسلمّالساحرّقتلّفإذاّالمسلمّبخالفّواحدةّّإليهّوالسحرّالسبّفنسبةّوالسحرّالسبّمنّعليه
ّوهوّالعهدّّلنقضّقتلهّامتنعّأسلمّفإذاّالعهدّنقضّألجلّقتلهّفيجوزّالعهدّينقضّالسبّنلكّالمسلمّّدونّالذميّالساب

ّ.ّمعصوماّدمهّفيبقىّالسحرّلخصوصّيقتلّالّكماّالسبّلخصوصّيقتلّال
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ّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّّشتمّمن:ّ"أنسّبنّمالكّقال:ّفقالّنفسهّأحمدّاإلمامّعنّالخطابيّالروايةّهذهّحكىّوقد
ّاإلمامّعنّروايةّأصحابناّمنّآخرونّوحكىّحنبلّّبنّأحمدّقالّوكذلك"ّيسلمّأنّإالّقتلّوالنصارىّليهوداّمنّوسلم
ّاحتذىّومن"ّالهداية"ّفيّالخطابّأبوّذكرّكذلكّالسبّعنّويرجعّيسلمّّبأنّالسبّمنّتوبتهّتقبلّالمسلمّأنّأحمد
ّ.ّروايتانّّحال؟ّبكلّيقتلّأمّتوبتهّبلتقّهل:ّالمسلمينّمنّورسولهّهللاّسابّفيّأصحابناّمتأخريّّمنّحذوه
ّ.ّرواياتّثالثّتابّإذاّالسابّفيّحكواّأصحابناّأنّتلخصّفقد

ّلمّمحققيهمّوأكثرّالمسألةّّهذهّنفسّفيّأحمدّاإلمامّكالمّعليهاّودلّكلهمّنصروهاّالتيّوهيّحالّبكلّيقتل:ّإحداهن
ّ.ّسواهاّيذكروا
ّ.ّمطلقاّتوبتهّتقبل:ّوالثانية
ّعقدّوطلبّأقلعّإذاّفأماّّيسلمّأنّبهاّقلناّإذاّتقبلّالتيّالذميّوتوبةّالمسلمّتوبةّتقبلّوالّالكافرّتوبةّلتقب:ّوالثالثة
ّ.ّتقدمّكماّواحدةّروايةّدمهّذلكّيعصمّلمّثانياّلهّالذمة
ّيتينرواّعلىّتوبته؟ّتقبلّّفهلّالمسلمينّمنّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسبّمنّأنّالسامريّهللاّعبدّأبوّوذكر
ّالمسلمّدونّفيّالخالفّيكونّكالمهّظاهرّفعلىّّموسىّأبيّابنّذكره"ّأسلمّوإنّقتلّالذمةّأهلّمنّسبهّومن:ّ"قال

ّالنبيّسبّومن:ّ"قالّموسىّّأبيّابنّفإنّكذلكّاألمرّوليسّاألصحابّمنّجماعةّحكاهاّالتيّالروايةّعكسّالذمي
ّدلّكماّذلكّمنّشيءّفيّخالفاّيذكرّفلم"ّأسلمّوإنّقتلّّذمةالّأهلّمنّسبهّومنّيستتبّولمّقتلّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّاقتضىّكماّموسىّأبيّابنّونقلّالخطابّأبيّنقلّتضمنّالسامريّهللاّعبدّأبيّوكتابّّأحمدّاإلمامّعنّالمأثورّعليه

ّموسىّأبيّابنّّذكرهّوماّالمسلمّفيّالروايتينّمنّالخطابّأبوّحكاهّماّذكرّفلماّصغارّكتبّعدةّيضمنهّأنّّشرطه
ّماّكلّفإنّأولىّبإسالمهّالذميّفتوبةّّبإسالمهّالمسلمّتوبةّقبلناّأناّريبّفالّوإالّخللّنوعّظهرّأسلمّإذاّالذميّفي

ّوينفردّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأذىّفيّيشتركانّفإنهماّوزيادةّّالمسلمّفيّفهوّالسبّغلظّمنّالكافرّفي.ّيفرض
ّاالعتقادّوذلكّاعتقادّإلىّمستندّسبهّفإنّالذميّبخالفّنفاقهّظهرّمنافقّهسابّوأنّزندقتهّّعلىّيدلّبأنهّالمسلمّسب

ّ.ّباإلسالمّزالّ
ّهوّإذّتوبتهّقبلتّمنهّتابّّفإذاّاعتقاداّالّالمسلمّمنّغلطاّيكونّقدّالسب:ّيقالّبأنّالسامريّذكرهّماّيوجهّقدّنعم

ّكسائرّبإسالمهّيسقطّلمّعليهّالحدّوجبّذافإّفيهّريبّّالّمحضّأذىّسبهّوالذميّعلمّقلةّأوّأدبّوسوءّلسانّعثرة
ّمرغوبّقولّوهوّاستحالالّيكونّأنّإالّالباطنّفيّكفراّيكونّالّالسبّإن:ّيقولّّمنّقولّإلىّهذاّينزعّوقدّالحدود
ّ.ّتعالىّهللاّشاءّإنّسيأتيّّكماّعنه

ّفإنهّتوبتهّقبلتّمنّّكلّأنّلهأصّومنّيستتابّال:ّقالّأحمدّاإلمامّألنّتوبتهّتقبلّالّأنهّذكرواّأصحابناّأنّواعلم
ّاألصلّمسلمّوكانّارتدّومنّوالعرافّوالكاهنّّوالساحرّالزنديقّفيّعنهّالروايةّاختلفتّلماّولهذاّكالمرتدّيستتاب

ّّ.تابواّوإنّحالّبكلّقتلوا"ّيستتابونّّال:ّ"قلناّفإنّروايتينّعلىّال؟ّأمّيستتابونّهل
ّأنّفتبينّيستتابّوالّّالقتلّعليهّوجبّقدّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسبّمنّبأنّهللاّعبدّروايةّفيّصرحّوقد
ّ.ّبحالّيسقطّلمّالقتلّمنّوجبّوماّوجبّقدّالقتل
ّالّاإلسالمّأنّفتبينّعليهّّوجبّقدّهذاّيقتل:ّقالّأسلم؟ّفإن:ّلهّقيلّيقتل:ّبمسلمةّفجرّذميّفيّقالّقدّأنهّهذاّيؤيد
ّ.ّالقتلّعليهّوجبّقدّأنهّالسابّفيّذكرّوقدّالواجبّالقتلّيسقط
ّسواءّيقتلهّإنهّحتىّبمسلمةّّالزنىّعلىّعقوبةّوجبّالذيّالقتلّاإلسالمّبعدّبمسلمةّالزانيّعلىّأوجبّفإنهّوأيضا
ّعليهّويوجبّباإلسالمّالقتلّذلكّيسقطّولمّمواضعّّفيّعليهّنصّقدّكماّمحصنّغيرّأوّمحصناّأوّعبداّأوّحراّكان

ّذلكّعقوبةّتزلّلمّأسلمّفإذاّعهدهّونقضّقتلهّأوجبّماّوالمعرةّالضررّمنّلمسلميناّّعلىّأدخلّألنهّالزناّحدّمجرد
ّيفعلّذلكّفعلّكمسلمّاإلسالمّّبعدّهو:ّيقالّأنّيجزّولمّأسلمّلوّللطريقّقطعهّعقوبةّعنهّتزولّالّكماّعنهّاإلضرارّ

ّقتلّأسلمّثمّذمياّذميّقتلّلوّكماّأقوىّدوامالّألنّدوامهاّّيمنعّوالّالعقوبةّابتداءّيمنعّاإلسالمّألنّبالمسلمّيفعلّماّبه
ّ.ّيقتلّلمّمسلمّوهوّقتلهّولو

ّوقتالّللكفارّوالتجسسّّكانّمسلمّأيّوقتلّمحصناّيكنّلمّوإنّبالمسلمةّالزناّمثل:ّبأشياءّالذميّعهدّينتقضّولهذا
ّثمّعيناّبهاّالذميّقتلّوجبّفإذاّاإلطالقّعلىّاألشياءّّبهذهّيقتلّالّالمسلمّكانّوإنّالحربّبدارّواللحاقّالمسلمين

ّعليهّيجبّأوّفيسلمّالمسلمّعلىّيجبّالّحدّعليهّيجبّأنّبينّفرقّالّإذّأسلمّّثمّبذميّقتلهّوجبّلوّكماّكانّأسلم
ّاإلسالمّيمنعّحكماّّبالشبهةّيسقطّوهوّكالحدودّباإلسالمّاندرائهّفيّالقصاصّفإنّفيسلمّالمسلمّعلىّيجبّّالّقصاص
ّاألشياءّهذهّفعلّإذاّالذميّقتلّيتعين:ّقولناّعلىّينبنيّالمعاهدّوهذاّعلىّالواجبةّالعقوباتّذلكفكّدوامهّدونّابتداءه
ّتجبّالتيّالحدودّمنّحدّقتلهّأنّويقتضيّعهدّذيّغيرّكافراّكونهّوراءّقتلهّفيّأثراّّالجناياتّهذهّلخصوصّوأن
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ّتطهيرّبقتلهّالمقصودّّذاكّإذّأسيراّأخذّحربالّدارّأهلّمنّرجلّبمنزلةّليسّومعاهدّمسلمّمنّاإلسالمّدارّأهلّّعلى
ّماّعقوبةّعنهّتزولّالّأنّعلىّنصّقدّكانّّوإذاّالمعاهدينّجنايةّمادةّوحسمّالجناياتّهذهّفسادّمنّاإلسالمّدار

ّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّبسبّإضرارهّعقوبةّعنهّتزولّالّفأنّبالمسلمةّّزناهّفيّالضررّمنّالمسلمينّعلىّأدخله
ّبالزناّّيلحقّمماّأكثرّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّبسبّدينهمّفيّالمضرةّمنّالمسلمينّيلحقّّماّألنّىأولّوسلم

ّ.ّالحدّالزانيّعلىّأقيمّإذاّبمسلمة
ّمجردّعليهّيقمّولمّبذلكّّقتلّأسلمّثمّسبهّأوّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّقذفّإذاّالذميّأنّعلىّيدلّهذاّونصه

ّإذاّبمسلمةّزنىّمنّعلىّيوجبّلمّأنهّكماّالتعزيرّوهوّّالناسّمنّواحدّسبّأوّثمانونّوهوّاسالنّمنّواحدّقذفّحد
ّومنّالقديمةّكتبهّفيّالقاضيّخرجهاّالتيّاألخرىّالروايةّوعلىّواجباّكانّالذيّّالقتلّأوجبّوإنماّالزناّحدّأسلم
ّ.ّقتلّوإالّتابّفإنّالسبّمنّيستتابّالذميّّفإنّاتبعه

ّفيّلالستتابةّأجدّولمّوالساحرّّالزنديقّيستتابّكماّوغيرهّالخطابّأبوّذكرّالتيّالروايةّعلىّمسلمالّيستتابّوكذلك
ّإلىّيدعىّفإنّالذميّاستتابةّوأماّبهّتكلمّبكالمّارتدّمنّّكاستتابةّفظاهرةّالمسلمّاستتابةّفأماّأصالّأحمدّاإلمامّكالم

ّ.ّمتعينّقتلهّألنّالمذهبّعلىّيكفيّفالّالذمةّّإلىّبالعودّاستتابةّفأماّاإلسالم
ّجائزّبهاّإقرارهّألنّالذمةّّإلىّبالعودّاستتابتهّفيشرع"ّفيهّيخيرّاإلمامّأن:ّ"فيهّيقالّالذيّالمضطربّالوجهّعلىّفأما
ّالروايةّعلىّوأماّالروايتينّإحدىّعلىّباإلسالمّاالستتابةّأوجبناّوإنّواحدةّروايةّهذهّاالستتابةّتجبّالّلكنّهذاّبعد

ّيقتلونّالكفارّمنّوغيرهّّالحربيّكاألسيرّيستتابّالّأنهّمعّالقتلّعنهّسقطّالذميّأسلمّإذاّفإنهّالخطابيّرهاذكّالتيّ
ّقتلهّجازّالعهدّنقضّإذاّالذميّفإنّباالستتابةّيقولّّمنّقولّمنّأوجهّوهذاّالقتلّعنهمّسقطّأسلمواّولوّاالستتابةّقبل

ّفإذاّقتالهّقبلّكافرّكلّدعوةّيوجبّمنّقولّعلىّيكونّأنّإالّاللهمّتفاقباالّاستتابتهّّيجبّالّوهذاّمحارباّكافراّلكونه
ّتقبلّفمنّهذاّومعّّيستتابّفإنهّتوبتهّقبلتّإذاّفإنهّالمسلمّبخالفّاألصليّكالحربيّدمهّعصم:ّيقالّأنّجازّّأسلم
ّلكنّيجبّالّلكنّقتلهّقبلّماإلسالّإلىّالكافرّّدعاءّجنسّمنّألنهّاألسيرّاستتابةّيجوزّكماّاستتابتهّيجوزّفقدّتوبته

ّأنهماّذلكّمنّفتلخصّالقتلّعنهّسقطّأسلمّإنّلكنّتسلمّالّوالّأسلم:ّلهّيقالّّالّأنهّالقولّهذاّأصحابّعنّالمنصوص
ّ.ّأيضاّالمشهورّفيّتوبتهماّتقبلّلمّتاباّفإنّالمشهورّالمنصوصّفيّّيستتابانّال

ّ.ّيستتبّلمّوإنّالقتلّعنهّسقطّأسلمّإذاّأنهّالذميّفيّعنهّوحكي
ّ.ّبعيدّوهوّيستتابّأنهّالذميّفيّعنهّوخرجّتوبتهّوتقبلّيستتابّالمسلمّأنّعنهّوحكي
ّ.ّالعلماءّّوعامةّأصحابهّوعامةّأحمدّاإلمامّعليهّنصّكماّوغيرهّبالقذفّسبهّبينّفرقّالّأنهّواعلم
:ّقالّثمّالقذفّفيّالكافرّوفيّّسلمالمّفيّالروايتينّفذكرّوالسبّالقذفّبينّهللاّرحمهّالمقدسيّمحمدّأبوّالشيخّوفرق
ّهللاّصلىّالنبيّفسبّباإلسالمّيسقطّتعالىّهللاّسبّألنّباإلسالمّّيسقطّالقذفّبغيرّسبهّأنّإالّالقذفّبغيرّسبهّوكذلك
ّّ.أحمدّاإلمامّمذهبّفهذاّالسبّبأنواعّذكرّإذاّذلكّتحريرّتعالىّهللاّشاءّإنّّوسيأتيّأولىّوسلمّعليه
ّقتلّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّسبّومن:ّ"ومطرفّالقاسمّابنّروايةّفيّمالكّفقالّعنهّهللاّرضيّمالكّمذهبّوأما
ّأبيّوابنّمصعبّأبوّوقال"ّكالزنديقّيقتلّفإنهّّتنقصهّأوّعابهّأوّشتمهّأوّسبهّمن:ّ"القاسمّابنّقال"ّيستتبّولم

ّوالّكافراّأوّكانّمسلماّقتلّتنقصهّأوّعابهّأوّشتمهّأوّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّسبّمن:ّ"يقولّمالكاّسمعنا:ّأويس
ّغيرهّأوّوسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبيّسبّمن:ّ"قالّأنهّمالكّأصحابّأخبرنا:ّالحكمّعبدّبنّمحمدّقالّوكذلكّ"ّيستتاب

ّسبّمن:ّ"عنهّأشهبّقالّالكافرّيسلمّأنّإالّّمالكّلناّوروى:ّقال"ّيستتبّولمّقتلّكافرّأوّكانّمسلمّمنّالنبيينّمن
ّوالمشهورّأحمدّاإلمامّنصوصّمنّنحوّنصوصهّفهذه"ّيستتبّولمّقتلّّكافرّأوّمسلمّمنّوسلمّعليهّهللاّصلىّبيالن
ّالّحداّعندهمّّويقتلّعندهمّالزنديقّحكمّوحكمهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّإذاّالمسلمّتوبةّتقبلّّالّأنهّمذهبهّمن
ّقالّردةّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّّسبّجعلّأنهّمالكّعنّمسلمّبنّالوليدّوروىّالسبّمنّالتوبةّأظهرّإذاّكفرا

ّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّإذاّالذميّوأماّالمرتدّبحكمّلهّويحكمّّقتلّأبىّوإنّنكلّتابّفإنّيستتابّهذاّفعلى:ّأصحابه
ّقالّّعنهّيسقط:ّإحداهماّوغيرهّالوهابّعبدّالقاضيّذكرهماّالروايتينّعلىّالقتل؟ّاإلسالمّعنهّّيدرأّفهلّأسلمّثمّوسلم
:ّروايةّوفي"ّيسلمّأنّإالّقتلّاألنبياءّّمنّأحداّأوّالذمةّأهلّمنّنبيناّشتمّمن:ّ"القاسمّابنّمنهمّجماعةّروايةّفيّمالك

ّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّمن:ّ"عنهّمطرفّروايةّوفي"ّتوبةّّلهّفذلكّأسلمّإنّولكنّتسلمّالّوالّأسلمّلهّيقالّال"
ّإالّيستتابّوالّقتلّوالنصارىّاليهودّمنّذلكّفعلّمنّوكذلكّقتلّانتقصهّأوّاألنبياءّّمنّاأحدّأوّالمسلمينّمنّوسلم
ّابنّعنّأصبغّليّوقالّ:ّالحكمّعبدّابنّليّوقالّيقولهّالماجشونّابنّوسمعت:ّحبيبّابنّقال"ّالقتلّقبلّيسلمّّأن

ّفإنهّيعرفّشتماّوسلمّعليهّهللاّصلىّلنبياّالنصرانيّّشتمّإن:ّ"مالكّقال:ّالقاسمّابنّقالّالروايةّهذهّفعلىّالقاسم
ّفإذاّهذاّوعلىّطائعاّأسلمّّإنّعنديّقوله:ّومحمدّالقاسمّابنّقالّيستتاب:ّيقلّولمّمرةّغيرّمالكّقالهّيسلمّأنّيقتلّإال
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ّالالحّهذهّفيّمكرهّألنهّالقتلّعنهّيسقطّلمّيسلمّلمّّإنّقتلهّيريدونّأنهمّويعلمّالسبّعليهّوثبتّيؤخذّأنّبعدّأسلم
ّعنّيسقطّالّالعبادّحقوقّمنّوشبههّالقذفّوحد:ّسحنونّبنّمحمدّقالّالقتلّّإسالمهّعنهّيدرأّال:ّالثانيةّوالرواية
ّ.ّغيرهّّأوّنبيّمنّذلكّكانّللعبادّفحدّالقذفّحدّفأماّهللاّحدودّبإسالمهّعنهّتسقطّوإنماّبإسالمهّّالذمي
ّسقطّتابّإذاّكالمرتدّهوّ:ّأحدهماّوجهانّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسابّفيّفلهمّعنهّهللاّرضيّالشافعيّمذهبّوأما
ّالقتلّسبهّمنّحدّأن:ّوالثانيّالشافعيّمذهبّعنّالخالفّّأصحابّيحكيهّالذيّوهوّمنهمّجماعةّقولّوهذاّالقتلّعنه
ّبكرّّأبوّذلكّذكر:ّقالواّبالتوبةّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّبسبّالواجبّالقتلّيسقطّالّبالتوبةّّالقذفّحدّيسقطّالّفكما

ّمثالّبالقذفّالسابّأنّوهوّّثالثاّقوالّالصيدالنيّوقالّالقفالّبكرّأبوّالشيخّووافقهّاإلجماعّفيهّوادعىّالفارسي
ّالسبّكانّلوّالوجهّولهذاّللقذفّثمانينّوجلدّالردةّموجبّّهوّالذيّالقتلّزالّتابّفإنّللسبّالّللردةّالقتلّيستوجب

ّسبّإذاّالذميّفيّللكالمّيتعرضّولمّأسلمّثمّسبّإذاّالمسلمّفيّالخالفّهذاّذكرّمنّّمنهمّثمّبحسبهّعزرّقذفّغير
ّإذاّالذميّفيّذكرّمنّومنهمّّالسبّبعدّاإلسالمّجددّإذاّالمسلمّفيّكالخالفّالذميّفيّالخالفّذكرّمنّومنهمّأسلمّّثم

ّالشافعيّكالمّعمومّيدلّوعليهّعيالشافّمذهبّعنّالخالفّّأصحابّحكاهّالذيّوهوّالقتلّعنهّيسقطّأنهّأسلمّثمّسب
ّفعلّأوّقالّوأيهم:ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّفيهاّوذكرّالعهدّنواقضّذكرّأنّبعدّّقالّفإنه"ّاألم"ّمنّموضعّفي
ّالمسلمّدينّفيّيكونّّأنّإالّيقتلّلمّفعالّكانّإذاّوكذلكّقوالّذلكّكانّإذاّيقتلّلمّوأسلمّللعهدّنقضاّوصفتهّمماّّشيئا
ّالذمةّلعهدّنقضّأنهّوشرطّوصفناّمماّفعلّوإنّعهدّنقضّالّقصاصّأوّبحدّقصاصّفيقتلّأوّحداّقتلّفعلهّمنّأن
ّفعلّيكونّأنّإالّيقتلّّولمّعوقب"ّأجددهّصلحّعلىّأوّأعطيهاّكنتّكماّالجزيةّوأعطيّأتوب:ّ"قالّولكنهّيسلمّّفلم
ّأوّفعلّفإن:ّقالّيقتلّوالّعليهّفيعاقبّقولّفكلّّالقولّأوّالفعلّمنّهذاّدونّماّفأماّالقودّأوّالقصاصّيوجبّفعال
ّفقدّفيئاّمالهّوأخذّقتل"ّالجزيةّأعطيّأوّأسلم:ّ"يقولّأنّمنّفامتنعّبهّّفظفرناّدمهّيحلّأنهّوشرطّوصفناّمماّقال
ّ.ّالذمةّإلىّيعودّبأنّأوّيسلمّبأنّإماّتوبتهّتقبلّفإنهّالعهدّّنقضّمنّأنّذكر
"ّيسلمّأنّإالّقتلّوالنصارىّّاليهودّمنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّشتمّمن:ّ"أنسّبنّمالكّقال:ّقالّالخطابيّوذكر
ّفيّواحتج"ّالذمةّمنهّوتبرأّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّّإذاّالذميّيقتل:ّ"الشافعيّوقالّحنبلّبنّأحمدّقالّوكذلك
ّعنهّيحكّلمّألنهّالتوبةّأظهرّاإذّعنهّيكفّالّأنّيقتضيّواالستداللّالقتلّهذاّوظاهرّّاألشرفّبنّكعبّبخبرّذلك
ّ.ّمنهّقبلتّلوّالتوبةّإظهارّإلىّمجيباّللذمةّمظهراّكانّاألشرفّابنّوألنّّشيئا

ّ:ّفصلينّفيّوالكالم
ّأنهّوأحمدّمالكّعنّالمشهورّّأنّذكرناّوقدّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّمنّتوبةّوقبولّالمسلمّاستتابةّفي:ّأحدهما

ّالسلفّقولّمنّالمشهورّأنهّعياضّالقاضيّوذكرّّسعدّبنّالليثّقولّوهوّتوبتهّعنهّالقتلّتسقطّوالّيستتابّال
ّحنيفةّأبيّقولّوهوّتوبتهّتقبلّأنهّوأحمدّمالكّوحكىّالشافعيّألصحابّّالوجهينّأحدّوهوّالعلماءّوجمهور
ّعامةّعليهّّوالذيّبتهتوّقبولّفيّأوالّفنتكلمّالمرتدّتوبةّقبولّعلىّبناءّالشافعيّمذهبّمنّالمشهورّّوهوّوأصحابه

ّجعلهّأسلمّوإنّيقتلّأنهّالبصريّّالحسنّعنّورويّالجملةّفيّالمرتدّتوبةّتقبلّأنهّوالتابعينّالصحابةّمنّالعلمّأهل
ّأنّأحمدّعنّعنهّورويّالقتلّيدرأّالّولكنّهللاّعندّتنفعهّّتوبتهّأنّذلكّنحوّالظاهرّأهلّعنّوذكرّوالسارقّكالزاني

ّراهويهّبنّإسحاقّقولّوهوّعطاءّّعنّرويّوكذلكّاستتيبّفاسلمّمشركاّكانّومنّقتلّاإلسالمّفيّولدّمن
ّبدلّمن:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّقولهّالتوبةّقبولّعدمّووجهّّالصوابّوهوّمطلقاّاالستتابةّوأحمدّعطاءّعنّوالمشهور

ّإلهّالّأنّيشهدّمسلمّامرئّدمّليحّال:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّوقالّتابّإذاّماّيستثنّّولمّالبخاريّرواه"ّفاقتلوهّدينه
ّفإذاّعليهّمتفق"ّللجماعةّّالمفارقّلدينهّوالتاركّبالنفسّوالنفسّالزانيّالثيب:ّثالثّبإحدىّإالّهللاّرسولّوأنيّّهللاّإال
ّأبيهّعنّجماعةّبنّحكيمّوعنّللجماعةّالمفارقّلدينهّّالتاركّفكذلكّبالتوبةّالقتلّعنهماّيسقطّالّوالزانيّالقاتلّكان
ّلمجردّيقتلّالّوألنهّأحمدّاإلمامّرواه"ّإسالمهّبعدّكفرّعبدّتوبةّهللاّيقبلّال:ّ"قالّّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأن

ّهؤالءّقتلّفلماّونحوهمّّوالمرأةّوالمقعدّاألعمىّالكبيرّوالشيخّالمترهبّقتلّلماّكذلكّكانّلوّألنهّوالمحاربةّّالكفر
ّ.ّبالتوبةّتسقطّالّوالحدودّالحدودّمنّحدّالردةّأنّعلم

ّّأنّّّّوّشّهّدواّّإيّماّنّهمّّّّبّعدّّّّكّفّرواّّّقّوماّّّهللّاّّّّيّهّديّّكّيفّّ}:ّكتابهّفيّقالّوتعالىّسبحانهّهللاّألنّالجماعةّعليهّماّوالصواب
ّّفّإنّّّّوّأّصّلّحواّّذّلكّّّّبّعدّّّّمنّّّّتاّبواّاّلّذينّّّّإالّّ}:ّتعالىّقولهّإلىّ{ّالّظاّلّمينّّّاّلّقّومّّّّيّهّديّالّّوهللاّّّّاّلّبّيّناتّّّّوّجاّءّهمّّّّحقّّّالّرّسولّّ

ّهذهّومنّواآلخرةّالدنياّفيّلهّمغفرتهّيقتضىّوذلكّالردةّبعدّتابّلمنّرحيمّغفورّّأنهّهللاّفأخبر{ّّرّحيمّّّّغّفورّّّهللّاّّ
ّ.ّبالقتلّيعاقبّّلمّحاله
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ّرجالّأنّعباسّابنّعنّّعكرمةّعنّهندّأبيّبنّداودّعنّعاصمّبنّىعلّحدثنا:ّقالّأحمدّاإلمامّرواهّماّذلكّيبين
ّفبعثّاآليةّآخرّإلى{ّّكّفّرواّّقّوماّّّهللّاّّّّيّهّديّّكّيفّّ}:ّتعالىّهللاّفأنزلّولحقّبالمشركينّاإلسالمّعنّارتدّاألنصارّمن
ّ.ّمثلهّداودّّحديثّمنّالنسائيّاهوروّعنهّوخلىّمنهّذلكّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفقبلّتائباّفرجعّّإليهّقومهّبها

ّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّّعلىّقوميّكذبنيّماّوهللا:ّ"وقالّبمعناهّعكرمةّعنّخالدّعنّعليّحدثنا:ّأحمدّاإلمامّوقال
ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفقبلّتائباّفرجعّالثالثةّأصدقّّوهللاّهللاّعلىّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّكذبّوماّوسلم
ّ.ّعنهّوخلىّمنهّذلك
ّّبّعدّّّّكّفّرواّّقّوماّّّهللاّّّّّيّهّديّّّكّيفّّ}:ّتعالىّهللاّقولّفيّعباسّابنّمولىّعكرمةّعنّحديثاّجريجّابنّعنّحجاجّثنا:ّوقال

ّفيّالصامتّبنّسويدّبنّوالحارثّاألسلتّبنّّووحوحّالنعمانّبنّعامرّأبيّفي{ّّحقّّّالّرّسولّّّّأنّّّّوّشّهّدواّّإيّماّنّهمّّ
ّّمنّّّّتاّبواّاّلّذينّّّّإالّّ}:ّفنزلتّتوبة؟ّمنّلناّهل:ّأهليهمّإلىّكتبواّثمّبقريشّّولحقواّاإلسالمّعنّرجعواّرجالّعشرّاثني
ّ.ّالصامتّبنّسويدّبنّالحارثّّفي{ّّذّلكّّّّبّعدّّ
ّوسلمّعليهّهللاّىصلّالنبيّّمعّفأسلمّسويدّابنّالحارثّجاء:ّ"قالّمجاهدّعنّحميدّعنّجعفرّناّالرزاقّعبدّثنا:ّوقال
ّّغّفورّّ}:ّقولهّإلى{ّّإيّماّنّهمّّّّبّعدّّّّكّفّرواّّقّوماّّّهللّاّّّّيّهّديّّّكّيفّّ}:ّالقرآنّفيهّهللاّفأنزلّقومهّإلىّفرجعّالحارثّكفرّثم

ّهللاّصلىّهللاّرسولّوإنّلصادقّعلمتّماّإنكّوهللا:ّالحارثّفقالّعليهّفقرأهاّّقومهّمنّرجلّإليهّفحملها:ّقال{ّّرّحيمّّ
ّ".ّإسالمهّفحسنّفأسلمّالحارثّفرجع:ّقالّالثالثةّألصدقّهللاّوإنّمنكّألصدقّّوسلمّعليه

ّمنّوخرجواّاإلسالمّّعنّارتدواّمعهّوجماعةّسويدّبنّالحارثّفيّنزلتّأنهاّالعلمّأهلّمنّواحدّغيرّذكرّوكذلك
ّهللاّرسولّسلواّأن:ّقومهّإلىّوأرسلّالحارثّفندمّاآليةّهذهّفيهمّهللاّكفاراّفأنزلّبمكةّولحقواّالبدءّكهيئةّالمدينة
ّّغّفورّّّهللّاّّّّّفّإنّّّّوّأّصّلّحواّّذّلكّّّّبّعدّّّّمنّّّّتاّبواّاّلّذينّّّّإالّّ}:ّتعالىّهللاّفأنزلّذلكّففعلواّتوبة؟ّليّهل:ّوسلمّّعليهّهللاّصلى
ّهللاّصلىّهللاّرسولّوإنّلصدوقّّعلمتّماّوهللاّإنك:ّالحارثّفقالّعليهّفقرأهاّقومهّمنّرجلّإليهّفحملها{ّّرّحيمّّ
ّ.ّإسالمهّوحسنّوأسلمّالمدينةّإلىّالحارثّفرجعّّالثالثةّألصدقّوجلّعزّهللاّوإنّمنكّألصدقّوسلمّعليه
ّعنّإخبارهّفيّقالّّتعالىّهللاّوألنّاإلسالمّإلىّعودهّبعدّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّيقتلهّولمّارتدّقدّرجلّفهذا

{ّّطاّئّفةّّّّنّعّذبّّّّمّنّكمّّّّطاّئّفةّّّّعنّّّّنّعفّّّّإنّّّّإيّماّنّكمّّّّّبّعدّّّّكّفّرّتمّّّّقدّّّّتّعّتّذّرواّالّّتّسّتّهّزّئونّّّّكّنّتمّّّّوّرّسوّلهّّّّوآّياّتهّّّّأّباهلّلّّ}:ّالمنافقين
ّ.ّلةمقبوّتوبتهّأنّفعلمّتابّإذاّعنهّيعفىّوإنماّيعذبّوقدّّعنهّيعفىّقدّإيمانهّبعدّالكافرّأنّعلىّفدل

ّقدّكان:ّبعضهمّوقالّحميرّّبنّمخشيّلهّيقالّواحدّرجلّمنهمّتابّالذيّوأنّجماعةّكانواّأنهمّالتفسيرّأهلّوذكر
ّاللهم:ّ"وقالّنفاقهّمنّبرئّاآلياتّهذهّنزلتّفلماّلهمّّمجانباّيسيرّوجعلّعليهّيمالئهمّولمّسمعّماّبعضّعليهمّأنكر
ّوذكروا"ّسبيلكّفيّقتالّوفاتيّفاجعلّاللهمّالقلوبّمنهاّوتجبّالجلودّمنهاّتقشعرّّعينيّتقرّآيةّأسمعّأزالّالّإني

ّ.ّالقصة
ّّباهلّلّّّّيّحّلّفونّّ}:ّقولهّإلى{ّّعّلّيّهمّّّواّغّلظّّّّواّلّمّناّفّقينّّّاّلّكّفارّّّّجاّهدّّّالّنّبيّّّّأّيّهاّّيا}:ّتعالىّقالّوألنهّنظرّبهذاّاالستداللّوفي
ّّفّضّلهّّّّمنّّّّوّرّسوّلهّّّهللاّّّّّأّغّناّهمّّّّأنّّّّإالّّّّنّقّمواّّوّماّّيّناّلواّّلمّّّّبّماّّّوّهّمواّّإّسالّمّهمّّّّبّعدّّّّوّكّفّرواّاّلّكّفرّّّّكّلّمةّّّواّقالّّّّوّلّقدّّّّقاّلواّّما
ّ.ّ{ّّنّصيرّّّّوالّّوّليّّّّمنّّّاأّلّرّضّّّفيّّلّهمّّّّوّماّّواآلّخّرةّّّالّدّنّياّّفيّّأّليماّّّّعّذاباّّّهللاّّّّّيّعّذّبّهمّّّّوّإّنّّيّتّوّلّواّّلّهمّّّّخّيراّّّّيكّّّّيّتوّبواّّفّإنّّ

ّالشرطّبمفهوم:ّأليماّعذاباّّاآلخرةّفيّوالّالدنياّفيّيعذبونّالّوأنهمّإسالمهّبعدّكفرّمنّتوبةّقبولّعلىّدليلّوذلك
ّّكّفرّّّّمنّّ}:ّقالّسبحانهّهللاّألنّبالقتلّيعذبّلمّنهممّتابّّمنّأنّفعلمّأليمّعذابّوالقتلّالكالمّولسياقّالتعليلّجهةّومن
ّّعّذابّّّّوّلّهمّّّهللاّّّّّمنّّّّغّضبّّّّفّعّلّيّهمّّّّصّدراّّّّباّلّكّفرّّّّشّرحّّّّمنّّّّوّلّكنّّّّباإّليّمانّّّّمّطّمّئنّّّّوّقّلّبهّّّّّأّكّرهّّّّمنّّّّإالّّّّإيّماّنهّّّّبّعدّّّّمنّّّّباهلّلّّ

ّّقّلوّبّهمّّّّعّلىّهللّاّّّّطّبعّّّاّلّذينّّّّّأوّلّئكّّّاّلّكاّفّرينّّّاّلّقّومّّّّيّهّديّالّهللّاّّّّوّأنّّّاآلّخّرةّّّّعّلىّالّدّنّياّاّلّحّياةّّّاّسّتّحّبواّّهمّّّبأّنّّّّذّلكّّّّعّظيمّّّ
ّّماّّبّعدّّّّمنّّّّهاّجّرواّّلّلّذينّّّّرّبكّّّّإنّّّّثمّّّاّلّخاّسّرونّّّّهمّّّّاآلّخّرةّّّّفيّّأّنّهمّّّّجّرمّّّالّاّلّغاّفّلونّّّّهمّّّّوّأوّلّئكّّّّوّأّبّصاّرّهمّّّّوّسّمّعّهمّّ

ّعنّفتنواّأنّبعدّاإلسالمّدارّإلىّهاجرواّالذينّأنّفبين{ّّرّحيمّّّّلّغّفورّّّّّبّعّدّهاّّمنّّّّرّبكّّّّإنّّّّوّصّبّرواّّجاّهّدواّّثمّّّّفّتّنوا
ّالدنياّفيّّعليهّيعاقبهّلمّمطلقاّذنبهّلهّغفرّومنّويرحمهمّلهمّيغفرّهللاّفإنّوصبرواّوجاهدواّاإلسالمّّبعدّبالكفرّدينهم
ّ.ّاآلخرةّفيّوال
ّالمشركونّفأدركهمّالمهاجرينّّيعنيّالمسلمينّمنّناسّخرج:ّعكرمةّعنّدينارّبنّعمروّعنّعيينةّبنّسفيانّوقال

{ّهللّاّّّكّعّذابّّّالّناسّّّّفّتّنةّّّّجّعلّّّهللّاّّّّفيّّأوّذيّّّّفّإّذاّّباهللّّّّآّمّناّّّيّقولّّّّمنّّّالّناسّّّّوّمنّّ}:ّفيهمّفنزلتّالفتنةّفأعطوهمّففتنوهم
ّهللاّفأنزلّالمدينةّأتواّحتىّفانقلبواّأخرىّمرةّخرجواّإنهمّثمّاآلية{ّّإيّماّنهّّبّعدّّّّمنّّّّّباهلّلّّّّكّفرّّّّمنّّ}:ّفيهمّونزلّاآلية
ّّفّيّمتّّّّديّنهّّّّعنّّّّمّنّكمّّّّيّرّتّددّّّّوّمنّّ}:ّسبحانهّقالّوألنهّاآليةّآخرّإلى{ّّفّتّنواّّماّّبّعدّّّّمنّّّّهاّجّرواّنّّّلّلّذيّّرّبكّّّّإنّّّّّثمّّ}:ّفيهم
ّفيّخالداّيكونّالّالمرتدينّمنّكافرّوهوّيمتّلمّمنّأنّفعلم{ّّواآلّخّرةّّالّدّنّياّّفيّّأّعّماّلّهمّّّّحّبّطتّّّّفّأوّلّئكّّّّكاّفرّّّّوّهوّّ

ّاّنّسّلخّّّّّفّإّذا}:ّتعالىّقولهّولعمومّيقتلّفالّلدينهّتاركاّيكونّفالّاإلسالمّوصحةّالتوبةّقبولّعلىّّدليلّوذلكّلنارا
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ّعامّالخطابّهذاّإنف{ّّسّبيّلّهمّّّّفّخّلواّّالّزّكاةّّّّوآّتّواّالّصالةّّّّوّأّقاّمواّّتاّبواّّفّإنّّ}:ّقولهّإلى{ّاّلّمّشّرّكينّّّّفاّقّتّلواّاّلّحّرمّّّاأّلّشّهرّّ
ّمشركاّأوّأصلياّمشركاّكانّسواءّالزكاةّوآتىّالصالةّوأقامّّشركهّمنّتابّإذاّسبيلهّوتخليةّمشركّكلّقتالّفي

ّ.ّمرتدا
ّعلىّوافترىّبمكةّولحقّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعهدّعلىّارتدّقدّكانّسرحّأبيّبنّسعدّبنّهللاّعبدّفإنّوأيضا

ّمنّجماعةّوكذلكّسويدّبنّالحارثّوكذلكّدمهّّوحقنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّبايعهّكذلّبعدّإنهّثمّورسولهّهللا
ّالعلمّأهلّعندّمشهورةّوغيرهمّهؤالءّوقصصّدماؤهمّفحقنتّاإلسالمّّإلىّعادواّثمّارتدواّثمّأسلمواّمكةّأهل

ّ.ّوالسيرةّبالحديث
ّإالّالعربّأكثرّارتدّتوفىّّلماّوسلمّعليهّهللاّىصلّالنبيّفإنّذلكّعلىّعنهمّهللاّرضيّالصحابةّمنّفاإلجماعّوأيضا
ّوسائرّالصديقّفقاتلهمّاألسديّوطليحةّوالعنسيّمسيلمةّّمثلّفيهمّتنبأّمنّمنهمّقومّواتبعّوالطائفّوالمدينةّمكةّأهل

ّماإلسالّإلىّرجعّممنّواحداّيقتلواّولمّذلكّعلىّفأقروهمّاإلسالمّإلىّأكثرهمّّرجعّحتىّعنهمّهللاّرضيّالصحابة
ّبذلكّوالعلمّّيحصونّالّكثيرّوخلقّقيسّبنّواألشعثّالمتنبيّاألسديّطليحةّورجعّارتدّقدّكانّمنّّرؤوسّومن
ّالردةّمنّنوعاّأرادّولعلهّيخفىّعليهّّالّهذاّمثلّفإنّنظرّفيهاّالحسنّعنّالروايةّوهذهّأحدّعلىّبهّخفاءّالّظاهر

ّ.ّالخالفّفيهّشاعّقدّمماّذلكّونحوّمسلماّّولدّالذيّالمرتدّفيّذلكّقالّأوّونحوهاّالزندقةّكظهور
ّعليهّواستمرّذلكّعلىّدامّّإذاّمبدالّيكونّفإنماّبموجبهّفنقول"ّفاقتلوهّدينهّبدلّمن:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّقولهّوأما
ّهوّبلّللجماعةّمفارقّلدينهّبتاركّفليسّالمسلمينّّإلىّرجعّإذاّوكذلكّبمبدلّفليسّالحقّالدينّإلىّرجعّإذاّفأما

ّيقالّتركهّإذاّبحيثّعليهّدوامهّيمكنّالّعنهّصدرّفعلّفإنهّوالزنىّالقتلّبخالفّّوهذاّللجماعةّمالزمّبدينهّمتمسك
ّالّالعودّتركّّعلىّالعزمّألنّإليهّيعودّالّأنّعلىّعزمّوإنّعليهّحدهّترتبّمنهّوجدّفمتىّقاتلّوالّبزانّّليسّإنه

ّ.ّالفعلّمنّمضىّماّمفسدةّيقطع
ّمفسراّسننهّفيّداودّأبوّّرواهّكذلكّالطريقّقاطعّبالمحاربّيفسرّقد"ّللجماعةّالمفارقّلدينهّلتاركا:ّ"قولهّأنّعلى
ّهللاّإالّإلهّالّأنّيشهدّمسلمّامرئّدمّيحلّال:ّ"وسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّقال:ّقالتّعنهاّهللاّرضيّعائشةّعن
ّيقتلّفإنهّورسولهّهللّمحارباّخرجّورجلّيرجمّفإنهّإحصانّبعدّزنىّرجل:ّثالثّّبإحدىّإالّهللاّرسولّمحمداّوأن
ّالمفارقّلدينهّّالتارك:ّ"قولهّفيّالمذكورّهوّهناّالمستثنىّفهذا"ّبهاّفيقتلّنفساّيقتلّأوّاألرضّمنّينفىّّأوّيصلبّأو

ّ.ّبالمحاربةّهذاّيكونّوإنماّالجماعةّبفراقّوصفهّولهذا"ّللجماعة
ّهذاّفيّيدخلّلمّوالمرتدّهللاّّرسولّمحمداّوأنّهللاّإالّإلهّالّأنّيشهدّمنّدمّيحلّالّأنهّتضمناّالحديثينّأنّذلكّيؤيد

ّالدينّتركّبينّويفرقّالدينّموجبّعنّخروجهّعنّّعبارةّدينهّتركّفيكونّهذاّوعلىّاستثنائهّإلىّحاجةّفالّالعموم
ّبكلّيقتلّهذاّفإنّالمالّوأخذّلوقتّارتدّممنّحبابةّبنّومقيسّكالعرنيينّوحاربّّارتدّمنّبهّالمرادّيكونّأوّوتبديله
ّبعدّالتوبةّأظهرواّوإنّبكلّحالّيقتلونّالذينّالثالثةّهؤالءّاستثنيّأعلمّوهللاّولهذاّعليهّالقدرةّبعدّتابّّإنّحال

ّالقتلّيوجبّالدينّمنّالخروجّمجردّفإن"ّللجماعةّالمفارق"ّّ:ّقولهّإلىّاحتيجّلماّالمجردّالمرتدّأريدّكانّولوّالقدرة
ّ.ّالحديثّهذاّمقصودّأعلمّوهللاّوهوّالحديثّيحتملهّوجهّفهذاّّالناسّجماعةّيفارقّلمّوإن
ّمشركّمنّهللاّيقبلّال"ّّ:ّولفظهّالوجهّهذاّمنّماجهّابنّرواهّفقد"ّإسالمهّبعدّأشركّعبدّتوبةّهللاّيقبلّال:ّ"قولهّوأما

ّالمسلمينّإلىّرجعّإذاّإسالمهّقبولّىعلّدليلّّوهذا"ّالمسلمينّإلىّالمشركينّيفارقّحتىّعمالّإسالمهّبعدّأشرك
ّببدرّقتلواّالذينّكحالّلسوادهمّمكثراّالمشركينّظهرانيّبينّمقيماّدامّّماّتقبلّالّتوبتهّأنّالحديثّمعنىّأنّوبيان
ّمثلّّوفيّالمسلمينّإلىّيهاجرّحتىّوعملهّتوبتهّتقبلّالّفإنهّارتدّحتىّدينهّعنّفتنّثمّاإلسالمّّأظهرّمنّأنّومعناه
ّالجماعةّوفراقّوتبديلهّالدينّّتركّفإنّوأيضاّاآلية{ّّأّنّفّسّهمّّظاّلّميّاّلّمالّئّكةّّّّتّوّفاّهمّّّاّلّذينّّّّإنّّ}:ّتعالىّقولهّنزلّهؤالء
ّفيهّوالّأصالّحكمّمضىّلماّيبقّولمّكانّكماّعادّوتركهّّقطعهّفمتىّدائمّواالعتقادّلالعتقادّتابعّألنهّويستمرّيدوم
ّزانّهذاّبأنّوالقاتلّالزانيّعلىّيطلقّكماّلدينهّتاركّأنهّوالّللدينّمبدلّبأنهّّالقولّعليهّيطلقّأنّيجوزّوالّفساد
ّللقتلّموجباّّكونهّفيّوتركهّالدينّتبديلّوألنّاإلطالقّعندّكافراّيسمىّأنّيجوزّالّإسالمهّبعدّالكافرّّفإنّوقاتل
ّحكمّيقطعّبالعهدّالمحاربةّزوالّأوّّباإلسالمّالكفرّزوالّكانّفإذاّكذلكّكونهماّفيّوالحرابّاألصليّالكفرّبمنزلة
ّّ.والتركّالتبديلّذلكّحكمّيقطعّوأخذهّّالدينّإلىّبالعودّوتركهّالدينّتبديلّزوالّفكذلكّالكفر
 . فصل
ّبعدّويؤجلّيستتابّّأنهّوأحمدّمالكّومذهبّيستتابّالمرتدّأنّالعلمّأهلّجماهيرّعليهّالذيّفإنّذلكّتقررّإذا

ّقولّوهوّواجبةّاالستتابةّأن:ّعنهماّأشهرهماّّعنهماّروايتينّعلىّمستحب؟ّأوّواجبّذلكّوهلّأيامّالثةثّاالستتابة
ّ.ّراهويهّبنّإسحاق
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ّالحالّفيّتابّفإنّيستتابّالقولينّّأحدّفيّعندهّلكنّقولينّعلىّمستحبةّأوّواجبةّاالستتابةّهلّالشافعيّمذهبّوكذلك
ّ.ّوأحمدّمالكّكمذهبّيستتابّّاآلخرّالقولّفيوّوالمزنيّالمنذرّابنّقولّوهوّقتلّوإال
ّ".ّمراتّثالثّيستتاب:ّ"روايةّفيّالقاسمّوابنّالزهريّوقال

ّالطحاويّوذكرّمستحبةّّاالستتابةّأنّعندهمّوالمشهورّقتلّوإالّيتبّلمّفإنّأيضاّيستتابّأنهّحنيفةّأبيّومذهب
ّفإنهّيؤجلّأنّيطلبّأنّإالّمكانهّقتلّوإالّأسلمّّإنفّاإلسالمّعليهّيعرضّوعندهمّيستتابّحتىّالمرتدّيقتلّال:ّعنهم
ّ.ّأيامّثالثةّيؤجل
ّ".ّالنخعيّقولّمعنىّوكذلكّتوبتهّرجيتّماّيؤجل:ّ"الثوريّوقال

ّلدينهّوالتاركّدينهّالمبدلّّبقتلّأمرّوسلمّعليهّهللاّصلىّألنهّيستتابّوالّيقتلّأنهّإلىّوطاوسّعميرّبنّعبيدّوذهب
ّ.ّعنهمّلكففناّتابواّلوّأنهمّمعّاستتابةّغيرّمنّالمشركينّّبقتالّسبحانهّهللاّأمرّكماّباستتابتهّريأمّولمّللجماعةّالمفارق

ّ.ّاألولىّالمرتدّفقتلّاستتابةّّغيرّمنّالحربيّاألسيرّقتلّجازّفإذاّاألصليّالكافرّمنّكفراّأغلظّالمرتدّأنّذلكّيؤيد
ّقتلّفإنّاإلسالمّإلىّوسلمّّعليهّهللاّصلىّمحمدّدعوةّبلغتهّقدّيكونّبأنّنستتيبهّحتىّكافرّقتلّنجيزّالّأناّذلكّوسر
ّرأىّمنّعلةّهوّوهذاّبلغتهّالذيّاألصليّكالكافرّقتلهّفجازّالدعوةّبلغتهّقدّجائزّوالمرتدّغيرّالدعوةّتبلغهّلمّمن
ّالمرتدّفكذلكّهمبلغتّقدّالدعوةّّكانتّوإنّحربّكلّعندّاإلسالمّإلىّندعوهمّأنّيستحبّالكفارّفإنّمستحبةّاالستتابةّ

ّ.ّفيهماّذلكّيجبّوال
ّ.ّمنهاّبدّالّهناّاالستتابةّفإنّاإلسالمّإلىّالرجوعّجوازّعليهّيخفىّمنّالمرتدّفرضّلوّنعم

ّبنّمقيسّودمّسرحّأبيّبنّّسعدّبنّهللاّعبدّدمّمكةّالفتحّيومّأهدرّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّأيضاّذلكّعلىّويدل
ّمبايعةّعنّوسلمّعليهّهللاّصلىّوتوقفّالرجالنّذانكّّقتلّبلّيستتبهمّولمّمرتدينّوكانواّخطلّبنّهللاّعبدّودمّحبابة
ّ.ّيستتابّالّوأنهّيسلمّلمّماّجائزّالمرتدّقتلّأنّفعلمّيقتلهّّالمسلمينّبعضّلعلّسرحّأبيّبن

ّموتهمّأوجبّبماّسالماإلّّعنّارتدواّثمّاللقاحّفيّكانواّالذينّالعرنيينّعاقبّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفإنّوأيضا
ّالطريقّوكقاطعّوكالزانيّاألصليّكالكافرّاستتابتهّّقبلّفقتلّللدمّالمبيحةّاألسبابّمنّشيئاّفعلّوألنهّيستتبهمّولم

ّأوّالحربّبدارّيلحقّبأنّامتنعّلوّالمرتدّوألنّاالستتابةّقبلّيقتلّتقبلّلمّّومنّتوبتهّقبلتّمنّهؤالءّكلّفإنّونحوهم
ّفيّكانّإذاّّفكذلكّترددّبالّاالستتابةّقبلّيقتلّفإنهّاإلسالمّحكمّعنّبهاّيمتنعونّشوكةّذويّنالمرتدوّّيكونّبأن

ّ.ّأيدينا
{ّّسّلفّّّّقدّّّّماّّلّهمّّّّيّغّفرّّّّيّنّتّهواّّّإنّّّّكّفّرواّّلّلّذينّّّّقلّّ}:ّوتعالىّسبحانهّقولهّمستحبةّأوّواجبةّإماّاالستتابةّرأىّمنّوحجة
ّالذينّمنّوالمرتدّاالستتابةّمعنىّوهذاّسلفّماّلهمّّغفرّانتهواّإنّأنهمّكفرواّالذينّجميعّخبريّأنّورسولهّهللاّأمر

ّالكفرّهذاّألن"ّاإلسالمّإلىّالدعوةّعمومّبلغهمّفقد:ّ"يقالّوالّالمرتدّواجبةّّاستتابةّأنّفعلمّللوجوبّواألمرّكفروا
ّ.ّالكفرّهذاّمنّيستتبّلمّوهوّاؤهاستبقّيجوزّوالّفعلهّمنّكلّقتلّيوجبّفإنهّالكفرّّذلكّمنّأخص
ّبعدّقدمناهّكماّمكةّإلىّمعهّّارتدّقدّكانّومنّسويدّبنّالحارثّإلىّبالتوبةّبعثّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفإنّوأيضا

ّاإلسالمّإلىّبالدعوةّلألمرّامتثاالّخرجّمنهّالفعلّهذاّّإنّثمّمشروعةّاستتابتهّفيكونّالتوبةّآيةّفيهمّنزلتّقدّكانتّأن
ّ.ّواجباّفيكونّلدينهّاإلبالغو

ّأنّوسلمّعليهّهللاّّصلىّالنبيّفأمرّاإلسالمّعنّارتدت"ّمروانّأم"ّلهاّيقالّامرأةّأن:ّ"عنهّهللاّرضيّجابرّوعن
ّ".ّقتلتّوإالّرجعتّفإنّاإلسالمّعليهاّيعرض
ّوإالّتابتّفإنّتستتابّّأنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفأمرّأحدّيومّامرأةّارتدت:ّ"قالتّعنهاّهللاّرضيّعائشةّوعن
ّ.ّالدارقطنيّرواهما"ّقتلت
:ّقالّالقاريّعبدّبنّهللاّّعبدّبنّمحمدّعنّالصحابةّإجماعّفيهّوالعمدةّللوجوبّواألمرّباالستتابةّأمرّصحّإنّوهذا

ّخبر؟ّمغربةّمنّهل:ّقالّثمّفأخبرهّالناسّعنّّفسألهّاألشعريّموسىّأبيّقبلّمنّرجلّالخطابّبنّعمرّعلىّقدم"
ّوأطعمتوهّثالثاّحبستموهّفهال:ّعمرّقالّعنقهّفضربناّقربناه:ّقالّبه؟ّّفعلتمّفما:ّقالّإسالمهّبعدّكفرّرجلّنعم:ّقال
ّمالكّرواهّ"ّبلغنيّإذّأرضّولمّآمرّولمّأحضرّلمّإنيّاللهمّهللاّأمرّإلىّويرجعّيتوبّلعلهّواستتبتموهّّرغيفاّيومّكل

ّإذّأرضّلم:ّ"عمرّيقلّلمّوإالّّواجبةّاالستتابةّأنّعلىّيدلّذاوهّعمرّحديثّإلىّأذهب:ّوقالّوأحمدّوالشافعي
ّ".ّبلغني
ّفعلّما:ّقالّعليهّّقدمتّفلماّالخطابّبنّعمرّإلىّاألشعريّبعثنيّتسترّافتتحناّلما:ّقالّمالكّبنّأنسّوعن

اإلسالمّّعنّارتدواّركينبالمشّولحقواّقتلواّّإنهمّفعلوا؟ّماّالمؤمنينّأميرّيا:ّقلتّيقطعّالّرأيتهّفلما:ّقالّالبكريون؟
ّأوّصفراءّمنّاألرضّوجهّّعلىّمماّإليّأحبّكانّسلماّأخذتهمّأكونّألن:ّ"فقال:ّقالّقتلواّحتىّالمشركينّمعّقاتلوا
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ّأبواّفإنّمنهّخرجواّالذيّالبابّعليهمّأعرضّكنت"ّّ:ّقالّسلما؟ّأخذتهمّلوّسبيلهمّكانّوما:ّفقلت:ّوقال"ّبيضاء
ّ".ّالحبسّاستودعتهم

ّبنّعثمانّإلىّفيهمّفكتبّ:ّقالّالعراقّأهلّمنّاإلسالمّعنّارتدواّقوماّمسعودّابنّأخذ:ّقالّعتبةّبنّهللاّدعبّوعن
ّيقبلواّلمّوإنّعنهمّفخلّقبلواّفإنّهللاّإالّإلهّالّأنّوشهادةّّالحقّدينّعليهمّأعرضّأنّإليهّفكتبّعنهّهللاّرضيّعفان
ّ.ّصحيحّبسندّأحمدّاإلمامّرواهماّفقتلهّبعضهمّيقبلهاّّولمّفتركهّبعضهمّفقبلهاّفاقتلهم
ّفقدمهّفأبىّشهراّفاستتابهّّتنصرّقدّوائلّبنّبكرّبنيّمنّرجالّأخذّعنهّهللاّرضيّعلياّأنّمحمدّأبيّالعالءّوعن

ّ.ّبكرّأبوّوصاحبهّالخاللّرواه"ّالنارّفيّّأمامكّواجدهّإنكّأما:ّ"عليّفقالّلبكرّيا:ّفنادىّعنقهّليضرب
ّفدعاهّمعاذّفجاءّمنهاّّقريباّأوّليلةّعشرينّفدعاهّاإلسالمّعنّارتدّقدّبرجلّأتىّأنهّعنهّهللاّرضيّموسىّأبيّوعن
ّ.ّداودّأبوّرواهّعنقهّفضربّفأبى

ّ.ّأحمدّاإلمامّذكرهّشهراّاستتابهّموسىّأباّأنّآخرّوجهّمنّوروى
ّ.ّأحمدّاإلمامّرواه"ّثالثاّالمرتدّيستتاب:ّ"قالّعمرّابنّعنّرجلّوعن
ّهللاّرسولّمسيلمةّإن:ّيقولونّّوهمّحنيفةّبنيّبمسجدّالسحرّفيّمررت:ّ"قالّالسعديّمعينّأبيّعنّوائلّأبيّوعن
:ّفقالواّالنواحةّبنّهللاّعبدّعنقّوضربّسبيلهمّفخلىّفتابواّّفاستتابهمّبهمّفجاءواّالشرطّفبعثّفأخبرتهّهللاّعبدّفأتيت
ّهذاّإليهّوقدمّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسمعتّإني:ّ"بعضهمّفقالّوتركتّبعضهمّّفقتلتّأمرّفيّقومّأحدث
ّآمنت"ّّ:ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفقالّهللا؟ّرسولّمسيلمةّأنّأنتّأتشهد:ّفقاالّهللا؟ّرسولّّأنيّأتشهد:ّفقالّأثالّوابن
ّ.ّصحيحّبإسنادّّأحمدّبنّهللاّعبدّرواهّقتلتهّفلذلك:ّقال"ّلقتلتكماّوفداّقاتالّكنتّولوّورسلهّباهلل
ّ.ّإجماعاّفصارتّمنكرّينكرهاّلمّمتعددةّقضاياّفيّالصحابةّأقوالّذهفه

ّ:ّوجوهّمنّاألصليّالكافرّوبينّهذاّبينّوالفرق
ّفإذاّاالبتداءّمنّأسهلّواإلعادةّّابتداؤهّذاكّمنّوالمطلوبّاإلسالمّإعادةّمنهّالمطلوبّألنّأقربّهذاّتوبةّأن:ّأحدها
ّ.ّالمرتدّّاستتابةّسقوطّميلزّلمّلصعوبتهاّالكافرّاستتابةّعناّأسقط
ّويجوزّالقتالّأهلّمنّيكونّّأنّإالّيقتلّأنّيجوزّالّوذاكّالقتالّأهلّمنّيكنّلمّوإنّعيناّقتلهّيجبّهذاّأن:ّالثاني

ّإليهّاإلعذارّبعدّإالّعليهّيقدمّفلمّأغلظّحدهّّكانّفإذاّوالفداءّوالمنّواإلرقاقّوالذمةّوالهدنةّباألمانّاستبقاؤه
ّ.ّهذاّدونّجزاؤهّيكونّمنّفبخالّباالستتابة

ّالذيّالدينّوتركّالتبديلّّمنّنستتيبهّفإنماّهذاّوأماّكفرّكلّمنّعامةّاستتابةّوهيّالدعوةّبلغتهّقدّاألصليّأن:ّالثالث
ّ.ّالرجوعّّإلىّبالدعوةّوالّهذاّمنّباالستتابةّلهّنصرحّلمّونحنّعليهّكان
ّأكثرّفإنّالعرنيونّّوكذلكّالردةّعلىّزائدةّجرائمّلهمّنتكاّفإنهّحبابةّبنّومقيسّخطلّوابنّسرحّأبيّابنّوأما

ّأذىّبلسانهّيؤذيّكانّمنّوفيهمّورسولهّّهللّمحاربينّطريقّقطاعّفصارواّاألموالّوأخذواّالردةّمعّقتلواّهؤالء
ّأنّّعلىّيستتابواّلمّفلذلكّالمحاربينّجنسّمنّبهّصار

ّ.ّفنكلّاستتيبّقدّهؤالءّبعضّولعلّعليهّالمقدورّيستتابّوإنماّيستتابّالّالممتنعّ
 . فصل
ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسابّّإن:ّ"قالّفمنّشديداّتعلقاّبهّمتعلقّالسابّفيّالكالمّألنّاستطراداّالمرتدّحكمّذكرنا
ّأوّتهودّأوّهللاّكتابّمنّبآيةّكذبّأوّنبوتهّجحدّأوّالرسولّّسبّمنّفإنّالكفرّمنّنوعّإنه:ّقال"ّّالمسلمينّمن

ّ.ّكغيرهمّتوبتهمّوتقبلّفيستتابونّالجماعةّوفارقواّوتركوهّدينهمّبدلواّّقدّهؤالءّكلّذلكّونحوّتنصر
ّفمنّالحدودّيشبهّليسّّاألنبياءّحدّأن"ّالسابةّالمرأةّفيّالمهاجرّإلىّعنهّهللاّرضيّبكرّأبيّكتابّفيّأنّذلكّيؤيد

ّ".ّغادرّمحاربّفهوّمعاهدّأوّمرتدّفهوّمسلمّمنّذلكّتعاطى
ّعليهّهللاّصلىّهللاّبرسولّّكذبّفقدّاألنبياءّمنّأحداّسبّأوّهللاّسبّمسلمّأيما:ّ"عنهماّهللاّرضيّسعباّابنّوعن
ّ".ّقتلّوإالّرجعّفإنّمنهاّيستتابّردةّوهيّوسلم

ّبعدّفقتلهاّتنزجرّفالّّويزجرهاّتنتهيّفالّينهاهاّكانّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّتسبّولدّأمّلهّكانتّالذيّواألعمى
ّ.ّأولىّالمسلمّفاستتابةّاستتابهاّّوقدّذميةّكانتّوإنّاستتابهاّحتىّيقتلهاّفلمّمسلمةّانتكّفإنّذلك

ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّّألنّيجوزّالّوالثانيّالسبّلخصوصّأوّإسالمهّبعدّكفرّلكونهّالسابّيقتلّأنّفإماّوأيضا
ّبعدّزنيّأوّإسالمّبعدّكفر:ّثالثّبإحدىّإالّهللاّّرسولّوأنيّهللاّإالّإلهّالّأنّيشهدّمسلمّامرئّدمّيحلّال:ّ"قال

ّّ".بهاّفيقتلّنفسّقتلّأوّإحصان
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ّقتلهّامتنعّاإلسالمّبعدّالكفرّّألجلّقتلهّيكنّلمّفإنّيقتلّولمّيزنّلمّالرجلّوهذاّمتعددةّوجوهّمنّعنهّذلكّصحّوقد
ّّقّوماّّّهللّاّّّّيّهّديّّكّيفّّ}:ّتعالىّلقولهّتقبلّتوبتهّفإنّإسالمهّّبعدّكفرّمنّوكلّإسالمهّبعدّكفرّألنهّيقتلّإنماّأنهّفثبت
ّتوبةّقبولّعلىّالدالةّاألدلةّمنّتقدمّولماّاآلية{ّّوّأّصّلّحواّّذّلكّّّّبّعدّّّّمنّّّّتاّبواّاّلّذينّّّّإالّّ}ّّ:ّقولهّإلى{ّّإيّماّنّهمّّّّبّعدّّّّكّفّروا

ّ.ّالمرتدّ
ّيجبّاإلسالم:ّ"وسلمّعليهّّهللاّصلىّوقوله{ّّسّلفّّّّقدّّّّماّّلّهمّّّّيّغّفرّّّّيّنّتّهواّنّّإّّّّكّفّرواّّلّلّذينّّّّقلّّ}:ّتعالىّقولهّفعمومّوأيضا

ّ.ّمضىّماّكلّلهّغفرّأسلمّّمنّأنّيوجبّمسلمّرواه"ّقبلهّكانّماّيهدمّواإلسالمّقبلهّما
ّإلى{ّّلّكمّّخّيرّّّّأّذنّّّّقلّّّّّأّذنّّّّهوّّّّوّيّقوّلونّّّالّنّبيّّّّيّؤّذونّّّاّلّذينّّّّوّمّنّهمّّ}:ّتعالىّقولهّفيهمّنزلّالذينّالمنافقينّفإنّوأيضا
ّآذوهّقدّهؤالءّأنّمع{ّّطاّئّفةّّّّنّعّذبّّّّمّنّكمّّّّطاّئّفةّّّّعنّّّّّنّعفّّّّإنّّ}:ّفيهمّقيلّوقد{ّّإيّماّنّكمّّّّبّعدّّّّكّفّرّتمّّّّقدّّّّتّعّتّذّرواّال}:ّقوله

ّيعذبّلمّعنهّعفىّومنّمقبولةّتوبتهمّأنّفعلمّالتوبةّمعّالعفوّيرجىّاوإنمّلهمّّمرجوّالعفوّثمّأيضاّوأيديهمّبألسنتهم
ّ.ّاآلخرةّفيّّوالّالدنياّفي

ّاّّّعّذابّهللاّّّّّيّعّذّبّهمّّّّيّتّوّلّواّّوّإنّّّّّلّهمّّّّخّيراّّّّيكّّّّيّتوّبواّّفّإنّّ}:ّقولهّإلى{ّّواّلّمّناّفّقينّّّاّلّكّفارّّّّجاّهدّّ}:ّوتعالىّسبحانهّفقولهّوأيضا
ّوالقتلّاآلخرةّفيّوالّالدنياّفيّأليماّعذاباّيعذبّتابّلمّّثمّإسالمهّبعدّكفرّإذاّالمنافقّأنّعلىّتدلّفإنهاّاآلية{ّّأّليماّّ

ّ.ّيقتلّالّأنهّفعلمّأليمّعذاب
ّعليهّهللاّصلىّالنبيّّعلىّأحدهمّاطلعّالمنافقينّمنّرجالّفيّنزلتّأنهاّعنهماّهللاّرضيّعباسّابنّعنّذكرّوقد
ّ.ّاآليةّهذهّهللاّفأنزلّقالواّماّباهللّفحلفواّّبأصحابهّفجاءّالرجلّفانطلقّوأصحابك؟ّأنتّتشتمنيّعالم:ّفقالّموسل
ّسبواّببعضّبعضهمّّخالّإذاّفكانواّتبوكّإلىّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّمعّالمنافقونّخرج:ّ"قالّالضحاكّوعن

ّفقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّإلىّحذيفةّّقالواّماّفنقلّنالديّفيّوطعنواّوأصحابهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسول
ّقالواّماّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّلرسولّفحلفوا"ّّعنكم؟ّبلغنيّالذيّّهذاّماّالنفاقّأهلّيا:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّالنبي
ّ.ّلهمّإكذاباّاآليةّهذهّّهللاّفأنزلّذلكّمنّشيئا

ّ:ّألوجهّاآلدميينّحقوقّمنّالتوبةّتضمنتّوإنّهللاّنوبيّبينهمّفيماّتوبتهمّأنّريبّفالّوأيضا
ّأنّفجازّذلكّمثلّإلىّّأكثرهمّأوّالعلماءّمنّكثيرّذهبّوقدّاستغيبهّلمنّاالستغفارّالغيبةّكفارةّقيلّقدّأنه:ّأحدها
ّمنّنالهّلماّاموجبّلهّوالتعظيمّعليهّالثناءّألنواعّّالموجبّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّبرسولّاإليمانّمنّبهّأتىّماّيكون

ّ.ّعرضه
ّدينّفيّوالوقيعةّالكفرّّمنّذلكّيتضمنّلماّأعراضهمّفيّالوقيعةّعظمتّوإنماّهللاّلحقّتابعّاألنبياءّحقّأن:ّالثاني
ّتصحّالكافرّأنّومعلومّمنهّأعظمّليكونّلئالّّالسقوطّفيّتبعتهّالوجوبّفيّهللاّحقّتبعتّفإذاّورسالتهّوكتابهّهللا

ّعلىّبعضهمّللناسّتجبّالتيّالحقوقّمنّالتوبةّبخالفّبنبوتهمّالمتعلقةّحقوقّاألنبياءّمنّلكفكذّهللاّحقوقّمنّتوبته
ّ.ّبعض
ّهللاّغفرّفقدّذلكّفعلّمنّّأنّويخبرهمّوإتباعهّبهّللتأسيّيدعوّأنهّمنهّعلمّقدّوسلمّعليهّهللاّصلىّالرسولّأن:ّالثالث

ّ.ّعرضهّّمنّلهناّعماّأسلمّقدّلمنّعفاّقدّفيكونّكفرهّفيّأسلفهّماّكلّله
ّمنّواحداّسبّإذاّفإنهّّالناسّمنّواحدّسبّوبينّوسلمّعليهّهللاّصلىّالرسولّسبّبينّالفرقّيظهرّالوجوهّوبهذه
ّبعدّموجودّهوّللسبّوالمقتضىّعنهّيعفّلمّمحضّّآدميّحقّوسبهّالسبّموجبّيناقضّماّسبهّبعدّيأتّلمّالناس
ّثبتّوإذاّباإليمانّزالّوقدّالكفرّإليهّالداعيّكانّوهناّبالحدّعنهّيزجرّلمّإنّّقبلهماّموجوداّكانّكماّواإلسالمّالتوبة

ّذيّحديثّّفيّسعيدّأبوّروىّلماّمنهّيقبلهاّأنّوجبّأظهرهاّفإذاّهللاّوبينّبينهّفيماّمنهّمقبولّوإيمانهّّتوبتهّأن
ّأالّهللاّرسولّيا:ّالوليدّبنّخالدّفقالّّالقسمةّفيّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعلىّاعترضّالذيّالتميميّالخويصرة

ّالنبيّفقال"ّقلبهّفيّليسّماّبلسانهّيقولّمصلّمنّوكم:ّ"خالدّّقال"ّيصليّيكونّأنّلعلهّال:ّ"فقالّعنقه؟ّأضرب
ّ.ّمسلمّرواه"ّبطونهمّأشقّوالّالناسّقلوبّعنّأنقبّأنّأومرّّلم:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلى
ّتعوذاّقالهاّإنما:ّقال"ّهللاّإالّّإلهّالّقالّأنّبعدّقتلتهّكيف:ّ"هللاّإالّإلهّالّقالّأنّبعدّقتلهّالذيّالرجلّفيّألسامةّوقال
ّ".ّقلبهّعنّشققتّفهال:ّ"قال

ّّتّبّتّغونّّّّمّؤّمناّّّّلّستّّّالّسالمّّّّّإّلّيّكمّّّّأّلّقىّّلّمنّّّّتّقوّلواّّوال}:ّتعالىّقولهّنزلّذلكّوفيّهذاّنحوّالمقدادّحديثّفيّوكذلك
ّإسالمهّمقيدّيصحّأوّمطلقّوهوّالسيفّرؤيةّعندّأسلمّّإذاّالحربيّأنّالمسلمينّبينّخالفّوال{ّّنّياالدّّّاّلّحّياةّّّّعّرضّّ
ّ.ّظاهرهّبخالفّباطنهّأنّتقضيّالحالّداللةّكانتّوإنّالكفرّمنّتوبتهّوتقبل
ّأنهمّلهّهللاّإخبارّمعّّهللاّإلىّسرائرهمّويكلّعالنيتهمّالمنافقينّمنّيقبلّكانّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفإنّوأيضا
ّفعلم{ّّيّناّلواّّلمّّّّبّماّّوّهّمواّّإّسالّمّهمّّّّبّعدّّّّوّكّفّرواّاّلّكّفرّّّّّكّلّمةّّّّقاّلواّّوّلّقدّّّّقاّلواّّماّّباهللّّّّّيّحّلّفونّّ}:ّوأنهمّجنةّأيمانهمّاتخذوا
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ّتعينّعلىّاالستداللّتعالىّهللاّشاءّإنّوسيأتيّهؤالءّقولّفهذاّمنهّذلكّقبلّّالكفرّمنّوالتوبةّاإلسالمّأظهرّمنّأن
ّ.ّالحججّهذهّعنّوالجوابّاستتابةّّغيرّمنّقتله

  الثاني الفصل
ّ.ّتابّثمّسبهّإذاّالذميّفي
ّ:ّأقوالّثالثةّفيهّذكرناّوقد

ّاإلمامّألصحابّوجهّوهوّأخذهّّبعدّتابّإذاّمالكّومذهبّأحمدّاإلمامّمذهبّمنّالمشهورّوهوّحالّبكلّيقتل:ّأحدها
ّ.ّفعيالشا

ّ.ّوأحمدّمالكّعنّاألخرىّالروايةّظاهرّوهوّباإلسالمّيتوبّأنّإالّيقتل:ّالثاني
ّيتأولّأنّإالّالشافعيّكالمّّعمومّظاهرّيدلّوعليهّكانّكماّالذمةّإلىّبالعودةّأوّباإلسالمّيتوبّأنّإالّيقتل:ّوالثالث
ّ.ّيقتلّوالّالذمةّإلىّعادّإذاّيعاقبّفإنهّهذاّوعلى
ّإذاّأيضاّالكافرّأنّعلىّيدلّّكلهّفإنهّالمسلمّفيّذكرناهّماّبمثلّيستدلّفإنه"ّباإلسالمّعنهّيسقطّتلالقّإن:ّ"قالّفمن
ّناقضّوأنهّمحاربّغادرّفهوّذلكّفعلّإذاّأنهّذكرواّالصحابةّّأنّأيضاّذلكّعلىّويدلّالسبّموجبّعنهّسقطّأسلم
ّالزبعرىّابنّمثلّالمشركينّمنّكثيرّكانّدوقّومالهّدمهّأسلمّعصمّإذاّالعهدّونقضّّحاربّمنّأنّومعلومّللعهد
ّفعصمّأسلمواّثمّالهجاءّبأنواعّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّيهجونّوغيرهمّالحارثّّبنّسفيانّوأبيّزهيرّبنّوكعب
ّالتيّاآلدميينّّحقوقّأنّعلىّدليلّفهوّالعهدّأهلّمنّيكونواّلمّمحاربينّكانواّوإنّوهؤالءّوأموالهمّدماءهمّّاإلسالم
ّهللاّكتابّمستندهّإجماعاّالمسلمونّأجمعّولهذاّّهللاّحقوقّعنهّتسقطّكماّعنهّسقطتّأسلمّثمّفعلهاّإذاّالكافرّايستحله
ّوالذميّعرضّأوّمالّأوّدمّمنّالمسلمينّمنّأصابهّكانّبماّيؤخذّلمّأسلمّّإذاّالحربيّالكافرّأنّالظاهرةّنبيهّوسنة
ّبهّيؤخذّلمّأسلمّّفإذاّذلكّتحريمّعليهّيوجبّلمّالذمةّوعقدّذلكّحلّدمعتقّفإنهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّّرسولّسبّإذا

ّتحريمّيوجبّكماّمناّعليهّذلكّتحريمّيوجبّّالذمةّعقدّفإنّوأعراضهمّوأموالهمّالمسلمينّدماءّمنّيصيبهّماّبخالف
ّبقصصّستداللاالّبهّيتوجهّماّأقربّفهذاّفيهّوالطعنّدينهمّسبّّعنّالكفّعليناّيوجبّكانّوإنّمنهّعليناّذلك

ّ.ّخطأّبهّّاالستداللّكانّوإنّهؤالء
ّلزناهّيقتلّكماّالحدودّمنّّحداّيقتلّأوّالسابّالحربيّيقتلّكماّحرابهّأوّلكفرهّسبّإذاّيقتلّأنّإماّالذميّفإنّوأيضا
ّكانتهاّمنّأكثرّفيهّليسّسبّهوّحيثّمنّالسبّّألنّوذلكّاألولّفتعينّباطلّوالثانيّذميّعلىّالطريقّوقطعّبذمية

ّعنهّالكفّعلىّصولحّإنماّنعمّذلكّحلّالعتقادهّشيئاّالذميّعلىّيوجبّالّّبلّالجلدّإالّيوجبّالّالقدرّوهذاّالعرض
ّدليلّإلىّفيفتقرّّشرعيّحكمّحداّللقتلّموجباّالسبّكونّوألنّحربياّوصارّالعهدّزالّالسبّأظهرّفمتىّّواإلمساك

ّأوّوحرابهّلكفرهّالقتلّكونّبينّمترددّّوذلكّيقتلّأنهّيفيدّاإنمّاألدلةّمنّيذكرّماّأكثرّإذاّذلكّعلىّدليلّوال
ّحرامّوذلكّبالرأيّللدينّشرعّذلكّفإنّواالستصالحّاالستحسانّّبمجردّاألحكامّإثباتّيجوزّوالّالسبّلخصوص

ّ:ّلوجهينّمتعذرّالمسألةّفيّقياسوال{ّهللّاّّّبهّّّّيّأّذنّّّّلمّّّّماّالّدينّّّّلّهّمّّمنّّّّشّرّعواّّشّرّكاءّّّّّلّهمّّّّأمّّ}:ّتعالىّلقوله
ّنوعّمعرفةّإلىّيفتقرّّذلكّألنّوالموانعّوالشروطّاألسبابّفيّالقياسّجريانّيمنعّالنظارّمنّكثيراّأن:ّأحدهما
ّفيّليسّوألنهّاألصلّحكمّبقاءّالقياسّوشرطّّسباّيكونّأنّعنّالسبّيخرجّذلكّألنّمتعذرّوذلكّوقدرهاّالحكمة

ّيوجبّالّالمفسدةّعمومّفيّواشتراكهماّوقدراّنوعاّالختالفهماّبهاّالسبّّإلحاقّيمكنّماّداحّللقتلّالموجبةّالجنايات
ّبالمعقولّّللدينّووضعاّبالرأيّشرعاّكانّوإالّدليلّإلىّيفتقرّالمفسدةّهذهّمثلّالمفسدةّهذهّوكونّّباالتفاقّاإللحاق
ّالملكيةّباآلراءّللخلقّوسياسةّاإلسالمّّربقّمنّوانخالعّالشريعةّروابطّعنّوانساللّالدينّمعاقدّعنّانحاللّوذلك

ّالثابتّالقتلّيسقطّاإلسالمّأنّومعلومّوحرابهّكفرهّألجلّيقتلّّإنماّأنهّفثبتّريبّبالّحرامّوذلكّالعقليةّواألنحاء
ّ.ّباالتفاقّوالحرابّللكفر
ّالقبائحّمنّيقولّأنّعسىّّماّفيهّويقولّتعالىّهللاّوبينّبينهّفيماّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّيسبّكانّلوّفالذميّوأيضا

ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّإن:ّ"يقالّأنّيجوزّوالّّالسيئاتّتلكّجميعّعنهّذلكّلمحاّورسالتهّنبوتهّواعتقدّأسلمّثم
ّفيّيقولونّالكافرينّبأنّللعلمّمقالتهّفيّمبطلّأنهّعلمّذلكّقالّومن"ّاآلخرةّّفيّوالّالدنياّفيّسبهّبموجبّيطالبه

ّومفترّومجنونّّوكاهنّساحرّقولهمّمثلّببعضهاّالقرآنّفيّعنهمّتعالىّهللاّأخبرّوقدّوأشنعهاّالمقاالتّّشرّالرسول
ّأسلمّلوّثمّالصريحّالقذفّهوّوهذاّرشدةّّلغيرّالمسيحّوأنّالفاحشةّإلىّونسبتهاّعظيماّبهتاناّمريمّفيّاليهودّوقول

ّ.ّتبعةّعليهّللمسيحّيبقىّلمّاليهودّبهّرمتهّمماّيءبرّوأنهّّورسولهّهللاّعبدّوأنهّالمسيحّبنبوةّوأقرّاليهودي
ّوأغراضّوعادتهّالدينّإلفّّلكنّمطلقاّنبوتهّيعتقدّمنّومنهمّاألميينّإلىّنبيناّنبوةّيعتقدّمنّالكفارّمنّأنّنعلمّونحن

ّمنّمنهموّيسبونهّّالّقدّفهؤالءّيتفكرّوالّإليهّينظرّالّالذيّذلكّعنّالمعرضّومنهمّاإلسالمّفيّالدخولّأخرتمنع
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ّمنّومنهمّذلكّيظهرّوالّبهّيكفرّمماّفيهّّيعتقدهّبماّويشتمهّيسبهّأوّوشتمهّسبهّعنّويكفّالرديةّالعقيدةّفيهّيعتقد
ّكالقذفّالنبيّوغيرّوسلمّعليهّهللاّصلىّللنبيّسباّيكونّمماّبهّيكفرّّلمّبماّيسبهّمنّومنهمّالمسلمينّعندّذلكّيظهر
ّالتبعاتّمنّّتبعةّعليهّيبقىّأسلمّإذاّالكافرّأنّسنةّوالّكتابّفيّيجئّولمّذلكّجميعّلهمّغفرّالكفارّّأسلمّوإذاّونحوه

ّبعدّعليهّيعاقبّأنّيجزّلمّلهّمغفوراّالسبّّإثمّكانّوإذاّمطلقاّقبلهّماّيجبّاإلسالمّأنّعلىّدليالنّوالسنةّالكتابّبل
ّ.ّاإلسالم
ّتباركّربهّعنهّيرويّفيماّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّالقّوقدّذلكّبموجبّيؤخذّلمّأسلمّثمّسبحانهّهللاّسبّفلوّوأيضا
ّتابّلوّثم"ّالصمدّاألحدّوأناّولداّاتخذتّإني:ّفقولهّّإيايّشتمهّأماّذلكّلهّينبغيّوماّآدمّابنّشتمني:ّ"وتعالى

ّاّلّذينّّّّكّفرّّّّقدّّلّّ}:ّتعالىّقالّباالتفاقّاآلخرةّفيّوالّالدنياّفيّذلكّعلىّيعاقبّلمّّسبحانهّهللاّشتمّمنّونحوهّالنصراني
ّّأّفالّّأّليمّّّّعّذابّّّّّمّنّهمّّّّكّفّرواّاّلّذينّّّّلّيّمّسنّّّّيّقوّلونّّّّعّماّّيّنّتّهواّّلمّّّّوّإنّّّّواّحدّّّّإّلهّّّّإالّّّّإّلهّّّّمنّّّّوّماّّثالّثةّّّّثاّلثّّّهللّاّّّّّإنّّّّقاّلوا

ّإنماّفإنهّهللاّسبّمنّأعظمّيكونّالّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّفسب{ّّرّحيمّّّّغّفورّّّهللاّّّوّّّّوّيّسّتّغّفّروّنهّّّهللاّّّّّإّلىّّيّتوّبونّّ
ّسبّبينّالفرقّيظهرّوبهذاّأولىّفالتابعّباإلسالمّالمتبوعّسقطّفإذاّّهللاّلحقّتابعاّحقهّلكونّللقتلّموجباّوصارّعظم

ّواألذىّبعدهّوماّاإلسالمّقبلّماّبينّيختلفّالّالناسّمنّالواحدّسبّفإنّالمؤمنينّّمنّغيرهمّوسبّاألنبياء
ّزالّفإنهّقدّوسلمّعليهّهللاّّصلىّالنبيّسبّبخالفّسواءّوبعدهّالسابّاإلسالمّقبلّالمسبوبّتلحقّالتيّوالغضاضةّ

ّوتقديسهّوتوحيدهّباإليمانّّهللّالسبّتبدلّكماّلهّوالمدحةّعليهّوالثناءّوالتوقيرّلهّبالتعزيرّوتبدلّباإلسالمّموجبه
ّ.ّوعبادتهّتحميدهو

ّحيثّفمن{ّّرّسوالّّّّبّشراّّّّّإالّّّكّنتّّّّهلّّّّرّبيّّسّبّحانّّ}:ّقالّكماّالرسالةّونعتّالبشريةّنعتّلهّالرسولّأنّذلكّيوضح
ّحيثّمنّللعقوبةّموجبّفسبهّبهّخصهّبماّوفضلهّّسبحانهّهللاّميزهّقدّرسولّهوّحيثّومنّالبشرّأحكامّلهّبشرّهو
ّهوّحيثّمنّالقتلّأوجبّإنماّلكنّبهّهللاّخصهّبماّرسولّهوّحيثّمنّللعقوبةّّوموجبّمؤمنينالّمنّكغيرهّبشرّهو

ّانقطعّالسابّّأسلمّفإذاّفقطّهللّحقّرسولّهوّحيثّمنّوسبهّقتالّيوجبّالّبالبشريةّالمتعلقّالسبّألنّّفقطّرسول
ّحقّويبقىّالسبّذلكّموجبّهوّالذيّلالقتّّفسقطّبالمرسلّالمتعلقّالسبّحكمّانقطعّكماّبرسالتهّالمتعلقّالسبّحكم

ّ.ّثمانينّجلدّّيوجبّإنماّالبشريةّوحقّالسبّهذاّمنّبشريته
ّحقّويبقىّالرسالةّوحقّهللاّّحقّيسقطّاإلسالمّإن:ّقال"ّالقذفّلغيرّلسبهّويعزرّإسالمهّبعدّلقذفهّيجلدّإنه:ّ"قالّفمن

ّ.ّإسالمهّبعدّالمؤمنينّيعجمّّسابّيؤدبّكماّسابهّفيؤدبّاآلدميينّمنّكغيرهّاآلدميةّخصوص
ّإذاّالواحدةّالجريمةّفإنّّالرسالةّحقّفيّوانغمرّالنبوةّحقّفيّاندرجّالحقّهذا:ّقال"ّبشيءّيعاقبّالّإنه:ّ"قالّومن

ّاآلدميّحقّفيّوالقذفّبالقتلّالمتعلقّهللاّحقّاندرجّّولهذاّالفقهاءّأكثرّعندّأخرىّعقوبةّمعهّتوجبّلمّالقتلّأوجبت
ّحقّفيّالبشريةّحقّهناّاندرجّكذلكّالحرمةّمنّانتهكهّماّعلىّيعاقبّلمّالقذفّّوحدّالقصاصّعنّللجانيّعفيّفإذا

ّعنهّعفاّإذاّاإلمامّّيعزرهّالقاتلّأنّمالكّمذهبّفإنّالفقهاءّبينّخالفّعليهماّالمقيسّاألصلينّهذينّوفيّّالرسالة
ّّ.الدمّولي
ّتعزيراّأوّحداّيؤدبّهل"ّباإلسالمّّيسقطّالقتلّإن:ّ"قالّمنّدتردّوكذلكّبالعفوّيسقطّالّالقذفّحدّأنّحنيفةّأبيّوعند
ّأوّسابهّبقتلّأمرواّأوّسابهّقتلواّالصحابةّبأنّعليناّيستدلّالّ:ّقالّالقولّهذاّقالّومنّوالسب؟ّالقذفّخصوصّعلى

ّاألسيرّيقتلّكماّاألصليّلكفرهّيقتلّفإنهّترددّبالّيستتابّالّسبهّإذاّالذميّفإنّّاستتابةّغيرّمنّسابهّقتلّأرادوا
ّ.ّدمهّعصمّأسلمّلوّلكنّإجماعاّالمرتدّكاستتابةّيستتابّالّذلكّومثلّّالحربي
ّأسلمّفإنّنقتلهّفإناّأسرناهّّوقدّالمسلمينّآذىّحربيّكأنهّيستتابّوالّيقتلّفإنهّالذمةّأهلّمنّشتمهّفيمنّيقولّكذلك
ّ.ّالقتلّعنهّسقط

ّ.ّالذميّسبهّإذاّّفيهّترددّالّوهذاّيستتابّوالّيقتلّأنهّهيّإنماّوغيرهماّوأحمدّمالكّنصوصّأكثرّوكذلك
ّوأولىّالمرتدّيستتابّكماّفيستتابّّالقتلّعنهّسقطّأسلمّإذاّأنهّيعلمّالّقدّإنه:ّيقولّفقد"ّيستتابّالذميّإن:ّ"قالّومن
ّ.ّجائزّغيرّّهللاّرساالتّوتبليغهمّإليهمّاإلعذارّقبلّالكفارّقتلّفإن
ّأنّدفعهّيمكنّالّثبوتاّثبتّّوقدّأسيرّأصليّكافرّكلّقتلّفيّالكتبّفيّجاءّلماّالقياسّوهّهذا:ّقالّيستتبهّلمّومن
ّكانواّوإنّعليهمّلإلسالمّعرضّغيرّمنّاألسرىّمنّّكثيراّيقتلونّكانواّالراشدينّوخلفاءهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبي

ّعليهّهللاّصلىّالنبيّفإنّبالسيرةّالعلمّلأهّمنّاثنانّفيهّيختلفّالّظاهرّوخيبرّّقريظةّقصةّفيّوذلكّللعهدّناقضين
ّاألشرفّّابنّبقتلّأمرّوقدّاإلسالمّعليهمّيعرضّأنّغيرّمنّرقابهمّوضربّالعهدّنقضواّأنّبعدّأسرىّّأخذهمّوسلم
ّ.ّالعهدّنقضّوقدّورسولهّهللاّيؤذيّكانّألنهّقتلهّوإنماّعليهّلإلسالمّعرضّغيرّمن
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ّبذلّقدّحربيّبمنزلةّّالحالّهذهّفيّإنه:ّقال"ّفيهّاإلمامّخيرّأوّتوبتهّلتقبّالذمةّإلىّبالعودّتابّإذا:ّ"قالّومن
ّّ.عنهّالكفّفيجبّصاغرّوهوّيدّعنّالجزية
ّاألسرّحكمّعنهّيزيلّالّّإسالمهّفإنّأسلمّلوّاألصلّالحربيّاألسيرّأنّوهوّعليهّالتنبيهّمنّبدّالّمعنىّهناّأنّواعلم

ّفيهّاإلمامّيخيرّأوّوأحمدّالشافعيّمذهبّفيّالقولينّّكأحدّوالصبيانّنساءالّبمنزلةّللمسلمينّرقيقاّيصيرّأنّإماّبل
ّ.ّالمذهبينّفيّاآلخرّّالقولّعلىّالقتلّغيرّالثالثةّبين

ّثقيفّفأسرتّعقيلّلبنيّّحلفاءّثقيفّكانت:ّ"قالّحصينّبنّعمرانّعنّصحيحهّفيّمسلمّروىّماّذلكّعلىّوالدليل
ّعقيلّبنيّمنّرجالّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّّرسولّأصحابّوأسرّسلموّعليهّهللاّصلىّالنبيّأصحابّمنّرجلين

ّبم:ّفقالّشأنك؟ّما:ّفقالّفأتاهّمحمدّيا:ّفقالّالوثاقّفيّوهوّوسلمّّعليهّهللاّصلىّعليهّفأتىّالعضباءّمعهّوأصابوا
ّياّمحمدّّيا:ّفناداهّعنهّانصرفّثمّثقيفّمنّحلفائكّبجريرةّأخذتك:ّفقالّالعضباءّيعنيّالحاج؟ّّسابقةّوأخذتّأخذتني
ّوأنتّقلتهاّلو:ّقالّمسلمّإني:ّقالّّشأنك؟ّما:ّفقالّإليهّفرجعّرقيقاّرحيماّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّوكانّمحمد
ّفأطعمنيّجائعّإني:ّفقالّشأنك؟ّما:ّفقالّفأتاهّمحمدّياّمحمدّّيا:ّفناداهّانصرفّثمّالفالحّكلّأفلحتّأمركّتملك

ّكلّيفلحّلمّاألسرّبعدّأسلمّإذاّأنهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفأخبرّبالرجلينّففدىّحاجتكّّهذه:ّقالّفاسقنيّوظمآن
ّ".ّإطالقهّيوجبّالّاإلسالمّذلكّوأنّاألسرّقبلّأسلمّإذاّكماّالفالحّ

ّنبيالّيطلقهّفلمّذلكّقبلّّأسلمّقدّأنهّأخبرّبلّاألسرّبعدّاإلسالمّأظهرّعنهّهللاّرضيّالمطلبّعبدّبنّالعباسّوكذلك
ّفكذلكّرقهّدوامّذلكّيمنعّلمّللمسلمينّرقيقّأسلمّّلوّفإنهّذلكّيقتضيّوالقياسّنفسهّفدىّحتىّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّمنّأخذّماّعليهّيردّأنّيوجبّالّإسالمهّأنّكماّلالسترقاقّومجوزّرقّنوعّّألنهّأسرهّدوامّيمنعّالّاألسيرّإسالم
ّريبّبالّأشدّحالهّالناقضّللعهدّفهذاّاألصلّحربيّهوّممنّأسرّأنّبعدّأسلمّمنّحالّهذاّكانّفإذاّّاإلسالمّقبلّماله
ّرقيقاّيصيرّأنّفإماّدمهّعصمّقدّقلناّحيثّبلّيطلقّّإنه:ّيقالّأنّيجزّلمّأيديناّفيّوهوّالعهدّنقضّأنّبعدّأسلمّفإذا

ّلمّومنّالعهدّناقضّسترقاقاّيجوزّمنّقولّقياسّوهذاّفيهّيتخيرّأنهّأوّالمالّّلبيتّوثمنهّذلكّبعدّيبيعهّأنّولإلمام
ّعليهّقولهّومعنىّّيقتلّولمّيسترقّلمّاإلسالمّإلىّعادّإذا:ّويقولّالمرتدّبمنزلةّهذاّيجعلّفإنهّاسترقاقهمّّيجوز
ّحالهّيكنّلمّأمرهّيملكّوالّأسلمّمنّأنّعلىّّدليل"ّالفالحّكلّأفلحتّأمركّتملكّوأنتّأسلمتّلو:ّ"والسالمّالصالة
ّيجبّلمّالجزيةّبذلّإذاّأنهّعلىّدليلّأيضاّهذاّوفيّبحالّبينهماّالتسويةّّتجوزّفالّأمرهّكمالّوهوّأسلمّمنّكحال
ّ.ّاسترقاقهّينفيّماّالحديثّفيّليسّلكنّأولىّالجزيةّفببذلّباإلسالمّإطالقهّيجبّّلمّإذاّفإنهّإطالقه
 . فصل

ّّإنّّ}:ّسبحانهّقولهّالجمهورّّمذهبّهوّكماّأخذهّبعدّالتوبةّأظهرّوإنّاستتابةّغيرّمنّيقتلّالمسلمّأنّعلىّوالدليل
ّ.ّ{ّّمّهيناّّّّعّذاباّّّّّلّهمّّّّوّأّعدّّّّواآلّخّرةّّّالّدّنّياّّفيّهللّاّّّّلّعّنّهمّّّّوّرّسوّلهّّّهللاّّّّّيّؤّذونّّّاّلّذينّّ
ّوالذينّورسولهّهللاّيؤذونّّالذينّذكرّسبحانهّألنهّاألخذّبعدّتابّوإنّقتلهّتحتمّويقتضيّقتلهّيقتضيّهذاّأنّتقدمّوقد

ّعقوبةّألنّوأحرىّأولىّهؤالءّفعقوبةّاألخذّبعدّتابواّّإذاّتسقطّالّأولئكّعقوبةّكانتّفإذاّوالمؤمناتّالمؤمنينّيؤذون
ّّ.عليهّباقّهوّكفرّمجردّعلىّّالّبلسانهّقالهّالذيّاألذىّعلىّكليهما
ّينتهّلمّمنّأنّيقتضيّوهو{ّّتّقّتيالّّّّّوّقّتّلواّّأّخّذواّّثّقّفواّّأّيّنّماّّمّلّعوّنينّّ}:ّقولهّإلى{ّاّلّمّناّفّقونّّّّيّنّتهّّّّلمّّّّلّئنّّ}:ّقالّفإنهّوأيضا
ّ.ّاألخذّّقبلّكانّماّالعاصمّاالنتهاءّأنّفعلمّويقتلّيؤخذّفإنه

ّفيّفدخلّملعونّوهذاّاألخذّّقبلّانتهىّيكنّلمّإذاّقتلّأخذّمتىّالملعونّأنّفعلمّللعنّتفسيراّذلكّجعلّفإنهّوأيضا
ّ.ّاآلية
ّّفيّّلّعّنواّاّلّمّؤّمّناتّّّاّلّغاّفالتّّّّاّلّمّحّصّناتّّّّيّرّمونّّّاّلّذينّّّّإنّّ}:ّتعالىّقولهّفيّقالّأنهّعباسّابنّعنّقدمناهّماّذلكّيؤيد
ّتوبةّفيهاّليسّصةخاّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّوأزواجّّعائشةّشأنّفيّهذه:ّ"قال{ّّعّظيمّّّّعّذابّّّّوّلّهمّّّّواآلّخّرةّّّالّدّنّيا
ّفجعل{ّّوّأّصّلّحواّّذّلكّّّّبّعدّّّّمنّّّّتاّبواّاّلّذينّّّّإالّّ}:ّقولهّإلى{ّّشّهّداءّّبّأّرّبّعةّّّّيّأّتواّّلمّّّّثمّّّّاّلّمّحّصّناتّّّّيّرّمونّّّّواّلّذينّّ}:ّقرأّثم

ّأنّبينّقدّعباسّّابنّفهذاّفسرّامّحسنّمنّرأسهّفيقبلّيقومّأنّرجلّفهم:ّقال"ّتوبةّألولئكّيجعلّولمّتوبةّّلهؤالء
ّ.ّمنهاّأبلغّاألخرىّواللعنةّلهّتوبةّالّاللعنةّهذهّلعنّمن

ّالّمؤذيهّأنّفعلمّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّألجلّقولهّعلىّاللعنةّهذهّاستحقّإنماّالمؤمنينّأمهاتّقاذفّأنّيقرره
ّ.ّلهّتوبة

ّ.ّاآليةّ{ّّفّساداّّّاأّلّرّضّّّفيّّوّيّسّعّونّّّّوّرّسوّلهّّّهللاّّّّاّرّبونّّّيحّّّاّلّذينّّّّجّزاءّّّّإّنّما}:ّسبحانهّقولهّوأيضا
ّورسولهّهللّمشاقّورسولهّّهللّالمحادّوأنّورسولهّهللّمحادّأنهّمنّتقريرهّتقدمّكماّورسولهّهللّمحاربّالسابّوهذا

ّبمسالمّفليسّّمنهّيسلمّلمّآذاهّنومّمنكّويسلمّمنهّتسلمّالذيّوالمسالمّالمسالمّضدّالمحاربّورسولهّوألنّهللّمحارب



113 

 عبدالرؤوف أبومجد البيضاوي: اختزال وتوضيب                       (                ص)تم الرسولاالصارم المسلول على شمختزل 

ّأعظمّمنّوهوّحاربهّفقدّعاداهّومنّلهّّعدواّسماهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّوجهّغيرّمنّتقدمّوقدّمحاربّفهو
ّّنّحنّّّّماّإنّّّّقاّلواّاأّلّرّضّّّفيّّتّفّسّدواّالّّلّهمّّّّقيلّّّّوّإّذا}:ّالمنافقينّّصفةّفيّتعالىّهللاّقالّبالفسادّاألرضّفيّالساعين
ّ.ّ{ّّيّشّعّرونّّّالّّوّلّكنّّّاّلّمّفّسّدونّّّّّهمّّّّإّنّهمّّّّأالّّمّصّلّحونّّ

ّّفيّّسّعىّّتّوّلىّّوّإّذا}ّّ:ّوقوله{ّّإّصالّحّهاّّبّعدّّّاأّلّرّضّّّفيّّتّفّسّدواّّوال}:ّقولهّمثلّالفسادّذكرّمنّالقرآنّفيّماّوكل
ّإذّاألرضّفيّفسادّلكلّأصلّفإنهّفيهّداخلّالسبّّفإنّذلكّوغير{ّاّلّفّسادّّيّحبّّّالّهللّاّّوّّ}:ّقولهّإلى{ّّفيّهاّّلّيّفّسدّّّاأّلّرّضّ

ّ.ّواآلخرةّوالدنياّالدينّّصالحّعمادّهيّالتيّللنبوةّإفسادّهو
ّاآليةّفيّالمذكورةّالعقوباتّّبإحدىّيعاقبّأنّوجبّبفسادّاألرضّفيّساعياّورسولهّهللّمحارباّالسابّهذاّكانّوإذا
ّأنّفيجبّالطريقّقطعّفيّقتلّمنّكعقوبةّبالقتلّمتعينةّّعقوبتهّأنّعلىّاألدلةّقدمناّوقدّعليهّالقدرةّقبلّيتوبّأنّإال
ّفالّالقدرةّبعدّتابّإنماّذلكّبعدّتابّثمّالبينةّعليهّقامتّالذيّالسابّوهذاّعليهّالقدرةّّقبلّيتوبّأنّإالّعليهّذلكّيقام

ّهللاّصلىّالنبيّقالّكماّّمطلقاّالعقوبةّعنهّتسقطّلمّاألخذّبعدّأسلمّإذاّالحربيّالكافرّكانّولهذاّعنهّالعقوبةّتسقطّ
ّوغيرهّاالسترقاقّبجوازّأوّباالسترقاقّيعاقبّبلّ"ّالفالحّكلّأفلحتّأمركّتملكّوأنتّقلتهاّلو:ّ"للعقيليّوسلمّعليه
ّّ.بالقتلّعقوبتهّفتعينّباليدّمحاربةكالّباللسانّالمحاربةّإذّكالعرنيينّّاسترقاقهّيمكنّفلمّمحاربّمرتدّهذاّولكن
ّالذيّبقتلّأمرّفإنهّاستتابةّّغيرّمنّالسابّقتلّعلىّوجهّغيرّمنّدلتّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفسنةّوأيضا
ّمنّعلىّحملناهّأوّظاهرهّعلىّالحديثّأجريناّسواءّّالسابّقتلّيقتضيّذلكّأنّذكرناّوقدّاستتابةّغيرّمنّعليهّكذب
ّ.ّاستتابةّغيرّمنّالعزىّمالّقسمّفيّعليهّطعنّالذيّبقتلّأمرّأنهّالشعبيّحديثّّفيّوكذلكّيشينهّكذباّعليهّكذب
ّبعدّألحدّتكنّلمّإنها"ّّ:ّقالّاستتابةّغيرّمنّشتمهّالذيّالرجلّيقتلّأنّبرزةّأبوّاستأذنهّلماّبكرّأبيّحديثّوفي

ّلمّالذيّقتلّعنهّهللاّرضيّوعمرّاستتابةّغيرّّمنّشتمهّمنّقتلّلهّكانّأنهّفعلم"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسول
ّأنواعّأدنىّمنّوهوّذلكّعلىّبإقرارهّالقرآنّفنزلّأصالّاستتابةّّغيرّمنّوسلمّعليهّهللاّصلىّبحكمهّيرض

ّ.ّبأعالها؟ّّفكيفّبهّاالستخفاف
ّعنّوامتنعّدمهّهدرأّّأسلمّأنّبعدّبهّعابهّافتراءّوافترىّعليهّطعنّلماّسرحّأبيّبنّسعدّبنّهللاّعبدّفإنّوأيضا
ّأنّقبلّأسلمّقدّتائباّمسلماّجاءهّقدّكانّأنهّوذكرناّّأسلمّوإنّيقتلّالسابّأنّعلىّمنهّالداللةّتقريرّتقدمّوقدّمبايعته
ّيريدّجاءّقدّأنهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعلمّوقدّاإلسالمّيريدّجاءّقدّّأوّواحدّغيرّعنّرويناهّكماّإليهّيجيء
ّ.ّفيقتلهّرجلّإليهّيقومّأنّانتظارّعنهّّكفّثمّاإلسالم
ّفيماّهذاّقررناّوقدّتابّّوإنّتائباّجاءّوإنّقتلهّيجوزّبلّتوبتهّقبولّيجبّالّالطاعنّالمرتدّهذاّمثلّأنّفيّنصّوهذا
ّوأنّإسالمهّمجردّالّعنهّوسلمّعليهّهللاّّصلىّهللاّرسولّعفوّدمهّعصمّالذيّأنّأخرىّوجوهّمنّوهناّمضى

ّوسلمّعليهّهللاّصلىّبموتهّبطلّوالعفوّالدمّاحتقنّوسلمّعليهّهللاّّصلىّهللاّرسولّوبعفوّاإلثمّمحىانّوالتوبةّباإلسالم
ّ.ّتائباّجاءّوإنّقتلهّجوازّفيّنصّفيقتلهّالقومّبعضّإليهّيقومّحتىّبيعتهّمنّوامتناعهّحقهّيعفواّعنّأنّلألمةّوليس
ّوجهّغيرّمنّبيناّقدّألناّّعليهّقدرناّأنّبعدّوتابّسبّمنّدمّنعصمّأنّعلىّلناّدليالّفليسّذلكّبعدّدمهّعصمةّوأما
ّعفوّوتعذرّذلكّفعلّإذاّقتلهّوجوبّفيّاألمةّبينّّخالفّالّممنّسبهّعمنّيعفوّكانّقدّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأن

ّفارتدّمامسلّكانّألنهّالسابّقتلّعلىّيدلّخطلّبنّهللاّعبدّحديثّأنّأيضاّّذكرناّوقدّعنهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبي
ّ.ّاستتابةّغيرّمنّفقتلّّيهجوهّوكان
ّذاكّوماّاستتابةّغيرّمنّّوسراريهّأزواجهّفيّآذاهّمنّقتلّفيّبكرّأبيّوأثرّالمرفوعّأنسّحديثّمنّتقدمّفماّوأيضا

ّغيرهّومنّمنهّيحرمّالسبّأنّبدليلّمنهّأذىّّأشدّالسبّأنّومعلومّهللاّحرمهّولذلكّاألذىّمنّنوعّأنهّألجلّإال
ّأيّيؤذيهّمنّقتلّووجوبّيؤذيهّماّتحريمّفيّمبالغةّذاكّوإنماّوسلمّّعليهّهللاّصلىّمنهّإالّيحرمّالّاألزواجّونكاح
ّ.ّاستتابةّّغيرّمنّكانّأذى

ّأنّومعّالبلدّأهلّلعامةّّأمانهّمعّبالهجاءّبألسنتهنّيؤذينهّكنّالالتيّالنسوةّبقتلّأمرّوسلمّعليهّهللاّصلىّفإنهّوأيضا
ّالنساءّمنّالحربيةّوالكافرةّقتلّمنّقتلّحينّمنهنّّواحدةّيستتبّولمّالقتلّيوجبّماّتفعلّأنّإالّوزيجّالّالمرأةّقتل
ّمنّقتلّأنّفعلمّيستتبنّولمّيقاتلنّأنّغيرّمنّقتلنّالنسوةّوهؤالءّتستتابّّحتىّتقتلّالّوالمرتدةّتقاتلّلمّإنّتقتلّال

ّ.ّحربيةّعنّصدورهّمنّأعظمّمعاهدةّأوّمةمسلّعنّذلكّصدورّفإنّاستتابةّبدونّجائزّّفعلهنّمثلّفعل
ّمقتطعّذنبّالسبّأنّعلىّتدلّالسنةّأنّهناّوذكرناّإعادتهّعنّأغنىّبماّمضىّفيماّالدالالتّهذهّبعضّبسطناّوقد
ّارتدّإنّفأماّالكفرّعنّالتوبةّهيّإنماّالمرتدّدمّالدمّتحقنّالتيّوالتوبةّّالمحاربةّجنسّمنّوهوّالكفرّعمومّعن

ّالمالّّواستاقّاألنصاريّقتلّحيثّحبابةّبنّمقيسّفعلّوكماّالعرنيونّفعلّكماّالمالّوأخذّالدمّّسفكّمثلّبمحاربة
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ّالعرنيينّمثلّفيّلهّقيلّوكماّّحبابةّبنّمقيسّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّقتلّكماّقتلهّيتعينّفهذاّمرتداّورجع
ّ.ّفقطّارتدّمنّبمنزلةّيكنّلمّوالمحاربةّدةالمحاّّجنسّمنّبكالمّتكلمّمنّفلذلك"ّيقتلواّأنّجزاؤهمّإنما"

ّالمجردّالمرتدّوبينّالسابّّبينّفرقواّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأصحابّأنّمنّأحمدّاإلمامّاعتمدهّماّوأيضا
ّضبعّذكرّتقدمّوقدّسابهّقتلواّأنهمّثبتّقدّأنهّوذلكّّباستتابتهّوأمرواّالثانيّواستتابواّاستتابةّغيرّمنّاألولّفقتلوا
ّيسبهّمنّتوبةّيقبلونّالّكانواّأنهمّبذلكّفثبتّباستتابتهّويأمرونّالمرتدّيستتيبونّّكانواّأنهمّعنهمّتقدمّقدّأنهّمعّذلك
ّالمسلمّخصّومنّّالمرتدينّمنّنوعّالقولّهذاّعلىّفإنهّكالمرتدّاستتابتهّلشرعتّقبلتّلوّتوبتهّألنّالمسلمينّّمن
ّأنّمعّاستتابةّغيرّمنّيقتلّالحربيّفإنّالقتلّّإسالمهّعنهّيسقطّالّلساباّالكافرّأنّعلىّذلكّيدلّال:ّقالّبذلك

ّعباسّابنّعنّروىّماّإالّالسابّباستتابةّأمرّأنهّالصحابةّمنّأحدّّعنّيبلغناّولمّإجماعاّالقتلّعنهّيسقطّإسالمه
ّعليهّّهللاّصلىّهللاّبرسولّكذبّفقدّاألنبياءّمنّأحداّسبّأوّهللاّسبّمسلمّأيما:ّ"ولفظهّمقالّّعنهّالحديثّإسنادّوفي
ّأنهّعلىّبناءّوسبهّاألنبياءّمنّّشخصّبنبوةّكذبّفيمنّأعلمّوهللاّوهذا"ّقتلّوإالّرجعّفإنّيستتابّردةّوهيّوسلم
ّاألنبياءّبعضّبنبوةّكذبّمنّأنّريبّوال"ّوالسالمّالصالةّّعليهّهللاّبرسولّكذبّفقد:ّ"قولهّإلىّترىّأالّبنبيّليس
ّكانّمنّأماّكالمرتدّفهوّأمرهّأظهرّهذاّفإنّالقرآنّآياتّببعضّكذبّكمنّتوبتهّّقبلتّتابّمثّذلكّعلىّبناءّوسبه
ّّ.مسألتناّهوّفهذاّسبهّأظهرّثمّالنبيّبنبوةّّاإلقرارّيظهر
"ّتوبةّلهّغيرهنّوقاذفّّتوبةّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأزواجّلقاذفّليس:ّ"يقولّكانّأنهّعنهّرويناّقدّأناّهذاّيؤيد

ّوقاذفهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسابّأنّمذهبهّّأنّفعلمّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّلحقّرعايةّذلكّأنّومعلوم
ّ.ّنحوهّأوّذكرناهّماّصحتّّإنّعنهّاألخرىّالروايةّوجهّوأنّلهّتوبةّال

ّبهّاالستهانةّلىعّدليلّّهوّبلّبهّوكفرهّاعتقادهّفسادّعلىّدليلّبنبوتهّاإلقرارّيظهرّممنّشتمهّأوّسبهّفإنّوأيضا
ّوالنقصّوسبهّذمهّمنهّيتصورّلمّوإجاللهّإلكرامهّّموجبّواإليمانّقلبهّفيّاإليمانّوقرّمنّفإنّبحرمتهّواالستخفاف

ّكان:ّ"قالّعباسّابنّعنّرويّكماّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّبشتمّيستخفّّمنّنفاقاّالمنافقينّأقبحّمنّكانّوقدّبه
ّالظلّعنهمّّتقلصّكانّقدّالمسلمينّمنّنفرّفيّنسائهّحجرّمنّحجرةّظلّفيّجالساّوسلمّعليهّهللاّّصلىّهللاّرسول
ّعالم:ّفقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّفدعاهّأزرقّرجلّفجاءّتكلموهّفالّشيطانّبعينّينظرّإنسانّسيأتيكم:ّفقال

:ّوتعالىّتباركّهللاّفأنزلّإليهّواعتذرواّلهّفحلفواّبهمّّفجاءّفانطلقّبأسمائهمّدعاهمّوفالن؟ّوفالنّأنتّتشتمني
ّّيّومّّ}ّتعالىّهللاّفأنزل:ّوقالّصحيحهّفيّالحاكمّورواهّالفراتّبنّمسعودّأبوّّرواهّاآلية{ّّعّنّهمّّّّلّتّرّضّواّّلّكمّّّّيّحّلّفونّّ}

ّزوالّعلىّيدلّّالّذلكّبعدّلتهبرساّاإلقرارّفإظهارّبهّمستهينّكافرّأنهّثبتّوإذاّاآلية{ّّلهّّّّفّيّحّلّفونّّّّجّميعاّّّّهللاّّّّّيّبّعّثّهمّّ
ّالباطنّعلىّدليلّقامّفإذاّبخالفهّالباطنّّأنّيثبتّلمّإذاّمعتمداّصحيحاّدليالّيكونّإنماّالظاهرّألنّواالستهانةّالكفر

ّّ.بخالفهّالباطنّأنّعلمّقدّظاهرّإلىّيلتفتّلم
ّيحكمّأنّلهّويجوزّالعدولّّبذلكّدهعنّشهدّوإنّعلمهّبخالفّيحكمّأنّللحاكمّيجوزّالّأنهّعلىّالعلماءّاتفقّولهذا

ّلم"ّابنيّهذا"ّمنهّأكبرّهوّلمنّيقولّأنّمثلّفيهّكاذبّّأنهّعلمّإقراراّأقرّلوّأيضاّوكذلكّخالفهاّيعلمّلمّإذاّبشهادتهم
ّوالعمومّوالنهيّاألمرّومثلّالواحدّالعدلّخبرّمثلّالشرعيةّاألدلةّوكذلكّّالعلماءّباتفاقّميراثهّوالّنسبهّيثبت
ّ.ّكثيرةّهذاّونظائرّلظاهرهاّمخالفّباطنهاّأنّعلىّيدلّمنهاّأقوىّدليلّيقومّأنّإالّإتباعهاّّيجبّاسوالقي
ّبرسالتهّاإلقرارّفإظهارهّّلهّواستهانتهّبهّوتكذيبهّعقيدتهّفسادّعلىّالدليلّقامّقدّالرجلّهذا:ّفنقولّهذاّعلمتّفإذا
ّيقبلّالّمنّنكتةّوهذهّعليهّاالعتمادّيجوزّفالّّداللتهّطلتبّالقدرّوهذاّهذاّقبلّيظهرهّكانّمماّأكثرّفيهّليسّاآلن
ّحنيفةّأبيّعنّالروايتينّمنّالمنصورّوهوّسعدّبنّوالليثّوأصحابهّّومالكّالمدينةّأهلّمذهبّوهوّالزنديقّتوبة
ّ.ّالشافعيّعنّالمشهورّوهوّيستتابّأنهّوعنهماّأصحابهّمنّكثيرّنصرهاّأحمدّّعنّالرواياتّإحدىّوهو
ّ.ّأحمدّعنّالثالثةّالروايةّّأيضاّوهذاّتوبتهّقبلتّأقتلهّأنّقبلّتابّإنّلكنّاستتابةّغيرّمنّأقتله:ّآخراّيوسفّأبوّوقال
ّمنّأخرّبدالالتّالسببّّاعتضدّالكفرّعلىّيدلّمماّونحوهّالسبّمنهّتكررّقدّالسابّكانّفإذاّالمأخذّهذاّوعلى

ّزندقتهّثبوتّفيّأبلغّذلكّكانّوالزنديقّالنفاقّدالالتّّمنّلكذّونحوّهللاّبفرائضّواالستهانةّهللاّبحرماتّاالستخفاف
ّهذاّمثلّقتلّفيّيتوقفّأنّينبغيّوماّاألمورّهذهّثبوتّمعّاإلسالمّمنّيظهرّّماّمجردّمنهّيقبلّالّأنّوفيّوكفره
ّتعطلّفكيفّذلكّّقبلّتكنّلمّحاالّلهّتجددّلمّأخذهّبعدّهذاّتوبةّإذّاإلسالمّمنّيظهرّبماّالقتلّعنهّيسقطّّالّأنّوفي

ّاإلسالمّحسنّعلىّيدلّماّواألعمالّاألقوالّمنّمنهّظهرّالسلطانّإلىّرفعهّأنهّقبلّلوّنعمّموجب؟ّبغيرّالحدود
ّ.ّذكرهّتعالىّهللاّشاءّإنّسيأتيّالقولّهذاّأهلّبينّخالفّوفيهّالحالّهذهّفيّيقتلّلمّذلكّّعنّوكف
ّإقامةّآياتّتحملّاألولّّوعلىّالنفاقّمنّالتوبةّآياتّتحملّقطّنفاقهّيظهرّلمّممنّمنهّأخفّهوّومنّهذاّمثلّوعلى
ّ.ّالحد
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ّأوّسبهّيبيحّلدينّيظهرّكانّّفإنهّأسلمّإذاّالكافرّوبينّبينهّالفرقّيظهرّبهذا:ّقالّأسلمّإذاّالذميّعنّالقتلّأسقطّمنّثم
ّماّيعارضهّولمّانتقالهّحةصّعلىّدليالّذلكّفكانّّوتوقيرهّتعزيرهّيوجبّالذيّاإلسالمّدينّفأظهرّسبهّمنّيمنعهّال

ّعدمّمعّالكفرّدليلّظهورّمنّقررناهّكماّالزنديقّتوبةّقبولّعدمّعلىّمبنيةّّالطريقةّوهذهّبهّالعملّفوجبّيخالف
ّ.ّالجليّالقياسّمنّوهوّاإلسالمّّدليلّظهور
:ّقولهّإلى{ّّتّفّتّنيّّوالّّليّّاّئّذنّّّّيّقولّّّّمنّّّّوّمّنّهمّّ}:ّوتعالىّقولهّاستتابةّغيرّمنّوالمنافقّالزنديقّقتلّجوازّعلىّويدل

ّ.ّ{ّّبأّّيّديّناّّأوّّّّعّنّدهّّّّمنّّّّبّعّذابّّّهللّاّّّّيّصيّبّكمّّّّّأنّّّّبّكمّّّّنّتّرّبصّّّّوّنّحنّّّاّلّحّسّنّيّينّّّّإّحّدىّّإالّّّّبّناّّتّرّبّصونّّّّهلّّّّقلّّ}
ّمنّيبطنونهّماّعلىّالعذابّّألن:ّقالواّكماّوهوّقتلناكمّقلبوكمّفيّماّأظهرتمّإن:ّبالقتل{ّّبأّّيّديّناّّأوّّ}:ّالتفسيرّأهلّقال

ّلمّوزندقتهّنفاقهّظهرّماّبعدّالتوبةّمنّيظهرهّماّقبولّّيجبّالمنافقّكانّولوّلكفرهمّالقتلّإالّيكونّالّبأيديناّالنفاق
ّأظهروهّماّعلىّنعذبهمّأنّردناأّكلماّألناّبأيديناّأوّعندهّمنّبعذابّتعالىّّهللاّيصيبهمّأنّبهمّنتربصّأنّيمكن

ّّ.التوبةّأظهروا
ّوفيّالقتلّالدنياّفي:ّ"قالواّ{ّّمّرّتّينّّّّسّنّعّذّبّهمّّ}:ّقولهّإلى{ّّمّناّفّقونّّّاألّّعّرابّّّّمنّّّّحّوّلّكمّّّّوّمّمنّّ}ّقوله:ّوغيرهّقتادةّوقال

ّ".ّالقبرّعذابّالبرزخ
:ّسبحانهّوقوله{ّّيّرّضوّهّّّأنّّّّأّحقّّّّوّرّسوّلهّّّّوهللّاّّّّلّيّرّضوّكمّّّّلّكمّّّّباهللّّّّنّّّيّحّلّفو}:ّتعالىّقولهّأيضاّذلكّعلىّيدلّومما

ّّتّرّضّواّّإنّّفّّّّعّنّهمّّّّلّتّرّضّواّّلّكمّّّّيّحّلّفونّّ}:ّقولهّإلى{ّّعّنّهمّّّّّفّأّعّرّضواّّعّنّهمّّّّلّتّعّرّضواّّإّلّيّهمّّّاّنّقّلّبّتمّّّّإّذاّّلّكمّّّّباهلّلّّّّسّيّحّلّفونّّ}
ّّبّعدّّّّوّكّفّرواّاّلّكّفرّّّّكّلّمةّّّّقاّلواّّوّلّقدّّّّقاّلواّّماّّباهلّلّّّّيّحّلّفونّّ}:ّتعالىّقولهّوكذلك{ّاّلّفاّسّقينّّّّاّلّقّومّّّّعنّّّّيّرّضىّالّهللاّّّّّفّإنّّّّعّنّهمّّ

ّاّلّمّناّفّقينّّّّإنّّّّيّشّهدّّّّوهللّاّّّّلّرّسوّلهّّّّّإّنكّّّّيّعّلمّّّّوهللاّّّّهللّاّّّّلّرّسولّّّّإّنكّّّّنّشّهدّّّاّقاّلوّاّلّمّناّفّقونّّّّجاّءكّّّّإّذا}:ّسبحانهّوقوله{ّّإّسالّمّهمّّّ
ّّإّلىّّترّّّّأّلمّّ}:ّتعالىّهوقول{ّّيّعّمّلونّّّّكاّنواّّماّّساءّّّّإّنّهمّّّهللاّّّّّسّبيلّّّّّعنّّّّفّصّدواّّجّنةّّّّأّيّماّنّهمّّّاّتّخّذواّإيمانهمّاتخذواّّلّكاّذّبونّّ
ّاّتّخّذوا}:ّتعالىّقولهّإلى{ّّيّعّلّمونّّّّوّهمّّّاّلّكّذبّّّّعّلىّّوّيّحّلّفونّّّّمّنّهمّّّّوالّّمّنّكمّّّّهمّّّّماّّعّلّيّهمّّّّهللاّّّّّغّضبّّّّقّوماّّّّتّوّلّواّاّلّذينّّ

ّّلّكمّّّّيّحّلّفونّّّّكّماّّلهّّّّفّيّحّلّفونّّّّّجّميعاّّّهللّاّّّّيّبّعّثّهمّّّّيّومّّ}:ّقولهّإلى{ّّمّهينّّّّعّذابّّّّفّلّهمّّّهللاّّّّّسّبيلّّّّعنّّّّفّصّدواّّجّنةّّّّأّيّماّنّهمّّّ
ّ.ّ{ّاّلّكاّذّبونّّّّهمّّّّإّنّهمّّّّأالّّشّيءّّّّعّلىّّأّنّهمّّّّوّيّحّسّبونّّ

ّلمّأنهمّويحلفونّكفرواّأنهمّّوينكرونّاذبةالكّباأليمانّالمؤمنينّيرضونّكانواّالمنافقينّأنّعلىّكلهاّاآلياتّهذهّدلت
ّّ.الكفرّبكلمةّيتكلموا
ّ.ّلوجوهّبالبينةّعليهمّذلكّثبتّإذاّيقتلونّأنهمّعلىّدليلّوذلك
ّفعلمّتبناّوقدّقلنا:ّيقولونّولكانواّّواإلنكارّالحلفّإلىّيحتاجواّلمّمنهمّذلكّقبلّالتوبةّأظهرواّإذاّكانواّلوّأنهم:ّأحدها
ّ.ّاستتابةّغيرّّمنّيعاقبونّأنهمّعليهمّذلكّظهرّإذاّونيخافّكانواّأنهم

ّعادلةّبينةّكذبتهاّفإذاّتكذبهاّّعادلةّببينةّنأتّلمّإذاّجنةّتكونّإنماّواليمين{ّّجّنةّّّّأّيّماّنّهمّّّاّتّخّذوا}:ّتعالىّقالّأنه:ّالثاني
ّ.ّمخروقةّجنةّوتلكّولىاألّجنسّمنّبجنةّّإالّذلكّبعدّيجتنّأنّيمكنهّوالّقتلهمّفجازّالجنةّانخرقت
ّالبينةّتقمّلمّإذاّيعصمّإنماّذلكّّأنّومعلومّواإلنكارّالكذبّدماءهمّعصمّإنماّالمنافقينّأنّعلىّدليلّاآلياتّأن:ّالثالث
ّ.ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّيقتلهمّلمّولذلكّبخالفه
ّّيّحّلّفونّّّاّلّمّصيرّّّّوّبّئسّّّّجّهّنمّّّّّوّمّأّواّهمّّّّعّلّيّهمّّّّواّغّلظّّّّواّلّمّناّفّقينّّّاّلّكّفارّّّّجاّهدّّّالّنّبيّّّّأّيّهاّّيا}:ّسبحانهّقولهّذلكّعلىّويدل
:ّوقتادةّالحسنّقال{ّّواّلّمّناّفّقينّّّاّلّكّفارّّّّجاّهدّّ}:ّآخرّموضعّّفيّتعالىّوقولهّاآلية{ّاّلّكّفرّّّّكّلّمةّّّّقاّلواّّوّلّقدّّّّقاّلواّّماّّباهلّلّّ
ّابنّوعن"ّفبقلبهّيستطعّلمّفإنّفبلسانهّيستطعّلمّفإنّبيده:ّ"عنهّهللاّرضيّمسعودّابنّّوقال"ّعليهمّحدودالّبإقامة"
ّ".ّالرفقّوتركّالكالمّوتغليظّباللسان:ّ"جريجّوابنّعباسّ

ّيمكنّماإنّجهادهمّوأنّالكافرينّّبجهادّأمرهّكماّالمنافقينّبجهادّوالسالمّالصالةّعليهّرسولهّأمرّهللاّأنّالدليلّووجه
ّمنهّظهرّفإذاّعليهّسبيلّلناّيكنّلمّالبتةّشيءّمنهّيظهرّلمّّماّفإنهّالعقوبةّيوجبّماّالفعلّأوّالقولّمنّمنهمّظهرّإذا

ّأظهروهّبماّالقتلّعنهمّأسقطناّلوّألناّظاهراّاإلسالمّلهّبتجديدّعنهّيسقطّالّأنّيقتضيّّوذلكّالقتلّفجهادهّالكفرّكلمة
ّجهادهمّتقتضيّواآليةّمنافقونّهمّحيثّمنّالّفقطّكفارّهمّحيثّمنّجهادهمّّوكانّالكفارّبمنزلةّلكانواّاإلسالمّمن

ّتعليقّألنّمنافقونّّهمّحيثّمنّجهادهمّيقتضي{ّّواّلّمّناّفّقينّّّاّلّكّفارّّّّجاّهدّّ}:ّتعالىّقولهّسيماّالّالكفارّغيرّّصنفّألنهم
ّألجلّالكافرّيجاهدّكماّالنفاقّألجلّيجاهدّأنّّفيجبّلعلةاّهوّاالشتقاقّموضعّأنّعلىّيدلّمناسبّمشتقّباسمّالحكم
ّ.ّالكفر

ّ.ّيخالفهّماّيعلمّوالّالظاهرّفيّلهّتركاّكانّالكفرّمنّالتوبةّأظهرّإذاّالكافرّأنّومعلوم
ّجهادهّكانّإذاّالمنافقّوألنّّالنفاقّينافيّالّمنهّالحالّهذهّظهورّألنّللنفاقّتركاّيكنّلمّاإلسالمّأظهرّفإذاّالمنافقّأما

ّإلقامةّأخذهّبعدّالتوبةّأظهرّإذاّحدهّعنهّيسقطّلمّّزنىّإذاّالزانيّوهوّمرضّقلبهّفيّالذيّكجهادّعليهّالحدّبإقامة
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ّالمنافقّفإنّسبيلّالنفاقّعلىّالجهادّإلىّيكنّلمّضدهاّثبوتّمعّدائماّعالنيتهمّّقبلتّلوّوألنهّعرفتّكماّعليهّالحد
ّ.ّجهادهّيمكنّلمّينفعهّحينئذّاإلسالمّإظهارّانكّفلوّالكفرّأظهرّأنهّعنهّّثبتّإذا

ّالّّثمّّّّبّهمّّّّلّنّغّرّيّنكّّّاّلّمّديّنةّّّّّفيّّواّلّمّرّجّفونّّّّمّرضّّّّقّلوّبّهمّّّّفيّّواّلّذينّّّاّلّمّناّفّقونّّّّيّنّتهّّّّلمّّّّلّئنّّ}:ّقولهّذلكّعلىّويدل
ّأنّعلىّاآليةّهذهّدلت{ّّقّبلّّّّمنّّّّخّلّواّاّلّذينّّّّفيّهللّاّّّّسّنةّّّّّتّقّتيالّّّّوّقّتّلواّّأّخّذواّّثّقّفواّّيّنّماأّّّّمّلّعوّنينّّّّقّليالّّّّإالّّّّفيّهاّّيّجاّوّروّنكّّ
ّكونهمّحالّفيّذلكّوأنّقليالّإالّبهمّاإلغراءّبعدّيجاورونهّالّوأنهمّبهمّنبيهّيغريّّهللاّفإنّينتهواّلمّإذاّالمنافقين
ّ.ّقتلهمّيمكنّّالّمكتوماّدامّماّألنهّالنفاقّأظهرواّإذاّذلكّيكونّوإنماّوقتلواّأسرواّوأصيبواّوجدواّأينماّّملعونين
ّالنفاقّمنّقلوبهمّفيّماّيظهرواّأنّالمنافقونّأراد:ّالحسنّقالّوكذلك

ّالنفاقّمنّبهمقلوّفيّماّّيظهرواّأنّأرادواّالمنافقينّأنّلناّذكر:ّقتادةّوقالّوأسروهّفكتموهّاآليةّهذهّفيّهللاّفأوعدهم
ّلتمكنهّقتلهّوالّالمنافقّأخذّيمكنّلمّمقبوالّالنفاقّّإظهارّبعدّالتوبةّإظهارّكانّولوّفكتمواّاآليةّهذهّفيّهللاّفأوعدهم

ّ.ّمنهّمقبولةّوهيّالتوبةّأظهرّثمّالنفاقّأظهرّشاءّّكلماّكانّإذاّسيماّالّالتوبةّإظهارّمن
ّاستثناهّكماّالتوبةّحالّيستثنّّولمّيقاتلواّأنّجزاءهمّيجعلّولمّيقتلواّأنّجزاءهمّجعلّوتعالىّتباركّهللاّأنّذلكّيؤيد
ّّوّخّذوّهمّّّّوّجّدّتّموّهمّّّّحّيثّّّاّلّمّشّرّكينّّّّفاّقّتّلواّاّلّحّرمّّّاأّلّشّهرّّّّاّنّسّلخّّّّفّإّذا}:ّقالّفإنهّالمشركينّوقتلّالمحاربينّقتلّمن

ّّإّنّما}:ّالمحاربينّفيّوقال{ّّسّبيّلّهمّّّّفّخّلواّالّزّكاةّّّّوآّتّواّالّصالةّّّّوّأّقاّمواّّتاّبواّّفّإنّّّّّرّصدّّمّّّّكلّّّّلّهمّّّّواّقّعّدواّّواّحّصّروّهمّّ
ّّمنّّّّتاّبواّاّلّذينّّّّّإالّّ}ّ:تعالىّقولهّإلى{ّّيّصّلّبواّّأوّّّّيّقّتّلواّّأنّّّّفّساداّّّاألّّرّضّّّفيّّوّيّسّعّونّّّّوّرّسوّلهّّّهللاّّّّّيّحاّرّبونّّّّاّلّذينّّّّجّزاءّّ
ّ.ّالتوبةّمنّيظهرونهّّماّمنهمّيقبلّالّوأنهّاستتابةّغيرّمنّيقتلونّأنهمّفعلم{ّّعّلّيّهمّّّّتّقّدّرواّّأنّّّّقّبلّّ

ّواألخذّالحصرّذكرّبعدّّالتوبةّجعلّوهناكّوالتقتيلّاألخذّوقبلّبهمّاإلغراءّقبلّالنافعّانتهاءهمّجعلّأنهّذلكّيوضح
ّمنّالمشركّنفعتّوإنّعليهّالقدرةّبعدّالتوبةّالمحاربّّتنفعّالّكماّينفعهمّالّبهمّاإلغراءّبعدّاالنتهاءّأنّفعلمّوالقتل
ّويقتلّيؤخذّأنّعليهّقدرّحتىّالنفاقّعنّيتبّلمّفيمنّسنتهّأنّسبحانهّأخبرّوقدّّعليهّالقدرةّبعدّالتوبةّوأصليّمرتد
ّعنّاالنتهاءّّأوّالصحيحةّبالتوبةّالنفاقّعنّاالنتهاءّبهّيعنىّأنّإماّاآليةّفيّواالنتهاءّلهاّتبديلّالّالسنةّّهذهّوأن

ّ.ّالمؤمنينّبعضّوعندّشياطينهّعندّإظهاره
ّعنّوانتهواّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّحتىّماتّالنفاقّإسرارّعنّينتهّلمّمنّالمنافقينّمنّفإنّأظهرّالثانيّوالمعنى
ّانتهىّفمنّالقسمينّيعمّاالنتهاءّنعمّالنفاقّمنّشيءّإظهارّعلىّيجترئّّحدأّيكادّالّاألمرّآخرّفيّكانّحتىّإظهاره

ّ.ّوعيدهاّلحقهّأظهرهّومنّاآليةّهذهّوعيدّمنّخرجّوإعالنهّإسرارهّعنّّأوّفقطّإظهارهّعن
ّّوّإنّّّّلّهمّّّّخّيراّّّّيكّّّّيّتوّبواّّفّإنّّ}ّّ:ّتعالىّهقولّإلى{ّاّلّكّفرّّّّكّلّمةّّّّقاّلواّّوّلّقدّّّّقاّلواّّماّّباهلّلّّّّيّحّلّفونّّ}:ّتعالىّقولهّذلكّيشبهّومما
ّواآلخرةّالدنياّفيّهللاّعذبهّيتبّلمّإذاّالمنافقّأنّعلىّّدليلّفإنه{ّّواآلّخّرةّّّالّدّنّياّّفيّّأّليماّّّّعّذاباّّّهللّاّّّّيّعّذّبّهمّّّّيّتّوّلّوا
ّّيّنّتهّّّّلمّّّّلّئنّّ}:ّقولهّوأما{ّّمّرّتّينّّّّسّنّعّذّبّهمّّ}:ّتعالىّقولهّإلى{ّّمّناّفّقونّّّابّّاأّلّعرّّّّمنّّّّّحّوّلّكمّّّّوّمّمنّّ}:ّتعالىّقولهّوكذلك

ّقالّوكذلك"ّالمنافقونّّهمّواحدّشيءّهذا:ّ"أبوّقالّفقد{ّاّلّمّديّنةّّّّفيّّواّلّمّرّجّفونّّّّمّرضّّّّقّلوّبّهمّّّّفيّّواّلّذينّّّّاّلّمّناّفّقونّّ
ّبنّسلمةّوقال{ّّوّميّكالّّوّجّبّريلّّ}:ّتعالىّكقوله"ّالعامّّعلىّالخاصّعطفّبابّمنّفيكونّفقونمناّهؤالءّكل:ّ"مجاهد
ّإقامةّمنّبدّيكنّلمّالفاحشةّأظهرّمنّأنّومعلومّوالزناةّالفواحشّأصحابّمرضّّقلوبهمّفيّالذين:ّ"وعكرمةّكهيل
ّ".ّالنفاقّأظهرّمنّفكذلكّّعليهّالحد
ّفقالّبلتعةّأبيّبنّحاطبّّقصةّفيّالصحيحينّفيّخرجاهّماّاستتابةّغيرّمنّنافقالمّالزنديقّقتلّجوازّعلىّويدل
ّلعلّيدريكّوماّبدراّشهدّقدّإنه:ّ"وسلمّعليهّهللاّّصلىّالنبيّفقالّالمنافقّهذاّعنقّأضربّهللاّرسولّياّدعني:ّعمر
ّاستتابةّغيرّمنّالمنافقّعنقّضربّأنّعلىّفدل"ّلكمّغفرتّفقدّشئتمّّماّاعملوا:ّفقالّبدرّأهلّعلىّاطلعّهللا

ّليسّهذاّأجابّبأنّولكنّالمنافقّعنقّضربّاستحاللّعمرّعلىّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّّينكرّلمّإذّمشروع
ّ.ّللدمّمبيحّفهوّّنفاقّأنهّريبّالّالذيّالنفاقّأظهرّفإذاّلهمّالمغفورّبدرّأهلّمنّولكنهّبمنافق
ّمنّفاستعذرّنومهّمنّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقام:ّ"التقّاإلفكّحديثّفيّعنهاّتعالىّهللاّرضيّعائشةّوعن
ّفيّأذاهّبلغنيّرجلّمنّيعذرنيّمن:ّ"المنبرّعلىّوهوّّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقالّسلولّابنّأبيّبنّهللاّعبد

ّمعيّإالّأهليّعلىّخليدّكانّوماّخيراّإالّعليهّعلمتّماّرجالّذكرواّولقدّخيراّّإالّأهليّعلىّعلمتّماّفوهللاّأهلي؟
ّوإنّعنقهّضربناّّاألوسّمنّكانّإن:ّمنهّأعذركّوهللاّأناّهللاّرسولّيا:ّفقالّاألشهلّعبدّبنيّأحدّمعاذّبنّّسعدّفقام
ّعمهّبنتّحسانّأمّوكانتّالخزرجّسيدّّوهوّعبادةّبنّسعدّفقامّأمركّفيهّففعلناّأمرتناّالخزرجّمنّإخوانناّمنّكان
ّفقامّذلكّعلىّتقدرّوالّتقتلهّالّهللاّلعمرّكذبت:ّمعاذّبنّلسعدّفقالّّالحميةّاحتملتهّولكنّصالحاّرجالّوكانّفخذهّمن
ّعنّّتجادلّمنافقّفإنكّلنقتلنهّهللاّلعمرّكذبت:ّعبادةّبنّلسعدّفقالّمعاذّابنّيعنيّسعدّعمّابنّّوهوّحضيرّبنّأسيد



117 

 عبدالرؤوف أبومجد البيضاوي: اختزال وتوضيب                       (                ص)تم الرسولاالصارم المسلول على شمختزل 

ّيزلّفلمّالمنبرّعلىّقائمّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّورسولّيقتتلواّأنّهمواّحتىّوالخزرجّاألوسّالحيانّفثارّالمنافقين
ّ.ّعليهّمتفقّ"ّوسكتّسكتواّحتىّيخفضهمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبي
ّناسّمعهّثابّوقدّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّمعّغزونا:ّ"قالّهللاّعبدّبنّجابرّوعنّعمرّعنّالصحيحينّوفي
ّحتىّشديداّغضباّاألنصاريّفغضبّأنصارياّّفكسعّلعابّرجلّالمهاجرينّمنّوكانّكثرواّحتىّالمهاجرينّمن

ّبالّما:ّفقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفخرجّللمهاجرينّياّالمهاجريّّوقالّلألنصارّيا:ّاألنصاريّوقالّتداعوا
ّعوهادّّ:والسالمّالصالةّعليهّالنبيّفقال:ّقالّاألنصاريّالمهاجريّبكسعةّفأخبرّشأنهم؟ّما:ّقالّّثمّالجاهلية؟ّدعوى
ّقالّاألذلّمنهاّاألعزّليخرجنّّالمدينةّإلىّرجعناّلئنّعلينا؟ّتداعواّأقد:ّسلولّبنّأبيّبنّهللاّعبدّوقالّخبيثةّفإنها
ّيقتلّمحمداّأنّالناسّيتحدثّال:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّفقالّهللاّلعبدّالخبيثّهذاّهللاّنبيّياّنقتلّأال:ّعمر

ّ".ّأصحابه
ّورجلّالمهاجرينّمنّرجلّّاختصم:ّالمصطلقّبنيّغزوةّفيّكانتّالقصةّهذهّأنّالسيرّابوأصحّالتفسيرّأهلّوذكر
ّبنّهللاّعبدّوقالّالسنّحديثّغالمّأرقمّبنّزيدّّفيهمّقومهّمنّرهطّوعندهّأبيّبنّهللاّعبدّغضبّحتىّاألنصارّمن
ّلئنّوهللاّأماّيأكلكّكلبكّسمن:ّالقائلّالقّكماّإالّومثلهمّمثلناّماّوهللاّّبالدناّفيّوكابروناّنافروناّقدّأفعلوها؟:ّأبي

ّعلىّّأقبلّثمّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّوباألذلّنفسهّباألعزّيعنيّاألذلّمنهاّاألعزّليخرجنّّالمدينةّإلىّرجعنا
ّفضلّعنهمّأمسكتمّلئنّوهللاّأماّأموالكمّّوقاسمتموهمّبالدكمّأحللتموهمّبأنفسكمّفعلتمّماّهذا:ّفقالّقومهّمنّحضرهّمن

ّينفضواّحتىّعليهمّتنفقواّفالّومواليهمّبعشائرهمّويلحقواّبالدكمّّعنّيتحولواّأنّوألوشكواّرقابكمّيركبواّلمّالطعام
ّمنّّومودةّالرحمنّمنّعزّفيّومحمدّقومكّفيّالمبغضّالقليلّالذليلّوهللاّأنت:ّأرقمّابنّبنّّزيدّفقالّمحمدّحولّمن

ّهللاّصلىّالنبيّإلىّبهاّأرقمّبنّزيدّّفمشىّألعبّكنتّفإنماّاسكت:ّهللاّعبدّفقالّهذاّكالمكّبعدّأحبكّالّوهللاّالمسلمين
ّإذا:ّ"فقالّهللاّرسولّياّعنقهّأضربّدعني:ّفقالّالخطابّّبنّعمرّوعندهّالغزوةّمنّفراغهّبعدّوذلكّوسلمّعليه
ّأوّمعاذّبنّسعدّفمرّجرينالمهاّمنّرجلّيقتلهّأنّهللاّرسولّياّكرهتّفإن:ّعمرّّفقال"ّبيثربّكثيرةّآنفّلهّترعد
ّأنّالناسّتحدثّّإذاّعمر؟ّياّفكيف:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقالّفليقتلوهّبشرّبنّعبادّأوّمسلمةّّبنّمحمد
ّفيهاّوأرسلّيرتحلّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّّرسولّيكنّلمّساعةّفيّوذلك"ّبالرحيلّأذنّولكنّالّأصحابهّيقتلّمحمدا
ّعليكّأنزلّوالذي:ّهللاّعبدّفقالّّالكالم؟ّهذاّصاحبّأنت:ّفقالّفأتاهّأبيّبنّهللاّعبدّإلىّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبي

ّالّوكبيرناّشيخناّهللاّرسولّيا:ّاألنصارّمنّحضرّمنّّفقالّلكاذبّزيداّوإنّشيئاّهذاّمنّقلتّماّبالحقّالكتاب
ّرسولّفعذرهّقالّماّيحفظّولمّحديثهّفيّموهّالغالمّهذاّيكونّأنّعسىّاألنصارّّغلمانّمنّغالمّكالمّعليهّتصدق

ّمنّوكانّأبيّّبنّهللاّعبدّبنّهللاّعبدّوبلغ:ّقالواّوكذبوهّلزيدّاألنصارّفيّالمالمةّوفشتّوسلمّعليهّهللاّّصلىّهللا
ّدعبّقتلّتريدّأنكّبلغنيّهللاّرسولّياّ:ّفقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفأتىّأبيهّأمرّمنّكانّماّالصحابةّفضالء

ّأبرّرجلّبهاّكانّماّالخزرجّعلمتّلقدّفوهللاّرأسهّإليكّأحملّّفأناّفمرنيّفاعالّكنتّفإنّعنهّبلغكّلماّأبيّبنّهللا
ّالناسّفيّيمشيّأبيّبنّهللاّعبدّقاتلّإلىّأنظرّنفسيّتدعنيّفالّفيقتلهّغيريّبهّتأمرّّأنّأخشىّوإنيّمنيّبوالديه
"ّمعناّبقيّماّصحبتهّّونحسنّبهّنرفقّبل:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّلهّلفقاّالنارّفأدخلّبكافرّمؤمناّفأقتلّّفأقتله
ّالقصةّوذكروا"ّصحبتهّوأحسنّأباكّبرّولكنّّأصحابهّيقتلّأنهّالناسّيتحدثّال:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّوقال
ّ.ّالمنافقينّسورةّنزلتّذلكّوفي:ّقالوا
ّشدةّفيهّالناسّأصابّسفرّّفيّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّمعّاخرجن:ّ"قالّأرقمّبنّزيدّعنّالصحيحينّفيّأخرجاّوقد
ّليخرجنّالمدينةّإلىّرجعناّلئن:ّوقالّحولهّمنّينفضواّّحتىّهللاّرسولّعندّمنّعلىّتنفقواّال:ّأبيّبنّهللاّعبدّفقال

ّفعلّماّيمينهّفاجتهدّلهفسأّأبيّبنّهللاّعبدّإلىّفأرسلّبذلكّفأخبرتهّوسلمّعليهّهللاّّصلىّالنبيّفأتيتّاألذلّمنهاّاألعز
ّثم:ّقال{ّاّلّمّناّفّقونّّّّجاّءكّّّّإّذا}:ّتصديقيّهللاّحتّأنزلّشدةّقالوهّمماّنفسيّفيّفوقع:ّقالّهللاّرسولّياّزيدّكذبّ:ّفقالوا
ّ.ّرؤوسهمّفلوواّلهمّّليستغفرّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّدعاهم
ّوإنماّاإلسالمّوأظهرّمنهّّوتبرأّالقولّذلكّإنكارّأظهرّوإنّبةاستتاّغيرّمنّجائزّالمنافقّقتلّأنّبيانّالقصةّهذهّففي
ّوقدّبالبينةّعليهّيثبتّلمّالنفاقّألنّأصحابهّيقتلّأنهّّالناسّتحدثّمنّذكرهّماّقتلهّمنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّمنع
ّ.ّأرقمّابنّزيدّوخبرّّبالوحيّعلمّوإنماّقالّماّأنهّحلف
ّ.ّبقتلهّافتتانهمّيخافّأقوامّوغضبّهبقتلّفتنةّظهورّمنّخافهّلماّوأيضا
ّليفتكواّتبوكّغزوةّفيّالعقبةّّعلىّلهّوقفواّالذينّالمنافقينّعدّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّالتفسيرّأهلّبعضّوذكر

ّهللاّيكفيناهمّبلّيقتلهمّأقبلّبأصحابهّظفرّلماّالعربّّيقولّأنّأكره:ّ"فقالّفتقتلهمّإليهمّتبعثّأال:ّحذيفةّفقالّبه
ّ".ّالرسالةب
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ّهللاّصلىّالنبيّفقضىّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّإلىّاليهودّمنّرجالّخاصمّالمنافقينّمنّرجالّأنّبعضهمّوذكر
ّفقالّعمرّإلىّفأقبلّالخطابّبنّعمرّإلىّّبناّانطلق:ّوقالّالمنافقّلزمهّعندهّمنّخرجاّفلماّلليهوديّوسلمّعليه

ّفجئتّبيّوتعلقّإليكّمخاصمّأنهّوزعمّبقضائهّيرضّفلمّعليهّليّّفقضىّمحمدّإلىّوهذاّأناّاختصمت:ّاليهودي
ّوأشتملّّالسيفّفأخذّالبيتّعمرّفدخلّإليكماّأخرجّحتىّرويدكما:ّلهماّفقالّنعم:ّقالّأكذلك؟ّ:ّللمنافقّعمرّفقالّمعه
ّفنزلّسولهرّوقضاءّهللاّيرضّبقضاءّلمّمنّبينّأقضيّهكذا:ّفقالّبردّحتىّالمنافقّبهّفضربّإليهماّخرجّثمّعليه
ّهذهّتقدمتّوقدّالفاروقّفسميّوالباطلّالحقّبينّفرقّّعمرّإن:ّجبريلّوقالّاآلية{ّّيّزّعّمونّّّاّلّذينّّّّإّلىّّترّّّّأّلمّّ}:ّقوله

ّ.ّوجهينّمنّمرويةّالقصة
ّاستأذنهّنمّعلىّوسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبيّألنكرّذلكّلوالّإذّجائزاّكانّالمنافقّقتلّأنّعلىّداللةّاألحاديثّهذهّففي
ّمعصومّالدمّأنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّوألخبرّّالمنافقينّمنّقتلّمنّقتلّإذّعمرّعلىّوألنكرّالمنافقّقتلّفي

ّيقولّوأنّأصحابهّيقتلّمحمداّأنّالناسّيتحدثّوإنّلهمّالمنافقينّعشائرّّغضبّبكراهيةّذلكّيعللّولمّباإلسالم
ّالمعصومّّدمّعصمةّفيّالتأثيرّعديمّالوصفّهذاّكانّمعصوماّكانّإذاّالدمّألنّيقتلهمّأقبلّبأصحابهّّظفرّلما:ّالقائل
ّدليلّفهوّالقتلّعلىّدليلّأنهّوكماّالحكمّّمناطّهوّالذيّبالوصفّتعليلهّونزلّلهّأثرّالّبوصفّالحكمّتعليلّيجوزّوال
ّ.ّيخفىّالّماّعلىّاستتابةّغيرّمنّالقتلّعلى
ّ.ّعالنيتهم؟ّوقبلّبعضهمّبنفاقّعلمهّمعّوسلمّليهعّهللاّصلىّالنبيّيقتلهمّلمّفلم:ّقيلّفإن
ّ:ّلوجهينّذاكّإنما:ّقلنا

ّيعرفّونفاقهمّاإلسالمّيظهرونّّكانواّبلّبالبينةّعليهمّيثبتّمماّالكفرّمنّبهّيتكلمونّماّيكنّلمّعامتهمّأن:ّأحدهما
ّالّأوّقالوهاّماّأنهمّباهللّيحلفونفّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّإلىّفينقلهاّالمؤمنّالرجلّمنهمّيسمعهاّبالكلمةّتارة

ّهللاّأحكامّمنّلكثيرّمنهمّالكراهيةّوظهورّللزكاةّواستثقالهمّوالجهادّالصالةّعنّّتأخرهمّمنّيظهرّبماّوتارةّيحلفون
ّّنّشاءّّّّوّلوّّّّّأّضّغاّنّهمّّهللاّّّّّيّخّرجّّّّلنّّّّأنّّّّمّرضّّّّقّلوّبّهمّّّّفيّاّلّذينّّّّحّسبّّّّأمّّ}:ّهللاّقالّكماّالقولّلحنّفيّيعرفونّّوعامتهم
ّوجوههمّفيّبالسيماءّرسولهّلعرفهمّشاءّلوّأنهّّسبحانهّفأخبر{ّاّلّقّولّّّّلّحنّّّّفيّّوّلّتّعّرّفّنّهمّّّّبّسيّماّهمّّّّفّلّعّرّفّتّهمّّّأّلّرّيّناّكّهمّّ

ّالعملّيعملّأوّالقولّيقولّكانّمنّومنهمّالقولّلحنّفيّيعرفهمّأنّبدّالّأنهّّفأقسم{ّاّلّقّولّّّّلّحنّّّّفيّّوّلّتّعّرّفّنّهمّّ}:ّقالّثم
ّيعلمونّّأيضاّالمسلمونّكانّمنّومنهمّبراءةّسورةّفيّكماّمنهمّوالعملّالقولّذلكّصاحبّأنّيخبرّّالقرآنّفينزل
ّّمنّّّّكمّّّحّولّّّّوّمّمنّّ}:ّتعالىّّقالّكماّيعرفّيكنّلمّمنّومنهمّواألماراتّوالقرائنّوالدالالتّبالشواهدّمنهمّكثيرا

ّيظهرونّالمنافقينّهؤالءّجميعّثم{ّّنّعّلّمّهمّّّّنّحنّّّّّتّعّلّمّهمّّّالّالّنّفاقّّّّعّلىّّمّرّدواّاّلّمّديّنةّّّّأّهلّّّّوّمنّّّّمّناّفّقونّّّاأّلّعّرابّّ
ّيقيمّيكنّملّوسلمّعليهّهللاّصلىّفالنبيّحالهمّهذهّكانتّوإذاّجنةّأيمانهمّاتخذواّّوقدّمسلمونّأنهمّويحلفونّاإلسالم
ّأالّإقرارّأوّببينةّّللحدّالموجبّيثبتّحتىّوالشواهدّبالدالئلّوالّالوحيّبمجردّوالّالواحدّبخبرّوالّبعلمهّّالحدود
ّعلىّبهّوجاءتّبهّرميتّللذيّفهوّوكذاّّكذاّنعتّعلىّبالولدّجاءتّإنّأنهاّالمالعنةّالمرأةّعنّأخبرّكيفّترى
ّ".ّشأنّّولهاّليّانلكّاإليمانّلوال:ّ"فقالّالمكروهّالنعت
ّ".ّلرجمتهاّبينةّغيرّمنّأحداّراجماّكنتّلو:ّ"فقالّالشرّتعلنّامرأةّبالمدينةّوكان
ّأسمعّمماّبنحوّفأقضيّبعضّّمنّبحجتهّألحنّيكونّأنّبعضكمّولعلّإليّتختصمونّإنكم:ّ"إليهّاختصمواّللذينّوقال
ّظهورّلعدمّكفاراّكونهمّمعّقتلهمّتركّفكان"ّالنارّمنّقطعةّّلهّأقطعّفإنماّيأخذهّفالّشيئاّأخيهّحقّمنّلهّقضيتّفمن
ّ.ّشرعيةّبحجةّمنهمّالكفر
ّفإنّكالمرتدّيستتابّأنّوزندقتهّنفاقهّثبتّحالّمنّأحسنّأنّالمعلومّومنّالتعيينّعلىّيستتبهمّلمّأنهّهذاّعلىّويدل
ّأنّيوجبّثبوتاّبعينهّواحدّعلىّتثبتّملّوالردةّالكفرّأنّفعلمّمنهمّبعينهّّواحداّاستتابّأنهّيبلغناّولمّقتلّوإالّتاب
ّالشرعيةّّالبينةّبغيرّنفاقهّظهرّمنّحالّهذهّكانتّفإذاّهللاّإلىّسرائرهمّونكلّعالنيتهمّيقبلّكانّّولهذاّكالمرتدّيقتل
ّأشقّوالّالناسّقلوبّعنّأنقبّّأنّأومرّلمّإني:ّ"والسالمّالصالةّعليهّقالّولهذاّنفاقه؟ّيظهرّلمّمنّحالّفكيف

ّإلهّالّأنّيشهدّأليس:ّ"قالّالمنافقينّمنّرجلّقتلّفيّأيضاّّاستؤذنّولماّالخويصرةّذيّقتلّفيّاستؤذنّلما"ّبطونهم
ّوالسالمّالصالةّعليهّفأخبر"ّقتلهمّعنّهللاّنهانيّالذينّأولئك:ّ"قالّبلى:ّقيل"ّّيصلي؟ّّأليس:ّ"قالّبلى:ّقيل"ّهللاّإال
ّيثبتّلمّإذاّداللتهّعليهّّوظهرتّبهّورميّبالنفاقّذكرّوإنّوالصالةّنالشهادتيّمنّاإلسالمّأظهرّمنّقتلّعنّنهيّّأنه

ّهللاّإالّإلهّالّأنّيشهدواّحتىّالناسّأقاتلّأنّأمرت"ّّ:ّاآلخرّالحديثّفيّقولهّوكذلكّالكفرّأظهرّأنهّشرعيةّبحجة
ّمنهمّأقبلّأنّأمرتّإنيّناهمع"ّهللاّعلىّوحسابهمّبحقهاّإالّوأموالهمّدماءهمّّمنيّعصمواّقالوهاّفإذاّهللاّرسولّوأني
ّحكمّوهذاّبينةّّبذلكّعليهّوقامتّالكفرّبكلمةّتكلمّإذاّيقتلّإنماّوالمنافقّوالزنديقّهللاّإلىّبواطنهمّوأكلّّاإلسالمّظاهر

ّ.ّالمسألةّفقهّيظهرّالجوابّوبهذاّبالباطنّالّبالظاهر
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ّذلكّبينّوقدّاستبقائهمّّفيّمماّأكثرّالفسادّمنّقتلهمّمنّيتولدّأنّيخافّكانّوسلمّعليهّهللاّصلىّأنه:ّالثانيّالوجه
ّيعلمهّبماّقتلهمّلوّفإنه"ّبيثربّكثيرةّآنفّلهّترعدّّإذا:ّ"وقال"ّأصحابهّيقتلّمحمداّأنّالناسّيتحدثّال:ّ"قالّحيث
ّأكره":ّقالّكماّالملكّعلىّبهمّاالستعانةّقصدهّوإنماّوأحقادّألغراضّقتلهمّّإنماّأنهّالظانّيظنّأنّألوشكّكفرهمّمن
ّبأصحابهّظفرّلماّالعربّّتقولّأن

ّ.ّغيرهّّقتلّكماّاإلسالمّإظهارهّمعّيقتلّأنّاإلسالمّفيّالدخولّيريدّمنّيخافّوأن"ّيقتلهمّأقبل
ّهللاّعبدّقصةّفيّجرىّبماّّذلكّواعتبرّللفتنةّسبباّذلكّفيكونّآخرونّوناسّقبيلتهّبعضهمّلقتلّيغضبّأيضاّكانّوقد
ّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسكتهمّحتىّالحميةّوأخذتهمّّصالحونّأناسّلهّخاصمّبقتلهّاذمعّبنّسعدّعرضّلماّأبيّبن

ّخفناّإذاّاآلنّونحن:ّأصحابناّقالّأبيّابنّقتلّفيّعمرّاستأذنهّلماّوسلمّعليهّهللاّّصلىّهللاّرسولّذلكّبينّوقدّوسلم
ّ.ّالقتلّعنّكففناّّذلكّمثل

ّإمكانّلعدمّأوّوالعامّالخاصّّبهاّيعلمهّالتيّالشرعيةّبالحجةّظهورهّلعدمّبعينهّواحدّعلىّيقمّلمّالحدّأنّفحاصله
ّفسادهّيربىّماّوالفتنةّالحربّمنّقومّوإظهارّعنهّآخرينّّوارتدادّاإلسالمّفيّالدخولّعنّأقوامّتنفيرّمعّإالّإقامته
ّوسلمّعليهّهللاّصلىّأنهّوهوّواحدّشيءّفيّإالّهذاّيومناّإلىّباقّحكمهماّالمعنيانّّوهذانّمنافقّقتلّتركّفسادّعلى
ّ.ّاليومّمنتفّفهذاّالملوكّأغراضّمثلّآخرّلغرضّأصحابهّيقتلّأنهّالظانّيظنّأنّخافّّربما
ّعنّعاجزينّوأصحابهّّهوّمستضعفاّبمكةّكانّلماّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّالثانيّالجوابّحقيقةّيبينّوالذي
ّأمرهمّومنعةّعزّدارّلهّوصارّالمدينةّإلىّهاجرواّّفلماّشركينالمّأذىّعلىّوالصبرّأيديهمّبكفّهللاّأمرهمّالجهاد
ّاإلسالمّعنّلنفرّمنافقّكلّعلىّالحدودّبإقامةّذاكّإذّأمرهمّلوّألنهّعنهمّّيدهّوكفّسالمهمّعمنّوبالكفّبالجهاد
ّّوّدعّّّّّواّلّمّناّفّقينّّّينّّاّلّكاّفرّّّّتّطعّّّّوال}:ّقولهّنزلّالحالّهذهّمثلّوفيّيقتلّفيهّدخلّمنّبعضّأنّرأواّّإذّالعربّأكثر
أذىّّيتركّأنّالحالّتلكّفيّهللاّّفأمرهّالخندقّبعدّبالمدينةّنزلتّالسورةّوهذه{ّّوّكيالّّّّباهلّلّّّّوّكّفىّهللاّّّّّعّلىّّوّتّوّكلّّّّأّذاّهمّّ

ّودخلتّمكةّفتحتّحتىّذلككّّاألمرّيزلّولمّالفتنةّمنّمكافأتهمّفيّيتولدّلماّعليهّيكافئهمّفالّلهّوالمنافقينّالكافرين
ّوكملّبراءةّسورةّوتعالىّتباركّهللاّوأنزلّالرومّغزوّفيّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأخذّثمّقاطبةّهللاّدينّفيّالعرب
ّلقب{ّّديّنّكمّّّّلّكمّّّّأّكّمّلتّّّاّلّيّومّّ}:ّتعالىّقولهّنزلّحينّالدينّكمالّفكانّبالمعروفّّواألمرّوالحجّالجهادّمنّالدينّشرائع
ّّجاّهدّّّالّنّبيّّّّأّيّهاّّّيا}:ّفيهاّوقالّللمشركينّكانتّالتيّالعهودّبنبذّأمرهّبراءةّأنزلّولماّأشهرّثالثةّمنّبأقلّّالوفاة
ّيبقّلمّأنهّوذلك{ّّذاّهمأّّّّوّدعّّّّواّلّمّناّفّقينّّّاّلّكاّفّرينّّّّّتّطعّّّّوال}:ّتعالىّلقولهّناسخةّوهذه{ّّعّلّيّهمّّّّواّغّلظّّّّواّلّمّناّفّقينّّّاّلّكّفارّّ
ّهللاّفأمرهّأصحابهّيقتلّمحمدّبأنّيتحدثّمنّالكفارّمنّالمدينةّحولّيبقّولمّّالحدّعليهّأقيمّلوّيعينهّمنّللمنافقّحينئذ

ّّلمّّّّلّئنّّ}:ّاألحزابّّفيّوقالّونحوهاّاآليةّبهذهّمنسوخةّاألحزابّآيةّأنّالعلمّأهلّذكرّوقدّعليهمّواإلغالظّّبجهادهم
ّّمّلّعوّنينّّّّقّليالّّّّإالّّّّفيّهاّّيّجاّوّروّنكّّّالّّثمّّّّبّهمّّّّّلّنّغّرّيّنكّّّاّلّمّديّنةّّّّفيّّواّلّمّرّجّفونّّّّمّرضّّّّقّلوّبّهمّّّّفيّّواّلّذينّّّاّلّمّناّفّقونّّّهّّّيّنتّّ

ّهللاّأعزّلماّالمستقبلّفيّعليهاّأقبلواّعنهاّاينتهوّلمّإنّذاكّإذّأشياءّّيفعلونّكانواّأنهمّفعلمّاآلية{ّّأّخّذواّّثّقّفواّّأّيّنّما
ّّوّدعّّ}ّبآيةّعملناّبقائهّمنّأكبرّفتنةّعليهّالحدّإقامةّمنّوتخافّظهورّللمنافقّكانّماّفحيثّّرسولهّونصرّدينه

ّخوطبناّوالعزّالقوةّحصلّّماّوحيثّوالصفحّعنهمّالكفّبآيةّعملناّالكفارّجهادّعنّعجزناّحيثّأنهّكما{ّّأّذاّهمّ
ّ.ّ{ّّواّلّمّناّفّقينّّّاّلّكّفارّّّّجاّهدّّ}:ّولهبق

ّولمّبعدهّنسخّالّإذّوالسالمّّالصالةّعليهّرسولهّعهدّعلىّهللاّبكتابّنفاقهّأظهرّمنّقتلّعنّاإلمساكّأنّيبينّفهذا
ّودعوىّبالرأيّلهاّوتحويلّالشريعةّفيّتصرفّهذاّفإنّنزلّوحيّغيرّمنّلتغيرالمصلحةّبعدهّتغيرّالحكمّأنّندع
ّيأتّولمّانقطعّالمؤلفةّّحكمّإن:ّقالّمنّإلىّذلكّنسبواّقدّكماّجائزّغيرّوهوّزالّوقدّلمعنىّكانّالمطلقّالحكمّّأن

ّ.ّالمصلحةّتغيرّادعاءّسوىّسنةّوالّبكتابّانقطاعهّعلى
ّهمفسألّاإلسالمّعنّّارتدواّالزنادقةّمنّبناسّعنهّهللاّرضيّعلىّأتى:ّقالّإدريسّأبوّروىّماّالمسألةّعلىّويدل

ّاإلسالمّعنّرجعّثمّوأسلمّنصرانياّكانّبرجلّوأتىّ:ّوقالّيستتبهمّولمّفقتلهم:ّقالّالعدولّالبينةّعليهمّفقامتّفجحدوا
ّمنهّكانّبماّأقرّهذاّإن:ّقالّأولئك؟ّتستتبّولمّهذاّتستتيبّكيف:ّلهّفقيلّفتركهّّفاستتابهّمنهّكانّبماّفأقرّفسأله:ّقال
ّ.ّأحمدّاإلمامّرواهّأستتبهمّلمّفلذلكّالبينةّعليهمّقامتّحتىّوجحدواّيقرواّلمّأولئكّّوإن

ّوهمّالقبلةّيصلونّّبرهطّوأتىّفقتلهّيتوبّأنّفأبىّفاستتابهّتنصرّقدّبرجلّعليّأتى:ّقالّإدريسّأبيّعنّوروى
:ّقالّمثّيستتبهمّولمّفقتلهمّاإلسالمّإالّدينّّلناّليس:ّوقالواّفجحدواّالعدولّالشهودّبذلكّعليهمّقامتّوقدّزنادقة

ّفإنماّوجحدونيّالبينةّعليهمّقامتّالذينّالزنادقةّوأماّدينهّأظهرّّألنهّاستتبتهّالنصراني؟ّهذاّاستتبتّلمّأتدرون"
ّ".ّالبينةّعليهمّّوقامتّجحدواّألنهمّقتلتهم
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ّولمّقتلّالبينةّعليهّّقامتّحتىّوجحدهاّزندقتهّكتمّزنديقّكلّأنّبيانّعنهّهللاّرضيّعلىّالمؤمنينّأميرّمنّفهذا
ّ.ّالبينةّقيامّلعدمّالمنافقينّّمنّزندقتهّجحدّمنّيقتلّلمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّوأنّيستتب
ّاّعّتّرّفواّّوآّخّرونّّ}:ّقولهّّإلى{ّاّلّمّديّنةّّّّأّهلّّّّوّمنّّّّمّناّفّقونّّّاأّلّعّرابّّّّمنّّّّحّوّلّكمّّّّوّمّمنّّ}ّتعالىّقولهّذلكّعلىّويدل

ّأحمدّّاإلمامّقالّالحديثّولهذاّالمنافقينّمنّكانّبذنبهّيعترفّلمّمنّأنّفعلم{ّّسّيئاّّّّوآّخرّّّّعّماّلّّصاّلحاّّّّخّلّطواّّبّذّنوّبّهمّّ
ّ".ّلهّتوبةّفالّجحدّّمنّفأماّاعترفّلمنّالتوبةّإنماّتوبةّلهّليست:ّ"فيجحدّبالبدعةّعليهّيشهدّالرجلّفي
ّألنّالزندقةّحدّّعنّيخرجّباعترافهّألنهّتوبتهّقبلتّتابّثمّبالزندقةّاعترفّوإذا:ّوغيرهّيعليّأبوّالقاضيّقال

ّعليّيقبلّلمّولهذاّتوبتهّقبلناّفلهذاّحدهّّعنّخرجّتابّثمّبهّاعترفّفإذاّيظهرهّوالّالكفرّيستبطنّالذيّهوّالزنديق
ّ.ّجحدواّلماّالزنادقةّتوبةّعنهّهللاّرضي
ّأبيّعنّبإسنادهّأحمدّاإلمامّّوروىّاآلية{ّالّسّيّئاتّّّّيّعّمّلونّّّّلّلّذينّّّةّّالّتّوبّّّّوّلّيّستّّ}:ّتعالىّبقولهّالمسألةّعلىّيستدلّوقد

ّأهلّفيّهذه:ّ"قال{ّّقّريبّّّّمنّّّّيّتوّبونّّّّثمّّّّبّجّهاّلةّّّالّسوءّّّّّيّعّمّلونّّّّلّلّذينّّّهللاّّّّّعّلىّالّتّوّبةّّّّإّنّما}:ّتعالىّقولهّفيّالعالية
ّأهلّفيّهذه:ّ"قال{ّاآلنّّّّتّبتّّّّإّنيّّقالّّّاّلّمّوتّّّّأّحّدّهمّّّّحّضرّّّّإّذاّّحّتىّالّسّيّئاتّّّّيّعّمّلونّّّّّلّلّذينّّّّتّوّبةّّالّّوّلّيّستّّ}"ّاإليمان

ّهللاّصلىّمحمدّأصحابّّعنّالراويّأنهّمعّهذا"ّالشركّأهلّفيّهذه:ّ"قال{ّّكّفارّّّّوّهمّّّّيّموّتونّّّاّلّذينّّّّوال}"ّالنفاقّ
ّ".ّقريبّمنّتابّفقدّالموتّقبلّتابّمنّوكلّباهللّّجاهلّفهوّذنباّأصابّمنّكل:ّ"قالواّأنهمّأظنّفيماّوسلمّعليه
:ّتعالىّقولهّعمومّفيّهذاّمثلّّدخولّبدليلّالموتّحضرهّفقدّالسيفّورأىّليقتلّأخذّإذاّالمنافقّأنّقالّماّعلىّويدل

ّحضرهّحينّقالّوقد{ّاّلّمّوتّّأّحّدّكمّّّّحّضرّّّّإّذاّّبّيّنّكمّّّّشّهاّدةّّ}ّّ:ّتعالىّوقوله{ّتّّاّلّمّوّّّأّحّدّكمّّّّحّضرّّّّإّذاّّعّلّيّكمّّّّكّتبّّ}
ّممنّّيكنّلمّهللاّوبينّبينهّفيماّصحيحهّتوبةّتابّإنّنعمّسبحانهّهللاّذكرهّكماّتوبةّلهّفليستّ{ّاآلنّّّّتّبتّّّّإّني}ّالموت

ّبلسانهّوتابّالموتّحضرهّّعمنّالتوبةّنفىّإنماّسبحانهّهللاّألنّقريبّمنّتابّممنّيكونّبل{ّاآلنّّّّتّبتّّّّإّني}ّقال
ّّ{ّيّتوّبونّّّّثمّّ}ّاألولّفيّقالّولهذاّفقط
ّالموتّأسبابّحضورّبعدّّصحيحةّتوبةّتابّأوّالموتّحضورّقبل"ّتبتّإني:ّ"قالّفمن{ّاآلنّّّّتّبتّّّّإّني}ّهناّوقال

ّ.ّتوبتهّصحت
{ّاّلّغّرقّّّّأّدّرّكهّّّّإّذاّّحّتى}:ّتعالىّّوبقولهّاآليتين{ّّوّحّدّهّّباهللّّّّآّمّناّّقاّلواّّبّأّسّناّّرّأّواّّفّلّما}:ّتعالىّبقولهّبعضهمّاستدلّوربما
ّيفالسّبمنزلةّالخاليةّاألممّعقوبةّأنّالداللةّفوجهّاآليةّ{ّّإيّماّنّهاّّفّنّفّعّهاّآّمّنتّّّّقّرّيةّّّّكاّنتّّّّفّلّوال}:ّسبحانهّوقولهّاآلية

ّالّبأناّالحربيّوبينّبينهّفرقّهذاّقالّومنّالمنافقّفكذلكّينفعهمّلمّالعذابّمعاينةّّبعدّتابواّإذاّأولئكّثمّللمنافقين
ّيزلّلمّفإنهّليسلمّّالّعقوبةّيقاتلّإنماّوالمنافقّبالمقصودّأتىّفقدّأسلمّفإذاّليسلمّنقاتلهّبلّكفرهّعلىّعقوبةّّنقاتله
ّلكونهّالسابّيقتلّمنّطريقةّفهذهّالعصاةّّسائرّكعقوباتّوهذاّالبأسّمجيءّبعدّلتوبةباّتسقطّالّوالعقوباتّمسلما
ّ.ّمنافقا
ّردةّمجردّكونهّعنّّالنظرّقطعّمعّللقتلّموجبّبنفسهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّأنّوهيّأخرىّطريقةّوفيه
ّللنبيّجازّلماّلهّوتركاّللدينّوتبديالّحضةمّّردةّكانّلوّإذّالكفرّغيرّجنايةّأنهّوبيناّللقتلّموجبّأنهّبيناّقدّفإنا

ّقاتلّعمنّعفاّوقدّسبوهّالذينّقتلّولماّالمرتدّعنّالعفوّيجوزّالّّكماّيؤذيهّكانّعمنّالعفوّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّ.ّوحارب

ّلماّنلكّوالرسالةّالنبوةّاعتقادّّمعّالرجلّعنّيصدرّقدّوالسبّالتنقصّوألنّتقدمّفيماّذلكّعلىّأخرىّأدلةّذكرناّوقد
ّسبهّألنّالحدودّمنّحداّقتلهّفصارّبالقتلّعرضهّانتهكّّمنّعقوبةّغلظتّطريقّبكلّوتوقيرهّالرسولّتعزيرّوجب
ّيسقطّلمّكذلكّكانّوإذاّالجماعةّوفارقّوتركهّالدينّبدلّكونهّلمجردّالّباليدّكالمحاربةّّاألرضّفيّالفسادّمنّنوع

ّّوّيّسّعّونّّّّوّرّسوّلهّّّّهللاّّّّّيّحاّرّبونّّّاّلّذينّّّّجّزاءّّّّإّنّما}:ّتعالىّهللاّقالّالدينّوتبديلّالكفرّعقوبةّغيرّكسائرّالحدودّبالتوبةّ
ّّفيّّخّزيّّّّلّهمّّّّذّلكّّّاأّلّرّضّّّمنّّّّيّنّفّواّّأّوّّّّخالفّّّّمنّّّّوّأّرّجّلّهمّّّّأّيّديّهمّّّّتّقّطعّّّّأّوّّّيّصّلّبواّّأّوّّّيّقّتّلواّّأنّّّّفّساداّّّاأّلّرّضّّّفي

ّ.ّ{ّّرّحيمّّغّفورّّّهللّاّّّّأنّّّّفاّعّلّمواّّعّلّيّهمّّّّتّقّدّرواّّأنّّّّقّبلّّّّمنّّّّّتاّبواّاّلّذينّّّّإالّّّعّظيمّّّّعّذابّّّاآلّخّرةّّّّفيّّوّلّهمّّّالّدّنّيا
ّّفاّقّطّعواّّوالّساّرّقةّّّاّرقّّّوالسّّ}ّّ:ّسبحانهّقالّوكذلكّالعقوبةّعنهّتسقطّلمّعليهّقدرّأنّبعدّتابّمنّأنّاآليةّبهذهّفثبت

ّّغّفورّّّهللّاّّّّإنّّّّعّلّيهّّّّيّتوبّّّهللّاّّّّفّإنّّّّوّأّصّلحّّّّظّلّمهّّّّبّعدّّّّمنّّّّّتابّّّّفّمنّّّّحّكيمّّّّعّزيزّّّّوهللاّّّّهللّاّّّّمنّّّّنّكاالّّّّكّسّباّّبّماّّجّزاءّّّّأّيّدّيّهّما
ّيتوبّهللاّأنّوأخبرّغيرهمّومنّمنهمّالمستقبلّفيّالسرقةّعنّونكاالّمضىّماّّعلىّجزاءّأيديهمّبقطعّفأمر{ّّرّحيمّّ
ّفإنّالنكالّتسقطّّوالّالجزاءّتسقطّوالتوبةّوالنكالّالجزاء:ّحكمتانّلهّالقطعّألنّبذلكّالقطعّيدرأّولمّّتابّمنّعلى

ّالتوبةّإظهارّفإنّائمالعظّركوبّعنّّيزجرهمّولمّالفساقّذلكّيردعّلمّيعاقبّلمّتابّإذاّأنهّعلمّمتىّالجاني
ّ.ّسهلّوالمالّالنفسّحفظّلمقصودّواإلصالح
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ّالحدّيسقطّلمّالسلطانّّعندّعليهّالحدّثبوتّبعدّالتوبةّأظهرّلوّالزانيّأوّالسارقّأنّفيّيعتمدّخالفاّنعلمّلمّولهذا
ّإن:ّ"قيلّلوّكذلكوّمصيرهماّوحسنّتوبتهماّبحسنّّوأخبرّوالغامديةّماعزاّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّرجمّوقدّعنه
ّيزجرّولمّعرضهّانتهاكّعنّاأللسنّذلكّيردعّلم"ّاإلسالمّوتجديدّبالتوبةّّيسقطّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسب

ّيجددّثمّواألذىّّالسبّأنواعّمنّشاءّماّعرضهّمنّويصيبّيريدّبماّاإلنسانّيؤذيهّبلّحرمتهّاالستحاللّّعنّالنفوس
ّيكنّلمّوإنّأعمالهّأوّأقوالهّببعضّّواستهزاءّلهّتنقصّمنهّويقعّعرضهّمنّالمرءّينالّوقدّإيمانهّويظهرّإسالمه
ّعلىّيصعبّالّفألنهّدينّإلىّدينّمنّمنتقال
ّسقوطّفإنّالدينّعنّّالمجردةّالردةّبخالفّإسالمهّيجددّأنّبحرمتهّواستخفّعرضهّمنّنالّكلماّسبيلهّهذهّمن

ّشبهةّعنّإالّيقعّالّالدينّعنّاالنتقالّألنّاالنتقالّّأوّالردةّعلىّسالناّاجتراءّيوجبّالّاإلسالمّإلىّبالعودّفيهاّالقتل
ّيتوقعهّماّويكونّالردةّعلىّللنفوسّمحرضاّالمرتدّمنّالتوبةّقبولّيكونّفالّّللعقلّقامعةّشهوةّأوّالقلبّفيّقادحة
ّوهناّاإلسالمّّإلىّالعودّعلىّيجبرّبأنهّلعلمهّمقصودهّيتمّالّذلكّأظهرّإذاّفإنهّالكفرّعنّلهّزاجراّّالقتلّخوفّمن
ّيجددّشتمّكلماّعليهّوالطعنّوعيبهّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّانتقاصّمنّتمكنّسفاهةّأوّاجتراءّأوّاستخفافّفيهّمن

ّوقطعّالزنىّمنّالالزمّالحدّيوجبّالذيّاألرضّفيّالفسادّيظهرّوالشتمّّالسبّأنّيظهرّوبهذاّالتوبةّويظهرّاإلسالم
ّكذلكّّشاءّكلماّفعلهاّتابّإذاّالعقوبةّعنهّتسقطّأنهّعلمّإذاّالمعاصيّهذهّمريدّفإنّالخمرّوشربّّوالسرقةّالطريق

ّأتىّمنهّتقبلّالتوبةّأنّعلمّإذاّّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّبرسولّاالنتقاصّإلىّدينهّضعفّأوّعقلهّضعفّيدعوهّمن
ّفإنّالردةّمريدّبخالفّفعلوهّبماّئكأولّمقصودّحصلّّكماّقالهّبماّمقصودهّحصلّوقدّمنهّتابّثمّشاءّمتىّذلك

ّيخرجّالّالوجهّوهذاّلهّرادعاّذلكّفيكونّيرجعّلمّإنّقتلّإذاّلهّيحصلّالّوذلكّّعليهاّبالمقامّإالّيحصلّالّمقصوده
ّوسلمّعليهّهللاّصلىّّهللاّرسولّعرضّانتهاكّمنّفيهّبماّتغلظّالردةّمنّنوعّأنهّحقيقتهّلكنّردةّيكونّأنّعنّّالسب
ّقتلّفيّالقتلّيتحتمّكماّالمجردةّالردةّدونّفيهاّّالقتلّفيتحتمّوغيرهّقتلّإليهاّينضمّبأنّالناسّبعضّردةّغلظتتّقدّكما
ّالمحضةّالردةّموجبّيسقطّاإلسالمّإلىّفعودهّآخرّلغرضّقتلّمنّقتلّّيتحتمّلمّوإنّالجرمّلتغلظّالطريقّقطعّمن

ّأولياءّحقّّويبقىّالقتلّتحتمّتسقطّعليهّالقدرةّقبلّاطعالقّتوبةّأنّكماّحدهّإقامةّمنّبدّوالّالسبّّخصوصّويبقى
ّّ.المعنىّهذاّاعتبارّعلىّّوتنبيههّالشارعّنصّتقدمّوقدّظاهرةّمناسبةّوهذهّالعفوّأوّالديةّالقتلّمنّالمقتول

ّفبخالّإليهاّالنفوسّلتسارعتّّزاجرّعنهاّيشرعّلمّفلوّاالعتقادّصحةّمعّالطمعّإليهاّيدعوّالمعاصيّتلك:ّقيلّفإن
ّأنّفعلمّالردةّيوجبّماّأكثرّاالعتقادّفيّبخللّإالّّإليهّيدعواّالّالطبعّفإنّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسب

ّباعثّمجردهّإليهّيكنّلمّوإذاّالتوبةّبعدمّمشروطةّالكافرّوعقوبةّالكافرّعقوبةّّفيلزمهّالكفرّيكونّماّأكثرّمصدره
ّ.ّذلكّونحوّوالدينّالكتابّفيّكاالستخفافّحراماّكانّوإنّعنهّيزجرّماّيشرعّّلمّطبيعي

ّوأفعالهّأحوالهّببعضّّلالستخفافّالموجبّالكبرّمنّاالعتقادّفيّالخللّغيرّطبيعيّباعثّإليهّيكونّقدّبل:ّقلنا
ّمنّالغرضّيخالفّماّذمّعلىّالحاملةّوالشهوةّّأحكامهّبعضّالغرضّخالفّإذاّفيهّالوقيعةّإلىّالداعيّوالغضب

ّإالّيصدرّلمّوإنّواالنتقاصّاألذىّمنّوضربّلهّالسبّمنّنوعّإلىّاإلنسانّّتدعوّقدّاألمورّذهفهّذلكّوغيرّأموره
ّممنّالتوبةّّفقبولّكذلكّكانّوإذاّاإليمانّضعفّمعّإالّأيضاّتصدرّالّالمعاصيّتلكّأنّكماّبهّاإليمانّّضعفّمع
ّممنّالتوبةّقبولّبخالفّمحفورةّّالحرمةوّمنهوكاّالعرضّيزالّفالّكلماتهّأمثالّعلىّأمثالهّاجتراءّيوجبّحالهّهذه
ّينتقلّلمّقتلّوإالّتابّفإنّذلكّعلىّيستتابّأنهّعلمّإذاّّفإنهّتعطيلّإلىّأوّآخرّدينّإلىّإماّالدينّعنّانتقاالّيريد

ّالسيفّأوّاإلسالمّإالّمنهّيقبلّالّالسبّأظهرّإذاّبأنهّعلمهّفإنّبهّآمنّثمّبهّكافرّّعنّالسبّصدرّإذاّماّبخالف
ّالقتلّسقوطّفيّفليسّّقبلهّكانّماّيجبّفاإلسالمّاإلسالمّأرادّومتىّلإلسالمّمريداّيكونّأنّإالّالسبّهذاّعنّّهيردع
ّ.ّاإلسالمّيظهرّمنّإسالمّّبتجديدّسقوطهّفيّماّعرضهّفيّالوقيعةّإلىّالطريقّمنّالكافرّبإسالم
ّّ.البشرّمنّغيرهّّوكسبّالقذفّكحدّبالتوبةّيسقطّفالّآلدميّحقّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّفإنّوأيضا

ّعليهّيقامّكماّحدهّعليهّأقيمّذلكّّأتىّفإذاّسبهّيعتقدّوالّيسبّالّأنّالتزمّقدّالمسلم:ّقالّوالذميّالمسلمّبينّفرقّمنّثم
ّحدهّإقامةّعليهّتجبّفالّيعتقدهّوالّذلكّتحريمّيلتزمّلمّوالكافرّّوالخنزيرّالميتّلحمّأكلّعلىّيعزرّوكماّالخمرّحد
ّ.ّوالخنزيرّالميتّعلىّيعزرّوالّالخمرّحدّّإقامةّعليهّتجبّالّماك

ّفإذاّبحرمتهّيعتقدّحداّأتىّّلكونهّالّفقطّلذلكّفنقتلهّالحربيّبمنزلةّفصارّوبينهّبينناّالذيّالعهدّنقضّأظهرهّإذاّنعم
ّ.ّقتلهّيجوزّفالّالسبّّلخصوصّعليهّعقوبةّوالّالكفرّعلىّالعقوبةّعنهّسقطّأسلم

ّلحرمتهّتعظيماّالقتلّّيوجبّعليهّالغضاضةّمنّفيهّلماّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّأنّالطريقةّههذّوحقيقة
ّماّأظهرّإذاّلكنهّخاصةّتحريمهّيعتقدّفيماّّالكافرّعلىّيقامّإنماّوالحدّلهّالتعرضّعنّونكاالّوتوقيراّلهّوتعزيرا

ّيكونّأنّإماّالسبّفإظهارّوالخنزيرّالخمرّأظهرّإذاّكماّعليهّوعوقبّّذلكّعنّزجرّعندناّالمحرماتّمنّحلهّيعتقد
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ّتلكّّيسقطّفاإلسالمّالتقديرينّوعلىّالمسلمينّكمقاتلةّللعهدّنقضاّيكونّأوّالناسّبعضّزعمهّّكماّاألشياءّكهذه
ّ.ّعليهّالحدّيوجبّمماّالمسلمّيصيبهّماّبخالفّالعقوبة
ّعلىّالدليلّقامّقدّّمنهماّوكلّخصوصهاّعلىّالقتلّشرعّمغلظةّوردةّمجردةّردة:ّقسمينّعلىّالردةّفإنّوأيضا
ّيظهرّكماّاألولّالقسمّعلىّتدلّإنماّبلّالقسمينّّتعمّالّبالتوبةّالقتلّسقوطّعلىّالدالةّواألدلةّصاحبهاّقتلّوجوب

ّنصّيأتّولمّصاحبهّقتلّوجوبّعلىّالدليلّقامّوقدّالثانيّالقسمّفيبقىّالمرتدّّتوبةّقبولّعلىّاألدلةّتأملّذلكّلمن
ّ.ّاإللحاقّفانقطعّالجليّالفرقّوجودّمعّمتعذرّوالقياسّعنهّالقتلّلسقوطّّإجماعّوال

ّيسقطّفإنهّكانّفعلّأيّأوّّقولّبأيّارتدّمنّكلّأنّإجماعّوالّسنةّوالّكتابّفيّيأتّلمّأنهّالطريقةّهذهّيحققّوالذي
ّبعضّوإنماّسنذكرهّكماّالمرتدينّواعأنّبينّفرقّقدّواإلجماعّوالسنةّالكتابّبلّعليهّبعدّالقدرةّتابّإذاّالقتلّعنه

ّأنواعّيعمّنطقيّعمومّّمعهّيكنّلمّفإذاّببعضّبعضهاّويقيسّأنواعهّتباينّعلىّواحداّجنساّالردةّبرأيهّيجعلّالناسّ
ّنصّتأثيرهّعلىّدلّوقدّالحكمّفيّتأثيرّلهّّبوصفّاألصلّالفرعّفارقّإذاّفاسدّوهوّالقياسّإالّيبقّلمّالمرتدين
ّ.ّالمعتبرةّالمصلحةّّعلىّالمشتملةّوالمناسبةّوتنبيههّالشارع
ّ:ّأوجهّثالثةّمنّهذاّوتقرير
ّّتاّبواّاّلّذينّّّّإالّّ}:ّقولهّإلى{ّّإيّماّنّهمّّّّّبّعدّّّّكّفّرواّّقّوماّّّهللاّّّّّيّهّديّّكّيفّّ}:ّتعالىّقولهّمثلّالمرتدّتوبةّقبولّدالئلّأن:ّأحدها
ّفقطّاإليمانّبعدّكفرّمنّتوبةّإالّفيهاّليسّونحوها{ّّإيّماّنهّّّّبّعدّّّّّمنّّّّباهللّّّّّكّفرّّّّمنّّ}:ّتعالىّهوقول{ّّوّأّصّلّحواّّذّلكّّّّبّعدّّّّمنّّ
ّجردّمنّتوبةّقبولّفيهاّإنماّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسنةّوكذلكّوإضرارّأذىّّمزيدّكفرهّإلىّانضمّمنّدون
ّالكافرّكمحاربةّارتدادهّّبعدّوحاربّالردةّجردّمنّتوبةّقبولّتتضمنّإنماّالراشدينّالخلفاءّسنةّوكذلكّفقطّّالردة

ّأخطأّفقدّكانّشيءّبأيّغلظهاّأوّالردةّجردّسواءّّمرتدّكلّتوبةّيعمّماّاألصولّفيّأنّعزمّفمنّكفرهّعلىّاألصلي
ّقتلهّفيجبّالقتلّعنهّيسقطّمثلهّأنّعلىّاألصولّتدلّولمّمرتدّوأنهّالسابّّقتلّوجوبّعلىّاألدلةّقامتّفقدّوحينئذ
ّ.ّالمعارضّعنّّالسالمّبالدليل
ّالّّوهللّاّّّاّلّبّيّناتّّّّوّجاّءّهمّّّّحقّّّّالّرّسولّّّّأنّّّّوّشّهّدواّّإيّماّنّهمّّّّبّعدّّّّكّفّرواّّقّوماّّّهللّاّّّّيّهّديّّكّيفّّ}:ّقالّسبحانهّهللاّأن:ّالثاني
ّاّلّعّذابّّّّعّنّهمّّّّيّخّففّّّالّّفيّهاّّخاّلّدينّّّّأّجّمّعينّّّّوالّناسّّّّواّلّمالّئّكةّّّّهللاّّّّّلّعّنةّّّّعّلّيّهمّّّّأنّّّّجّزاّؤّهمّّّّأوّلّئكّّّالّظاّلّمينّّّاّلّقّومّّّّيّهّدي
ّّكّفراّّّاّزّداّدواّّثمّّّّإيّماّنّهمّّّّبّعدّّّّفّرواكّّّاّلّذينّّّّإنّّّّرّحيمّّّّغّفورّّّهللّاّّّّفّإنّّّّوّأّصّلّحواّّذّلكّّّّمّنّّبّعدّّّّتاّبواّّاّلّذينّّّّإالّّّّيّنّظّرونّّّّهمّّّّوال
ّالمزيدّالكفرّبينّّوفرقّتوبتهّتقبلّلنّإيمانهّبعدّكفراّازدادّمنّأنّسبحانهّفأخبر{ّالّضاّلونّّّّهمّّّّوّأوّلّئكّّّّتّوّبّتّهمّّّّّتّقّبلّّّّلنّّ

ّخالفّفقدّالتوبةّمنهّتقبلّاإليمانّبعدّكفرّّكلّأنّزعمّفمنّاألولّدونّالثانيّمنّالتوبةّقبولّفيّالمجردّوالكفرّكفرا
ّ.ّالقرآنّنص
ّالغرغرةّعندّتوبتهّهيّالمنفيةّّالتوبةّوإنّالموتّحينّإلىّعليهّالمقامّالكفرّازديادّإنّفيهاّقيلّقدّكانّإنّاآليةّوهذه
ّ.ّذلكّمنّأعمّفاآليةّالقيامةّيومّأو
ّمقيسّبقتلّأمرّإنهّثمّالمرتدينّّمنّجماعةّتوبةّفقبلّلنوعيناّبينّفرقتّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسنةّرأيناّوقد
ّبقتلّوأمرّعليهّالقدرةّقبلّيتبّولمّالمالّوأخذّالمسلمّّقتلّردتهّإلىّضمّلماّاستتابةّغيرّمنّالفتحّيومّحبابةّبن

ّبقتلّوأمرّالمسلمّوقتلّالسبّردتهّإلىّضمّلماّخطلّابنّبقتلّأمرّوكذلكّذلكّّمنّنحواّردتهمّضمواّلماّالعرنيين
ّورأيناّبحكمينّّالمرتدينّفيّحكماّقدّوالسنةّالكتابّكانّوإذاّواالفتراءّعليهّالطعنّردتهّإلىّضمّلماّسرحّّأبيّابن
ّبدلّمنّدونّمطلقاّتابّوإنّعليهّالقدرةّّبعدّتابّإذاّالقتلّعنهّيسقطّلمّالقتلّيوجبّأذىّبالردةّوآذىّضرّمنّأن

ّعليهّدلتّكماّتوبتهّتقبلّأنّيجبّالّالذيّالقسمّمنّالسابّوكانّّمطلقاّالمرتدّتوبةّبقبولّالقولّيصحّلمّفقطّدينه
ّفيجبّّتقريرهّتقدمّكماّباليدّالمحاربةّمنّعليهمّأعظمّللمسلمينّعظيمّإيذاءّالسبّوألنّسرحّّأبيّابنّقصةّفيّالسنة
ّكماّلدمهّالمبيحّزالّالحقّالدينّّاودعّفإذاّالتبديلّعلىّلمقامهّنقتلهّإنماّالمجردّالمرتدّوألنّفاعلهّعقوبةّيتحتمّأن

ّأتىّبماّذلكّتركّعلىّالمعاهدةّبعدّورسولهّهللّاألذىّمنّأتىّالسابّوهذاّاألصليّبإسالمهّالكافرّلدمّالمبيحّيزول
ّ.ّباليدّالمحاربّكقتلّقتلهّفصارّممتنعّذلكّفإنّعليهّلمقامهّيقتلّالّّوهوّبه

ّالّمزيداّكفراّكفرّمنّأنهّّللكتابّالمفسرةّالسنةّدلتّفقدّلسانّأوّبيدّورسولهّهللّمحاربةّردتهّكانتّفمنّوبالجملة
ّ.ّمنهّتوبتهّتقبل

ّإذّأموالهمّوأخذّالمسلمينّّقتلّعنّتتجردّكماّتستلزمهّوالّتتضمنهّفالّالسبّعنّتتجردّقدّالردةّأن:ّالثالثّالوجه
ّأهلهّوإضرارّالدينّفسادّعلىّوحرصهّفرالكاّسفهّشدةّّمصدرهّالمحادةّفيّوإبالغّالعداوةّفيّإفراطّوالشتمّالسب
ّإبليسّبمنزلةّفصارّواالنقيادّالتوقيرّمنّاالعتقادّهذاّبموجبّيأتّلمّلكنّوالرسالةّّالنبوةّيعتقدّعمنّصدرّولربما
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ّمنّاالعتقادّّهذاّبموجبّيأتّلمّثمّبالسجودّأمرهّهللاّأنّأيقنّوقد(ّرب)ّبقولهّسبحانهّهللاّربوبيةّاعتقدّّحيث
ّ.ّاآلمرّحكمةّفيّطاعنّمعارضّمعاندةّوعاندّاستكبرّبلّواالنقيادّاالستسالم

ّسدادّوالّبصوابّّليسّأمرهّألنّيطيعهّالّإنه:ّيقولّثمّاألمرّبهذاّأمرهّهللاّوأنّربهّهللاّأنّيعتقدّمنّبينّفرقّوال
ّمنّشيئاّأوّأمرهّيعيبّأوّيسبهّثمّوأمرهّّخبرهّفيّاإلتباعّواجبّصادقّوأنهّهللاّرسولّمحمداّأنّيعتقدّمنّوبين

ّاأللوهيةّفيّالوحدانيةّاعتقدّفمنّوعملّقولّاإليمانّأنّوذلكّالرسولّّيستحقهّأنّيجوزّالّانتقاصاّتنقصهّأوّأحواله
ّفيّّحالّهوّوالذيّواإلكرامّاإلجاللّمنّموجبهّاالعتقادّهذاّيتبعّلمّثمّورسولهّلعبدهّوالرسالةّّوتعالىّسبحانهّهلل

ّاالعتقادّذلكّوجودّكانّّبالفعلّأوّبالقولّواالزدراءّوالتسفيهّاالستخفافّقارنهّبلّارحالجوّعلىّأثرهّيظهرّالقلب
ّالنفوسّتزكيّاإليمانيةّاالعتقاداتّإذّوالصالحّالمنفعةّّمنّفيهّلماّومزيالّاالعتقادّذلكّلفسادّموجباّذلكّوكانّكعدمه

ّللنفسّونعتاّصفةّتصرّولمّالقلبّفيّترسخّلمّألنهاّإالّذاكّفماّصالحاّوالّالنفسّتوجبّزكاةّلمّفمتىّوتصلحها
ّالنفسّحديثّبمنزلةّّيكونّفإنهّينفعهّلمّالزمةّاإلنسانّلقلبّصفةّالمفروضّاإليمانّعلمّيكنّلمّوإذاّوصالحاّ

ّ.ّذرةّّمثقالّأنهّولوّالقلبّفيّبيقينّإالّتحصلّالّوالنجاةّالقلبّوخواطر
ّ.ّوالفعلّالقولّمنّيظهرهّماّعلىّحكاماألّفتجريّالظاهرّفيّوأماّهللاّوبينّبينهّفيماّهذا

ّواالستهزاءّضدهّالضدّمنافاةّّالقلبّفيّالذيّاإليمانّينافيّواالنتقاصّبالقلبّاالستهزاءّأنّعلىّالتنبيهّبهذاّوالغرض
ّ.ّكذلكّباللسانّالظاهرّاإليمانّينافيّباللسان

ّ.ّباطناوّظاهراّالكفرّيوجبّالقلبّعنّالصادرّالسبّأنّعلىّالتنبيهّبهذاّوالغرض
ّهوّاإليمانّبأنّالقائلينّّوالمرجئةّالجهميةّبعضّيقولهّماّخالفّوالجماعةّالسنةّأهلّمنّوغيرهمّالفقهاءّمذهبّهذا

ّشاءّإنّلناّيكونّوربماّالباطنّفيّيجامعهّوقدّالظاهرّّفيّينافيهّإنماّأنهّمنّالقلبّأعمالّمنّعملّبالّوالقولّالمعرفة
ّّ.الموضعّهذاّإلىّعودةّتعالىّهللا

ّكماّبالرسالةّالتكذيبّوإرادةّّالدينّتبديلّقصدّعنّتتجردّقدّفكذلكّالسبّعنّتتجردّالردةّأنّكماّأنهّهناّوالغرض
ّيقصدّالّأنّالكفر:ّقالّمنّينفعّالّكماّينفعهّالّالقصدّّهذاّعدمّكانّوإنّبالربوبيةّالتكذيبّقصدّعنّإبليسّكفرّتجرد
ّ.ّيكفرّأن
ّالمقتضىّألنّذاكّفإنماّّوقولهّاعتقادهّوغيرّالحقّدينهّتبديلّقصدّمنّتوبةّبقبولّأمرّإذاّفالشارعّكذلكّكانّوإذا
ّالماءّبمنزلةّكانّالطارئّهذاّوزالّاإليمانيّاالعتقادّّذلكّعادّفإذاّاألولّاالعتقادّوإعدامّالطارىءّاالعتقادّللقتل

ّيظهرّلمّالرجلّوهذاّبزوالهاّزولّلةبعّثبتّالحكمّإذاّألنّحالالّفيعودّّالتغيرّيزولّثمّبتغيرهّيتنجس:ّوالعصير
ّكحكمهّحكمهّيكونّحتىّاالعتقادّتغيرّلوازمّمنّالقولّهذاّوليسّإليهّّبعودهّمعصوماّيعودّحتىّاالعتقادّتغيرّمجرد

ّ.ّورسولهّهللّأذىّبهّيكونّوالّكثيراّّاالعتقادّيتغيرّقدّإذ
ّوالمؤمنينّورسولهّهللاّّعندّكاذبّوهوّاالعتقادّسالمةّيظنّمنّويفعلهّاالعتقادّتغييرّعلىّيزيدّبالمسلمينّوإضرار

ّمن:ّالوجهينّهذينّمنّاالعتقادّتغيرّمجردّفيّّالمفسدةّمنّأعظمّهذاّفيّالمفسدةّأنّومعلومّوالظنّالدعوةّهذهّفي
ّلاالنتقاّيريدّالّعمنّفيصدرّمعهّسالماّيكونّقدّاالعتقادّإنّيقالّأوّّيظنّقدّكونهّجهةّومنّزائداّإضراراّكونهّجهة
ّقدّوهذاّالكفرّّعنّنزعّماّعنهّفنزعّكفرّأنهّعلمّقدّاالنتقالّإذّاالنتقالّفسادّمنّأعظمّفسادهّويكونّّدينّإلىّدينّمن
ّالداعيّغيرّإليهّالداعيّكانّفإذاّالكفرّّأنواعّأعظمّمنّوهوّمعصيةّهوّبلّاستحالالّصدرّإذاّإالّبكفرّليسّأنهّيظن
ّبالردةّالردةّمنّبالتائبّمنهّالتائبّيلحقّأنّيجزّلمّمنهاّأشدّوهيّّالردةّمفسدةلّمخالفةّفيهّوالمفسدةّالردةّمجردّإلى
ّخفيةّّكانتّإذاّالحكمةّدليلّفيّباستوائهماّالحكمّحكمةّفيّواألصلّالفرعّاستواءّالمعنىّقياسّّالقياسّشروطّمنّألن
ّيلزمّالّإذاّيجزّلمّالفرعّفيّّومةمعدّوهيّألجلهاّقبلتّإنماّالتوبةّتكونّأنّيجوزّمؤثرةّمعانّاألصلّفيّكانّفإذا
ّ.ّبقيتّأوّمفسدتهّتغلظتّّمنّتوبةّقبولّانتفتّأوّجنايتهّمفسدةّخففتّمنّتوبةّقبولّمن

ّإلىّالمنتقلّالمرتدّفيكونّّالمؤثرّالفرقّلوجودّمتعذرّالمرتدّعلىّقياساّبالتوبةّهذاّدمّعصمةّأنّالوجهّهذاّوحاصل
ّبعدّالكافرّجنسّتحتّنوعينّللكفرّموجبّوهوّورسولهّّهللاّويؤذيّسلمينالمّيضرّبماّالقولّمنّأتىّومنّآخرّدين

ّومنّاإلضرارّحيثّمنّالفارقّلوجودّالثانيّحقّفيّالتوبةّشرعّيلزمّفالّاألولّّحقّفيّالتوبةّشرعتّوقدّإسالمه
ّّ.التوبةّبقبولّتزولّالّمفسدتهّّإنّحيث
 . فصل

ّإذاّالذميّوبينّبينهّفرقّمنّّقولّويوجبهّوأسلمّتابّوإنّلمينالمسّمنّالسابّقتلّوجوبّعلىّالداللةّهذهّتضمنّقد
ّإلىّالمسلمّعودّفإنّاألولىّبطريقّالقتلّعنهّيسقطّّلمّالذمةّإلىّعادّإذاّالذميّأنّعلىّالداللةّتضمنّوقدّأسلم
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ّيقولواّلمّاإلسالمّإلىّبالعودّوأمثالهّهذاّدمّحقنواّالذينّالعلماءّعامةّولهذاّذمتهّّإلىّالذميّعودّمنّلدمهّأحقنّاإلسالم
ّ.ّالذمةّإلىّعادّإذاّالذميّفيّّذلكّمثل
ّوإجالئهّالنضيرّبنيّّوبعضّخيبرّأهلّوبعضّقريظةّلبنيّقتلهّفيّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسنةّتأملّومن
ّسنةّثمّليفعّفلمّثانياّالذمةّعقدّإلىّيجيبهمّّأنّعلىّوحرصواّالذمةّهؤالءّنقضّأنّبعدّقينقاعّوبنيّالنضيرّلبني

ّأنّفيّيستربّلمّالذمةّإلىّالعودّعلىّشيءّأحرصّكانّبأنهّالعلمّمعّّوأمثالهّالمؤذيّهذاّمثلّفيّوصحابتهّخلفائه
ّحكمّّفيّذلكّعلىّالتنبيهّتقدمّوقدّالقرونّخيرّوإلجماعّللسنةّمخالفّقولّالذمةّإلىّهذاّمثلّّإعادةّبوجوبّالقول
ّلهّمنّوسنتهّوسلمّعليهّهللاّصلىّّهللاّرسولّسيرةّعلىّأحلناّوإنماّفيهّلقولاّألشبعناّظهورهّولوالّمطلقاّالعهدّناقض

ّذمةّكانتّوإنماّمؤقتةّهدنةّاليهودّوهؤالءّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّبينّالذيّيكنّلمّأنهّيستريبونّالّفإنهمّعلمّبها
ّجزيةّعليهمّيضربّلمّأنهمّإالّفيهّلفونيختّفيماّورسولهّهللاّحكمّعليهمّيجريّوأنهّاإلسالمّّدارّالدارّأنّعلىّمؤبدة

ّ.ّبعدّشرعّيكنّلمّذلكّألنّبراءةّنزولّبعدّألزموهّالذيّبالصغارّيلزمواّولمّ
ّبعدّيقتلّالمسلمّأنّعلىّّدليلهّتقدمّفقد"ّمسلماّأوّكافراّكانّوسواءّوأسلمّتابّوإنّيقتلّالسابّإن:ّ"قالّمنّوأما
ّّ.الذمةّإلىّالعودّطلبّوإنّيقتلّالذميّوأنّالتوبة
ّكماّأيضاّالمسلمّقتلّتحتمّعلىّّدالةّوهيّطرقّفيهّفلهمّذلكّبعدّأسلمّوإنّبالسبّالقتلّعليهّوجبّإذاّالذميّقتلّوأما
ّ:ّالذميّقتلّتحتمّعلىّتدل

ّّيّصّلّبواّّأوّّّّيّقّتّلواّّأنّّّّفّساداّّّّاأّلّرّضّّّفيّّوّيّسّعّونّّّّوّرّسوّلهّّّهللّاّّّّيّحاّرّبونّّّاّلّذينّّّّجّزاءّّّّإّنّما}:ّتعالىّقوله:ّاألولىّالطريقة
ّّإالّّّّعّظيمّّّّعّذابّّّاآلّخّرةّّّّفيّّوّلّهمّّّالّدّنّياّّفيّّخّزيّّّّلّهمّّّّّذّلكّّّاأّلّرّضّّّمنّّّّيّنّفّواّّأّوّّّخالفّّّّمنّّّّوّأّرّجّلّهمّّّّأّيّديّهمّّّّتّقّطعّّّّأّوّ

ّالمحاربينّمنّالمذكورّالسابّهذاّأنّالداللةّفوجه{ّّرّحيمّّّّغّفورّّّهللّاّّّّأنّّّّفاّعّلّمواّّّعّلّيّهمّّّاّتّقّدّروّّأنّّّّقّبلّّّّمنّّّّتاّبواّاّلّذينّّ
ّالمحاربينّمنّّكانّمنّوكلّمعاهداّأوّمسلماّكانّسواءّاآليةّهذهّفيّالداخلينّفساداّاألرضّفيّالساعينّّورسولهّهلل

ّالمسلمّأوّالذميّفهذاّيتبّلمّأوّذلكّبعدّّتابّسواءّالتوبةّقبلّعليهّقدرّإذاّالحدّعليهّيقامّفإنهّاآليةّهذهّفيّالداخلين
ّلمّأوّتابّسواءّقتلهّفيجبّالقتلّوحدهّعليهّالحدّإقامةّفيجبّالتوبةّقبلّّعليهّقدرّقدّواحدّكلّأنّبعدّأسلمّثمّسبّإذا
ّ.ّيتب

ّ:ّمقدمتينّعلىّمبنيّوالدليل
ّ.ّاآليةّهذهّفيّداخلّأنه:ّإحداهما
ّ.ّالتوبةّقبلّأخذّإذاّقتلهّيوجبّذلكّأنّ:والثانية

ّتابواّوإنّعليهمّالحدّإقامةّّوجبّالتوبةّقبلّأخذواّإذاّالمحاربينّأنّفيّمخالفاّنعلمّلمّفإناّفظاهرةّالثانيةّالمقدمةّأما
ّعليهمّدرواتقّأنّقبلّتابواّالذينّإالّاألربعةّالحدودّّهذهّأحدّجزاءهمّأنّأخبرّهللاّفإنّاآليةّفيّبينّوذلكّاألخذّبعد

ّاآليةّعلىّإقامتهّتجبّالحدودّأصحابّوجزاءّجزاؤهّهذهّأحدّهذهّوغيرهّذلكّّمنّشيئاّجزاؤهّليسّالقدرةّقبلّفالتائب
ّتعالىّقالّوقدّباتفاقّالمسلمينّاستيفاؤهّوجبّهللاّحدودّمنّحداّكانّبلّحيّآلدميّحقاّيكنّلمّإذاّالعقوبةّّجزاءّألن
ّالمشروعّالجزاءّيكنّلمّفلوّكسباهّماّعلىّّجزاءّبالقطعّفأمر{ّّكّسّباّّبّماّّجّزاءّّّّيّدّيّهّماأّّّّفاّقّطّعوا}:ّالسرقةّآيةّفي

ّمنهّوأقوىّالحكمّمنّأبلغّتكونّأنّيجبّالمطلوبةّالعلةّإذّبهّالقطعّّوجوبّيعللّلمّواجباّالعقوباتّمنّالمحدود
ّالثوابّّوكذلكّوباإلضافةّبالتنوين{ّّقّتلّّّّماّّمّثلّّّّجّزاءّّفّّ}:ّتعالىّقولهّقرأّولهذاّبهّيجازىّلماّواسمّّللفعلّاسمّوالجزاء
ّ.ّوللجزاءّّليجزيهّهذهّفعلّيقالّوقدّونكاالّجزاءّيسمىّقدّوالقطعّفالقتلّوغيرهماّوالعقاب
ّ.ّفعلهمّعنّّولينكلّليجزيهمّبالقطعّأمرّهللاّأنّوالمعنىّلهّالمفعولّعلىّنصبّإنه:ّاألكثرونّقالّولهذا
ّ.ّونكلواّاجزوهم"ّاقطعوا"ّمعنىّألنّالمصدرّعلىّنصبّإنه:ّقيلّوقد
ّ.ّمنكلينّجازينّأوّوغيرهمّهمّمنكلينّمجزينّفاقطعوهمّأيّالحالّعلىّإنه:ّوقيل
ّأحدّالمحاربينّجزاءّّأنّأخبرّوقدّشرعاّالحصولّواجبّأنهّفثبتّألجلهّمأمورّأوّبهّمأمورّفالجزاءّحالّوبكل

ّوالصلبّوالقطعّالقتلّألنّبهّالمجزيّومعنىّّالفعلّمعنىّفيهّيتحدّهناّاءالجزّإذّتحصيلهاّفيجبّاألربعةّالحدود
ّ.ّالنعمّمنّالمثلّبمنزلةّأجساماّّوليستّبهّيجزيّماّعينّوهيّأفعالّوهي
ّوتركهّفعلهّبينّيخيرّالذيّّالحكمّعنّليستّبفعلهاّاإلمامّيؤمرّالتيّسبحانهّهللاّأحكامّعنّخبرّاآليةّلفظّأنّذلكّيبين
ّ.ّجميعهاّّوتركّفعلهاّبينّاإلمامّيخيرّذنوبّأهلّفيّأحكامّهللّليسّإذا

ّّ.بتعطيلهاّّالّالحدودّبإقامةّإالّيحصلّالّوالخزي{ّالّدّنّياّّفيّّخّزيّّّّلّهمّّّّذّلكّّ}:ّقالّفإنهّوأيضا
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ّّوّإنّّ}:ّتعالىّقولهّفيّكماّّالعفوّإلىّلندبّالمصلحةّبحسبّوتركهّإقامتهّلهّاإلمامّإلىّالجزاءّهذاّكانّلوّفإنهّوأيضا
ّّفّهوّّّّبهّّّّتّصّدقّّّّفّمنّّّّقّصاصّّّّواّلّجّروحّّ}:ّوقولهّ{ّّللّصاّبّرينّّّّخّيرّّّّلّهوّّّّصّبّرّتمّّّّوّلّئنّّّّبهّّّّعوّقّبّتمّّّّماّّبّمّثلّّّّفّعاّقّبواّّعاّقّبّتمّّ
ّ.ّ{ّّدّقواّيصّّّّّأنّّّّإالّّّّأّهّلهّّّّإّلىّّمّسّلّمةّّّّوّدّيةّّ}:ّوقوله{ّّلهّّّّكّفاّرةّّ
ّجزاءّوجوبّفيّمخالفاّّنعلمّولمّظاهرةّواإلجماعّالسنةّمنّالسلطانّعلىّالحدودّإقامةّوجوبّعلىّفاألدلةّوأيضا

ّلكلّأوّالمصلحةّبحسبّبينهاّاإلمامّيخيرّهلّ:ّالحدودّهذهّفيّاختلفواّوإنماّكتابهّفيّهللاّذكرّماّببعضّالمحاربين
ّالقتلّالسابّجزاء:ّنقولّلكنّالجزاءّوجوبّفيّاإلطنابّإلىّحاجةّّفالّمشهورّهوّكماّشرعا؟ّمحدودّجزاءّجرم
ّالحدودّّهذهّمنّالقتلّجزاؤهّكانّوإذاّباإلنفاءّوالقطعّالقتلّبينّفيهّاإلمامّيخيرّوالّالكثيرةّالدالئلّّمنّتقدمّبماّعينا
ّ.ّترددّبالّالمحاربينّمنّكانّإذاّعليهّالحدّإقامةّوجبّالتوبةّقبلّأخذّوقد
ّ:ّوجوهّمنّوذلكّّفساداّاألرضّفيّالساعينّورسولهّهللّالمحاربينّمنّهذاّأنّوهيّاألولىّالمقدمةّنفلنبي

ّابنّعنّطلحةّأبيّبنّعليّّعنّصالحّبنّمعاويةّثنا:ّقالّالليثّكاتبّصالحّبنّهللاّعبدّحديثّمنّرويناهّما:ّأحدها
ّقومّكان:ّقال{ّّفّساداّّّاألّّرّضّّّفيّّوّيّسّعّونّّّّوّرّسوّلهّّّهللّاّّّّّحاّرّبونّّيّّّاّلّذينّّّّجّزاءّّّّإّنّما}ّوقوله:ّ"قالّعنهماّهللاّرضيّعباس
ّرسولهّهللاّفخيرّاألرضّفيّوأفسدواّالعهدّفنقضواّوميثاقّعهدّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّوبينّبينهمّالكتابّأهلّمن

ّالنفيّخالفّوأماّمنّّوأرجلهمّأيديهمّيقطعّنأّشاءّوإنّيصلبّأنّشاءّوإنّيقتلّأنّهللاّشاءّإنّوسلمّعليهّهللاّّصلى
ّآخرّموضعّفيّقالّثمّمنهّسلفّّبماّيؤاخذّولمّمنهّقبلّاإلسالمّفيّفدخلّتائباّجاءّفإنّاألرضّفيّيهربّأنّفهو

ّإن:ّبالخيارّفيهّالمسلمينّفإمامّعليهّوقدرّبهّظفرّثمّالسبيلّّوأخافّاإلسالمّقبةّفيّالسالحّشهرّمنّاآليةّهذهّوذكر
ّدارّإلىّاإلسالمّدارّمنّيخرجوا{ّاأّلّرّضّّّمنّّّّيّنّفّواّّأّوّ}:ّقالّثمّورجلهّيدهّقطعّشاءّّوإنّصلبهّشاءّوإنّقتلهّشاء

ّ.ّ{ّّرّحيمّّّّغّفورّّّهللاّّّّّأنّّّّفاّعّلّمواّّعّلّيّهمّّّّتّقّدّرواّّأنّّّّقّبلّّّّمنّّّّتاّبواّاّلّذينّّّّإالّّ}ّّّالحرب
ّّوّرّسوّلهّّّهللاّّّّّيّحاّرّبونّّّّاّلّذينّّّّجّزاءّّّّإّنّما}:ّتعالىّقولهّالضحاكّعنّجويبرّعنّسطيالواّيزيدّبنّمحمدّروىّوكذلك

ّوميثاقّعهدّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّّوبينّبينهمّالكتابّأهلّمنّناسّكان:ّ"قال{ّّفّساداّّّاألّّرّضّّّفيّّوّيّسّعّونّّ
ّخالفّمنّوأرجلهمّأيديهمّيقطعّأوّيصلبّأوّشاءّإنّيقتلّأنّرسولهّّهللاّفخيرّاألرضّفيّوأفسدواّالميثاقّفقطعوا
ّ".ّعملّبماّيؤاخذّولمّمنهّقبلّاإلسالمّفيّداخالّتائباّجاءّفإنّعليهّيقدرّوالّاألرضّفيّّيهربّأنّالنفيّوأما
ّيدهّفيضعّجعيرّحتىّلهّتوبةّّفالّبالمشركينّفلحقّلمسلمّماالّأوّحداّأصابّأوّقتلّمسلمّرجلّأيما:ّ"الضحاكّوقال
ّ".ّمنهّأخذّأوّعليهّأقيمّّغيرهّأوّدمّمنّيهربّأنّقبلّأصابّبماّفيقرّالمسلمينّيدّفي
ّتفسيرّفيّوكذلكّاألرضّّفيّوأفسدواّالعهدّنقضواّلماّالكتابّأهلّمنّمعاهدينّقومّفيّنزلتّأنهاّاألثرينّهذينّففي

ّهللاّرسولّأنّوذلكّموادعينّقومّفيّنزلتّأنهاّنفرداّّإذاّعليهّيعتمدّالّكانّوإنّعباسّابنّعنّصالحّأبيّعنّالكلبي
ّالمسلمينّمنّأتاهّومنّعليهّيعينّوالّيعينهّأالّعلىّاألسلميّبردةّأبوّوهوّعويمرّّبنّهاللّوادعّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّعليهّهللاّصلىّّهللاّرسولّإلىّعويمرّبنّبهاللّمرّومنّيهاجّأنّآمنّفهوّمنهمّالمسلمينّأتىّومنّيهاجّأنّّآمنّفهو
ّّ.يهاجّأنّآمنّفهوّوسلم
ّشاهداّيومئذّهاللّيكنّّولمّعويمرّبنّهاللّقومّمنّأسلمّمنّبناسّاإلسالمّيريدونّكنانةّبنيّمنّقومّفمر:ّ"قال

ّذكرّفقد"ّفيهمّبالقصةّجبريلّعليهّفنزلّوسلمّعليهّّهللاّصلىّهللاّرسولّذلكّفبلغّأموالهمّوأخذواّفقتلوهمّإليهمّفنهدوا
ّ.ّالكتابّأهلّّغيرّمنّلكنّمعاهدينّقومّفيّنزلتّأنها

ّهؤالءّقالّكماّالعهدّنقضواّّالذينّأرادّولعلهّالمشركينّفيّنزلتّأنهاّالحسنّقولّوهوّعباسّابنّعنّعكرمةّوروى
ّ.ّاآليةّحكمّعليهّينطبقّالّاألصليّالكافرّفإن

ّالخطابّبنّعمرّحديثّّمنّقدمناهّماّاألثرّمنّاآليةّهذهّفيّداخلّالمسلمينّيضرّبماّالعهدّناقضّأنّيحققّوالذي
ّفقتلّعمرّبهّفأمرّفتجللهاّوقعتّحتىّبالشامّالمسلمينّّمنّبامرأةّنخسّالذمةّأهلّمنّبرجلّأتىّأنهّعنهّهللاّرضي
ّتظلموهمّوالّوالسالمّالصالةّعليهّمحمدّذمةّفيّهللاّاتقواّالناسّأيهاّيا:ّ"وقالّاإلسالمّّفيّمصلوبّأولّفكانّوصلب

ّ.ّتقدمّكماّوغيرهّاألشجعيّمالكّبنّعوفّعنهّرواهّوقد"ّلهّذمةّفالّهذاّفعلّّفمن
ّعلجّبهاّفنخسّبغلّعلىّّتسيرّامرأةّمرت:ّ"قالّاألشعريّهللاّعبدّبنّعياضّعنّبإسنادهّحبيبّبنّالملكّعبدّوروى
ّأن:ّ"عمرّإليهّفكتبّعنهّهللاّرضيّعمرّإلىّالجراحّّبنّعبيدةّأبوّبذلكّفكتبّعورتهاّبعضّفبداّالبغلّمنّفوقعت
ّ".ّصاغرونّوهمّيدّعنّالجزيةّيعطواّأنّعلىّعاهدناهمّإنماّهذاّعلىّنعاهدهمّّلمّفإناّالمكانّذلكّفيّالعلجّاصلب

ّالكتابّأهلّمنّكانّإنّوكذلكّّالعهدّنقضّقدّهذاّيقتل:ّ"بمسلمةّفجرّمجوسيّفيّحنبلّبنّأحمدّهللاّعبدّأبوّقالّوقد
:ّقالّالقتل؟ّمعّالصلبّعليهّترى:ّلهّقيل"ّالعهدّنقضّّهذاّبمسلمةّفجرّاليهودّمنّرجالّعمرّصلبّقدّأيضاّيقتل
ّّ".عليهّيعبّلمّّكأنهّعمرّحديثّإلىّرجلّذهبّإن"
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ّالسابقينّمنّعصرهمّّفيّكانّومنّمالكّبنّوعوفّعبيدةّوأبوّعمرّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأصحابّفهؤالء
ّأنهمّفعلمّبذلكّانتقضّالعهدّوأنّالفسادّهذاّّمثلّعلىّنعاهدهمّلمّأناّعمرّوبينّوصلبهّهذاّقتلّاستحلواّقدّاألولين
ّوصلبهّقتلهّلذلكّفاستحلواّفساداّاألرضّفيّوالسعيّورسولهّهللاّمحاربةّّمنّأنهّهذاّبمثلّالعهدّنقضّفيمنّتأولوا
ّ.ّكتابهّفيّهللاّذكرهّلمنّإالّيجوزّّالّمثلهّفصلبّوإال
ّوقتادةّومكحولّجبيرّّبنّالرحمنّوعبدّجبيرّبنّوسعيدّومجاهدّمالكّبنّوأنسّعمرّابنّمنهمّآخرونّقالّوقد

ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّراعيّوقتلواّاإلسالمّّعنّارتدواّالذينّالعرنيينّفيّنزلتّإنها:ّ"عنهمّهللاّرضيّوغيرهم
ّقدّالنزولّسببّفإنّالحديثينّبينّمنافاةّوالّمشهورّالعرنيينّوحديثّ"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّإبلّواستاقوا

ّقالّّكماّوالناقضّوالمرتدّالمسلمّفيّعامةّاآليةّأنّعلىّالعلماءّعامةّكانّوكذلكّمدلولهّفيّعاماّّاللفظّكونّمعّيتعدد
ّوفيمنّعنهّمرتداّأوّاإلسالمّّعلىّمقيماّحاربّمنّعلىّاألمةّهذهّفيّهللاّحكمهّحكمّهذا:ّاآليةّهذهّفيّاألوزاعي

ّ.ّالذمةّأهلّمنّحارب
ّثابتّاآليةّهذهّحكمّّأنّتقتضيّعنهمّهللاّرضيّوغيرهمّهريرةّوأبيّموسىّوأبيّعليّعنّصحيحةّآثارّءتجاّوقد
ّومنّوالتابعينّالصحابةّمنّالفقهاءّجمهورّيستدلّّلهذاّإسالمهّعلىّمقيماّونحوهّالطريقّبقطعّالمسلمينّحاربّفيمن
ّ.ّاآليةّبهذهّالطريقّقطعّحدّعلىّبعدهم

ّالصحابةّعنّدالئلهّّذكرناّكماّفيهاّداخلّالضررّفيهّبماّاإلسالمّعنّوالمرتدّللعهدّناقضالّهذاّأنّهناّوالمقصود
ّومرتدّالمسلمينّعلىّضررّفيهّبماّللعهدّناقضّالسابّوهذاّاإلسالمّعلىّهوّبعضّمنّفيهاّيدخلّكانّوإنّوالتابعين

ّ.ّاآليةّفيّفيدخلّالمسلمينّعلىّضررّّفيهّبما
ّلماّوالنضيرّقينقاعّبنيّنفىّّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأنّالجملةّفيّالعهدّناقضوّبهاّعنىّقدّأنهّعلىّيدلّومما

ّبعضّوصلبواّقتلواّوالصحابةّالعهدّنقضواّلماّّخيبرّأهلّوبعضّقريظةّبنيّوقتلّالحربّأرضّإلىّالعهدّنقضوا
ّالعهدّناقضّأصنافّفيّلفائهوخّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفحكمّّالمضرةّاألمورّمنّالعهدّينقضّماّفعلّمن

ّ.ّمنهاّمرادونّأنهمّعلىّدليلّفيهاّهللاّألمرّامتثاالّيكونّألنّصالحهّمعّاآليةّّهذهّفيّهللاّكحكم
ّمحاربةّالعهدّّنقضّحقيقةّفإنّورسولهّهللّمحاربّأنهّريبّالّالمؤذيّوالمرتدّالعهدّناقضّأن:ّالثانيّالوجه

ّلماّلكنّمسلمّذلكّألنّونحوهّالطريقّقاطعّّمنّاالسمّبهذاّأولىّوهوّرسولهوّهللّمحاربةّالمسلمينّومحاربةّالمسلمين
ّالّثمّورسولهّهللّمحارباّيكونّأنّأولىّالدينّعلىّيحاربهمّفالذيّورسولهّّهللّمحارباّكانّالدنياّعلىّالمسلمينّحارب
ّنقضّفيهّّمماّيضرهمّماّفعلّإذاّمحارباّيكونّأوّعنهمّويمتنعّيقاتلهمّحتىّورسولهّهللّمحارباّيكونّّالّأنّإماّيخلو
ّالصديقّبكرّأباّوألنّالمحاربينّمنّّوصارّالعهدّنقضّقدّهذاّأنّمنّقدمناهّلماّيصحّالّواألولّيقاتلهمّلمّوإنّالعهد
ّ.ّغادرّمحاربّّفهوّاألنبياءّسبّتعاطىّمعاهدّأيما:ّقالّعنهّهللاّرضي
ّفيهّحكمواّحتىّذلكّبمجردّّمحارباّالدابةّبهاّنخسّأنّعدبّالمسلمةّتجللّالذيّالذميّجعلواّقدّالصحابةّوسائرّوعمر
ّفهوّالمضرةّواألفعالّاألقوالّمنّعندهمّالعهدّنقضّماّّكلّبلّالمقاتلةّالمحاربةّفيّيشترطّالّأنهّفعلمّوالصلبّبالقتل

ّّ.اآليةّهذهّفيّداخلّمحارب
ّ.ّعليهّّالقدرةّبعدّأسلمّإذاّيقتلّضررّفيهّبماّالعهدّنقضّمنّكلّيكونّأنّهذاّمنّفيلزم:ّقيلّفإن
ّّإالّّ}:ّفيهاّقيلّوقدّبالفسادّّالعهدّنقضّفيمنّنزلتّإذاّفإنهاّنزولهاّسببّفيّذكرناهّماّيدلّوعليهّنقولّوكذلك:ّقيل

ّ.ّاآليةّحكمّعلىّمبقىّّالقدرةّبعدّالتائبّأنّعلم{ّّعّلّيّهمّّتّقّدّرواّّأنّّّّقّبلّّّّمنّّّّتاّبواّاّلّذينّّ
ّنقضّعلىّيقتصرّأنّإماّّيخلواّالّثمّقتلهّيجزّلمّذلكّولوالّورسولهّهللاّحاربّفقدّللعهدّناقضّكلّأن:ّالثالثّالوجه
ّاآليةّفيّيدخلّلمّفهذاّفقطّورسولهّهللاّحاربّفقدّاألولّّكانّفإنّفساداّذلكّإلىّيضمّأوّالحربّبدارّيلحقّبأنّالعهد
ّيغصبّأوّالمسلمينّعلىّالطريقّيقطعّأوّمسلماّيقتلّأنّمثلّفساداّاألرضّفيّّوسعىّحاربّفقدّالثانيّكانّوإن

ّورسولهّهللاّّحاربّقدّهذاّفإنّدينهّعنّمسلماّيفتنّأوّودينهّورسولهّهللاّكتابّفيّالطعنّيظهرّأوّنفسهاّّعلىّمسلمة
ّفيجبّاآليةّفيّدخلّقدّوهذاّدنياهمّّأوّدينهمّإماّالمسلمينّعلىّيفسدّماّبفعلهّفساداّاألرضّفيّوسعىّالعهدّبنقضه

ّكانّإنّورجلهّيدهّتقطعّأوّعليهّيقدرّلمّإنّالحربّبأرضّيلحقّّحتىّاألرضّمنّينفىّأوّويصلبّيقتلّأوّيقتلّأن
ّ.ّالمطلوبّوهوّعليهّيقدرّأنّقبلّمنّيتوبّأنّإالّذلكّعنهّيسقطّوالّّالمالّوأخذّالطرقّقطعّقد

ّولرسولهّهللّعدوّألنهّوذلكّّاآليةّفيّدخلفيّفساداّاألرضّفيّساعّورسولهّهللاّمحاربّالسابّهذاّأن:ّالرابعّالوجه
ّيكفننيّمن:ّ"سبهّللذيّقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّألنّوذلكّورسولهّهللاّحاربّفقدّورسولهّهللاّعادىّومن

ّهريرةّأبيّعنّصحيحهّفيّالبخاريّمحاربّوروىّفهوّلهّعدواّكانّإذاّّوجهّغيرّمنّذلكّذكرّتقدمّوقد"ّّعدوي؟
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ّبارزنيّفقدّولياّليّعادىّمن:ّوتعالىّتباركّهللاّيقول"ّّ:ّقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعنّعنهّهللاّرضي
ّ".ّبالمحاربة

ّعادىّومنّشركّالرياءّمنّّاليسير:ّ"يقولّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسمعت:ّقالّجبلّبنّمعاذّعنّالحديثّوفي
ّصفوةّعادىّمنّفكيفّبالمحاربةّهللاّبارزّقدّاألولياءّّمنّحداواّعادىّمنّكانّفإذا"ّبالمحاربةّهللاّبارزّفقدّهللاّأولياء

ّللرسولّمحاربّفهوّللرسولّعداوتهّألجلّهللّمحارباّكانّوإذاّبالمحاربةّلهّّمبارزةّأشدّيكونّفإنهّأوليائه؟ّمنّهللا
ّ.ّورسولهّهللّمحاربّللرسولّالسابّأنّفثبتّّاألولىّبطريق

ّعاداهّوإذاّذكرتمّكماّعاداهّّفقدّسبهّإذاّفإنهّبالمحاربةّهللاّبارزّفقدّاألنبياءّغيرّهللاّأولياءّمنّواحداّسبّفلو:ّقيلّفإن
ّالدليلّانتقضّفقدّاآليةّفيّالمذكورةّالمحاربةّفيّيدخلّّالّهذاّومعّالصحيحّالحديثّنصهّكماّبالمحاربةّهللاّبارزّفقد

ّ.ّباليدّالمحاربةّّإلىّالمحاربةّصرفّيوجبّوذلك
ّ:ّجوهوّمنّباطلّهذا:ّقيل

:ّوتعالىّسبحانهّهللاّقالّّوقدّذلكّعلىّيدلّدليلّالّإذّعاداهمّقدّيكونّاألنبياءّغيرّسبّمنّكلّليسّأن:ّأحدها
ّهللاّآذىّمنّأنهّأطلقّأنّبعد{ّّمّبيناّّّّوّإّثماّّّّبّهّتاناّّّّاّحّتّمّلواّّفّقدّّّاّكّتّسّبواّّماّّبّغّيرّّّّواّلّمّؤّمّناتّّّاّلّمّؤّمّنينّّّّيّؤّذونّّّّواّلّذينّّ}

ّواالنتصارّالحدودّكإقامةّبحقّأذاهّويكونّاكتسبّبماّيؤذىّقدّالمؤمنّأنّّفعلمّواآلخرةّالدنياّفيّهللاّلعنهّفقدّورسوله
ّلهّعدواّالحالّتلكّّفيّمؤذيهّيكنّلمّجائزاّأوّاألحيانّبعضّفيّواجباّكانّوإذاّهللّولياّكونهّمعّذلكّونحوّّالشتمةّفي
ّّوّرّسوّلهّّّهللاّّّّّوّلّيّكمّّّّإّنّما}:ّتعالىّقالّكماّشرعيةّعاقبهّعقوبةّوإنّيعاديهّوالّالمؤمنّيواليّنأّعليهّيجبّالمؤمنّألن

ّ.ّ{ّآّمّنواّّواّلّذينّّّّوّرّسوّلهّّّهللاّّّّّيّتّولّّّّّوّمنّّ}:ّتعالىّوقال{ّآّمّنواّّواّلّذينّّ
ّإذاّالمسلمّسبابّفإنّآخرّّوجهّمنّمواليهّالسبّمعّكونيّفقدّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّغيرّسبّمنّأن:ّالثاني

ّآخرّوجهّمنّمواالتهّتجبّأنهّللمؤمنّالسبّمعّويعتقدّّيواليهمّبلّالمؤمنينّيعاديّالّوالفاسقّفسوقاّكانّبحقّيكنّلم
ّوهوّنبوتهّعدمّقاداعتّألنّلهّوالمعاداةّمنهّالبراءةّويستلزمّنبوتهّاعتقادّينافيّفإنهّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّأما

ّ.ّلهّالعداواتّأبلغّيوجبّوذلكّالمتنبيينّمعاملةّيعاملّأنّيوجب"ّنبيّّإنه"ّيقول
ّشهادةّهللّوليّأنهّلهّّيشهدّبعينهّأحدّليسّلكنّلهّعداوةّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّغيرّسبّأنّفرضّلو:ّالثالث
ّيشهدّقدّالصحابةّكانّلماّنعمّبعينهّفإنهاّبالواليةّّنبيللّالشهادةّبخالفّللدماءّالمبيحةّاألحكامّعليهاّترتبّأنّتوجب

ّ.ّعليهّتعالىّهللاّشاءّأنّنبينهّربماّمشهورّخالفّّسابهمّقتلّفيّخرجّبالواليةّلبعضهم
ّهللاّمحاربةّذكرّفيهّّوليسّبالمحاربةّهللاّبارزّأنهّعلىّيدلّفإنماّوليّأنهّعلمّولياّعادىّأنهّفرضّلوّأنه:ّالرابع

ّحاربهّفقدّعاداهّومنّعاداهّفقدّالرسولّسبّّومنّورسولهّهللاّحاربّلمنّهوّإنماّاآليةّفيّالمذكورّاءوالجزّورسوله
ّهللاّمحاربةّمنّأخصّورسولهّهللاّومحاربةّورسولهّهللّمحارباّفيكونّّالحديثّعليهّدلّكماّأيضاّهللاّحاربّوقد

ّمنّبهّجاءّماّعلىّمشاقتهّتقتضيّالرسولّربةمحاّأنّوذلكّباألعمّمعلقّأنهّعلىّيدلّالّّباألخصّالمعلقّوالحكم
ّّ.الرسولّفيّالطعنّبخالفّالرسالةّفيّمشاقةّبعينهّوليّمعاداةّفيّوليسّالرسالةّ

ّهللاّحاربّقدّالرسولّّفيّوالطاعنّفساداّاألرضّفيّوسعىّورسولهّهللاّحاربّلمنّاآليةّفيّالجزاءّأن:ّالخامس
ّفيّيسعّفلمّهللاّحاربّقدّكانّوإنّللوليّّالسابّوهذاّسيأتيّماكّفساداّاألرضّفيّسعىّوقدّتقدمّكماّورسوله
ّفيّالطعنّفيّيتحققّإنماّوهذاّدنياهمّأوّالناسّلدينّعامّبإفسادّيكونّّإنماّفساداّاألرضّفيّالسعيّألنّفساداّاألرض
ّ.ّالنبيّبنبوةّاإليمانّعليهمّويجبّالوليّبواليةّاإليمانّالناسّعلىّيجبّالّولهذاّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبي

ّيخرجّأنّيوجبّالّأوجبهّّلدليلّالعامّاللفظّمنّفخروجهّورسولهّهللّمحاربّأنهّفرضّلوّالوليّسابّأن:ّالسادس
ّالّأخرىّصورةّمنهّتخصّلمّصورةّمنهّخصتّإذاّّالعامّوالقولّظاهرّالعداوتينّبينّالفرقّألنّللرسولّالسابّهذا

ّ.ّآخرّبدليلّإالّتساويها
ّحكمّفيّيدخلّأنّذلكّيوجبّّلمّبيدهّعاداهّمنّألنّالوليّحقّفيّأيضاّمتعذرّباليدّالمحاربةّلىعّحملهّأن:ّالسابع
ّهللاّصلىّالنبيّبخالفّواللسانّباليدّالمعاداةّبينّحقهّفيّّإذاّفرقّفالّذلكّونحوّيضربهّأنّمثلّاإلطالقّعلىّاآلية
ّ.ّتقدمّكماّاالستداللّمقررّوذلكّاآليةّفيّولهدخّيمكنّفإنهّلسانّأوّبيدّيعاديهّّأنّبينّفرقّالّفإنهّوسلمّعليه
ّالدماءّمنّالدنياّفساد:ّنوعانّّالفسادّألنّفساداّاألرضّفيّساعّأيضاّفهوّورسولهّهللّمحاربّالسابّهذاّأنّثبتّوإذا

ّالناسّعلىّليفسدّيسعىّعرضهّفيّويقعّوسلمّعليهّهللاّّصلىّهللاّرسولّيسبّوالذيّالدينّوفسادّوالفروجّواألموال
ّإنماّوتعالىّسبحانهّألنهّيفسدّلمّأوّدينهّأحدّعلىّأفسدّأنهّفرضناّوسواءّدنياهمّّعليهمّيفسدّذلكّبواسطةّثمّينهمد

ّّوّإّذا}:ّقالّوكماّّللفسادّاألرضّفيّويسعونّأيّلهّالمفعولّعلىّنصبّأنهّقيل{ّّفّساداّّّاأّلّرّضّّّفيّّوّيّسّعّونّّ}ّّ:ّقال
ّسعىّفمنّوالفعلّالعملّهوّوالسعي{ّاّلّفّسادّّّّيّحبّّّالّّوالّنّسّلّّوهللّاّّّاّلّحّرثّّّّوّيّهّلكّّّّفيّهاّّفّسدّّّليّّّاأّلّرّضّّّفيّّسّعىّّتّوّلى
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ّسعىّتقديرهّالحالّعلىّأوّالمصدرّعلىّنصبّإنه:ّوقيلّسعيهّخابّوإنّفساداّاألرضّّفيّسعىّفقدّالدينّأمرّليفسد
ّعمالّعملّمنّلكلّّيقالّوهذاّقعوداّجلس:ّيقالّكماّأو{ّّمّفّسّدينّّّاأّلّرّضّّّفيّّتّعّثّواّّوال}:ّكقولهّمفسداّاألرضّّفي

ّعلىّماالّيأخذّولمّأحداّيقتلّلمّإذاّالطريقّقاطعّّبمنزلةّإياهّوتمكينهمّلهّالناسّقبولّلعدمّيؤثرّلمّوإنّالفسادّيوجب
ّ.ّالحدّعليهّيقمّلمّإذاّقطّالنفوسّّفيّفسادّمنّيخلوّالّالعملّهذاّأن

ّأنّكماّالفسادّأعظمّّمنّعنهّوتنفيرهمّالناسّأعينّفيّالرسولّحالّوتقبيحّالدينّفيّالطعنّأنّريبّالّفإنهّوأيضا
ّمنّفهوّهللاّيحبهّعملّأوّقولّكلّأنّّفكماّالصالحّضدّوالفسادّالصالحّأعظمّمنّوتوقيرهّتعزيرهّإلىّالدعاء

{ّّإّصالّحّهاّّبّعدّّّاأّلّرّضّّّفيّّتّفّسّدواّّوال}:ّوتعالىّسبحانهّقالّّالفسادّمنّفهوّهللاّيبغضهّعملّأوّقولّفكلّالصالح
ّاسمّوهوّومتعدّفساداّيفسدّفسدّمصدرّوهوّالزم:ّنوعانّالفسادّولكنّوالطاعةّاإليمانّّبعدّوالمعصيةّالكفرّيعني

{ّاّلّفّسادّّّّيّحبّّّالّّوهللّاّّّّوالّنّسلّّّّاّلّحّرثّّّّوّيّهّلكّّّّفيّهاّّلّيّفّسدّّّاأّلّرّضّّّفيّّسّعى}:ّتعالىّقالّكماّإفساداّيفسدّأفسدّمصدرّ
ّنفسهّفيّالفسادّكانّلوّألنهّغيرهّأفسدّلمنّيقالّإنماّوهذاّ{ّّفّساداّّّاأّلّرّضّّّفيّّوّيّسّعّونّّ}:ّقالّألنهّهناّالمرادّهوّوهذا
ّّأّصابّّّّما}:ّوتعالىّهسبحانّقالّكماّاإلنسانّعنّانفصلّلماّاألرضّفيّيقالّوإنماّفساداّّاألرضّفيّسعىّيقلّلمّفقط
:ّتعالىّوقال{ّّأّنّفّسّهمّّوّفيّاآلّفاقّّّّفيّآّياّتّناّّسّنّريّهمّّ}:ّتعالىّوقالّّ{ّكّتابّّفيّّإالّّّّأّنّفّسّكمّّّّفيّّوالّاأّلّرّضّّّفيّّمّصيّبةّّّّّمنّّ
ّ.ّ{ّّأّنّفّسّكمّّّّوّفيّّلّلّموّقّنينّّّّآّياتّّّاأّلّرّضّّّوّفي}

ّالكافرةّالنفوسّوأجرأّالمؤمنينّّوعبادهّورسولهّهللاّوآذىّقدرهّونقصّالرسولّحرمةّانتهكّونحوهّالسابّفإنّوأيضا
ّأبلغّمنّوهذاّهللاّكلمةّوإسفالّالدينّعزّوإزالةّالمؤمنةّّالنفوسّإذاللّوطلبّاإلسالمّأمرّاصطالمّعلىّوالمنافقة
ّ.ّفساداّالسعي
ّالدينّإفسادّبهّعنىّقدّّفإنهّاألرضّفيّواإلفسادّفساداّاألرضّفيّالسعيّمنّالقرآنّفيّذكرّماّعامةّأنّذلكّويؤيد
ّ.ّاآليةّفيّفيدخلّّفساداّاألرضّفيّساعّورسولهّهللّمحاربّالسابّهذاّأنّفثبت
ّأنكىّتكونّقدّالدينّبابّّفيّباللسانّوالمحاربةّباللسانّومحاربةّباليدّمحاربة:ّنوعانّالمحاربةّأن:ّالخامسّالوجه
ّيحاربهّكانّمنّيقتلّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّّكانّولذلكّاألولىّالمسألةّفيّتقريرهّدمتقّكماّباليدّالمحاربةّمن

ّتمكنّإنماّفإنهاّموتهّبعدّوسلمّعليهّهللاّصلىّالرسولّمحاربةّخصوصاّّباليدّحاربهّمنّبعضّاستبقائهّمعّباللسان
ّماّأنّكماّاليدّّتفسدهّماّأضعافّاألديانّمنّناللساّيفسدهّوماّباللسانّيكونّوقدّباليدّيكونّقدّاإلفسادّّوكذلكّباللسان
ّاألرضّفيّوالسعيّأشدّباللسانّورسولهّّهللاّمحاربةّأنّفثبتّاليدّتصلحهّماّأضعافّاألديانّمنّاللسانّيصلحه
ّ.ّالطريقّقاطعّمنّالمفسدّالمحاربّباسمّأولىّّورسولهّهللّالسابّفهذاّأوكدّباللسانّالدينّلفساد
ّيدهّمنّتسلمّلمّفمنّاآلخرّّأذىّمنّالمتسالمينّمنّكلّيسلمّأن:ّوالمسألةّالمسألةّخالفّربةالمحاّأن:ّالسادسّالوجه

ّورسولهّهللاّأمرّماّخالفّعلىّالمغالبةّهيّورسولهّهللاّمحاربةّأنّمحاربّومعلومّهوّبلّلكّبمسالمّفليسّلسانهّأو
ّفيّطعنهّّبلّمنهّيسلمّلمّالرسولّألنّورسولهّهللاّيسالمّلمّورسولهّهللاّسبّفمنّمحالّورسولهّهللاّّلذاتّالمحاربةّإذ

ّاألرضّفيّأفسدّوقدّرسولهّلسانّّعلىّبهّهللاّأمرّماّخالفّعلىّورسولهّهللّمغالبةّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسول
ّ.ّاآليةّفيّفيدخلّتقدمّكما
ّفقدّورسولهّهللاّشاقّّمنّوكلّورسولهّتعالىّهللّمشاقّورسولهّهللّمحادّالسابّهذاّأنّاألولىّالمسألةّفيّتقدمّوقد

ّمفسداّكونهّوأماّمحارباّالمحاربّسميّومنهّّالشقّهوّالحربّفإنّسواءّوالمشاقةّالمحاربةّألنّورسولهّهللاّحارب
ّ.ّفظاهرّاألرضّفي

ّيعودّأنّالعهدّنقضّحقيقةّّألنّورسولهّهللّمحاربةّأنهّعلىّدللّفقدّللعهدّنقضّالسبّأنّعلىّدلّماّكلّأنّواعلم
ّلماّإعادتهّيليقّالّماّالكالمّمنّذلكّفيّقدمناّوقدّللعهدّّناقضاّكانّلماّمحارباّيعودّبالسبّيكنّلمّفلوّاربامحّالذمي
ّإلىّيحتاجّأنّمنّأوضحّوهذاّفساداّاألرضّفيّسعىّأنهّفبقىّالموضوعّهذاّفيّّمضىّماّفليراجعّاإلطالةّمنّفيه
ّالّخلقهّوبينّّبينهّسببّوكلّورسلهّودينهّهللاّكتابّفيّوالقدحّالمرسلينّفيّوالطعنّالكفرّكلمةّإظهارّّفإنّدليل
ّالطعنّبهاّالمرادّأكثرّمنّفإنّاألرضّّفيّاإلفسادّعنّتنهىّالتيّهللاّكتابّفيّاآليّوعامةّفساداّمنهّأشدّشيءّيكون
ّّإّنّماّّقاّلواّاأّلّرّضّّّفيّّتّفّسّدواّالّّلّهمّّّّقيلّّّّوّإّذا}:ّآمنواّوالذينّهللاّّيخادعونّالذينّالمنافقينّعنّسبحانهّكقولهّاألنبياءّفي
ّاأّلّرّضّّّفيّّتّفّسّدواّّوال}:ّوقولهّوكفرهمّنفاقهمّإفسادهمّكانّوإنما{ّاّلّمّفّسّدونّّّّهمّّّّإّنّهمّّّّأال}ّّ:ّتعالىّقال{ّّمّصّلّحونّّّّنّحنّّ

ّّ{اّلّفّسادّّّّيّحبّّّالّّوهللّاّّ}:ّسبحانهّوقوله{ّّإّصالّحّهاّّبّعدّّّ
ّاآليةّتناولتهّفساداّّاألرضّفيّساعياّورسولهّهللّمحارباّهذاّكانّوإذا{ّاّلّمّفّسّدينّّّّسّبيلّّّّتّتّبعّّّّوالّّوّأّصّلحّّ}:ّوقوله

ّ.ّوشملته
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ّونحوهاّعهدّوناقضّمرتدّّمنّبالكفارّمخصوصةّيجعلهاّمنّمنهم:ّقسمانّفيهاّالناسّأنّاآليةّمنّالداللةّيقررّومما
ّإسالمهّعلىّالمقيمّبالمسلمّخصهاّأحداّأعلمّوالّّغيرهّوفيّإسالمهّعلىّالمقيمّالمسلمّفيّعامةّيجعلهاّمنّومنهم

ّّأنّّّّقّبلّّّّمنّّّّتاّبواّاّلّذينّّّّإالّّ}:ّقوله:ّوغيرهّقتادةّمنهمّكثيرّقالّعامةّإنهاّقالواّّالذينّثمّاإلجماعّخالفّبهّفتخصيصها
ّأوّماالّّفأخذّحربّلهمّوهوّالمسلمينّمنّشيئاّالمشركينّمنّأصابّنفمّخاصةّالشركّألهلّهذا"ّّ{ّّعّلّيّهمّّّّتّقّدّروا
ّباليدّهيّإنماّمحاربتهّإسالمهّعلىّّالمقيمّالمسلمّلكن"ّمضىّماّعنهّأهدرّعليهّيقدرّأنّقبلّمنّتابّثمّدماّأصاب
ّومنّأخرىّاللسانوبّباليدّتارةّفمحاربتهّللعهدّوالناقضّّالمرتدّأماّمحاربّغيرّللمسلمينّمسالمّموافقّلسانهّألن
ّأنّعلىّمحاربةّأنهّعلىّتدلّهناّذكرناهّماّمعّالمسألةّأولّفيّالمتقدمةّفاألدلةّّمحاربةّبهّتقعّالّاللسانّأنّزعم
ّ.ّللعهدّونقضّمحاربةّالسبّأنّتقررّأنّبعدّهوّإنماّالمقامّهذاّّفيّالكالم
ّ.ّيدفعهاّشيئاّأعلمّّالّتأملهاّلمنّقويةّاهرةظّمنهاّوالداللةّالمفسدينّمنّألنواعّجامعةّآيةّاآليةّهذهّأنّواعلم
ّهذاّيكونّوإنما{ّّعّلّيّهمّّّّتّقّدّرواّّّأنّّّّقّبلّّّّمنّّّّتاّبواّاّلّذينّّّّإالّّ}:ّقالّأنهّفقطّباليدّهناّالمحاربةّأنّعلىّيدلّمما:ّقيلّفإن
ّ.ّممتنعاّليسّوالشاتمّممتنعاّيكونّفيمن
ّ:ّوجوهّمنّالجواب:ّقيل

ّأوّبيدّمحاربّكلّتعمّّاآليةّتكونّأنّلجوازّممتنعاّالمستبقىّيكونّأنّيلزمّلمّممتنعاّكانّإذاّتثنىالمسّأن:ّأحدها
ّ.ّالقدرةّبعدّتابّإذاّوالممتنعّمطلقاّعليهّالمقدورّفيبقىّالقدرةّقبلّتابّإذاّمنهمّالممتنعّاستثنىّثمّلسان
ّ.ّعليهّالقدرةّقبلّتابّفقدّأخذهّقبلّتائباّجاءّمنّكلّأن:ّالثاني
ّوكل{ّّعّلّيّهمّّّّتّقّدّرواّّأنّّّّّقّبلّّّّمنّّّّتاّبواّاّلّذينّّّّإالّّ}:ّوقرأّقطعّعليهّليس:ّقالّتائباّبالسرقةّيجيءّالرجلّعنّعطاءّسئل
ّاالستخفاءّفيمكنهّمقيماّكانّوإنّالرجلّألنّوذلكّّحجةّعليهّتقمّولمّيؤخذّلمّإذاّسيماّالّممتنعّفهوّيؤخذّلمّمن

ّالمقيمّطلبّمنّأسهلّالمصحرّطلبّيكونّبلّعليهّمقدوراّكانّجرماّفعلّمنّّكلّفليسّمصحرالّيمكنّكماّوالهرب
ّالحدّإقامةّمنّّيمنعهّمنّلهّالمقيمّيكونّوقدّالمصرّفيّالمقيمّبخالفّغابةّوالّخمرّالصحراءّفيّيواريهّّالّكانّإذا

ّ.ّيهعلّّالقدرةّقبلّتابّفقدّالسلطانّإلىّويرفعّيؤخذّأنّقبلّتابّمنّفكلّعليه
ّأيديناّفيّوهوّالبينةّقيامّألنّّعليهّالقدرةّقبلّتابّفقدّبنفسهّجاءّفإنّعليهّالحدّويثبتّبهّيعلمّأنّقبلّتابّفإذاّوأيضا
ّ.ّقطعاّعليهّالقدرةّقبلّتابّفقدّهذينّقبلّتابّفإذاّعليهّقدرة
ّوكماّكثيرينّقومّبينّمستضعفاّّيدبالّالمحاربّيكونّوقدّممتنعاّيكونّقدّباليدّكالمحاربّباللسانّالمحاربّأن:ّالثالث

ّوإنّقليلّكثيرينّقومّبينّالضررّمنّونحوهّالشتمّيظهرّّالذيّفكذلكّقليلّكثيرينّقومّبقتالّبنفسهّيخاطرّالذيّأن
ّذلكّيفعلّإنماّونحوهّالسابّمنّونحوهّالشتمّيظهرّالذيّفكذلكّيستضعفهّمنّعلىّّيخرجّإنماّبسيفهّالقاطعّأنّالغالب

ّّ.عليهّوالشهادةّالسلطانّإلىّورفعهّأخذهّمنّيتمكنّالّمنّمعّخفيامستّالغالبّّفي
ّ:ّآخرينّوجهينّمنّباآليةّاالستداللّالداللةّيقررّومما

ّحاربّفيمنّأيضاّنزلتّكانتّّوإنّعلمناهّفيماّالناسّباتفاقّسلمهّبعدّوحاربّكفرّممنّقومّفيّنزلتّقدّأنها:ّأحدهما
ّذلكّونحوّنفسهاّعلىّمسلمةّيستكرهّأوّالمسلمينّعلىّّالطريقّيقطعّبأنّإماّحاربّإذاّفالذميّإسالمهّعلىّمقيمّوهو

ّفإنّفيهّاختلفّقدّهذاّكانّوإنّعليهّالواجبّالقتلّعنهّيسقطّلمّعليهّالقدرةّبعدّتابّّإذاّهذاّوعلىّمحارباّبهّيصير
ّبدونّمحارباّجعلوهّلصحابةاّّفإنّالمالّألخذّقاتلّبمنّيخصّأنّيجوزّوالّأولىّللرسولّفالسابّالحجةّعلىّالعمدةّ

ّقاتلهّعنّالقودّيسقطّلمّأحداّقتلواّكانواّولوّمالّألخذّأحداّّقتلواّأنهمّفيهّليسّذكرناهّالذيّالنزولّسببّوكذلكّذلك
ّ.ّمسلمّوهوّقتلهّلوّكماّعهدّولهّقتلهّّقدّوكانّالقدرةّقبلّتابّإذا

ّفرقّفالّاألولّكانّفإنّّالعهدّبقاءّمعّالمسلمّعلىّيقامّماّعليهّيقامّأوّللعهدّنقضاّيكونّأنّإماّالطرقّفقطعّوأيضا
ّتابّإذاّالقتلّوهوّحدهّيسقطّلمّبهاّالعهدّنقضّّفمنّوحينئذّالمسلمينّتضرّالتيّاألمورّمنّوغيرهّالطريقّقطعّبين
ّهوّإنماّناهّالكالمّإنّثمّفسادهّعلىّالدليلّتقدمّوقدّالطريقّبقطعّالذميّّعهدّينتقضّلمّالثانيّكانّوإنّالقدرةّبعد

ّ.ّالتسليمّبعدّالمنعّيصحّّفالّعليهّتفريع
ّالعفوّيمكنّولمّوجبتّّالسلطانّإلىّرفعتّإذاّالحدودّألنّوبعدهاّالقدرةّقبلّالتوبةّبينّفرقّسبحانهّهللاّأن:ّالثاني
ّإكراهّتوبةّقدرةالّبعدّوالتوبةّاختيارّتوبةّعليهّّالقدرةّقبلّالتوبةّوألنّالرفعّقبلّماّبخالفّفيهاّالشفاعةّوالّعنها

ّالموتّحضرهّمنّوتوبةّالبأسّجاءهاّلماّالمكذبةّاألممّوتوبةّّالغرقّأدركهّحينّفرعونّتوبةّبمنزلةّواضطرار
ّالحدّلتعطلتّأسقطتّلوّالقدرةّبعدّالتوبةّقبولّوألنّالواجبّالحدّيسقطّحتىّصحتهاّّيعلمّفلمّاآلنّتبتّإني:ّفقال

ّغيرّمنّالشرّدابرّتقطعّفإنهاّالقدرةّقبلّّالتوبةّبخالفّيتوبّأنّأخذّإذاّيتمكنّمفسدّكلّفإنّالفسادّسدّوانبثقّالحدود
ّالحكمّفيعللّمالئمةّأوّمؤثرةّأوصافاّفتكونّاألصلّهذاّغيرّفيّباالعتبارّّالشارعّلهاّشهدّقدّمناسبةّمعانّفهذهّفساد
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ّتوبةّوكذلكّّمنهّتوبةّإسالمهّألنّخذاألّبعدّبالتوبةّعنهّالقتلّيسقطّالّأنّفيجبّالسابّفيّموجودةّّبعينهاّوهيّبها
ّأوّإكراهّتوبةّوهذهّبالرفعّوجبّّقدّوالحدّموضعينّفي{ّالّصالةّّّّوّأّقاّمواّّتاّبواّّفّإنّّ}:ّوتعالىّسبحانهّقالّكافرّكل

ّاإذّوألنهّاآليةّهذهّفيّيدخلّلمّفإنهّاألصليّالحربيّّبتوبةّعليناّهذاّينتقضّوالّللحدّتعطيلّقبولهاّوفيّاضطرار
ّوالسابّاإلسالمّقبلّبإحداهماّيعاقبّكانّاللتينّالعقوبتينّإحدىّوهوّويستعبدّيسترقّّبلّسبيلهّيخلّلمّاألسرّبعدّتاب
ّاآليةّفيّيدخلّفلمّفساداّّاألرضّفيّيسعّلمّالمجردّوالمرتدّالطريقّكقاطعّيسقطّفلمّواحدةّعقوبةّإالّعليهّيكنّّلم
ّفإذاّالدينّتبديلّعلىّلمقامهّنقتلهّوإنماّاإلسالمّّإلىّليعودّللسيفّعرضهنّإنماّألناّالمعنىّجهةّمنّنقضاّيردّوال

ّأنّالحدّهذاّتعطيلّوإنماّإزالتهّيمكنناّالذيّالمحذورّوزالّتحصيلهّيمكنناّّالذيّالمقصودّحصلّإليهّاإلعادةّأظهر
ّإلىّيعودّأنّمنهّلبناطّإنماّألناّغرضناّفيّبحقّمكرهاّكونهّيقدحّولمّاإلمامّإلىّمرفوعّغيرّّردتهّعلىّيترك

ّمنّونحوهّوالسابّمقصودناّّحصلّكرهاّأوّطوعاّفبذلهاّالزكاةّأوّالصالةّعلىّقاتلناهّلوّكماّكرهاّأوّطوعاّاإلسالمّ
ّبعدّأسلمّفإذاّكفرهمّعلىّالعهدّأعطيناهمّقدّفإناّكفرهمّّلمجردّالّوالضررّاألذىّمنّفعلوهّلماّنقتلهمّإنماّالمؤذين
ّ.ّبمجردهّعليهّّيعاقبّلمّيالذّالكفرّزالّاألخذ
ّتطلبّلمّاضطرارّبتوبةّّإالّيزلّلمّالطريقّبقطعّكاإلفسادّمنهّمضىّقدّاألرضّفيّإفسادّفهوّوالضررّاألذىّوأما
ّعلىّكرهاّالجزيةّفبذلّكرهاّأوّطوعاّالجزيةّإعطاءّأوّاإلسالمّمنّواحداّليبذلّالّقوتلّأوّبلّليفعلهاّيقتلّولمّمنه
ّ.ّعليهّمقدورّمفسدّّمحاربّتوبةّكانتّوأسلمّعليهّالقدرةّبعدّتابّفإذاّيقتلّأنّفاستحقّفضرهمّالمسلمينّيضرّّالّأنه

ّمّّّلهّّّّأّيّمانّّّالّّإّنّهمّّّاّلّكّفرّّّّأّئّمةّّّّّفّقاّتّلواّّديّنّكمّّّّفيّّوّطّعّنواّّعّهّدّهمّّّّبّعدّّّّمنّّّّأّيّماّنّهمّّّّنّكّثواّّوّإنّّ}:ّسبحانهّقوله:ّالثانيةّالطريق
ّ.ّاآليات{ّّيّنّتّهونّّّّلّعّلّهمّّ
ّوهيّالهمزةّبكسرّ(ّلهمّإيمانّال)ّعمرّأبيّعنّوغيرهمّواألصمعيّوالضحاكّوعطاءّوالحسنّعامرّابنّقرأّوقد

ّ.ّمشهورةّقراءة
ّ.ّثانيةّيمينّوالّإيمانّالطاعنّدمّيعصمّالّأنهّعلىّتدلّاآليةّوهذه
ّبيمينّالمستقبلّفيّوفاءّّالّأرادّإنماّأنهّومعلومّباأليمانّوفاءّالّأي{ّّلّهمّّّنّّّأّيّماّال}ّقولهّفإنّاألكثرينّقراءةّعلىّأما

ّالّالكفرّفيّإمامّالطاعنّالناكثّأنّهذاّفأفاد{ّّأّيّماّنّهمّّّّّنّكّثواّّوّإنّّ}:ّبقولهّتحققّقدّالماضيّفيّاليمينّعدمّإذّأخرى
ّ.ّأبداّثانّعهدّلهّيعقد
ّقولهّألنّلقتالهمّالتعليلّّمخرجّهذاّيخرجّولمّإيمانّلهّليسّالكفرّفيّاإلمامّنأّعلمّفقدّعامرّابنّقراءةّعلىّوأما
ّيشبهّولكنّالحكمّعلةّعلىّوأدل(ّلهمّإيمانّال:ّ)تعالىّّقولهّمنّعنهمّاإليمانّانتفاءّفيّأبلغ{ّاّلّكّفرّّّّأّئّمةّّّّفّقاّتّلوا}:ّتعالى
ّكانّبماّيوثقّلمّكماّاإليمانّمنّيظهرهّبماّيوثقّالّالكفرّفيّإمامّالطاعنّالناكثّّأنّالمقصودّيكونّأنّأعلمّوهللا
ّفثبتّمطلقاّعنهمّّاإليمانّنفيّفتقتضيّالجنسّتنفيّالتيّبالّمنفيةّنكرة{ّإيمانّال}:ّتعالىّقولهّألنّاأليمانّّمنّعقده
ّّ.ماناإليّأظهرّوإنّقتلهّيجبّّوأنهّهؤالءّمنّلهّإيمانّالّالكفرّفيّإمامّالدينّفيّالطاعنّالناكثّأن

ّأنّبدّالّعنهمّاإليمانّبسلبّّهؤالءّفتخصيصّالكفر؟ّبأئمةّفكيفّالكفرّحالّفيّلهّإيمانّالّفإنهّكافرّكلّأنّذلكّيؤيد
ّ.ّعنهمّمطلقاّنفيهّإالّلهّموجبّوالّموجبّلهّيكون

ّهللاّصلىّالنبيّلقاّكماّوهذاّّصحيحاّيكنّلمّإيماناّأظهرواّلوّوأنهمّيستبقونّفالّإيمانهمّيرتجىّالّهؤالءّأنّوالمعنى
ّرضيّالصديقّبكرّأبوّقالّوكماّالكفرّفيّعساّقدّالشيخّّألن"ّشرخهمّواستبقواّالمشركينّشيوخّاقتلوا:ّ"وسلمّعليه
ّمحوفةّأقواماّستلقون:ّ"العاصّبنّوعمروّسفيانّأبيّبنّويزيدّحسنةّبنّشرحبيلّّاألجنادّألمراءّوصيتهّفيّعنهّهللا

ّوذلكّغيرهمّّمنّسبعينّأقتلّأنّمنّإليّأحبّمنهمّرجالّأقتلّفألنّبالسيوفّمنهاّالشيطانّمعاقدّفاضربواّّرؤوسهم
ّمنّأحداّيعلمّيكادّالّفإنه"ّالقائلينّأصدقّّوهللا{ّّيّنّتّهونّّّّلّعّلّهمّّّّلّهمّّّّأّيّمانّّّالّّإّنّهمّّّاّلّكّفرّّّّأّئّمةّّّّفّقاّتّلوا}:ّقالّتعالىّهللاّبأن

ّالدينّفيّيطعنّولمّنقضهّأوّالعهدّينقضّلمّمنّبخالفّإسالمهّحسنّّالكفرّأئمةّالدينّفيّالطاعنينّللعهودّالناقضين
ّ.ّإيمانّلهمّيكونّقدّهؤالءّفإنّعهداّّينقضّولمّطعنّأو

ّالممتنعةّالفئةّقوتلتّإذاّّاالنتهاءّيحصلّوإنماّسنقررهّكماّوالطعنّالنقضّعنّأي{ّّيّنّتّهونّّّّلّعّلّهمّّ}:ّقالّأنهّذلكّيبين
ّ.ّينتهونّفالّالحياةّفيّأمثالهّطمعّالقدرةّبعدّاستحييّّمتىّألنهّفقتلّبممتنعّليسّالذيّالواحدّأخذّأوّغلبتّحتى
ّوسلمّعليهّهللاّصلىّّهللاّبرسولّغدرواّقدّكانواّالذينّاليهودّفيّنزلتّإنها:ّقيلّقدّاآليةّهذهّأنّذلكّيوضحّومما

ّالكفارّبمعاونةّوهمواّالمشركينّمنّأعداءّعليهّيعينواّالّأنّعلىّالعهودّواأليمانّمنّأعطواّكانواّماّونكثوا
ّ.ّبقتالهمّّفأمرّالعهدّونكثّبالغدرّبدأواّأنهمّفأخبرّالمدينةّمنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّإخراجّّعلىّوالمنافقين

ّ.ّسواءّمسألتناّمثلّاآليةّنزولّسببّيكونّهذاّفعلىّيعلىّأبوّالقاضيّذلكّذكر
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ّفتحّوبعدّتبوكّبعدّنزلتّّإنماّوبراءة:ّالعلماءّمنّطائفةّوقالتّجماعةّذكرهّقريشّمشركيّفيّنزلتّإنها:ّقيلّوقد
ّإذاّالكفرّمنّقتلهّيبقّولمّالطلقاءّمنّاإلسالمّّأظهرّمنّالمرادّفيكونّيقاتلّمشركّبمكةّبقيّحينئذّيكنّولمّمكة

ّ.ّالنفاقّأظهروا
ّعليهّعاهدّالذيّعهدهّنكثّّمنّأنّعلىّدالةّفتكونّالهمزةّبكسر{ّإيمانهمّنكثوا}:ّوالضحاكّمجاهدّقراءةّهذاّويؤيد
ّّوآّتّواّالّصالةّّّّوّأّقاّمواّّتاّبواّّفّإنّّ}:ّقالّألنهّهذاّنصرّّمنّقالّلهّإيمانّالّوإنهّيقاتلّفإنهّالدينّفيّوطعنّاإلسالمّمن

ّنكثهمّعنّاإلخبارّتقدمّقدّألنهّالتوبةّهذهّبعدّنكثّهذاّأنّفعلم{ّإيمانهمّّنّكّثواّّوّإنّّ}ّّ:ّقالّثم{ّالّدينّّّّفيّّفّإّخّواّنّكمّّّالّزّكاةّّ
ّأنّتقدمّوقدّاآلية{ّّعّلّيّكمّّّّّيّظّهّرواّّوّإنّّّّكّيفّّ}:ّتعالىّوقوله{ّّذّمةّّّّوالّّإالّّّّمّؤّمنّّّّفيّّيّرّقّبونّّّال}:ّتعالىّبقولهّاألولّ

ّالّوأنهّقوتلّالدينّفيّطعنّإذاّأنهّاأليمانّعهدّنكثّومنّّاإليمانّعهدّنكثّمنّاآليةّتعمّهذاّفعلىّالعهودّمنّاأليمان
ّوالّلهّإيمانّالّالذمةّوأهلّالمسلمينّمنّونحوهّالرسولّبسبّالدينّفيّالطاعنّأنّّعلىّدالةّفتكونّحينئذّلهّإيمان
ّّ.ذلكّبعدّبشيءّدمهّيحقنّفالّّلهّيمين
:ّتعالىّقالّكماّأخفتهّضدّإيماناّّأومنهّالرجلّآمنتّمصدرّلهمّأمانّالّأي{ّلهمّإيمانّال}:ّتعالىّقولهّقيلّقد:ّقيلّفإن
ّ.ّ{ّّخّوفّّّّمنّّّّوآّمّنّهمّّ}

ّالعهدّنقضواّقدّبأنهمّللعلمّّفقطّالحالّفيّلهمّأمانّالّيقصدّلمّألنهّأيضاّحجةّفهوّصحيحاّالقولّهذاّكانّإن:ّقيل
ّ.ّحالّبكلّيقتلّبلّبحالّهذاّيؤمنّأنّيجوزّفالّوحينئذّّوالمستقبلّالحاضرّالزمانّفيّبحالّلهمّأمانّالّيقصدّوإنما
ّقيلّمقبولةّمنهّالتوبةّأنّفعلمّ{ّّيّشاءّّّّمنّّّّعّلىّهللّاّّّّوّيّتوبّّ}:ّبعدهاّقالّوقدّبالقتلّالّبالمقاتلةّاآليةّفيّأمرّإنما:ّقيلّفإن
ّذلكّبعدّثمّعليهمّالمؤمنينّنصرويّالمؤمنينّبأيديّيعذبهمّّأنهّسبحانهّوأخبرّبالمقاتلةّأمرّممتنعةّطائفةّذكرّتقدمّلما

ّولذلكّالحدودّعنهّسقطتّعليهّالقدرةّقبلّمنهمّتابّفمنّممتنعينّكانواّإذاّالعهدّناقضيّّألنّيشاءّمنّعلىّهللاّيتوب
ّ.ّبعضهمّبتوبةّالمشيئةّتتعلقّعددّفيّهذاّيكونّوإنما{ّّيّشاءّّّّمنّّّّعّلى}:ّقالّ

ّأنّعلىّيدلّوذلكّاألمرّّجوابّحيزّفيّداخالّليسّمستأنفّكالمّوهذاّمبالض{ّهللّاّّّوّيّتوبّّ}:ّقالّأنهّذلكّيوضح
ّوالمضمونّوالطعنّالنكثّعنّانتهاؤهمّبقتالهمّالمقصودّّوإنماّبقتالهمّحاصلةّهيّوالّقتالهمّمنّمقصودةّليستّالتوبة
ّألنهّالتوبةّبإظهارّاكثالنّالطاعنّعنّيسقطّالّالحدّأنّعلىّيدلّماّذلكّوفيّعليهمّّوالنصرّوخزيهمّتعذيبهمّبقتالهم

ّ.ّألجلهاّويقاتلّيقتلّّلم
ّّفيّّفّإّخّواّنّكمّّّالّزّكاةّّّّوآّتّواّالّصالةّّّّوّأّقاّمواّّتاّبواّّفّإنّّ}ّّ:قولهّإلى{ّهللاّّّّّعّندّّّّعّهدّّّّلّلّمّشّرّكينّّّّيّكونّّّّكّيفّّ}:ّقالّأنهّهذاّيؤيد
ّقبلّلألخوةّالموجبةّالتوبةّفذكر{ّاّلّكّفرّّّّأّئّمةّّّّفّقاّتّلواّّديّنّكمّّّّفيّّوّطّعّنواّّعّهّدّهمّّّّبّعدّّّّّمنّّّمّّّأّيّماّنهّّّّنّكّثواّّوّإنّّ}:ّقالّثم{ّالّدينّّ
ّ:ّأحوالّثالثةّللمعاهدّوجعلّالدينّفيّوالطعنّالعهدّنقضّّيذكرّأن

ّ.ّينالدّفيّأخاّليسّلكنّسبيلهّمخلىّفيكونّاستقامّكماّلهّفنستقيمّلناّيستقيمّأن:ّأحدها
ّكماّسبيلهمّفخلواّهناّيقلّّلمّولهذاّالدينّفيّأخاّفيصيرّالزكاةّويؤتيّالصالةّويقيمّالكفرّمنّيتوبّأن:ّالثانيةّالحالة
ّكانّوقدّالمعاهدّتوبةّفيّالكالمّوهناّسبيلهّتخليةّتوجبّّوتوبتهّالمحاربّتوبةّفيّهناكّالكالمّألنّقبلهاّاآليةّفيّقال

ّ.ّ{ّّيّعّلّمونّّّّلّقّومّّّاآلياتّّّّوّنّفّصلّّ}:ّسبحانهّقالّالدينّفيّأخوتهّّبتوجّتوبتهّوإنماّمخلىّسبيله
ّفيكونّالسيفّخوفّتابّقدّّيكونّأنّوجازّذلكّإلىّهيّإنماّحاجتهّإذّسبيلهّتخليةّوجبّتابّإذاّالمحاربّأنّوذلك
ّّتّؤّمّنواّّلمّّّّقلّّّآّمّناّاأّلّعّرابّّّّقاّلتّّ}:ّتعالىّقالّكماّاإليمانّّدالئلّظهورّعلىّتتوقفّاإليمانيةّفأخوتهّمؤمناّالّمسلما
ّفتوبتهّإكراههّيجوزّوالّالتوبةّعلىّنكرههّلمّفإناّظاهراّالتوبةّإلىّلهّملجأّفالّتابّّإذاّوالمعاهد{ّّأّسّلّمّناّّقوّلواّّوّلّكنّّ
ّ.ّأخاّفيكونّإخوةّوالمؤمنونّمؤمناّمسلماّفيكونّطائعاّتابّأنهّّعلىّدليل
ّمنّوالمقصودّإيمانّوالّّأيمانّلهّليسّأنهّوبينّبقتالهّفأمرّدينناّفيّويطعنّعهدهّبعدّيمينهّينكثّأن:ّةالثالثّالحالة
ّاالنتهاءّفعلمّأنّجائزاّقتالهّيكنّولمّالكفرّمعّمعاهداّّكانّقدّألنهّفقطّالكفرّعنّالّوالطعنّالنقضّعنّينتهيّأنّقتاله
ّالعهدّنقضّمنّالمسلمينّبهّأضرّماّّعنّانتهاؤهّبقتالهّالمقصودّماوإنّبقتالهّالمقصودّهوّليسّالكفرّعنّهذاّمثلّمن

ّوينصرّويخزونّبهّيعذبونّقتاالّالممتنعةّالطائفةّوقتالّالممكنّّالواحدّبقتلّإالّيحصلّالّوذلكّالدينّفيّوالطعن
ّ.ّاألخرىّالحالّفيّانتفائهاّعلىّدليلّبحالّالتوبةّّتخصيصّإذّعليهمّالمؤمنون
ّأنّعلىّدليلّمنهمّالصدورّّوشفاءّوخزيهمّتعذيبهمّيوجبّبماّأمرّأنّبعدّمستقلةّجملةّذلكّبعدّوبةالتّسبحانهّوذكره
ّاألخذّبعدّالمأخوذّتوبةّكانّفلوّعهدهّعلىّالباقيّتوبةّّبخالفّفعلواّبماّمنهمّاالنتقامّمنّمعهاّبدّالّهؤالءّمثلّتوبة
ّوهوّمنهمّالصدورّتشفىّوالّيخزونّوالّيعذبونّالّهؤالءّمثلّأنّوللزمّاالنتقامّّعنّخاليةّتوبةّلكانتّالقتلّتسقط
ّواحداّكانّّفإنّالدماءّوسفكّارتدّكمنّالدينّفيّوطعنواّالعهدّنقضواّالذينّهؤالءّوصارّاآليةّفيّبهّّأمرّماّخالف

ّ.ّأعلمّانهسبحّوهللاّيقتلّلمّمنهمّّذلكّبعدّتابّفمنّقوتلواّممتنعينّكانواّوإنّاإلسالمّإلىّعادّوإنّقتلهّمنّبدّفال
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{ّاآلنّّّّتّبتّّّّإّنيّّقالّّّاّلّمّوتّّّّّأّحّدّهمّّّّحّضرّّّّإّذاّّحّتىّالّسّيّئاتّّّّيّعّمّلونّّّّلّلّذينّّّالّتّوّبةّّّّوّلّيّستّّ}:ّسبحانهّقوله:ّالثالثةّالطريقة
{ّّبّأّسّناّّرّأّواّّلّماّّإيّماّنّهمّّّّيّنّفّعّهمّّّّيكّّّّفّلمّّّّمّشّرّكينّّّّبهّّّّّكّناّّبّماّاّوّكّفّرنّّّّوّحّدّهّّباهللّّّّآّمّناّّقاّلواّّبّأّسّناّّرّأّواّّفّلّما}:ّتعالىّوقوله
ّّوّقدّّّآآلنّّّاّلّمّسّلّمينّّّّمنّّّّوّأّناّّإّسرائيلّّّّبّنوّّبهّّّآّمّنتّّّاّلّذيّّإالّّّّإّلهّّّالّّأّنهّّّآّمّنتّّّّّقالّّّاّلّغّرقّّّّأّدّرّكهّّّّإّذاّّحّتى}:ّتعالىّوقوله

ّتقريرّتقدمّوقد{ّّيوّنسّّّّقّومّّّّإيّماّنّهاّّإالّّّّفّنّفّعّهاّآّمّنتّّّّقّرّيةّّّّكاّنتّّّّفّلّوال}:ّتعالىّوقوله{ّاّلّمّفّسّدينّّّّمنّّّّوّكّنتّّّّّقّبلّّّّعّصّيتّّ
ّمنّوالمفسدّمنافقالّوتوبةّالمجردّوالمرتدّالحربيّّتوبةّبينّالفرقّوذكرناّالمنافقّقتلّفيّاآلياتّهذهّمنّالداللة

ّ.ّالمآبّفيّتنفعّالتيّوالتوبةّالعذابّتدرأّّالتيّالتوبةّبينّوفرقناّونحوهماّالمعاهدين
ّفيماّقررناّوقدّاآلياتّ{ّّواآلّخّرةّّّالّدّنّياّّفيّهللاّّّّّلّعّنّهمّّّّوّرّسوّلهّّّهللّاّّّّيّؤّذونّّّاّلّذينّّّّإنّّ}:ّسبحانهّقوله:ّالرابعةّالطريقة
ّألنّالذمةّأهلّمنّاألذىّأظهرّمنّقتلّعلىّتدلّّوهيّمطلقاّالمسلمينّمنّالمؤذيّقتلّعلىّتدلّاآليةّههذّأنّمضى
ّ.ّهذاّتقريرّتقدمّوقدّالكالمّّتمامّفيّكماّللقتلّموجبةّالمذكورةّاللعنة
ّطعنّلماّاألشرفّابنّفيّّنزلت{ّّنّصيراّّّّلهّّّّتّجدّّّّفّلنّّّهللّاّّّّيّلّعنّّّّوّمنّّّهللّاّّّّلّعّنّهمّّّاّلّذينّّّّأوّلّئكّّ}:ّتعالىّقولهّأنّذكرناّوقد
ّالّأنّليبينّنصيرّلهّليسّأنهّهللاّوأخبرّبذلكّعهدهّّفانتقضّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعاهدّكانّوقدّاإلسالمّدينّفي
ّالمسلمّوتكلمّبةالمحارّاستبطانّالذميّونفاقّالكفرّاستبطانّالمسلمّنفاق:ّقسمانّّلهّوالنفاقّنصرّلهّالذميّإذّلهّذمة

ّمنافقيّمنّفهوّّورسولهّهللاّبأذىّنافقّثمّورسولهّهللاّيؤذيّالّأنّعلىّعاهدناّفمنّبالمحاربةّالذميّكتكلمّّبالكفر
ّّوّقّتّلواّّأّخّذواّّثّقّفواّّأّيّنّماّّمّلّعوّنينّّّّقّليالّّّّإالّّ}ّّّيجاورونهّفالّبهمّنبيهّهللاّأغرىّالمنافقينّهؤالءّمنّينتهّلمّفمنّالمعاهدين

ّ.ّداللتانّاآليةّففي{ّّتّقّتيالّّ
ّكماّاألحوالّمنّحاالّيستثنّّلمّألنهّحتمّقتلهّأنّفعلمّويقتلّوجدّأينّيؤخذّالذيّهوّوالملعونّملعونّهذاّأن:ّإحداهما
ّبدّالّأنهّفعلمّيخلفّالميعادّالّوهللاّنصرهّيتضمنّّلنبيهّهللاّمنّوعدّوهذا(ّقتلوا)ّقالّوألنهّالصورّسائرّفيّاستثنى

ّ.ّمطلقاّالوعدّيتحققّّولمّاإلسالمّبإظهارّالقتلّعنهمّسقطّولوّأخذواّإذاّتقتيلهمّمن
ّإنّأنهمّفعلمّعليهمّالقدرةّّقبلّلهمّالنافعةّالمحاربينّتوبةّجعلّكماّوالتقتيلّاألخذّقبلّالنافعّانتهاءهمّيجعلّأنه:ّالثانية
ّفيّيجاورونهّالّحتىّبهمّهللاّأغراهّوإالّالدينّفيّوالنفاقّّالعهدّفيّالنفاقّونحوهّاألذىّمنّالنفاقّإظهارّعنّانتهوا
ّ.ّقتلهّفيجبّأخذّحتىّينتهّلمّالسابّالطاعنّوهذاّّويقتلونّيؤخذونّملعونينّالبلد
ّالتوبةّعنهّتدرأهّولمّاألذىّذلكّّحدّعليهّأقيمّأخذّإذاّمعاهدّأوّمسلمّمنّالمؤمنينّيؤذيّالذيّأنّوهوّثالثةّداللةّوفيها
ّ.ّواآلخرةّالدنياّفيّأقبحّحالهّأنّعلىّّتدلّاآليةّألنّاألولىّبطريقّورسولهّهللاّيؤذيّفالذيّناآل

ّالّحداّوجبّقتلّوكلّّالكفرّلمجردّالّالحدودّمنّحداّيقتلّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسابّأن:ّالخامسةّالطريقة
ّ.ّباإلسالمّيسقطّالّفإنهّالكفرّلمجرد
ّ:ّينمقدمتّعلىّمبنيّالدليلّوهذا

ّمتضمناّذلكّكانّوإنّالعهدّّونقضّللردةّالمستلزمّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسبّلخصوصّيقتلّأنه:ّإحداهما
ّالنبيّأنّتقدمّقدّأنهّذلكّعلىّوالدليلّالمواضعّبعضّّفيّالعهدّنقضّومجردّالردةّمجردّمنّتضمنهّماّلعمومّللقتل
ّوالّإليهاّيأويّكانّالذيّاألعمىّعندّوسلمّعليهّهللاّصلىّتسبهّكانتّيالتّالذميةّّالمرأةّدمّأهدرّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّيجوزّوالّقتلهاّّيجوزّوالّتسترقّفإنهاّعهدهاّانتقضّإذاّالذميةّالمرأةّألنّالعهدّنقضّلمجردّقتلهاّيكونّّأنّيجوز
ّلوّكانتّإنهاّثمّتقدمّكماّالقتّعلىّمعينةّّتكنّولمّتقاتلّتكنّلمّالمرأةّوهذهّتقاتلّأنّإالّاألصليّللكفرّالمرأةّقتل

ّفإنّرقيقةّكانتّإنّالسيماّعنهّّهللاّرضيّالشافعيّمنهمّالفقهاءّمنّكثيرّعندّتقتلّولمّرقيقةّصارتّأسرتّثمّتقاتل
ّوأنهّوسلمّعليهّهللاّصلىّللنبيّالسبّلخصوصّكانّّقتلهاّأنّفثبتّلمسلمّرقيقةّولكونهاّامرأةّلكونهاّيمتنعّقتلها
ّلوّكماّأوّمسلماّقتلتّأوّالمسلمينّعلىّالطريقّقطعتّأوّالذميةّالمرأةّزنتّلوّّكماّللقتلّالموجبةّالجناياتّمنّجناية
ّالخاصةّالمأثورةّّالسنةّمنّالمرتدةّقتلّفيّليسّألنهّأبلغّهذاّبلّالمرتدةّيقتلونّالذينّالفقهاءّأكثرّعندّالحقّّدينّبدلت
ّ.ّالذميةّابةالسّقتلّفيّالذيّالحديثّمثلّالمشهورةّالسننّكتبّفي

ّمنّالذريةّوتسبىّمقاتليهمّّتقتلّبأنّفيهمّفحكمّمعاذّابنّسعدّحكمّعلىّونزلواّالعهدّنقضواّقريظةّبنيّأنّذلكّيوضح
ّصلىّالنبيّقتلّثم"ّأرقعةّسبعةّفوقّمنّهللاّبحكمّفيهمّّحكمتّلقد:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفقالّوالصبيانّالنساء

ّفوقّمنّرحىّألقتّقدّكانتّواحدةّامرأةّإالّالنساءّمنّيقتلّولمّوالذريةّالنساءّّقواسترّالرجالّوسلمّعليهّهللا
ّالعهدّانتقاضّمجردّّإالّحقهمّفيّيثبتّلمّالتيّالذريةّبينّوسلمّعليهّهللاّصلىّففرقّالمسلمينّمنّرجلّعلىّّالحصن
ّالحربّبدارّلحقتّبأنهاّعهدهاّقضينتّلمّّالذميةّالمرأةّوهذهّالمسلمينّيضرّبماّالعهدّنقضواّالذينّالذريةّوبين

ّبالصدّفساداّاألرضّفيّوسعتّورسولهّهللاّوآذتّالمسلمينّضرتّّبأنّالعهدّنقضتّوإنماّالمسلمينّعنّوامتنعت
ّتكنّلمّوهيّالعهدّانتقاضّلمجردّتقتلّلمّأنهاّفعلمّللرحىّالملقيةّالمرأةّفعلتّكماّهللاّدينّّفيّوالطعنّهللاّسبيلّعن
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ّالّالسبيّبنفسّرقيقةّتصيرّ:ّيقالّحتىّأسرتّثمّقاتلتّامرأةّبمنزلةّأيضاّهيّوالّللردةّقتلتّإنهاّ:يقالّحتىّمسلمةّ
ّّ:لوجهينّرقيقةّوبقيتّالدمّاإلسالمّّعصمّأسلمتّإذاّالرجلّقتلّيجوزّكماّقتلهاّيجوز:ّيقالّأوّتقتل

ّالكفارّإعانةّبمنزلةّهو:ّيقالّّحتىّسلمينالمّلعمومّوالّللمشركينّتقولهّتكنّلمّتقولهّكانتّالذيّالسبّهذاّأن:ّأحدهما
ّ.ّوجهّكلّمنّالقتالّعلى
ّ.ّسواءّوبعدهّّقبلهّوحالهاّعليهاّمقدورّممكنةّالسبّحينّهيّبلّالسبّحينّممتنعةّتكنّلمّأنها:ّالثاني
ّعلىّهدالعّوبينهاّبينناّّللحكمّملتزمةّامرأةّمنّبلّذلكّبعدّأسرتّممتنعةّمنّيصدرّلمّلكنهّحراباّكانّوإنّفالسب
ّوعزّاإليمانّذلّمنّفيهّلماّاألرضّفيّالفسادّّأبلغّمنّوأنهّبالمسلمينّالمضرةّاألمورّمنّالسبّأنّومعلومّالذمة
ّمنّحدّقتلهاّأنّثبتّعليهاّالقدرةّعلىّمتقدمّأصليّلحرابّوالّالعهدّّلنقضّوالّللكفرّتقتلّلمّأنهاّثبتّوإذاّالكفر

ّ.ّالمفسدينّّمنّوغيرهمّوالقاتلّوالقاطعّالزانيّكحدّباإلسالمّيسقطّالّفرالكّلمجردّالّحداّالواجبّّوالقتلّالحدود
ّأوّذميّمنّحرابّفهوّّحراباّكانّفإنّحراباّليستّمفسدةّجنايةّأوّحراباّيكونّأنّإماّالسبّأنّاألمرّيقررّومما
ّحيثّعليهّلقدرةاّبعدّأسلمّوإنّقتلهّوجبّفساداّّاألرضّفيّوسعىّحاربّإذاّوالذميّفساداّاألرضّفيّوسعيّمسلم
ّحراباّليستّمفسدةّجنايةّكانتّوإنّالسنةّبهّجاءتّكماّللقتلّموجبّالمرأةّّهذهّوحرابّللقتلّموجباّحراباّيكون
ّعلىّومدارهّّمقررّكالمّوهذاّللقتلّالموجبةّالجناياتّكسائرّاألولىّبطريقّاألخذّبعدّأيضاّقتلتّللقتلّّموجبةّوهي
ّالجوارحّبعملّوالمحاربةّالفسادّبمنزلةّّبأنهّالسنةّدلتّفقدّاللسانّعمالأّمنّكانّوإنّالسبّأنّوهوّواحدّحرف
ّ.ّالمرأةّهذهّقتلتّولذلكّوأشد
ّكانتّلوّبلّهذهّقتلّيجوزّّالّأن"ّالعهدّنقضّألنهّيقتلّإنماّقتلّإذاّالسابّإن:ّ"يقولّمنّمذهبّقياسّأنّذلكّوتمام

ّثالثّّالّإذّاآلخرّالقولّصحةّعلمّالقولّهذاّفسادّعلىّالسنةّدلتّفإذاّعندهّتقتلّلمّأخذتّواللسانّثمّباليدّقتلتّقد
ّالّقتلهّفإنّفقطّعهدهّانتقضّأنّّلمجردّيقتلّولمّعهدهّنقضّأوجبّبهّأخذّلحدثّقتلّمنّأنّأحدّعندّريبّوالّبينهما
ّ.ّباإلسالمّيزولّالّالحدثّذلكّفسادّألنّباإلسالمّيسقط
ّعلىّواستكراههاّبمسلمةّّوالزنىّللكفارّوالتجسسّالمسلمّوقتلّالطريقّقطعّمثلّللعهدّالناقضةّالجناياتّأنّترىّأال

ّالمسلمّفعلهّإذاّالقتلّيوجبّبماّإالّآخذهّلمّأسلمّمتى"ّّ:ّقالّالعهدّلنقضّقتلهّفمنّذميّمنّصدرّإذاّذلكّونحوّالفجور
ّصارّباإلسالمّألنهّفأقيدهّلمامسّقتلّأوّفأحدهّزنىّأوّفأقتلهّالطريقّقطعّفيّقتلّّقدّيكونّأنّمثلّإسالمهّعلىّباقيا

ّأسلمّوإنّأقتله:ّقالّ"ّفساداّاألرضّفيّوسعيهّورسولهّهللاّلمحاربةّأقتله:ّ"قالّومن"ّكفراّيقتلّفالّالمسلمينّّبمنزلة
ّآلدميّقبلهّالواجبةّالحدودّيسقطّالّالطارئّاإلسالمّّألنّالقدرةّبعدّتابّثمّحاربّإذاّالمسلمّأقتلّكماّأخذهّبعدّوتاب
ّيجبّلمّابتداءّقذفهّأوّقتلهّولوّيسقطّالّحدهّفإنّأسلمّثمّقذفهّأوّذمياّذميّقتلّّلوّكماّوجوبهاّابتداءّمنعّوإنّبحال
ّباإلسالمّعنهّيسقطّّالّفإنهّالطريقّقطعّفيّقتلّلوّكماّالقدرةّبعدّتابّإذاّهللّمنهاّكانّماّيسقطّوالّحدّوالّّقودّعليه
ّحدهّالشافعيّوعندّأحمدّعندّاإلسالمّقبلّعليهّّيجبّكانّالذيّالقتلّحدهّفإنّأسلمّثمّزنىّلوّوكذلكّأعلمّفيماّوفاقا
ّوالمحاربةّالطارئّالكفرّعلىّحداّفليسّهللّحقاّكانّوإنّباإلسالمّيسقطّلمّّآلدميّحقاّكانّإنّالسبّفحدّالمسلمّحد

ّالمرأةّكقتلّّموجبةّمحاربةّىعلّهللّحداّفيكونّباالتفاقّاألصليّالكفرّمجردّعلىّوالّالسنةّعليهّدلتّّكماّاألصلية
ّلمّالمحاربةّفيّتقتلّلمّإذاّالذميةّفإنّّباالتفاقّالقدرةّبعدّباإلسالمّيسقطّلمّذميةّمحاربةّعلىّحداّوجبّقتلّوكل
ّبينّّالبابّهذاّفيّفرقّفالّالسنةّعليةّدلتّكماّقتلهاّومن"ّالعهدّلنقضّهوّإنماّالمحاربّقتلّالذمي:ّ"يقولّمنّيقتلها
ّ.ّتسلمّالّأوّالقدرةّدبعّتسلمّأن

ّوهيّتقتلّذميةّأنّنظيراّاألصولّّفيّهذاّيجدّلمّالقتلّعنهاّسقطّأسلمتّفإذاّتقتلّالذميةّهذهّإن:ّ"قالّمنّأنّواعلم
ّكانّنظيرّوالّبأصلّيثبتّلمّإذاّوالحكمّالمسألةّعلىّيدلّّأصالّوالّاألخذّبعدّباإلسالمّالقتلّعنهاّويسقطّأيديناّفي

ّ.ّونحوهماّوالزانيةّباليدّالمحاربةّوهوّبهّيقيسّنظيرّفله"ّحالّّبكلّتقتلّهاإن"ّقالّومنّتحكما
ّالمهادنينّمنّكانتّأنهاّقدمناّّقدّألناّالقصةّهذهّمنّكاالستداللّوهوّمروانّبنتّقتلّمنّاالستدالل:ّالسادسةّالطريقة

ّ.ّتقدمّكماّوالتقريرّخاصةّللسبّقتلتّوإنماّالموادعين
ّمعاهداّكانّوقد"ّورسولهّّهللاّآذىّقدّفإنهّاألشرفّبنّلكعبّمن:ّ"قالّوسلمّعليهّهللاّصلىّنبيالّأن:ّالسابعةّالطريقة

ّقدّكونهّمعّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّبأمرّغيلةّّالصحابةّوقتلهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّهجاّثمّذلكّقبل
ّلمّفقطّمحاربّكافرّبمنزلةّكعبّكانّولوّآمنهّقدّمنّمجيءّجاءوهّوألنهمّالعهدّّبقاءّباعتقادهّومالهّدمهّعلىّأمنهم
ّيجوزّمنّكلّوكذلكّّأماناّلهّصارّأمانّأنهّيعتقدّماّمعهّعملتّأوّلهّقلتّإذاّالحربيّألنّتقدمّكماّأمنهمّإذاّّقتلهّيجز
ّأنّعلىّدليلّوذلكّعهدّوالّأمانّمعهّينعقدّالّّورسولهّتعالىّهللّوأذاهّوالسالمّالصالةّعليهّللنبيّهجاءهّأنّفعلمّأمانه
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ّعلىّوجبّحدّوكلّأومنّوإنّوالمرتدّالزانيّيقتلّكماّأومنّوإنّيقتلّذلكّّإذّالطريقّقاطعّكقتلّالحدودّمنّحدّقتله
ّ.ّوفاقاّباإلسالمّيسقطّّالّفإنهّالذمي

ّأخرىّعلةّلكذّفيكونّأحدّّكلّقتلّإلىّلالنتدابّعلةّورسولهّهللاّأذىّأنّعلىّالحديثّهذاّدلّقدّأنه:ّالثامنةّالطريقة
ّالقتلّيوجبّورسولهّهللّواألذىّعلةّأنهّعلىّدليلّالفاءّبحرفّالحكمّبعدّالوصفّذكرّوالردةّفإنّالكفرّمجردّغير

ّ.ّالردةّويوجبّالعهدّنقضّويوجبّ
ّاألعمّبالوصفّالحكمّتعليلّّلوجبّعهدّذيّغيرّكافراّلكونهّقتلهّأوجبّإنماّكانّلوّورسولهّهللاّأذىّأنّذلكّيوضح

ّاألمرّفيّمؤثرّأنهّعلمّاألخصّبالوصفّقتلهّعللّفلماّّالتأثيرّعديمّاألخصّكانّبالحكمّمستقالّكانّإذاّعماألّفإن
ّذكرناهّكماّتابّوإنّقتلهّوجبّورسولهّهللاّأذىّقتلهّفيّالمؤثرّكانّوإذاّالكلمّجوامعّّأوتيّمنّكالمّفيّسيماّالّبقتله
ّبأنّللمسلمينّمقرّوهوّّورسولهّهللاّآذىّأنهّقتلهّأوجبّكالهماّفإنّالمسلمينّمنّوالسالمّالصالةّعليهّالنبيّسبّّفيمن
ّّوّرّسوّلهّّّهللّاّّّّيّؤّذونّّّاّلّذينّّّّإنّّ}:ّسبحانهّقالّوألنهّعنهماّّسقطتّبالتوبةّتسقطّالمؤذيّهذاّعقوبةّكانّفلوّذلكّيفعلّال

ّّيّلّعنّّّّوّمنّّّهللاّّّّّلّعّنّهمّّّاّلّذينّّّّأوّلّئكّّ}:ّالمؤذيّهذاّخصوصّفيّوقال{ّّمّهيناّّّّذاباّّعّّّّلّهمّّّّّوّأّعدّّّّواآلّخّرةّّّالّدّنّياّّفيّهللاّّّّّلّعّنّهمّّ
ّثمّورسولهّهللاّيؤذونّّالذينّذكرّسبحانهّوألنهّأخذّإذاّالقتلّتوجبّاللعنةّهذهّأنّأسلفناّوقد{ّّنّصيراّّّّلهّّّّتّجدّّّّفّلنّّّّهللّاّّ
ّالذينّأنّعلمناهّخالفّوال{ّّمّبيناّّّّوّإّثماّّّّبّهّتاناّّّّاّحّتّمّلواّّفّقدّّّاّكّتّسّبواّّماّّبّغّيرّّّّواّلّمّؤّمّناتّّّّمّؤّمّنينّّالّّّّيّؤّذونّّّّواّلّذينّّ}:ّقال

ّأنّبينّقدّالقرآنّألنّوأولىّأحقّورسولهّهللاّيؤذونّفالذينّبالتوبةّّعقوبتهمّتسقطّالّوالمؤمناتّالمؤمنينّيؤذون
ّ.ّحاالّأحسنّلكانواّبالتوبةّالعقوبةّعنهمّأسقطناّفلوّواآلخرةّّالدنياّفيّحاالّأسوأّهؤالء
ّالعهدّوناقضّالمرتدينّّمنّنوعّألنهّبالقتلّعقوبتهّتغلظتّقدّهذا:ّيقولّأنّوهوّواحدةّكلمةّإالّهناّللمنازعّوليس

ّّ.بالفسقّّالمؤذيّبخالفّالعقوبةّعنهّوتسقطّالكفرّمنّتوبتهّتقبلّوالكافر
ّوهذاّورسولهّهللاّأذىّهوّإنماّّلقتلهّالموجبّأنّعلىّالسنةّدلتّوقدّالكفرّهوّإنماّلقتلهّالموجبّكانّلوّهذا:ّلهّفيقال
ّاألمرّرتبّوالشارعّالمعصيةّعمومّمنّأخصّالطريقّّوقطعّوالشربّوالسرقةّالزناّأنّوكماّالكفرّعمومّمنّأخص
ّالمعاصيّأنواعّسائرّإلىّالمؤمنينّأذىّنسبةّالكفرّأنواعّسائرّإلىّنسبتهّّالذيّاألخصّالوصفّهذاّعلىّبالقتل
ّالبيعّإنماّ:ّقالواّالذينّكقياسّالفاسدّالقياسّمنّوهوّورسولهّبينهّهللاّفرقّماّبينّجمعّاألنواعّبسائرّّالنوعّهذاّفإلحاق
ّوالصفاتّاألسماءّمنّالشارعّّبهّعلقهّماّبحسبّالحكمّمنّحظهّنوعّكلّعلىّيوفرّأنّالواجبّوإنماّالرباّمثل

ّإذاّمطلقاّتغلظهاّيوجبّبلّانتهاءّتخفيفهاّيوجبّالّابتداءّّعقوبتهّوتغلظّاعتبارهاّعلىّالحكيمّكالمهّدلّالذيّلمؤثرةا
ّفيّواسترقاقهمّبجزيةّإقرارهمّيجوزّفإنهّهذاّمثلّانتهاءّوالّابتداءّعقوبتهمّتغلظّلمّّالكفارّوسائرّعظيماّالجرمّكان

ّ.ّذلكّبخالفّوهذاّترتقبّصلحةلمّالقدرةّمعّعنهمّالكفّويجوزّّالجملة
ّأومأّوقدّفساداّاألرضّّفيّوساعياّورسولهّهللّمحارباّكانّورسولهّهللاّأذىّهوّكانّإذاّلقتلهّالموجبّفإنّوأيضا
ّلمّماّالعقوبةّمنّعليهّرتبّقدّالوصفّوهذاّتقدمّّكماّاألشرفّابنّحديثّفيّذلكّإلىّوالسالمّالصالةّعليهّالنبي
ّ.ّالقدرةّقبلّيتوبّأنّإالّصاحبهّعقوبةّّوتحتمتّالكفرّعأنواّمنّغيرهّعلىّيرتب

ّيؤذينهّكنّأنهنّألجلّّنسوةّدماءّالفتحّعامّأهدرّأنهّوالسالمّالصالةّعليهّالنبيّعنّقدمناّقدّأنا:ّالتاسعةّالطريقة
ّواضحاّبياناّوبيناّتؤذيهّكانتّالمطلبّعبدّلبنيّّوموالةّبهجائهّتغنيانّكانتاّاللتانّخطلّالبنّالقينتانّمنهنّبألسنتهن

ّألنّأغلظّكانّبلّقتالهنّمجرىّيجرّلمّسبهنّأنّوبيناّالسبّلمجردّقتلنّّوإنماّقتالّوالّحرابّألجلّيقتلنّلمّأنهن
ّعلىّمتقدماّكانّسبهنّوألنّيوجبّقتلهّخاصّجرمّلهّمنّإالّكلهمّالمقاتلةّالفتحّعامّآمنّوالسالمّّالصالةّعليهّالنبي
ّبياناّوبيناّالغزوةّهذهّفيّوأمسكتّعنهّكفتّقدّمتقدمّّقتالّألجلّالغزواتّبعضّفيّالمرأةّقتلّيجوزّوالّالفتح

ّقتلّجوازّعلىّقويّدليلّوهوّومعاهدةّمسلمةّمنّالسابةّالمرأةّقتلّعلىّشيءّّأدلّالنسوةّهؤالءّقتلّأنّواضحا
ّ:ّوجوهّمنّتابتّّوإنّالسابة
ّأنهاّإالّقتلهاّيوجبّماّيبقّّفلمّتقدمّكماّمقاتلةّأنهاّألجلّوالّمرتدةّأنهاّألجلّتقتلّلمّالكافرةّالمرأةّهذهّأن:ّأحدها
ّ.ّواإلجماعّوالسنةّبالكتابّقبلهاّجائزاّقتلهاّكانّإذاّّالتوبةّبعدّقتلهاّيجوزّوهذهّورسولهّهللّمحاربةّاألرضّفيّمفسدة
ّجائزّغيرّالكفرّلمجردّقتلهنّّإذّالحرابّغيرّللقتلّموجبةّجنايةّأوّحراباّيكونّأنّإماّالنسوةّأولئكّسبّأن:ّالثاني
ّعليهّدلّكماّحالّبكلّقتلهّيجبّفساداّاألرضّفيّّوسعىّورسولهّهللاّحاربّإذاّفالذميّحراباّكانّفإنّتقدمّكما

ّيقتلنّلمّالنسوةّهؤالءّأنّيبينّماّمضىّفيماّقدمناّوقدّوأحرىّأولىّفهوّّللدمّمبيحةّأخرىّجنايةّكانّوإنّالقرآن
ّقتلهنّأنّيبينّوهذاّمثلهّعنّنكاالّالماضيّالجرمّعلىّجزاءّقتلنّوإنماّالفتحّغزوةّفيّمنهنّّموجوداّكانّلحراب

ّ.ّوالمعاهدينّالمسلمينّمنّالحدودّأصحابّقتلّبمنزلةّ
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ّأنّلهّكانّألنهّفآمنهاّذلكّّبعدّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّلهاّاستؤمنّحتىّأخفيتّوالثالثةّقتلتاّمنهنّاثنتينّأن:ّالثالث
ّلمّاإلسالمّمجردّأنّفعلمّأمانهّإالّالفتحّعامّدمهّأهدرّّممنّأحدّدمّيعصمّولمّيقتلهّأنّولهّتقدمّكماّسبهّعمنّيعفوا
ّ.ّعفوهّدمهاّّعصمّوإنماّالمرأةّهذهّدمّيعصم

ّقتلهاّيبيحّالّالحربيةّالمرأةّّفإنّحالّبكلّالسابةّقتلّجوازّعلىّيدلّماّأقوىّمنّالنسوةّألولئكّقتلهّفقصةّوبالجملة
ّهذاّومعّالثانيةّالمرةّهذهّفيّقتلهاّيجزّلمّوانقادتّّواستسلمتّأخرىّغزوةّفيّالقتالّتركتّثمّقاتلتّوإذاّقتالهاّإال

ّّ.بقتلهنّأمرّوسلمّعليهّهللاّصلىّفالنبي
ّ:ّوجهانّوللحديث
ّفيّفإنّللسانباّاألذىّعنّالكفّّانتظمّعهدهّأنّوالظاهرّمكةّأهلّعاهدّكانّقدّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأن:ّأحدهما
ّعليهّللنبيّفكانّبهجائهنّخاصاّنقضاّالعهدّنقضنّهجونهّّاللواتيّفهؤالءّوحينئذّذلكّعلىّيدلّماّالحديثّمنّكثير

ّ.ّالمسألةّترجمةّوهذهّتبنّّوإنّبذلكّقتلهنّوالسالمّالصالة
ّبموتهّيسقطّكماّبموتهّّاهذّسقطّلكنّحربياّكانّوإنّعليهّقدرّحتىّيتبّلمّإذاّهجاهّمنّيقتلّأنّلهّكانّأنه:ّالثاني
ّتحتمّماتّفإذاّبالمصلحةّأعلمّلكونهّمطلقاّفيهّمخيرّّهوّالسابّأمرّكانّقدّويكونّالسابّوالذميّالمسلمّعنّالعفو
ّ.ّتابّإذاّالحربيينّمنّكغيرهّالسابّّالحربيّوكانّيسبّالّأنّالتزمّمنّقتل
ّالفتحّعامّدمائهمّأهدرتّّالذينّقصةّتأملّومنّياسالقّعلىّجارّواألولّباحتمالّحكمّإثباتّفإنهّضعيفّالوجهّوهذا
ّ.ّفساداّاألرضّفيّساعينّورسولهّهللّمحاربينّكانواّكلهمّأنهمّعلم

ّعفوهّمعّوالهجاءّبالسبّّيؤذيهّكانّممنّجماعةّبقتلّواحدةّحالّفيّأمرّوسلمّعليهّهللاّصلىّأنه:ّالعاشرةّالطريقة
ّبنّالنضرّوكذلكّبالصفراءّصبراّمعيطّأبيّبنّّعقبةّفقتلّوالمالّبالنفسّوالمحاربةّالكفرّفيّمنهمّأشدّكانّعمن

ّ.ّاألسرىّعامةّاستبقائهّمعّفيهّّويطعنانّعليهّويفتريانّيؤذيانهّكاناّلماّالحارث
ّوافترائكّبكفرك:ّ"وسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقالّصبرا؟ّبينكمّمنّأقتلّماليّقريشّمعشرّيا:ّقالّأنهّتقدمّوقد
ّعليهّهللاّصلىّعلىّالنبيّاالفتراءّأنّفعلمّالقتلّّيبيحّالكفرّمجردّأنّومعلوم"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّعلى
ّدمّالفتحّعامّوأهدرّالقتلّوجوبّمعهّوجدّّوجدّماّفحيثّللقتلّموجبّالكفرّعمومّمنّأخصّآخرّسببّوسلم

ّكانواّألنهمّوغيرهمّزهيرّابنّكعبّدمّذلكّبعدّوأهدرّالزبعرىّابنّودمّّالحارثّبنّسفيانّأبيّودمّنقيدّبنّالحويرث
ّعليهّّهللاّصلىّالنبيّعلىّوافترىّارتدّمنّودمّوحاربّارتدّمنّدمّأهدرّكماّوسلمّعليهّهللاّصلىّّهللاّرسولّيؤذون
ّمنفردّسببّأذاهّأنّفعلمّعهدهّّونقضواّحاربواّالذينّلجميعّأمانهّمعّورسولهّهللاّوآذىّوحاربّارتدّمنّودمّوسلم
ّ.ّالنفسّوقتلّالطريقّّكقطعّواألموالّباألنفسّوالحرابّالكفرّوراءّالقتلّبإباحة
ّالكافرينّمنّغيرهّدونّّالسابّقتلّمنّالمسلمينّعليهّيحرضّكانّوماّبلغهّإذاّعليهّويقرّبهّيأمرّكانّماّتقدمّوقد
ّطريقّقطعّمنّللقتلّموجبةالّاألفعالّبذويّالسابّّيلحقّكانّأنهّفعلمّذلكّبعدّعفوهّإالّالسابّدمّيحقنّالّإنهّحتى

ّوإنّومعاهدّمسلمّمنّفاعلهّقتلّيوجبّهذاّومثلّنذكرهّلمّوماّاألحاديثّمنّّمضىّفيماّتأملهّلمنّظاهرّوهذاّونحوه
ّالقتالّجنسّمنّّلكونهّالّالقتلّيوجبّسببّوحدهّاألذىّأنّوعلمّقبلهّالذيّإلىّالوجهّهذاّضمّوإذاّالقدرةّّبعدّتاب
ّ.ّالرجالّّمنّواألموالّباألنفسّقاتلوهّالذينّآمنّقدّوسلمّهعليّهللاّصلىّالنبيّألن

ّمنّغزوةّفيّقاتلتّّإذاّالمرأةّوألنّالقتالّجنسّمنّجرمهاّكانّلوّأولىّالقتالّيشبهّبماّأتتّالتيّالمرأةّفأمان
ّعلمناهّمسلمينالّمنّأحدّعندّقتلهاّيجزّلمّّلسانّوالّبيدّفيهاّتقاتلّلمّأنهاّوعلمواّغزوةّالمسلمونّغزاّثمّالغزوات
ّمستسلماتّكنّبلّلسانّوالّمعرةّبيدّالفتحّغزوّفيّلهنّيكنّولمّّمكةّفتحّعلىّمتقدماّأذاهنّكانّالنسوةّوهؤالء
ّلكونهاّتقتلّالمرأةّهذهّمثلّأنّأحدّيعتقدّفهلّإظهارهّإلىّّلبادرنّدماءهنّيعصمّاإلسالمّإظهارّأنّعلمنّلوّمنقادات
ّيقصدّالمسلمينّمنّالصائلّقتلّبمنزلةّقاتالّإذاّوالصبيّالمرأةّقتلّأنّصوصهمنّّفإنّالشافعيّعندّخصوصاّمحاربة

ّقتلّيجوزّالّكماّّقتلهماّيجزّلمّذلكّونحوّللقتالّتركّأوّكأسرّالقتلّبدونّانكفاّفإذاّقتلهماّإلىّأفضىّوإنّّدفعهماّبه
ّ.ّالصائل

ّكنّوربماّواستسلمنّذلكّّتركنّوقدّالنساءّمنّويهجوهّيؤذيهّكانّمنّبقتلّيأمرّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّكانّوإذا
ّأحدّكلّدمّيحلّموجبّمستقلّسببّالسبّأنّعلمّّكلهمّالمقاتلينّآمنّوقدّعاصماّكانّإنّاإلسالمّيظهرنّأنّيوددن
ّ.ّوعجزّذلةّتركهّوأن
ّيقاتلواّلمّأوّقاتلواّمبقتلهّّأمرّفإنهّالنفرّهؤالءّإالّقاتلّمنّإالّمكةّأهلّآمنّوالسالمّالصالةّعليهّالنبيّأنّذلكّيؤيد
ّ.ّيقاتلنّأنهنّألجلّالّالسبّألجلّقتلنّالنسوةّهؤالءّأنّفعلم
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ّيلقنهّأنهّوسلمّعليهّهللاّّصلىّالنبيّعلىّوافترىّارتدّقدّكانّسرحّأبيّبنّسعدّبنّهللاّعبدّأن:ّعشرةّالحاديةّالطريقة
ّأياماّعثمانّحبسهّثمّليقتلنهّالمسلمينّمنّرجلّّونذرّدمهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفأهدرّيريدّماّلهّويكتبّالوحي
ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفصمتّويؤمنهّوالسالمّالصالةّعليهّالنبيّّليبايعّتائباّجاءّثمّمكةّأهلّاطمأنّحتى

ّ.ّبنذرهّويوفيّفيقتلهّغيرهّأوّالناذرّإليهّيقومّّأنّرجاءّطويال
ّوإنّمباحّدمهّوأنّيقتلهّّأنّلهّكانّقدّعليهّالطاعنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعلىّالمفتريّأنّعلىّداللةّهذاّففي
ّوفيتّهال:ّللرجلّقالّوالّقالّماّوسلمّعليهّهللاّّصلىّالنبيّيقلّلمّحراماّكانّلوّقتلهّألنّوفريتهّكفرهّمنّتائباّجاء

ّّ.بقتلهّبنذرك
ّذلكّفيّفرقّوالّلذلكّقتلهّّيجزّلمّلذلكّهرامظّلإلسالمّمريداّتائباّجاءّإذاّالكافرّأنّعلمناهّالمسلمينّبينّخالفّوال
ّجاءّلوّبلّالخالفّذلكّيبطلّالحديثّهذاّأنّمعّّالمرتدّفيّالشاذّالخالفّمنّذكرناهّماّإالّوالمرتدّاألصليّبين

ّ.ّلذلكّأمانهّلوجبّالقرآنّعليهّويقرأّّاإلسالمّعليهّيعرضّألنّطالباّالكافر
ّ.ّّّ{ّّمّأّمّنهّّّّأّبّلّغهّّّّثمّّّهللّاّّّّكالمّّّّيّسّمعّّّّحّتىّّفّأّجّرّهّاّسّتّجاّركّّّّمّشّرّكينّّالّّّّمنّّّّأّحدّّّّوّإنّّ}:ّتعالىّهللاّقال
ّ.ّ{ّّسّبيّلّهمّّّّفّخّلواّالّزّكاةّّّّوآّتّواّالّصالةّّّّوّأّقاّمواّّتاّبواّّفّإنّّ}:ّالمشركينّفيّتعالىّوقال
ّالنبيّإنّثمّذلكّذكرّتقدمّّكماّأسلمّأنّبعدّجاءّبلّالزكاةّوإيتاءّلصالةاّإلقامةّملتزماّتائباّجاءّإنماّسعدّبنّهللاّوعبد
"ّقتلهّفيّبنذركّوفيتّهال"و"ّليقتلهّإليهّبعضكمّقامّّهال:ّ"للقومّوقالّلقتلهّمريداّكانّأنهّبينّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّعليهّالقدرةّبعدّوالتوبةّلإلسالمّمظهرّجاءّوإنّالكفارّمنّويؤذيهّعليهّيفتريّّمنّيقتلّأنّلهّجائزاّكانّقدّأنهّفعلم
ّ.ّوالتوبةّاإلسالمّأظهرّوإنّفاعلهّقتلّلهّيجوزّوأذاهّعليهّاالفتراءّأنّعلىّظاهرةّداللةّّذلكّوفي
ّأسلماّقدّأوّاإلسالمّّيريدانّمهاجرينّجاءاّوقدّأميةّأبيّوابنّالحارثّبنّسفيانّأبيّعنّإعراضهّهذاّيشبهّومما
ّوجبتّاإلسالمّيريدّجاءّإذاّالحربيّأنّعلمناهّّخالفّالّأنهّمعّعرضهّفيّويقعانّهيؤذيانّكاناّبأنهماّذلكّوعلل

ّّ.كفراّالناسّبعضّعدهّوقدّحراماّّبهّاالستئناءّوكانّمنهّقبولهّإلىّالمسارعة
ّباألموالّعليهّالناسّوتأليفّّأظهرهّمنّكلّمنّاإلسالمّقبولّإلىّالمسارعةّفيّوسلمّعليهّهللاّصلىّسيرتهّكانتّوقد
ّكانّمنّيعاقبّأنّلهّكانّأنهّعلمّالبتةّإليهماّيلتفتّّالّأنّوأرادّهذينّعنّأبطأّفلماّيوصفّأنّمنّأشهرّغيرهاو

ّهذاّوفيّيؤذيهّيكنّلمّالذيّالكافرّمنّيقبلّماّوالتوبةّاإلسالمّمنّمنهّيقبلّّالّوأنّوهاجرّأسلمّوإنّويسبهّيؤذيه
ّ.ّللعقوبةّموجبّوحدهّالسبّّأنّعلىّداللة

ّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّّائت:ّالحارثّبنّسفيانّألبيّقالّطالبّأبيّبنّعليّأنّالمغازيّأهلّذكرهّماّكذلّيوضح
ّأنّيرضىّالّفإنه{ّّلّخاّطّئينّّّّكّناّّوّإنّّّّعّلّيّناّهللّاّّّآّثّركّّّّّلّقدّّّّتاهللّّّ}:ّليوسفّيوسفّإخوةّقالّماّلهّفقلّوجههّقبلّمنّوسلم
ّهللاّّّّّيّغّفرّّّاّلّيّومّّّّعّلّيّكمّّّّتّثّريبّّّال}:ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّلهّفقالّسفيانّّأبوّذلكّففعلّمنهّقوالّأحسنّأحدّيكون
ّ.ّ{ّالّراّحّمينّّّّأّرّحمّّّّّوّهوّّّّلّكمّّ
ّأنّوالسالمّالصالةّعليهّّليوسفّكانّكماّيعفوّوأنّعليهّيعاقبّأنّلهّكانّعرضهّمنّنالهّماّأنّعلىّداللةّهذاّففي

ّكانّولوّوسلمّعليهّهللاّصلىّعفاّلكرمهّولكنّّللسيارةّوبيعهّالجبّفيّاإللقاءّمنّبهّفعلواّماّعلىّإخوتهّيعاقب
ّ.ّهذاّمنّشيءّيتوجهّلمّهللاّّحقوقّيسقطّكماّبالكليةّحقهّيسقطّاإلسالم

ّالسابّقتلّفكذلكّالمهإسّّبعدّالسابّالمرتدّقتلّجوازّفيّنصّأنهّوبيناّالكتابّأولّفيّالوجهّهذاّتقريرّتقدمّوقد
ّ.ّواحدّالمأخذّألنّالمعاهد
ّعندّسيماّالّقتلهّعليهمّّحرمّاإلسالمّأظهرّإذاّالحربيّالكافرّأنّعندهمّاستقرّكانّقدّالمسلمينّأنّيوضحهّومما

{ّّمّؤّمناّّّّلّستّّّالّسالمّّّّإّلّيّكمّّّّأّلّقىّّلّمنّّّّتّقوّلواّّوال}:ّتعالىّقولهّعلمواّوقدّعفانّونحوهّابنّعثمانّمثلّاألولينّالسابقين
ّقتلّمنّمنهمّ:ّدماءهمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأهدرّالذينّأولئكّكانّفلماّالمقدادّوحديثّزيدّبنّّأسامةّوقصة
ّرضيّعثمانّأنّعلىّدلّيبايعهّأنّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّمنّوطلبّمكةّأهلّاطمأنّحتىّأخفيّمنّومنهم

ّأنّدونّدماءهمّيحقنّالّاإلسالمّونحوهّسرحّأبيّبنّسعدّابنّهللاّّعبدّإظهارّأنّعلمواّلمينالمسّمنّوغيرهّعنهّهللا
ّ.ّيومّأولّمنّوالخروجّاإلسالمّبإظهارّيأمروهمّأنّيمكنهمّكانّفقدّوإالّوسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبيّيؤمنهم

ّيؤمنهمّحتىّاإلسالمّّعلىّوالسالمّلصالةاّعليهّللنبيّبيعتهمّتأخرتّوإنماّأسلمواّكانواّقدّأنهمّأعلمّوهللاّوالظاهر
ّ.ّالتوبةّإظهارّمعّسبهّألجلّقتلهمّوالسالمّالصالةّّعليهّللنبيّكانّقدّأنهّعلىّدليلّوذلكّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبي
ّإلىّرجعّسرحّأبيّابنّأنّّآخرونّذكرّوكذلكّمكةّفتحّقبلّاإلسالمّإلىّرجعّسرحّأبيّابنّأنّعكرمةّعنّرويّوقد

ّ.ّالظهرانّّبمرّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّنزلّإذّمكةّفتحّقبلّاإلسالم
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ّبهّشعرتّالظهرانّبمرّّنزلّلماّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفإنّبالحقّأشبهّوهوّالمسألةّفيّنصّذكروهّالذيّوهذا
ّدمهّأهدرّقدّموالسالّالصالةّعليهّالنبيّأنّبلغهّّولماّحينئذّأسلمّقدّفيكونّذنبهّعلمّقدّسرحّأبيّوابنّحينئذّقريش
ّوأنّيؤمنهّوأنّيقتلهّأنّلهّكانّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّعلىّدليلّّتأملهّلمنّوالحديثّلهّاستؤمنّحتىّتغيب

ّ.ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّعنهّعفاّحتىّدمهّيعصمّوحدهّلمّاإلسالم
ّطويالّوسلمّعليهّهللاّصلىّّهللاّسولرّعنهّفصمتّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّإلىّلهّليشفعّجاءّعثمانّأنّذلكّفمن

ّفيّوعثمانّفيقتلهّبعضهمّيقومّأنّرجاءّعنهّّمعرضّوهوّوجهةّكلّمنّيأتيهّوعثمانّمرةّبعدّمرةّعنهّوأعرض
ّاستحياّحتىّحقوقاّعليهّألمهّأنّويذكرّيبايعهّأنّمنهّويطلبّرأسهّّيقبلّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعلىّيكبّذلك
ّيعفوّأنّلهّحقاّكانّقتلهّأنّفعلمّيفعلّالّأنّيودّكانّأنهّمعّببيعتهّحاجتهّفقضىّعثمانّمنّّسلموّعليهّهللاّصلىّالنبي

ّ.ّالشفاعةّردّيجزّولمّشافعّّإلىّيحتجّلمّدمهّاإلسالمّيعصمّممنّكانّولوّيفعلّالّأنّولهّشافعّشفاعةّفيهّويقبلّعنهّ
ّعظيمّيتذكرّولكنهّبلى:ّقالّ"ّوأومنهّأبايعهّألم:ّ"قالّمنكّيقرّإنه:ّوسلمّعليهّهللاّصلىّللنبيّقالّلماّعثمانّأن:ّومنها
ّبأمانهّزالّإنماّيقتلهّأنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّمنّّخوفهّألنّبيانّهذاّوفي"ّقبلهّماّيجبّاإلسالم:ّ"فقالّجرمه
ّصلىّالنبيّألنّالماإلسّبمجردّيحصلّفالّالقتلّسقوطّوأماّالسبّإثمّيمحوّاإلسالمّّأنّفعلمّاإلسالمّلمجردّالّوبيعته

ّ.ّباإلسالمّالذنبّمنّخوفهّوأزالّباألمانّالقتلّمنّخوفهّأزالّوسلمّعليهّّهللا
ّعليّعنّسلمةّبنّحمادّّرواهّماّوالندمّالتوبةّأظهرّوإنّبالهالكّآذاهمّمنّيعاقبواّأنّلهمّاألنبياءّأنّعلىّيدلّومما
ّأنّإياهّأذاهّمنّفبلغّعمهّابنّوكانّموسىّيؤذيّّكانّقارونّأنّنوفلّبنّالحارثّبنّهللاّعبدّعنّجدعانّبنّزيدّبن
ّالناسّواجتمعّالغدّكانّفلماّنفسيّعنّراودنيّموسىّإن:ّوقوليّفتعاليّغداّّعنديّالناسّاجتمعّإذا:ّبغيّالمرأةّقال

ّسىذلكّموّّفبلغّهذاّمنّشيئاّليّيقلّلمّموسىّوإنّوكذاّكذاّليّقالّقارونّإن:ّللناسّقالتّثمّقارونّّفسارتّجاءت
ّمنّوبلغّوفعلّوفعلّآذانيّقدّقارونّّإنّربّأي:ّفقالّساجداّفخرّالمحرابّفيّيصليّقائمّوهوّوالسالمّالصالةّعليه
ّقدّغرفةّلقارونّوكانّتطيعكّأنّاألرضّأمرتّقدّإنيّموسىّّياّأن:ّموسىّإلىّهللاّفأوحىّقالّماّقالّأنّإيايّأذاه

ّخذيهمّأرضّياّوكذاّكذاّقلتّأنّأذاكّمنّبلغّقد:ّلقارونّفقالّجلساؤهّومعهّموسىّفأتاهّّالذهبّصفائحّعليهاّضرب
:ّفقالّونطيعكّونتبعكّّبكّفنؤمنّفيهّنحنّمماّينجيناّأنّربكّلناّادعّموسىّيا:ّفهتفواّكعبهمّإلىّاألرضّفأخذتهمّ

ّونتبعكّبكّفنؤمنّفيهّنحنّمماّينجيناّأنّربكّّلناّادعّموسىّيا:ّوقالواّفهتفواّسوقهمّأنصافّإلىّفأخذتهمّخذيهم
ّيهتفونّوهمّعليهمّتطابقتّحتىّخذيهمّأرضّيا:ّيقولّيزلّفلمّركبهمّّإلىّفأخذتهمّخذيهمّأرضّيا:ّفقالّونطيعك
ّ".ّلخلصتهمّدعواّإيايّكانواّلوّإنهمّأماّأفظكّماّموسىّّياّإليهّهللاّفأوحى
ّالمرأةّأن:ّ"وفيهّهذاّمنّّأبسطّرهفذكّجدعانّابنّزيدّبنّعليّحدثناّسليمانّبنّجعفرّحدثنا:ّقالّالرزاقّعبدّورواه
ّبنيّمنّوالمألّتأتينيّأنّعلىّبنسائيّوأخلطكّّوأعطيكّأمولكّأنّإلىّلكّهل:ّفقالّإليّبعثّقارونّإن:ّقالت

ّ.ّأذايّعنّموسىّّتنهىّأالّقارونّيا:ّتقولينّعنديّإسرائيل
ّهلكّقدّأنهّوعرفّرأسهّّقارونّنكسف:ّقالّهللاّرسولّوأبرئّهللاّعدوّأكذبّأنّمنّأفضلّتوبةّاليومّأجدّلمّوإني
ّفلماّالغضبّشديدّوسلمّعليهّهللاّصلىّموسىّوكانّّوالسالمّالصالةّعليهّموسىّبلغّحتىّالناسّفيّالحديثّوفشا
ّياّفضيحتيّأرادّحتىّيتناهّلمّثمّأشياءّفذكرّمؤذياّليّكانّقارونّعدوكّربّّيا:ّوقالّوبكىّفسجدّتوضأّذلكّبلغه
ّقارونّرآهّفلماّقارونّإلىّيمشيّموسىّفجاء:ّتطعّقالّشئتّبماّاألرضّمرّأنّإليهّهللاّفأوحىّعليهّّفسلطنيّرب

ّوبأصحابهّبهّوخسفّدارهّفاضطربتّخذيهمّأرضّيا:ّموسىّفقالّارحمنيّّموسىّيا:ّفقالّوجههّفيّالغضبّعرف
ّ.ّالقصةّوذكرّ"ّهمخذيّأرضّيا:ّموسىّويقولّارحمنيّموسىّيا:ّيقولّوجعلّذلكّقدرّعلىّدارهّوساختّّركبهمّإلى
ّماّلقسمةّهذهّإن:ّالقائلّّقولّبلغهّلماّعنهّهللاّرضيّمسعودّالبنّقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّمعّالقصةّفهذه
ّ".ّفصبرّّهذاّمنّبأكثرّموسىّأوذيّلقدّمنكّدعنا"ّهللاّوجهّبهاّأريد
ّأنّلهمّوسالمهّعليهمّّهللاّصلواتّنبياءاألّأنّعلىّدليلّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأحوالّمنّذكرناهّماّمعّفهذا

ّبالقتلّيؤذيهمّمنّيعاقبواّأنّلهمّلكنّالبشرّّمنّلغيرهمّذلكّكماّعنهّيعفواّأنّولهمّتابّوإنّآذاهمّمنّيعاقبوا
ّ.ّذلكّبمثلّيعاقبهّأنّلغيرهمّوليسّواإلهالك

ّقدّوقارونّريبّبالّبالتوبةّّتسقطّافرالكّعقوبةّفإنّالكفرّلمجردّالّالحدودّمنّحدّمؤذيهمّعقوبةّأنّعلىّدليلّوذلك
"ّلرحمتهم"ّلفظّوفي"ّلخلصتهمّدعواّإيايّكانواّّلوّإنهمّأما:ّ"الحديثّفيّولهذاّالتوبةّفيهّتنفعّوقتّفيّتابّكان
ّعبادهّمنّرحمهّلمنّالمظالمّيستوهبّكماّلهّأذاهمّمنّموسىّنفسّيستطيبّّبأنّأعلمّوهللاّسبحانهّيرحمهمّكانّوإنما
ّ.ّمنهاّويعوضهّّلهّهيّممن
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ّثمّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّهجاّأنهّعنهّذكرّالذيّالديليّزنيمّبنّأنسّحديثّمنّتقدمّما:ّعشرةّالثانيةّالطريقة
ّوجعلّفيهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفتوقفّمعاهداّّوكانّعنهّقيلّمماّوبراءتهّإسالمهّتتضمنّقصيدةّوأنشدهّجاءه
ّهللاّصلىّالنبيّتوقفّلماّجائزةّالمعاهدّمنّالسبّعلىّاإلسالمّبعدّالعقوبةّتكنّّلمّفلوّعنهّعفاّحتىّعنهّالعفوّيسأل
ّبعدّاستيفاءهّيملكّحقاّوسلمّعليهّهللاّصلىّللرسولّأنّولوالّالعفوّعنهّإلىّاحتاجّوالّدمهّحقنّفيّّوسلمّعليه

ّهجاّمنّقتلّجوازّعلىّواضحّدليلّلهتأمّلمنّوحديثهّعليهّتبعهّوالّأسلمّعمنّيعفوّيكنّلمّّكماّعنهّعفاّلماّاإلسالم
ّسبهّمنّقتلّجوازّعلىّّواضحّدليلّسرحّأبيّابنّحديثّأنّكماّأسلمّثمّالمعاهدينّمنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّ

ّأذاهّإظهارّعنّالكفّيتضمنّبينهمّالذيّالعهدّوكانّّموادعاّمهادناّكانّوقدّهجاهّأنهّبلغهّلماّأنهّوذلكّأسلمّثمّمرتدا
ّعليهّهللاّصلىّالنبيّنذرّفلذلكّالعهدّينقضواّأنّوقبلّخزاعةّبكرّبنوّيقتلّّأنّقبلّهجاهّقدّعنهّقيلّامّعلىّوكان
ّهجاهّيكونّّأنّفيهاّوينكر"ّهللاّرسولّهبني"و"ّهللاّرسولّتعلم"ّفيهاّيقولّمسلمّأنهّتتضمنّقصيدةّأنشدّّثمّدمهّوسلم
ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّوبلغتّالكذبّّإلىّعليهّهدواشّالذينّوينسبّهجاهّكانّإنّاليدّبذهابّنفسهّعلىّويدعو
ّيا:ّوقالّالعهدّنقضّالذيّهوّهذاّنوفلّوكانّمعاويةّبنّنوفلّقبيلتهّكبيرّّلهّوشفعّإليهّيجئّأنّقبلّواعتذارهّقصيدته
ّهللاّهداناّّحتىّندعّوماّنأخذّماّندريّالّجاهليةّفيّونحنّويؤذكّيعادكّلمّمناّومنّبالعفوّالناسّأولىّّأنتّهللاّرسول

ّذيّمنّأحداّبتهامةّنجدّلمّفإناّعنكّّالركبّدع:ّ"فقالّعندكّوكثرواّالركبّعليهّكذبّوقدّالهلكّعنّبكّوأنقذناّبك
ّقد:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّقالّسكتّفلماّمعاويةّبنّّنوفلّفأسكت"ّخزاعةّمنّأبرّكانّبعيدّوالّقريبّرحم

ّ.ّوأميّأبيّّفداك:ّنوفلّقال"ّعنهّعفوت
ّاإلسالم:ّقالّولكانّعليهّحدّّوالّأسلمّمنّإليهّيحتجّلمّكماّالعفوّإلىّيحتجّلمّدمهّعصمّقدّالمتقدمّاإلسالمّكانّفلو

ّماّيجبّاإلسالم:ّ"فيقولّإسالمه؟ّبعدّهذاّنقتلّأال:ّيقولّّمنّلهّيقولّكماّالحربيينّمنّلغيرهّقالهّكماّقبلهّماّيجب
ّكانّماّسقوطّأفادهّيكونّأنّإما"ّعنهّعفوت:ّ"قولهّأنّوذلكّعفوهّقتلهّأسقطّّماّأنّبينّالشريعةّوصاحب"ّقبله

ّذلكّفقبلّاإلهدارّّذلكّسقوطّأفادهّقدّكانّوإن"ّعنهّعفوت:ّ"لقولهّمعنىّفالّيفدهّلمّفإنّذلكّيفدهّلمّدمهّأوّّمنّأهدره
ّهللاّرسولّألمرّمتبعّألنهّجائزاّلكانّوسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبيّعنهّعفاّأنّوقبلّأسلمّأنّبعدّالمسلمينّبعضّقتلهّلو

ّعفاّأنّإلىّحكمهّباقياّكانّسرحّأبيّابنّبقتلّأمرهّأنّكماّعنهّعفاّحينّّإلىّمطلقاّأمراّبقتلهّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّاههجّمنّّأنّالمسلمينّعندّكانّولوّواضحاّبياناّاألحاديثّهذهّفيّبينّوهذاّعفوهّقبلّيقتلوهّلمّإذّّعتبهمّوكذلكّعنه
ّونحوهّزهيرّبنّلكعبّقالواّكماّّلهّوقالواّذلكّعلمواّالمسلمينّمنّوغيرهّنوفلّلكانّدمهّعصمّأسلمّثمّمعاهدّمن
ّعفاّحتىّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّلرسولّيظهروهّلمّأنهمّّترىّأالّمسلماّجاءهّمنّيقتلّالّإنه:ّحربيّوهوّهجاهّممن
ّلثقتهماّبأنفسهماّجاءاّفإنهماّالزبعرىّوابنّزهيرّبنّكعبّبخالفّعنهّعفاّحتىّّسرحّأبيّابنّيظهرواّلمّكماّعنه
ّقدّكاناّوإنّّمسلمينّجاءاّوإنّالسابّوالمرتدّالسابّالذميّيقتلّأنّوإمكانّمسلماّجاءّإذاّالحربيّقتلّّيمكنّالّبأنه

ّ:ّقالّقصيدتهّفيّإنهّثمّأسلما
ّدماّوالّخرقتّعرضاّالّفإني

ّواقصدّالحقّعالمّففكرّهرقت
ّإلىّيحتجّلمّإسالمهّبعدّممكناّّكانّقتلهّأنّولوالّأسلمّوإنّبهّيؤخذّمماّأنهّفعلمّالدمّوسفكّالعرضّخرقّينبّفجمع
ّ.ّواالعتذارّاإلنكارّهذا

ّتلكّفعلواّأنهمّمعّهذاّإالّّالعهدّالناقضيّبكرّبنيّمنّبعينهّواحدّدمّينذرّلمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّذلكّويؤيد
ّنبهناّوإنماّبداللتهّالحديثّتقدمّوقدّباليدّوالمحاربةّّبالمقاتلةّالعهدّنقضّمنّأعظمّكانّعرضهّقخرّأنّفعلمّاألفاعيل

ّ.ّمضىّماّعلىّإحالةّهناّعليه
ّفلوّعنهّيعفوّأنّلهّوكانّّوآذاهّلهّأغلظّمنّيقتلّأنّوالسالمّالصالةّعليهّلهّكانّأنهّتقدمّقدّأنه:ّعشرةّالثالثةّالطريقة

ّفإنهّوالذميّبينّالمسلمّفيهّفرقّفالّلهّحقاّهذاّكانّّوإذاّالتوبةّقبلّعنهّالعفوّيجزّلمّللردةّتليقّإنماّلهّالمؤذيّكان
ّيقتلّأنّلهّكانّوإذاّألذاهّكانّأنهّفعلمّالعهدّنقضّّلمجردّيكنّلمّذلكّأنّتقدمّوقدّالذمةّأهلّمنّآذاهّمنّدمّأهدرّقد
ّمنّاألنبياءّلغيرّالسبّوتعزيرّالقذفّوحدّالقصاصّبمنزلةّأنهّعلمّعنهّيعفوّّأنّولهّومعاهدّمسلمّمنّوسبهّأذاهّمن

ّأنهّوذلكّقويةّّطريقةّوهذهّبالتوبةّالحدودّهذهّتسقطّالّكماّبالتوبةّمعاهدّوالّمسلمّعنّيسقطّلمّكذلكّّكانّوإذاّالبشر
ّإالّالبشرّمنّغيرهّسبّبمنزلةّحقهّالحدّّهذاّفيّالمغلبّكانّعنهّيعفوّأنّلهّهللاّأباحّقدّوسلمّعليهّهللاّصلىّكانّإذا
ّبالعفوّلينالّاختيارهّإلىّمفوضاّحياتهّفيّاألمرّوكانّحقهّالمغلبّّكانّوإذاّالجلدّغيرهّسابّوحدّالقتلّسابهّحدّأن

ّالرحمةّنبيّوسلمّعليهّهللاّصلىّفإنهّالدرجاتّعلىّأيضاّبهّينالّماّالحدودّمنّبالعقوبةّّويقيمّتارةّالدرجاتّعلي
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ّأوّالمسلمينّمنّلواحدّأصابّّلوّوهوّعرضهّيخرقّالّأنّعلىّعاهدهّقدّوالذميّالقتالّحوكالضّوهوّالملحمةّونبيّ
ّ.ّهذاّعنهّيسقطّالّأنّفأولىّعنهّّيسقطّلمّأسلمّثمّعرضّأوّمالّأوّدمّمنّحقاّالمعاهدين

ّبعدّالسابّاهذّيقتلّأنّلهّّيجوزّكانّوإذاّالسبّلخصوصّكانّوإنماّالعهدّنقضّلمجردّيكنّلمّقتلهّأنّقدمناّقدّوإذ
ّماّعلىّاستيفاؤهاّفوجبّسبحانهّهللّحقاّالعقوبةّوتمحضتّّعنهّالعفوّتعذرّموتهّفبعدّعنهّيعفوّأنّولهّمسلماّمجيئه

ّبينّمخيراّاإلمامّيكونّأنّإلىّيفضيّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّبعدّهذاّعنّأحدّّعفوّبجوازّالقولّإذاّيخفى؟ّال
ّحالّبينّالفرقّمضىّّفيماّتقدمّوقدّوأصولهاّالشريعةّقواعدّخالفّإنهّثمّقائالّلهّنعلمّلمّقولّوهوّواستبقائهّهذاّّقتل

ّ.ّمماتهّوحالّحياته
ّفأمر"ّجلدّأصحابهّسبّومنّقتلّنبياّمنّسب:ّ"ثابتاّكانّإنّالمرفوعّالحديثّتقدمّقدّأنه:ّعشرةّالرابعةّالطريقة
ّغيرهّسبّأنّكماّللقتلّبنفسهّموجبّوالسالمّالصالةّعليهّللنبيّالسبّّأنّفعلمّمطلقاّبالجلدّأمرّكماّمطلقاّبالقتل
ّ.ّالقتلّهذاّّيسقطّالّفكذلكّالقدرةّبعدّبالتوبةّالجلدّهذاّيسقطّالّوكماّالسبّعلىّشرعيةّعقوبةّذلكّّوأنّللجلدّموجب
ّ.ّوأفعالهمّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأصحابّأقوال:ّعشرةّالخامسةّالطريقة

ّعليهّهللاّصلىّالنبيّبهجاءّّغنتّالتيّالمرأةّفيّربيعةّأبيّبنّالمهاجرّإلىّكتبّعنهّهللاّرضيّبكرّأباّأن:ّذلكّفمن
ّأوّمرتدّفهوّمسلمّمنّذلكّتعاطىّفمنّالحدودّيشبهّّليسّاألنبياءّحدّألنّبقتلهاّألمرتكّفيهاّسبقتنيّماّلوال:ّ"وسلم
ّأنّمعّتوبةّحالّاستيناءّوالّاستتابةّغيرّمنّبقتلهاّألمرهّالفوتّلوالّأنهّبكرّّأبوّفأخبره"ّغادرّمحاربّفهوّمعاهد
ّعنّالصديقّّيستفصلهّولمّالقتلّعنهّيدرأّأنهّعلمّإذاّاإلسالمّأوّالتوبةّإلىّيبادرّهذاّمثلّعلىّليقتلّّتقدمّمنّغالب
ّفيّفصلّأنهّمعّغيرهمّكحدّليسّحدهمّّوأنّاألنبياءّسبّمنّحدّالقتلّأنّذكرّبلّذمية؟ّأوّمسلمةّهيّهل:ّالسابة
ّ.ّذميةّأوّمسلمةّّتكونّأنّبينّالمسلمينّبهجاءّغنتّالتيّالمرأة
ّبعضّفيّيستوفيهاّوأنّّاألحوالّبعضّفيّعنهاّيعفوّأنّلهّعليهّواجبةّللنبيّحدّالسابّعقوبةّأنّفيّظاهرّوهذا

ّ.ّالسابّعلىّواجبةّلهّحدّغيرهّسابّعقوبةّأنّكماّاألحوال
ّماّمنها:ّأنواعّتحتهاّجنسّّالردةّألنّتوبتهّقبولّعلىّداللةّفيهّليس"ّمرتدّفهوّمسلمّمنّذلكّتعاطىّفمن:ّ"وقوله
ّاألصلّيبينّأنّغرضهّوإنماّعودةّإليهّلناّتكونّّأنّولعلهّهذاّعلىّالتنبيهّتقدمّكماّتقبلّالّماّومنهاّالتوبةّفيهّتقبل
ّأسلمّوإنّيقتلّمنّمنهمّثمّهدمّيباحّجنسّالمحاربّالغادرّفإن"ّغادرّمحاربّّفهو:ّ"قولهّوكذلكّهذاّدمّيبيحّالذي
ّ.ّذلكّونحوّالزناّعلىّمسلمةّّباستكراهّأوّالطريقّبقطعّحاربّلوّكما
ّلمّإنهّثمّاآلية{ّّيّصّلّبواّّّأوّّّّيّقّتّلواّّأنّّّّفّساداّّّاأّلّرّضّّّفيّّوّيّسّعّونّّّّوّرّسوّلهّّّهللاّّّّّيّحاّرّبونّّّاّلّذينّّّّجّزاءّّّّإّنّما}:ّتعالىّقال
ّ.ّاآليةّهذهّفيّفيدخلّمفسدّّمحاربّهذاّأنّقدمناّوقدّعليهمّالقدرةّقبلّتابواّإذاّإالّلعقوبةاّيرفع
ّأحداّسبّأوّهللاّسبّمن"ّّ:ّعمرّقالّثمّفقتلهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّيسبّبرجلّعمرّأتى:ّقالّمجاهدّوعن
ّ".ّفاقتلوهّاألنبياءّمن
ّعلمّاستتابةّغيرّمنّهذاّّبقتلّأمرّفإذاّيتوبّلعلهّرغيفاّيومّكلّويطعمّاثالثّيستتابّأنهّالمرتدّفيّسيرتهّأنّمعّهذا
ّنقضّعلىّاقتصرّمنّجرمّمنّأغلظّالعهدّأهلّّمنّسابهّجرمّفيكونّالمجردّالمرتدّجرمّمنّعندهّأغلظّجرمهّأن

ّ.ّثنياّّغيرّمنّمطلقاّبقتلهّأمرّوقدّسيماّالّالعهد
ّكالمرتدةّليستّأنهاّعلىّّدليلّيستتبهاّولمّالوليدّبنّخالدّفقتلهاّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبتّالتيّالمرأةّوكذلك

ّ.ّالمجردة
ّذلكّبعدّلقتلهّوطلبهّغدراّّكانّاألشرفّابنّقتلّأنّذكرّلماّيامينّابنّليقتلنّحلفّلماّمسلمةّبنّمحمدّحديثّوكذلك

ّمنّذلكّبعدّبهّأتىّبماّاإلسالمّإلىّعادّدقّلكانّالردةّّلمجردّقتلهّلوّأنهّمعّعليهّذلكّالمسلمونّينكرّولمّطويلةّمدة
ّ.ّيستتابّّحتىّيقتلّولمّوالصلواتّالشهادتين

ّقدّالقضاياّوهذهّّالمعنىّهذاّفيّنص"ّلهّتوبةّالّإنه:ّ"المؤمنينّأمهاتّيرميّالذميّفيّعباسّابنّقولّوكذلك
ّابنّأنكرّوكماّيستتبّلمّالذيّلمرتداّقتلّعنهّهللاّرضيّعمرّأنكرّكماّذلكّشيئاّمنّأنكرّأحداّأنّيبلغناّولمّاشتهرت
ّإالّيقتلّأنّّالسابّحدّأنّبينهمّمستفيضاّكانّأنهّفعلمّالقتلّحدهمّأنّوأخبرّالزنادقةّتحريقّعنهماّهللاّّرضيّعباس

ّفإنّيستتابّردةّوهيّوسلمّعليهّّهللاّصلىّهللاّبرسولّكذبّفقدّاألنبياءّمنّنبياّسبّمن:ّ"عباسّابنّعنّرويّما
ّوالّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّتكذيبّيتضمنّفإنهّاألنبياءّّمنّنبيّنبوةّجحدّيتضمنّسبّفيّوهذا"ّقتلّوإالّتاب
ّحديثّحملّويتعينّمحضةّردةّفهذهّبنبيّليسّأنهّعلىّبناءّوسبهّبنبيّليسّأنهّاألنبياءّّبعضّعنّقالّمنّأنّريب
ّحرمتهنّتكونّفكيفّّلهّتوبةّالّالمؤمنينّأمهاتّفقاذّأنّأخبرّألنهّعنهّمحفوظاّكانّإنّنحوهّأوّهذاّعلىّعباسّّابن

ّ.ّالقرآن؟ّفيّمذكورّّمعروفّنبيّحرمةّمنّأعظمّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسبّألجل
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ّحقوقاّوالجوارحّواللسانّّالقلبّعلىّوسلمّعليهّهللاّصلىّلنبيناّأوجبّوتعالىّسبحانهّهللاّأن:ّعشرةّالسادسةّالطريقة
ّأموراّوالجوارحّواللسانّالقلبّعلىّالعباداتّّمنّخلقهّعلىّسبحانهّأوجبّكماّبنبوتهّقالتصديّمجردّعلىّزائدة
ّعلىّزائدةّأموراّغيرهّمعّيفعلّأنّيباحّمماّرسولهّلحرمةّسبحانهّّوحرمّسبحانهّبهّالتصديقّمجردّعلىّزائدة
ّ.ّبنبوتهّالتكذيبّمجرد
ّعليهّهللاّثناءّتتضمنّوالصالةّّعليهّيصلونّومالئكتهّهللاّأنّأخبرّأنّبعدّوالتسليمّعليهّبالصالةّأمرّأنه:ّذلكّفمن

ّوالتسليمّعليهّالصالةّجمعتّفقدّآفةّكلّمنّسالمتهّّيتضمنّعليهّوالسالمّلهّورحمتهّمنهّوقربتهّلهّالخيرّودعاء
ّليسعدواّعليهّالصالةّعلىّللناسّحضاّواحدةّمرةّعليهّيصليّمنّعلىّعشراّّسبحانهّيصليّإنهّثمّالخيراتّجميع
ّّ.بهاّهللاّوليرحمهمّّبذلك
ّوأنهّبالطعامّوالجائعّبالماءّّالعطشانّيؤثرهّأنّيجبّأنهّحقهّفمنّأنفسهمّمنّبالمؤمنينّأولىّأنهّأخبرّأنه:ّذلكّومن
ّّيّتّخّلّفواّنّّأّّّاأّلّعّرابّّّّمنّّّّحّوّلّهمّّّّوّمنّّّاّلّمّديّنةّّّأّلّهلّّّّكانّّّّّما}:ّوتعالىّسبحانهّقالّكماّواألموالّباألنفسّيوقىّأنّيجب
ّ.ّ{ّّنّفّسهّّّّعنّّّّّبأّّنّفّسّهمّّّّيّرّغّبواّّوالّهللاّّّّّرّسولّّّّعنّّ
ّ.ّحرامّمعهّّالمشقةّمنّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّيصيبّماّيصيبهّأنّبنفسهّاإلنسانّرغبةّأنّفعلم
ّّلّمنّّّّحّسّنةّّّّأّسّوةّّّهللاّّّّّرّسولّّّّّفيّّلّكمّّّانّّكّّّّلّقدّّ}:ّوالجهادّالحصرّمشقاتّمنّأصابهمّفيماّللمؤمنينّمخاطباّتعالىّوقال
ّ.ّ{ّّكّثيراّّّهللاّّّّّوّذّكرّّّاآلّخرّّّّواّلّيّومّّّهللّاّّّّيّرّجوّّكانّّ
ّآّباّؤّكمّّّّكانّّّّإنّّّّقلّّ}:ّسبحانهّّقولهّذلكّعلىّدلّكماّالخلقّوجميعّوولدهّنفسهّمنّالمؤمنّإلىّأحبّيكونّأن:ّحقهّومن
ّالصحيحةّاألحاديثّمعّاآلية{ّّوّرّسوّلهّّّهللاّّّّّمنّّّّإّلّيّكمّّّّّأّحبّّ}:ّقولهّإلى{ّّوّعّشيّرّتّكمّّّّوّأّزّواّجّكمّّّّوّإّخّواّنّكمّّّّكمّّّوّأّبّناؤّّ

"ّنفسيّمنّإالّشيءّكلّمنّإليّأحبّألنتّهللاّرسولّيا:ّ"عنهّهللاّرضيّعمرّّقولّمنّالصحيحّفيّكماّالمشهورة
ّياّاآلن:ّ"قالّ"ّنفسيّمنّإليّأحبّهللاّرسولّياّوهللاّفأنت:ّ"قال"ّنفسكّمنّإليكّأحبّأكونّىحتّعمرّّياّال:ّ"فقال
"ّأجمعينّوالناسّووالدهّولدهّمنّإليهّّأحبّأكونّحتىّأحدكمّيؤمنّال:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّوقال"ّعمر
ّّ.عليهّمتفق
ّكلّمنّومنعهّوتأييدهّّلنصرهّجامعّاسم:ّوالتعزير{ّّوّتّوّقّروّهّّروهّّّوّتّعزّّ}:ّفقالّوتوقيرهّبتعزيرهّأمرّهللاّأن:ّذلكّومن
ّوالتكريمّالتشريفّمنّيعاملّوأنّواإلكرامّّاإلجاللّمنّوطمأنينةّسكينةّفيهّماّلكلّجامعّاسم:ّوالتوقيرّيؤذيهّما

ّ.ّالوقارّّحدّعنّيخرجهّماّكلّعنّيصونهّبماّوالتعظيم
ّأنّفنهى{ّّبّعضاّّّّبّعّضّكمّّّّّكّدّعاءّّّّبّيّنّكمّّّالّرّسولّّّّدّعاءّّّّتّجّعّلواّال}:ّفقالّبهّيليقّبماّالمخاطبةّفيّخصهّأنه:ّذلكّومن
ّسبحانهّوهللاّبذلكّيخاطبونهّالّوكيفّهللاّنبيّياّهللاّّرسولّيا:ّيقولواّولكنّالقاسمّأباّياّأوّأحمدّياّأوّمحمدّيا:ّيقولوا
ّالّنّبيّّّّأّيّهاّّيا}:ّيقولّبلّقطّالقرآنّفيّباسمهّيدعهّفلمّاألنبياءّمنّأحداّبهّميكرّّلمّبماّإياهّمخاطبتهّفيّأكرمهّوتعالى

ّّإّناّالّنّبيّّّّهاّأيّّّّيا{ّ}اّلّمّؤّمّنينّّّّّوّنّساءّّّّوّبّناّتكّّّألّّزّواّجكّّّّقلّّّالّنّبيّّّّأّيّهاّّيا{ّ}ّوّزيّنّتّهاّالّدّنّياّاّلّحّياةّّّّتّرّدنّّّّكّنّتنّّّّإنّّّأّلّزّواّجكّّّّّقلّّ
ّّطّلّقّتمّّّّإّذاّالّنّبيّّّّأّيّهاّّيا{ّ}ّوّنّذيراّّّّوّمّبّشراّّّّشاّهداّّّّأّرّسّلّناكّّّّّإّناّالّنّبيّّّّأّيّهاّّيا{ّ}هللّاّّّاّتقّّّالّنّبيّّّّأّيّهاّّيا{ّ}ّأّزّواّجكّّّّلكّّّّأّحّلّلّنا
ّّيا{ّ}الّلّيلّّّّقمّّّاّلّمّزّملّّّّأّيّهاّّيا{ّ}ّرّبكّّّّمنّّّّإّلّيكّّّأّّنّزلّّّّماّّبّلغّّّالّرّسولّّّّأّيّهاّّيا{ّ}ّلكّّّهللاّّّّّأّحلّّّّّماّّتّحّرمّّّمّّلّّّالّنّبيّّّّأّيّهاّّيا{ّ}الّنّساءّّ

ّآّدمّّّّيا}ّاآليةّ{ّّوّزّوّجكّّّّأّنتّّّاّسّكنّّّّآّدمّّّّياّّوّقّلّنا}:ّقالّقدّسبحانهّأنهّمع{ّهللّاّّّّحّسّبكّّّالّنّبيّّّّأّيّهاّّيا{ّ}ّفأّّنّذرّّّّقمّّّاّلّمّدّثرّّّّأّيّهاّ
ّّيا{ّ}الّناسّّعّلىّاّصّطّفّيّتكّّّّإّنيّّموّسىّّّيا{ّ}ّهّذاّّعنّّّّأّعّرضّّّّإّبّراّهيمّّّّيا{ّ}ّأّهّلكّّّّمنّّّّلّيسّّّّإّنهّّّّنوحّّّّيا{ّ}ّبّأّسّماّئّهمّّّّأّنّبّئّهمّّ
ّاّبنّّّّعيّسىّّيا{ّ}ّللّناسّّّّقّلتّّّّأّأّنتّّّّمّرّيمّّّاّبنّّّّعيّسىّّيا{ّ}ّبّقّوةّّّاّلّكّتابّّّّّخذّّّّيّحّيىّّيا{ّ}اأّلّرّضّّّفيّّخّليّفةّّّّعّلّناكّّجّّّّإّناّّداّودّّ
ّ.ّ{ّّواّلّدّتكّّوّعّلىّّّعّلّيكّّّّنّعّمّتيّاّذّكرّّّّمّرّيمّّ
ّيجهرّكماّبالكالمّلهّيجهرّّوأنّصوتهّفوقّالصوتّرفعّوحرمّيأذنّحتىّبالكالمّيديهّبينّالتقدمّحرمّأنه:ّذلكّومن

ّوأخبرّبهّإالّيحبطّالّالعملّألنّالكفرّيقتضيّقدّأنهّّعلىّيدلّفهذاّالعملّحبوطّسببّذلكّأنّوأخبرّللرجلّالرجل
ّينادونهّينالذّأنّوأخبرّويرحمهمّلهمّيغفرّهللاّوأنّللتقوىّقلوبهمّامتحنتّالذينّّهمّعندهّأصواتهمّيغضونّالذينّأن

ّ.ّالخروجّإلىّّأزعجوهّولكنّيخرجّحتىّيصبرواّلمّولكونهمّعليهّأصواتهمّرفعواّلكونهمّيعقلونّالّمنزلهّّفيّوهو
ّبعدهّمنّأزواجهّنكاحّّمثلّلهّتمييزاّبعضاّبعضهمّبهّيعاملّأنّمباحّهوّبماّيؤذوهّأنّاألمةّعلىّحرمّأنه:ّذلكّومن
ّ.ّ{ّّعّظيماّّّهللاّّّّّعّندّّّّكانّّّّذّلّكمّّّّإنّّّّأّبداّّّّبّعّدهّّّّمنّّّّّأّزّواّجهّّّّتّنّكّحواّّأنّّّّوالّهللّاّّّّرّسولّّّّتّؤّذواّّأنّّّّلّكمّّّّكانّّّّوّما}:ّتعالىّفقال

ّّأّوّلىّالّنّبيّّ}:ّوتعالىّّسبحانهّفقالّواالحترامّالتحريمّفيّأمهاتّوجعلهنّأزواجهّاحترامّألجلهّاألمةّعلىّوأوجب
ّ.ّ{ّّأّمّهاّتّهمّّّّوّأّزّواّجهّّّّأّنّفّسّهمّّّّمنّّّنّّّباّلّمّؤّمّني
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ّوإنماّالرسالةّلوازمّمنّهو:ّيقالّقدّذاكّواسعّلكنّبابّفهذاّبفعلهّوالتأسيّألمرهّواالنقيادّطاعتهّمنّأوجبهّماّوأما
ّالرسالةّوازملّعلىّيزيدّمماّاألمةّعلىّوالمحرمةّالواجبةّالحقوقّّمنّهللاّأوجبهّماّبعضّعلىّننبهّأنّهناّالغرض
ّ.ّالحقوقّهذهّلهّيوجبّوالّرسوالّّهللاّيبعثّأنّيجوزّبحيث
ّّفيّهللاّّّّّلّعّنّهمّّّّوّرّسوّلهّّّهللّاّّّّّيّؤّذونّّّاّلّذينّّّّإنّّ}:ّتعالىّفقالّالمؤمنينّوأذىّأذاهّبينّفرقّأنه:ّبالقولّالمتعلقةّكرامتهّومن
ّ{ّّمّبيناّّّّوّإّثماّّّّبّهّتاناّّّاّحّتّمّلواّّفّقدّّّاّكّتّسّبواّّماّّبّغّيرّّّّواّلّمّؤّمّناتّّّّاّلّمّؤّمّنينّّّّيّؤّذونّّّّواّلّذينّّّّمّهيناّّّاّّّعّذابّّلّهمّّّّوّأّعدّّّّواآلّخّرةّّّالّدّنّيا
ّ.ّالجلدّغيرهّسبّمنّحدّأنّكماّالقتلّسبهّمنّحدّأنّعلىّيدلّماّاآليةّهذهّفيّتقدمّوقد
ّأنهّيشهدواّحتىّتشهدّّوالّخطبةّلألمةّتصحّوالّمعهّذكرّإالّسبحانهّهللاّيذكرّفالّذكرهّلهّرفعّهللاّأن:ّذلكّومن
ّاإلسالمّشعارّهوّالذيّاألذانّوفيّاإلسالمّأساسّّهماّاللتينّالشهادتينّوفيّخطبةّكلّفيّذكرهّوأوجبّورسولهّعبده
ّ.ّالمواضعّمنّذلكّّغيرّإلىّالدينّعمادّهيّالتيّالصالةّوفي
ّ.ّتعدادهاّيطولّأخرّلهّخصائصّإلىّهذا
ّوناقضّذكرهّرفعّّوناقضّوتوقيرهّتعزيرهّوناقضّبهّاإليمانّناقضّقدّومنتقصهّسابهّأنّفمعلومّكذلكّكانّوإذا

ّ.ّالخلقّأشرّبهّيقابلّالّبماّالخلقّّأفضلّقابلّبلّوالخطابّالدعاءّفيّتشريفهّوناقضّوالتسليمّعليهّالصالة
ّالعقوبةّيبيحّالواجبةّالحقوقّّهذهّعنّوإعراضهّالعهدّعدمّمعّالدمّيبيحّبهّاإليمانّعنّإعراضهّمجردّأنّذلكّيوضح
ّيوجبّأنّبدّفالّواالنتقاصّواالستخفافّوالسبّالذمّمنّّذلكّبضدّأتىّفإذاّوتكريمهّتشريفهّعنّسكوتهّبمجردّفهذا
ّلكنّاعتباطاّرجالّقتلّلوّالرجلّأنّترىّأالّالجرائمّمقاديرّّعلىّالعقوباتّمقاديرّفإنّوالعقابّالذمّعلىّزيادةّذلك

ّفإنّالقتلّتحتمّالعقوبةّصارتّمجاهرةّالمالّألخذّقتلهّذلكّإلىّانضمّفإنّالمقتولّوليّّإلىّالتسليمّوهوّالقودّعقوبته
ّأخذّأنّمعّحتماّوالرجلّاليدّّبقطعّأيضاّالعلماءّبعضّعندّوعوقبّبالصلبّذلكّمعّعوقبّالمالّأخذّذلكّإلىّانضمّ

ّحراّقذفّفلوّالتعزيرّإالّعليهّيجبّلمّفاجراّأوّذمياّأوّّعبداّقذفّلوّوكذلكّفقطّاليدّعقطّإالّيوجبّالّسرقةّالمال
ّتركّأوّبهّاإليمانّتركّمنّعلىّيجبّماّإالّذلكّمعّعليهّيجبّالّإنه:ّ"قيلّفلوّّالتامّالحدّعليهّلوجبّعفيفاّمسلما
ّالتسويةّجائزّّغيرّأنهّكماّجائزّغيرّوهذاّلكذّفيّوالمبالغّوسبهّذمهّعنّالساكتّبينّلسوى"ّوبينهّبينناّّالذيّالعهد
ّمعّعقوبةّوأذاهّوذمهّسبهّلخصوصّيكونّّالّأنّذلكّمنّولزمّذلكّفيّوالمبالغّعليهّوالصالةّمدحهّعنّالساكتّبين
ّ.ّقطعاّباطلّوهذاّالجرائمّأعظمّمنّأنه

ّالطريقّقاطعّكحدّيتبّلمّّأوّتابّمهوتحتّقتلهّتعينّإالّذلكّعلىّالزيادةّسوىّليسّثمّالقتلّفوقّعقوبةّالّأنّومعلوم
ّالحدودّمنّحداّكانتّالسبّلخصوصّالعقوبةّكانتّإذاّّللكفرّيقتلّثمّالسبّلخصوصّيجلدّأنّوجبّأحدّيعلمّالّإذ

ّبالنصّثبتّإذاّوالعلةّللقتلّموجباّالسبّكونّمنّالسالفةّالنصوصّدالالتّصحتهاّّعلىّدلّقدّظاهرةّمناسبةّوهذه
ّعليهّدلّبماّإالّللقتلّّموجباّالسبّخصوصّنجعلّلمّأناّيظهرّوبهذاّالفرعّعليهّيقاسّأصلّإلىّيحتجّلمّباإليماءّّأو
ّاألصلّأنّعلىّاألحكامّبمآخذّيحظّلمّمنّزعمهّّكماّواالستصالحّاالستحسانّبمجردّالّواألثرّوالسنةّالكتابّمن
ّ:ّوهوّثابتّالفرعّهذاّبهّيقاسّالذي

ّالمرتدّفيّحكمتّاألمةّّإجماعّأوّالسنةّأوّالكتابّعليهاّدلّالتيّاألصولّناوجدّأناّوذلك:ّعشرةّالسابعةّالطريقة
ّدلّكماّدمهّعصمّاإلسالمّإلىّعادّثمّالعهدّنقضّمجردّأوّالردةّمجردّمنهّإالّيصدرّلمّفمنّحكمينّالعهدّوناقض
ّناقضّفيّّوهوّالمرتدّفيّذلكّعلىّيدلّماّبعضّذكرّتقدمّوقدّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّوسنةّّهللاّكتابّعليه
ّهللاّصلىّالنبيّوبأن{ّّيّشاءّّّّمنّّّّعّلىّّّذّلكّّّّبّعدّّّّمنّّّهللاّّّّّيّتوبّّّّثمّّ}:ّالعهدّنقضّمنّبعضّفيّبقولهّموجودّأيضاّالعهد
ّقريشّإسالمّوقبلّفقتلوهمّخزاعةّعلىّوعدواّالعهدّنقضواّّقدّوكانواّبكرّبنيّمنّأسلمّمنّإسالمّقبلّوسلمّعليه
ّلدمائهمّّعاصماّكانّإسالمهمّمجردّأنّعلىّسنتهّودلتّبذلكّعهدهمّانتقضّحتىّالمسلمينّّقتالّعلىّأعانوهمّالذين
ّدماءهمّفعصمواّمسلمينّمنهمّّنفرّجاءّوقدّعنهمّلكفّأسلمواّلوّأنهمّمذكرّوالنضيرّلقريظةّحصرهّفيّوكذلك

ّحكمّعلىّقريظةّبنوّفيهاّنزلّالتيّالليلةّفيّأسلمواّّعبيدّابنّوأسدّسعيةّبنّوأسدّسعيةّبنّثعلبةّمنهمّوأموالهم
ّلمّاإلسالمّإلىّعادّإذاّالمسلمينّيضرّبماّنقضهّأوّردتهّتغلظتّومنّمشهورّّوخبرهمّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسول
ّيهعلّدلّكماّكذلكّّيكنّلمّإنّدونهّبماّيعاقبّأوّللقتلّموجباّفعلهّماّجنسّكانّإذاّيقتلّبلّمطلقاّالعقوبةّّعنهّتسقط
ّهللاّرسولّسنةّعليهّدلتّوكماّاآلية{ّّفّساداّّّّاأّلّرّضّّّفيّّوّيّسّعّونّّّّوّرّسوّلهّّّهللاّّّّّيّحاّرّبونّّّاّلّذينّّّّجّزاءّّّّإّنّما}:ّتعالىّقوله
ّالعرنيينّوقصةّحبابةّبنّمقيسّوقصةّخطلّابنّقصةّوفيّزنيمّّوابنّسرحّأبيّابنّقصةّفيّوسلمّعليهّهللاّصلى

ّثمّذلكّغيرّأوّزنىّأوّمسلمّقتلّأوّطريقّقطعّبردتهّاقترنّإذاّالرجلّفإنّالمقررةّاألصولّّعليهّدلّوكماّوغيرهم
ّأوّمسلمّقتلّأوّطريقّقطعّّمنّبالمسلمينّاإلضرارّعهدهّبنقضّاقترنّلوّوكذلكّالحدودّمنهّأخذتّاإلسالمّإلىّرجعّ

ّكانّالذيّالحدّأوّذلكّفعلّلوّالمسلمّعلىّيجبّيالذّّالحدّإما:ّاإلسالمّبعدّمنهّتستوفىّالحدودّفإنّبمسلمةّزنى
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ّبالمسلمّاإلضرارّمنّقدمناّكماّالعهدّنقضّمجردّعلىّزائدّقدرّمنهّوجدّقدّالسابّّالرجلّوهذاّاإلسالمّقبلّواجبا
ّبمنزلةّفصارّتقدمّّكماّالمضرةّاألمورّأكثرّمنّأعظمّهوّماّفعلّأوّالعهدّنقضّمجردّمنّجرماّأغلظّبهّالذيّصار

ّهذاّعقوبةّعنهّيزيلّالّفإسالمهّكذلكّكانّّوإذاّوأشدّعرضّأوّمالّأوّدمّفيّالمسلمينّأذىّعهدهّبنقضّنقرّمن
ّيمنعّالّالطارئّواإلسالمّبالنصّالقتلّأنهّثبتّقدّاإلضرارّهذاّّوعقوبةّمثلهّفيّاألصولّعليهّدلتّكماّاإلضرار

ّ.ّتقدمّكماّبالتوبةّيسقطّالّقتالّقتلّهذاّبمثلّابتدأّلوّالمسلمّّفإنّالعقوبةّهذهّابتداء
ّوالحدوثّاالبتداءّمنّأقوىّّوالبقاءّالدوامّألنّوأحرىّأولىّودوامهاّبقاءهاّيمنعّالّفأنّابتداءهاّاإلسالمّيمنعّلمّوإذا
ّ.ّوالحكمياتّوالعقلياتّالحسياتّفي
ّويمنعّدوامهّيمنعّوالّالرقّّتداءابّيمنعّواإلسالمّدوامهّتمنعّوالّالنكاحّابتداءّتمنعّوالردةّواإلحرامّالعدةّأنّترىّأال

ّ.ّوالقذفّالقتلّبعدّأسلمّإذاّعليهّدوامهّيمنعّوالّذمياّّقذفّأوّقتلّإذاّالمسلمّعلىّالقذفّوحدّالقودّوجوبّابتداء
ّأنّوجازّاالبتداءّمنّأقوىّّالدوامّألنّبإسالمهّالقتلّيسقطّأنّيجبّفالّهذاّقتلّابتداءّيمنعّاإلسالمّأنّفرضّولو

ّجنايةّوفيهّميتّآلدميّحقّفيهّوالسبّسيماّالّدوامهّّدونّابتداءهّيمنعّاإلسالمّفإنّالقذفّوحدّالقودّةبمنزلّيكون
ّالمحاربينّمنّكغيرهّاستيفاؤهّوجبّكذلكّكانّوإذاّلمعينّحقاّليسّالمحاربةّفيّّالقتلّمثلّفهوّالمسلمينّبعمومّمتعلقة

ّ.ّالمفسدين
ّعليهّحرمهّوإنماّمالهّوأخذّّالمسلمّقتلّجوازّدينهّفيّيعتقدّفهوّلمامسّوقتلّالطريقّقطعّإذاّالذميّأنّذلكّيحقق
ّوقدّاستحالالّيفعلّقدّالطريقّوقطعّالعهدّعليهّحرمهّّوإنماّدينهّفيّالسبّجوازّيعتقدّأنهّكماّوبينهّبينناّالذيّالعهد
ّأنّإالّوجهّكلّمنّثلهمّفهوّلغرضّبالحرمةّاستخفافاّيفعلّقدّالرسولّسبّّأنّكماّلغرضّبالحرمةّاستخفافاّيفعل
ّأسلمّفإذاّوبأمرهّبهّباهللّالعالمينّالمؤمنينّعندّالدنياّمفسدةّمنّأعظمّوهيّالدينّفيّهذاّومفسدةّالدنياّّفيّذلكّمفسدة
ّإذاّوكذلكّاالعتقادّهذاّبموجبّيفيّالّأنّجوازّمعّومالهّّالمسلمّدمّتحريمّاعتقادّإظهارّمنهّتجددّفقدّالطريقّقاطع
ّهناكّكانّفإذاّاالعتقادّهذاّبموجبّيفيّالّأنّجوازّمعّالرسولّعرضّتحريمّاعتقادّّإظهارّتجددّدفقّالسابّأسلم
ّالقدرةّبعدّبالتوبةّحدهّّيسقطّالّذلكّكانّإذا:ّيقالّأنّويجبّإسالمهّبعدّهناّقتلهّيجبّفكذلكّإسالمهّبعدّقتلهّّيجب
ّ.ّالقدرةّبعدّبالتوبةّحدهّيسقطّالّهذاّفكذلك
ّ.ّمفسدّمحاربّالطريقّقاطعّأنّكماّمفسدّمحاربّهذاّأنّفيّيستربّلمّالنظرّأمعنّومن
ّأنّالتثليثّأهلّكزعمّوإجالالّّتعظيماّيراهّبماّإالّاعتقاداّيسبهّالّالبشرّمنّأحداّألنّتعالىّهللاّسبّهذاّعلىّيردّوال
ّفيمنّكالقولّفيهّفالقولّوجهالّهذاّعلىّالّسبهّومنّإليهّّوالتقربّتعظيمهّمنّهذاّأنّيعتقدونّفإنهمّوولداّصاحبةّله

ّبذلكّانتقاصّوالّغضاضةّتلحقهّالّتعالىّإنه:ّقالّفرقّومنّسنقررهّكماّالمختارّّوهوّالقولينّأحدّعلىّالرسولّسب
ّواستخفافاّلهّانتقاصاّّيسبهّفإنهّالرسولّسبّبخالفّذلكّونحوّغضبّوقتّيكونّأنّإالّأصالّذلكّيفعلّأحدّّيكادّوال
ّحلّوربماّوغيظاّتشفياّيسبّوقدّبذلكّويقصدّّالغضاضةّتلحقهّجنسّمنّوهوّإهانةّوقصدّداعتقاّعنّيصدرّسباّبه
ّوقطعّالزناّمفسدةّتزولّالّكماّالتوبةّبإظهارّعنهّنفرتهمّتزولّوالّّخالئقّبذلكّعنهّونفرّخبائلّالنفوسّفيّمنه

ّالكفرّعقوبةّفكانتّالتوبةّالقاذفّاربإظهّبالمقذوفّيلحقّالذيّالعارّيزولّالّوكماّالتوبةّّبإظهارّذلكّونحوّالطريق
ّ.ّالرسولّسبّبخالفّسبحانهّهللاّسبّمنّيتبعهّماّفيهاّيندرجّ

ّفإنّالكافرينّمنّغيرهّبخالفّّكافراّدامّماّقتلهّتحتمّللعهدّالناقضّمجردّعقوبةّعلىّالعقوبةّزيادةّتكونّقد:ّقيلّفإن
ّأوّالعهدّلنقضّدمهّحلّمعّأتىّفإذاّالجملةّفيّجائزّبهمّاداةوالمفّعليهمّوالمنّوالذمةّواسترقاقهمّوالهدنةّاألمانّعقد

ّأوّسبهّمنّفيهاّوسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبيّقتلّالتيّالمواضعّعنّالجوابّوهكذاّقررتموهّكماّقتلهّتعينّبالسبّلعدمهّ
ّ.ّينالكافرّمنّمثلهّهوّمنّيقتلّلمّوإنّّيقتلّالسابّأنّعلىّتدلّفإنهاّبذلكّأصحابهّأمرّأوّبقتلهّأمر

ّماّرأيهّمثلّعلىّهوّممنّّغيرهّقرّكماّقرّلوّإنه:ّ"األشرفّابنّقصةّفيّليهودّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّقالّوكذلك
ّ".ّالسيفّكانّّإالّمنكمّأحداّهذاّيفعلّولمّبالشعرّوهجاناّمناّنالّولكنهّاغتيل
ّالحقّالدينّبتركّولتغلظهّللكفرّّالمرتدّقتلّيجبّكماّبالسبّولتغلظهّللكفر:ّألمرينّوجبّالقتلّفيكونّكذلكّكانّوإذا

ّتبعهّكماّالزوالّفيّالكفرّوتبعّالدمّبإحاللّالسبّأثرّبقاءّّيستقلّفلمّللذمّالموجبّزالّالكفرّزالّفمتىّمنهّوالخروج
ّ.ّوأنواعهّفروعهّجميعّزالتّاألصلّزالّفإذاّمنهّونوعّّللكفرّفرعّفإنهّالحصولّفي

ّلمّألنهّيمكنّالّوقدّمنهاّّونوعّللردةّفرعّالسبّأنّعلىّبناءّاإلسالمّيدعيّمنّبسّفيّتقريرهّيمكنّقدّالسؤالّوهذا
ّ.ّالكافرّّبخالفّالسبّحالّموجوداّيكنّلمّماّالسبّبعدّهذاّمنّيتجدد
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ّاستبقاؤهّيجوزّوالّمعاهداّّكانّإنّقتلهّيجبّأنهّتقدمّقدّفإنهّالحدودّمنّحدّالسابّقتلّأنّعلىّدليلّأيضاّوهذا:ّقلنا
ّجزاؤهّكانّفلماّبهّوالمفاداةّواسترقاقهّأمانهّلجازّّمحارباّكافراّلكونهّيقتلّإنماّكانّولوّاسترقاقّوالّبأمانّسبالّبعد
ّ.ّالكفارّسائرّقتلّبمنزلةّّليسّالحدودّمنّحدّقتلهّأنّعلمّالقتل
ّكونهّلمجردّالسابّقتلّأنّهذاّبعدّظنّنذكرهّثمّلمّومماّذكرناهّمماّومقاييسهاّنصوصهاّالشرعيةّاألدلةّتأملّومن
ّ.ّرأيهّمنّثقةّوالّأمرهّمنّّبصيرةّعلىّفليسّاألسيرّكقتلّمعاهدّغيرّكافرا
ّاألمةّسلفّعليهّكانّوماّّوالسنةّالكتابّدالالتّتأملّمنّفإنّالقطعّمسالكّمنّبلّالمحتملةّالمسالكّمنّهذاّوليس
ّ.ّعهدّعنّالخاليّالكفرّمجردّتأثيرّعلىّدازائّالدمّّسفحّفيّتأثيراّللسبّأنّقطعاّعلمّالشرعيةّاألصولّتوجبهّوما
ّفيكونّالمرتدّككفرّاالستبقاءّّيحتملّالّمغلظّنوعّالسابّكفرّأنّعلىّبناءّاألمرينّبمجموعّمقتولّهو:ّيقالّقدّنعم

ّفيماّبمساغّليسّفهذاّالمرتدّكقتلّبالتوبةّموجبهّيزولّثمّّإقامتهّيجبّأنهّبمعنىّحداّالقتلّويكونّوسبهّلكفرهّمقتوال
ّظهورّخصوصّفيهّلماّوجبّالحدودّمنّحداّالسابّقتلّكونّفيّيقدحّالّفإنهّّهذاّومعّالوجهّهذاّيضعفّماّتقدم
ّ.ّالمفسدةّمنّّالرسولّسب
ّّال؟ّأمّباإلسالمّيسقطّهلّالحدّهذا:ّيقالّأنّيبقىّوإنما
ّالحدودّمنّحدّقتلهّأنّعلىّّةدالّفهيّالتوبةّإظهارّبعدّقتلهّوجوبّعلىّدلتّوإنّالدالالتّمنّذكرناهّماّجميع:ّفنقول
ّاقتصرّمنّبينّواإلجماعّوالسنةّالكتابّتفريقّمنّّذكرناهّلماّالقطعّبطريقّهذاّعلىّدالةّوهيّالكفرّلمجردّوليس
ّلمّالكفرّلمجردّالقتلّيكنّلمّوإذاّهؤالءّمنّالرسولّسبّمنّوبينّالعهدّّنقضّأوّالطارىءّأوّاألصليّالكفرّعلى
ّأوّعهدّّذيّغيرّكافراّكونهّلعمومّالّالحدودّمنّحداّلكونهّالسبّلخصوصّيقتلّأنهّثبتّذاوإّحداّّيكونّأنّإالّيبق

ّذلكّقبلّالواجبةّالحدودّمنّشيئاّّيسقطّالّوالتوبةّاإلسالمّألنّواإلسالمّبالتوبةّيسقطّالّأنّفيجبّمرتداّكونهّلعموم
ّّ.باالتفاقّاإلمامّإلىّوالرفعّالثبوتّبعدّالتوبةّكانتّإذا
ّ.ّالحدّإقامةّمنّّالتمكنّبعدّبالتوبةّيسقطّالّوالقاذفّوالسارقّوالزانيّالطريقّقاطعّحدّأنّلقرآناّدلّوقد

ّقطعّأوّسرقّأوّزنىّإذاّّالمسلمّأنّعلمناهّفيماّالمسلمونّيختلفّولمّوغيرهّالزانيّفيّذلكّمثلّعلىّالسنةّودلت
ّيظنّأنّإالّعليهّالحدّإقامةّتجبّأنهّذلكّمنّتابّّثمّببينةّالحدّعليهّوثبتّالسلطانّإلىّفرفعّالخمرّشربّأوّالطريق

ّأوّلمسلمّسبّعقوبةّأوّقذفّأوّحدّأوّقصاصّعليهّوجبّلوّوكذلكّهللاّحدودّفهذهّّبهّيعتدّالّشاذاّخالفاّذلكّفيّأحد
ّقطعّحدّعليهّوجبّلوّّالذميّأنّعلمناهّفيماّيختلفواّلمّأيضاّوكذلكّالعقوبةّعنهّتسقطّلمّذلكّمنّتابّثمّمعاهدّ

ّأيضاّوكذلكّذلكّعقوبةّعنهّتسقطّلمّذلكّمنّوتابّّأسلمّثمّتعزيرّأوّقذفّحدّأوّقصاصّأوّالسرقةّحدّأوّالطريق
ّاإلسالمّقبلّبوجوبهّيقولّمنّعندّالزناّحدّعليهّيقامّبلّعنهّيسقطّلمّأسلمّثمّّالزناّحدّعليهّوجبّإذاّفإنهّزنىّلو

ّ.ّهعهدّنقضّزنىّكانّإنّأحمدّاإلمامّعندّّحتماّويقتل
ّعنّللناسّوتنكيالّلهّتطهيراّّعليهّالحدّإقامةّمعّذنبهّللتائبّفيغفرّقبلهاّماّتجبّوالتوبةّقبلهّماّيجبّاإلسالمّمعّهذا
ّالفسادّذلكّمثلّعنّالصغارّأوّلإلسالمّالملتزمينّزجرّّوهيّالعامةّالمصلحةّالحدّبإقامةّفتحصلّالجريمةّتلكّمثل
ّيظهرّأنّأخذّإذاّاألرضّفيّالمفسدّيشاءّالّفإنهّالغالبّفيّحدّإقامةّيتأتّلمّبةالتوّّإظهارّعندّالحدّيقمّلمّلوّفإنه

ّإني:ّقالّبهّأحيطّّإذاّثمّيرتكبهاّأنّواألفعالّاألقوالّمنّالعظائمّمنّبعظيمةّهمّمنّكلّوأوشكّأظهرهاّإالّّالتوبة
ّ.ّتائب

ّالعقوباتّشرعّفيّيكنّّولمّوالبحرّالبرّفيّالفسادّوظهرّالحدودّلتعطلتّالواجبّالحدّدرأّلوّذلكّأنّومعلوم
ّّ.بهّخفاءّالّظاهرّوهذاّمصلحةّكبيرّوالحدود

ّلسيئتهّوتكفيراّلهّتطهيراّّالحدّويكونّسلفّماّلهّيغفرّهللاّوبينّبينهّفيماّنافعةّفذلكّنصوحاّتوبةّتابّلوّالجانيّثم
ّذكرّلماّتعالىّوقالّتائباّجاءّوقد"ّنيطهر"ّوسلمّّعليهّهللاّصلىّللنبيّمالكّبنّماعزّقالّكماّالتوبةّتمامّمنّوهو
ّكفارةّفيّتعالىّوقال{ّّحّكيماّّّّعّليماّّّهللاّّّّّوّكانّّّهللاّّّّّمنّّّّتّوّبةّّّّمّتّتاّبّعّينّّّّشّهّرّينّّّّّفّصّيامّّّّيّجدّّّّلمّّّّفّمنّّ}:ّالخطأّقتلّكفارة
ّ.ّ{ّّبهّّّّتوّعّظونّّّّّذّلّكمّّ}:ّالظهار
ّ:ّعظيمتينّلحتينمصّعلىّالتوبةّمعّالحدّفيشتمل
ّوإنماّالجزاءّكمالّدارّليستّّالحقيقةّفيّالدنياّفإنّالمصلحتينّأهمّوهيّالجريمةّتلكّمثلّعنّالنفوسّزجرّمصلحة
ّغالبّأنّكماّأخرّمقاصدّفيهاّكانّوإنّوالنكالّالزجرّّالشرعيةّالعقوباتّفيّالغالبّوإنماّاآلخرةّفيّالجزاءّكمال

ّ.ّمشروعةّعقوبةّكلّفيّمقصودةّالمصلحةّهذهّكانتّولهذاّأخرّمقاصدّفيهاّّكانّوإنّالرحمّبراءةّالعدةّمقصود
ّوقدّكذلكّيكنّلمّإنّمنهّّواالنتقامّعقوبةّأوّخيرّهللاّعندّلهّكانّإنّخطيئتهّوتكفيرّالجانيّتطهير:ّالثانيةّوالمصلحة

ّ.ّدرجاتهّفيّورفعهّثوابهّفيّزيادةّيكون



144 

 عبدالرؤوف أبومجد البيضاوي: اختزال وتوضيب                       (                ص)تم الرسولاالصارم المسلول على شمختزل 

ّالثوابّفيّزيادةّتكونّّوتارةّوطهوراّكفارةّتكونّتارةّفإنهاّوالمالّهلواألّالنفسّفيّالمقدرةّالمصائبّذلكّونظير
ّ.ّوانتقاماّعقاباّتكونّوتارةّالدرجاتّفيّوعلوا
ّعليهّحدهّيقامّحتىّذنبهّّيظهرّأنّإلىّلهّإحواجّغيرّمنّلهّويغفرّسراّتوبتهّيقبلّهللاّفإنّسراّاإلنسانّتابّإذاّلكن
ّالّفإنهّالسلطانّعندّبهّهوّاعترفّأوّالسلطانّعندّّبهّشهدواّحتىّويسمعونهّالناسّيراهّبحيثّالفسادّأعلنّإذاّأما

ّشاءّإنّسنذكرهّخالفاّبإقرارهّوثبتّهللّالحدّكانّإذاّالتوبةّفيّأنّعليهّإالّّمنهّإقامتهّإالّالقدرةّبعدّالتوبةّمعّيطهره
ّعليهّّالنبيّوقال"ّوجبّفقدّحدّمنّبلغنيّمافّبينكمّفيماّالحدودّتعافوا:ّ"والسالمّالصالةّعليهّّقالّولهذاّتعالىّهللا

ّضادّفقدّهللاّحدودّمنّحدّدونّّشفاعتهّحالتّمن:ّ"وقال"ّلهاّخيراّتطهر:ّ"السارقةّفيّإليهّشفعّلماّوالسالمّالصالة
ّ".ّهللاّكتابّعليهّنقمّصفحتهّيبدلناّمنّفإنهّهللاّبسترّفليستترّّبشيءّالقاذوراتّهذهّمنّابتلىّمن:ّ"وقال"ّأمرهّفيّهللا
ّالتيّالمفسدةّبهذهّأتىّقدّمعاهدّّأوّمسلمّمنّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسبّأظهرّالذيّهذا:ّفنقولّذلكّتبينّإذا

ّفيّوالوقيعةّالمخلوقينّحرمةّأفضلّهيّالتيّالحرمةّتلكّّوانتهاكّورسولهّهللاّأذىّالعهدّونقضّالكفرّمعّتضمنت
ّمنّوالمؤمنينّأنبيائهّوجميعّوكتابهّهللاّدينّوفيّوأفعالهّهللاّصفاتّفيّوالطعنّّاألعراضّمنّغيرهّيساويّالّعرض
{ّّحّقاّّّاّلّكاّفّرونّّّّّهمّّّّأوّلّئكّّ}:ّوتعالىّسبحانهّقالّكماّاألنبياءّجميعّفيّطعنّاألنبياءّمنّواحدّفيّالطعنّّفإنّعباده
ّ.ّهذاّتقريرّتقدمّّدوقّوالمتأخرينّالمتقدمينّوالمؤمنينّاألنبياءّمنّبنبيناّآمنّمنّكلّفيّوطعن

ّالجريمةّتلكّعلىّّعقوبتهّوجبتّفإذاّذلكّيفعلّالّأنهّأمانهّأوّإيمانهّبعقدّالتزمّممنّصدرتّالعظيمةّهذهّثم
ّ.ّأيضاّتقدمّكماّالتوبةّمنّيظهرهّبماّيسقطّأنّامتنعّتقدمّكماّلخصوصها

ّ:ّمسلكانّهناّثم
ّألنّوللكفرّوللردةّالطريقّّلقطعّيقتلّكماّهللّحداّتليقّأنّوغيرهمّأصحابناّمنّطائفةّمسلكّوهو:ّاألولّالمسلك
ّصلىّّهللاّرسولّعلىّمقصوراّليسّأذاهّفإنّمؤمنّكلّوحقّهللاّحقّبهّتعلقّقدّوالسالمّعليهّالصالةّللرسولّالسب
ّأنواعّأبلغّمنّعندهمّهوّبلّويكونّّكانّمؤمنّلكلّأذىّهوّبلّالناسّعرضّمنّواحداّسبّكمنّفقطّوسلمّعليهّهللا
ّكانواّأنهمّمنّالصحابةّعنّذكرهّتقدمّكماّوعرضهّومالهّّوأهلهّبنفسهّالعرضّهذاّيفتديّأنّمنهمّكلّويودّذىاأل

ّويسميهّغلبّأوّقتلّسواءّذلكّفعلّمنّيمدحّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّّوكانّعرضهّصونّفيّدماءهمّيبذلون
ّمنّواحدّّعرضّصونّفيّالدمّبذلّجازّلماّينالمسلمّبعضّقتلّمنّأعظمّالسبّيكنّلمّولوّورسولهّّهللاّناصر
ّ:ّالحارثّبنّسفيانّأباّيخاطبّثابتّبنّحسانّقالّوقدّالناس
ّّالجزاءّذاكّفيّهللاّوعند...ّّعنهّفأجبتّمحمداّهجوت

ّّوقاءّمنكمّمحمدّلعرض...ّّوعرضيّووالدهّأبىّفإن
ّهللاّويرضىّهللاّدينّيقامّّوبهاّسواهمّواحدّكلّنالهايّوبهاّواآلخرةّالدنياّسعادةّبهاّنالواّالتيّللحرمةّانتهاكّأنهّوذلك
ّجميعّتعمّالطريقّقطعّمفسدةّفإنّواحداّقتلّوإنّّالطريقّقاطعّأنّكماّيبغضهّماّوينتفيّيحبهّماّويحصلّعبادهّعن

ّ.ّالمقتولّّوليّإلىّفيهّاألمرّيفوضّفلمّالناس
ّكانّوإنّعاقبهّأحبّوإنّّعنهّعفاّأحبّإن:ّسبهّفيمنّإليهّمفوضاّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّحياةّفيّاألمرّكانّنعم
ّالقصاصّفيّذكرناهّكماّالعبدّلحقّتبعاّالعقوبةّّفيّحقهّيجعلّسبحانهّهللاّألنّالمؤمنينّولجميعّهللاّحقّسبهّفي

ّعفوالّأخذّمنّوسلمّعليهّهللاّصلىّتمكينهّذلكّفيّوألنّأنفسهمّمنّبهمّّأولىّفإنهّالرسولّلحقّتابعةّاآلدميينّوحقوق
ّيستحقّّالذيّواإلصالحّالعفوّمنّوتمكينهّكتابهّفيّبهّتعالىّهللاّأمرهّالذيّالجاهلينّعنّواإلعراضّّبالعرفّواألمر
ّالنفوسّاستعطافّمنّّوتمكينهّهللاّأمرهّكماّالسيئةّأحسنّهيّبالتيّيدفعّأنّمنّوتمكينهّهللاّعلىّأجرهّيكونّبهّأن

ّالمصلحةّمنّبذلكّيحصلّوماّاإليمانّعنّالتنفيرّّتركّمنّوتمكينهّعليهّالخلقّواجتماعّاإليمانّعلىّالقلوبّوتأليف
ّّحّوّلكّّّّمنّّّالّنّفّضواّاّلّقّلبّّّّغّليظّّّّفّظاّّّّكّنتّّّّوّلّوّ}:ّتعالىّقولهّعليهّدلّكماّالمفسدةّّمنّالسابّباستبقاءّيحصلّماّيغمر
ّ.ّ{ّّمرّّاألّّّّفيّّوّشاّوّرّهمّّّّلّهمّّّّواّسّتّغّفرّّّّعّنّهمّّّّّفاّعفّّ
"ّأصحابهّيقتلّمحمداّأنّالناسّّيتحدثّأنّأكره:ّ"قالّحيثّالحكمةّهذهّنفسّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّبينّوقد
ّآذاهّمنّكلّعاقبّولوّرجاءهّهللاّفحقق"ّقومهّمنّألفّبذلكّّيؤمنّأنّرجوت"ّالكرامةّمنّأبيّابنّبهّعاملّفيماّوقال
ّعلىّوقتلهمّالملوكّغضبّبابّمنّوأنهّالشرفّحبّمنّالنفسّفيّلماّذلكّأنّوسوسةّّأوّعقداّالقلوبّلخامرّبالقتل

ّالنبوةّحرمةّفيّالعقيدةّّوضعفتّالدينّرباطّوانخلّالحرمةّواستبيحتّالعرضّالنتهكّعقوبتهّلهّيبحّلمّولوّذلكّ
ّالعقوبةّهذهّاستيفاءّهإليّالخلقّمنّمخصوصّواحداّّيبقّولمّوكرامتهّهللاّرضوانّإلىّانقلبّفلماّاألمرينّلهّهللاّفجعل
ّأنّعقلّذيّكلّوعلمّالمؤمنينّولعبادهّوالسالمّالصالةّعليهّهللاّورسولّّسبحانهّهللّثابتّفيهاّوالحقّعنهاّوالعفو

ّالطرقاتّّألمنّالطريقّقاطعّيقتلونّكماّفقطّعرضهّووقايةّالرسولّحمىّوحفظّالدينّلحفظّيقتلونهّّإنماّالمسلمين
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ّولمّعنهّالخروجّعنّالدينّفيّللداخلينّّصوناّالمرتدّيقتلونّوكماّاألموالّلحفظّلسارقاّيقطعونّوكماّالمفسدينّمن
ّالمسلمينّمنّلهّبالسابّذلكّكذلكّوتقريرّالسابّقتلّأنّزمانهّّفيّيتوهمّكانّقدّكماّجزويّمقصودّتوهمّهناّيبق
ّحقهّالجنايةّهذهّفيّغلبّقدّحياتهّيفّأنهّفحاصلهّدمهّإراقةّّإالّلألمةّيحلّالّأنهّمعّعنهّيعفوّأنّلهّكانّقدّفإنه

ّاستيفاؤهاّفوجبّعنهاّالعفوّيمكنهّمنّلهاّليسّمطلقاّالدينّعلىّجنايةّفهيّموتهّوبعدّّوالعفوّاالستيفاءّمنّليتمكن
ّ.ّغورهّتدبرّلمنّجيدّمسلكّّوهذا
ّ:ّتقريرانّهناّثم

:ّقالّوتعالىّسبحانهّأنهّيؤيدهّّومماّبيانّزيادةّذلكّفيّتقدمّوقدّالمفسدّالمحاربّجنسّمنّالساب:ّيقالّأن:ّأحدهما
ّفيّفساداّكانّهللّحقاّالقتلّأوجبّماّكلّأنّفعلم{ّّجّميعاّّّالّناسّّّّّقّتلّّّّفّكأّّنّماّاأّلّرّضّّّفيّّفّسادّّّّأوّّّّنّفسّّّّبّغّيرّّّّنّفساّّّّقّتلّّّّمنّّ}

ّ.ّيبحّلمّوإالّاألرض
ّوهللاّهناّالمحاربةّألنّّيخفىّالّماّعلىّورسولهّهللّمحاربةّضاأيّوهوّاألرضّفيّفسادّفهوّالدمّأباحّقدّالسبّوهذا
ّكانّإنماّنزولهاّوسببّاآليةّهذهّفيّحكمهاّيدخلّّلمّاألصليةّالمحاربةّألنّالمسالمةّبعدّالمحاربةّبهاّعنيّإنماّأعلم
ّالحدّإقامةّفيتعينّضاألرّفيّوأفسدّالمسالمةّبعدّحاربّقدّوهذاّفيهاّدخالّّجميعاّأنهماّفعلمّعهدّوناقضّمرتدّفعل
ّ.ّعليه
ّمنّفإنّالطريقّقاطعّّكحرابّحراباّيكنّلمّوإنّكالزنىّللقتلّالموجبةّالجناياتّمنّجنايةّالسبّيكونّأن:ّالثاني
ّالّإذّالفسادّأنواعّمنّكغيرهّبالتوبةّيسقطّفالّّالقتلّأوجبّقدّفسادّوهذاّحراباّيكنّلمّوإنّالقتلّيوجبّماّالفساد
ّّ.الكفارّسائرّكقتلّهوّليسّالقتلّهذاّأنّقدمناّوقدّالطارىءّّأوّاألصليّللكفرّالقتلّإالّذلكّمنّيستثنى

ّباإلسالمّالكافرّقتلّيسقطّوكماّّباإلسالمّالمرتدّحدّيسقطّكماّباإلسالمّيسقطّأنّفيجبّهللّحداّالسبّكانّفإذا:ّقيلّفإن
ّالمرتدّحدّباب:ّيقولونّالفقهاءّفإنّحدّالمرتدّتلقّفإنّباإلسالمّّأوّبالتوبةّسقوطهّيمنعّالّحداّتسميتهّمجردّأنّوذلك

ّحيثّّمنّحدّفهيّلمجرمّعقوبةّوكلّبالمعانيّتناطّوإنماّاألحكامّبهّتناطّالّلفظيّأمرّهذاّإنّّثمّباإلسالمّيسقطّإنهّثم
ّعنّيدهتجرّيمكنّالّوالسبّوالسبّّللكفرّيقتلّإنماّأنهّريبّالّلكنّحداّتسمّلمّوإنّالجريمةّتلكّعنّوتمنعهّتزجره
ّالزانيّفيّذلكّمثلّيفرضّكماّعهدهّعلىّباقّمعاهدّأوّمؤمنّّوهوّقتلهّوجبّقدّسابّيفرضّحتىّوالمحاربةّالكفر

ّعقوبتهّوجبّإنماّوهذاّسواءّوبعدهّاإلسالمّقبلّوهيّالجرائمّلتلكّعقوباتهمّوجبتّّأولئكّفإنّوالقاذفّوالسارق
ّهللّمؤذّوأنهّمحاربّّكافرّأنهّللقتلّالموجبّفيكونّفروعهّبعتهتّاألصلّزالّفإذاّوأنواعهّالكفرّفروعّمنّهوّّبجرم

ّالنبيّلهّفقال"ّصبراّبينكمّمنّأقتلّمالي"ّّّقالّلماّمعيطّأبيّبنّلعقبةّوالسالمّالصالةّعليهّالنبيّقالّكماّولرسوله
ّ.ّأحدهماّبزوالّالحكمّزالّوصفينّذاتّكانتّإذاّوالعلة"ّهللاّرسولّّعلىّوافترائكّبكفرك:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلى
ّبتركّالمرتدّكفرّكتغلظّورسولهّّهللاّبأذىّكفرهّلتغلظّالمرتدّقتلّيتحتمّكماّذمياّكانّإذاّقتلهّيتحتمّأنهّنسلمّقدّونحن
ّوالسارقّوالزانيّالطريقّبقاطعّالحدّهذاّألحقتمّفلمّالمرتدّحدّّيسقطّكماّبالكفرّتعلقّحدّكلّيسقطّاإلسالمّلكنّالدين
ّ.ّالموضعّهذاّنكتةّّفهذاّد؟بالمرتّتلحقوهّولم

ّأوّماضّلسببّوجبتّعقوبةّّكلّبلّالمعنىّفيّوغيرهّالمرتدّبينّفرقّوالّباإلسالمّالحدودّمنّشيءّيسقطّالّفنقول
ّيقتلّوإنماّّفقطّكفرهّمنّمضىّماّألجلّيقتلّلمّوالمرتدّاألصليّفالكافرّلعدمهّوتعدمّسببهاّتجبّلوجودّفإنهاّحاضر
ّيباحّالّالدمّألنّللدمّالمبيحّفزالّالكفرّّزالّتابّفإذاّعليهّكانّماّعلىّبقاؤهّاألصلّإذّجودموّاآلنّهوّالذيّللكفر
ّهللاّلكلمةّانقادّفإذاّهللّكلهّالدينّيكونّوأنّالعلياّهيّهللاّكلمةّتكونّّأنّبقتلهّالمقصودّإذّالكفرّوجودّحالّإالّبالكفر
ّلمّعادّّهوّفإذاّلهّمبدلّللدينّتاركّألنهّيقتلّإنماّالمرتدّلكوكذّالجهادّومطلوبّالقتالّمقصودّّحصلّهللاّبدينّودان
ّ.ّلهّمبدالّيتركّالّفإنهّالدينّحفظّيحصلّوبذلكّتاركاّوالّمبدالّيبقى
ّالطريقّوقطعّوالسبّّالزناّعلىّلدوامهّيقتلّلمّمعاهداّأوّمسلماّكانّسواءّفإنهّالطريقّوقاطعّوالسارقّالزانيّأما
ّدمّيباحّوالّاالعتقادّبهذاّدمهّيباحّالّالذميّّفإنّلهّإرادتهّأوّذلكّحلّاعتقادهّلمجردّليقتّولمّممكنّغيرّهذاّفإن
ّأظهرّفمنّغيرهّومنّمنهّيستقبلّعماّوزجراّمضيّماّعلىّجزاءّوجبّّذلكّأنّفعلمّاإلرادةّبمجردّذميّوالّمسلم
ّالكافرّّيستديمّكماّللسبّمستديماّوهّفليسّعنهّوانتهىّالسبّتركّثمّالمسلمينّمنّسبهّأوّالذمةّّأهلّمنّالرسولّسب

ّمثلّيتكررّأنّنخافّونحنّّالطريقّوقطاعّالزناةّمنّغيرهّأفسدّكماّاألرضّفيّأفسدّبلّكفرهّعلىّوغيرهّالمرتد
ّممكنّالسبّمنّفعلهّماّإلىّلهّالداعيّألنّالطريقّّوقاطعّالزانيّفيّذلكّمثلّنخافّكماّغيرهّومنّمنهّالفسادّهذا
ّالمرتدّقتلّبينّظاهرّفرقّوهذاّولغيرهّلهّهللاّمنّونكاالّكسبّبماّجزاءّّيعاقبّأنّفوجبّناسالّمنّغيرهّومنّمنه

ّ.ّوالزانيّوالقاطعّالسابّقتلّّوبينّاألصليّوالكافر
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ّالحدّيوجبّالسبّّأنّعلىّمبناهّلكنّالدائمةّالجريمةّجنسّمنّالّالماضيةّالجريمةّجنسّمنّالسبّألنّوبيانه
ّّ.ذلكّبيانّتقدمّقدوّكافراّلكونهّالّلخصوصه

ّحتىّيتركّالّأنهّعلمّمتىّّبالردةّالهامّألنّالكفرّمفسدةّيزيلّيتوبّأنّإالّاألصليّوالكافرّالمرتدّقتلّأنّذلكّيوضح
ّالكفرّعلىّبقائهّفيّغرضهّوإنماّاإلسالمّّإلىّيعودّثمّيرتدّأنّفيّغرضّلهّليسّألنهّيأتهاّلمّيتوبّأوّيقتل

ّ.ّواستدامته
ّغرضّيحصلّكماّبأذاهّّالمسلمينّوينكأّبإظهارهّيحصلّالسبّمنّغرضهّفإنّوالمعاهدينّمسلمينالّمنّالسابّفأما

ّقطعّفيّواألموالّالنفوسّحرمةّتسقطّكماّّبذلكّوالرسولّالدينّحرمةّوتسقطّالزناّمنّوالزانيّالقتلّمنّالقاطع
ّونحوهماّوالسارقّالقاطعّفعلّمنّذلكّمثلّيؤذيهمّكماّضررهّيخشىّّأذىّالمسلمينّعمومّويؤذيّوالسرقةّالطريق

ّوالسارقّالقاطعّيظهرّكماّالقدرةّعندّذلكّمثلّإلىّالعودّاستبطانهّمعّوالتوبةّاإلسالمّيظهرّّفقدّأخذّإذاّإنهّثم
ّشياطينهّعندّاإلسالمّإظهارّّبعدّالسبّهذاّمنّيتمكنّربماّبلّالفرصةّإمكانّعندّالجرائمّهذهّمثلّإلىّالعودّوالزانيّ

ّاإلسالمّأظهرّحتىّوالضغطّالقهرّمنّبهّفعلّماّعلىّّغيظاّوالطعنّالتنقصّأنواعّفيّويتنوعّذلكّبلقّيتمكنهّلمّما
ّوفعلّقتلّإذاّاألصليّالمحاربّوبخالفّمنهّلناّظهرتّمفسدةّالّفإنهّأسلمّحتىّّذلكّمنّشيئاّيظهرّلمّمنّبخالف
ّ.ّذلكّمنّشيئاّيفعلّالّأنهّعلىّاألمانّالتزمّقدّيكنّلمّفإنهّّاألفاعيل

ّالّأنّاأليمانّبعقدّيلتزمّأنّّإليهّيؤمنّفالّبعهدهّيفّلمّثمّذلكّمنّبشيءّيؤذيناّالّأنّالذمةّبعقدّلناّالتزمّكانّقدّوهذا
ّذلكّأنّوعالمّدينناّفيّعليناّالطعنّيظهرّفالّبالعهدّيفيّّأنّدينهّفيّعليهّواجبّألنهّوذلكّبعقدهّيفيّوالّبذلكّيؤذينا
ّفيّعليهّواجبّأنهّكماّخالفّإنّاإلسالمّسيفّمنّخائفّوهوّبهاّيؤذيناّالّأنّّعلىّدناهعاهّالتيّاألمورّالتزامّمن
ّاإلسالمّّبإظهارّلهّيتجددّفلمّخالفّهوّإنّاإلسالمّسيفّمنّخائفّوهوّبسوءّللرسولّيتعرضّالّأنّّاإلسالمّدين

ّأنهّالّترىّأالّالردةّعنّسالناّّمنّلغيرهّزجرّذلكّضمنّفيّكانّوإنّذلكّفيّالحربيّبخالفّالزاجرّالعاصمّجنس
ّيستحبّوالّالحاكمّعندّعليهّّالشهادةّإقامةّوتجبّعليهّالشهادةّبتركّللشهودّالتعريضّيستحبّوالّعليهّالسترّيشرع
ّقتلهّيتبّلمّوإنّالنارّمنّفنجاهّاستتابهّالحاكمّإلىّرفعّّمتىّألنهّسراّارتدّقدّكانّوإنّالحاكمّإلىّالرفعّقبلّعنهّالعفو
ّالتعرضّينبغيّالّفإنهّالقاذوراتّمنّلقاذورةّاستسرّمنّبخالفّمحضةّلهّمصلحةّّرفعهّفكانّالكفرّمدةّعليهّفقصر
ّتظهرّلمّفإذاّللناسّّالمصلحةّوإنماّمحضةّمصلحةّلهّالرفعّيكنّفلمّيرفعّلمّإذاّيتوبّوقدّحتماّيقتلّرفعّإذاّّألنهّإليه

ّ.ّتضرهمّلمّالفاحشة
ّالطريقّقطعّأظهرّّمنّبمنزلةّفكانّدينهمّفيّولطعنهّوللمؤمنينّولرسولهّهللّألذاهّيقتلهّفإنماّالرسولّسبّومن

ّاألرضّفيّالفسادّأظهرّألنهّقتلهّوكانّّالجانيّمصلحةّتضمنّوإنّوالزجرّالردعّجانبّفيهّالمغلبّونحوهّوالزنى
ّ.ّبحالّعليهّريستّالّالفسادّأظهرّمنّألنّعليهّالسترّينبغيّّلمّوكذلكّلهّيتعرضّلمّسراّالذميّسبّلوّوكذلك
ّبلّلهّالعقوبةّتجردّحتىّكفرّّعنّخالّسبّلناّليس:ّقلنا"ّالجرائمّتلكّبخالفّوالحرابّللكفرّمستلزمّالسب:ّ"وقوله
ّفإذاّعقوبتهّتغلظّيوجبّللكفرّمستلزماّكونهّفإنّّالسبّأمرّتوهنّالّالمالزمةّوهذهّاألمرينّمجموعّعلىّالعقوبة
ّيوجبّماّالمفسدةّمنّيتضمنّنفسهّفيّهوّكانّإذاّللعقوبةّموجباّيكونّّالّنأّيلزمّلمّبعدّفيماّعنهّالكفرّانفصل
ّ.ّوالقياسّواألثرّوالسنةّالكتابّعليهّدلّّكماّوالزجرّالعقوبة

ّأنّلهمّأينّفمنّمعاهدّّأوّمسلمّعنّصدرّالمسلمينّعلىّضررّفيهّمغلظّكفرّعلىّحدّأنهّيقالّماّأقصى:ّنقولّثم
ّللعهدّنقضهّتجردّأوّردتهّتجردتّمنّحقّفيّشرعتّّإنماّالتوبةّأنّقدمناّقدّفإناّالقدرة؟ّبعدّالتوبةّمنهّتقبلّهذاّمثل
ّّ.التوبةّبعدّعقوبتهّمنّبدّفالّبالمسلمينّمضراّّبكونهّنقضهّأوّردتهّتغلظتّمنّفأما

ّيبيحّرالكفّأنّعنواّوإنّّبصحيحّفليسّذلكّيوجبّالكفرّأنّعنواّفإن"ّوأنواعهّالكفرّفروعّمنّالسبّإن:ّ"وقولهم
ّطريقهمّوقطعّأموالهمّوسرقةّالمسلمينّقتلّّحرمّكماّذلكّإظهارّدينهّفيّعليهّحرمّالذمةّعقدّلكن:ّفنقولّذلك

ّعنّالمجردّالكفرّيقتضيهّبماّالمسلمينّآذىّهوّفإذاّكلهّذلكّلهّيبيحّّدينهّكانّوإنّقتالهمّحرمّوكماّنسائهمّوافتراش
ّهللاّّبهّآذىّماّعلىّيعاقبّهناّكذلكّويعاقبّويقطعّفيقتلّلذلكّموجبالّالكفرّزالّوإنّذلكّّعلىّيعاقبّفإنهّعهد

ّ.ّيبيحهّدينهّكانّوإنّعهدهّيخالفّمماّوالمؤمنينّورسوله
ّيعتقدّاإلسالمّقبلّألنهّّالسابّمثلّهو:ّقلنا"ّسواءّوبعدهّاإلسالمّقبلّالطريقّوقاطعّوالسارقّالزانيّإن:ّ"وقولهم

ّالدينّألجلّتحريمهاّيعتقدّإنماّاإلسالمّوبعدّوبينهّّبينهمّالذيّالعهدّلوالّأعراضهموّوأموالهمّالمسلمينّدماءّاستحالل
ّمنهّيمنعهّإنماّالدينّوبعدّوبينهّبينناّالذيّالعهدّلوالّحلهّيعتقدّوسلمّعليهّّهللاّصلىّهللاّرسولّلعرضّانتهاكهّوكذلك
ّ.ّدنياهمّأوّدينهمّفيّالمسلمينّيضرّأنّبينّّفرقّوالّالدين
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ّنوعاّيوجبّمنهماّكلّسببانّّفيهّاجتمعّبل:ّفنقول"ّأحدهماّبزوالّفيسقطّاألمرينّألجلّقتلهّوجبّإنما:ّ"لهمقوّوأما
ّولهّاالرتداديّللكفرّأوّاألصليّللكفرّالقتلّيوجبّفالكفرّّاآلخرّيستلزمّأحدهماّكانّوإنّاآلخرّلنوعّيخالفّالقتلّمن

ّحقّفيّالمغلبّهوّالقتلّوهذاّالردةّوقتلّالكفرّقتلّفيهّيندرجّحتىّلخصوصهّالقتلّّيوجبّوالسبّمعروفةّأحكام
ّالقتلّولهّوالردةّبالكفرّّالقتلّامتناعّمعّالقتلّولهّوالعفوّالقتلّلهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّكانّحتىّهذاّّمثل
ّالقتلّيقتضيّماّالسبّخصوصّفيّأنّوبيناّونظراّّأثراّذلكّعلىّالدالئلّمنّقدمناّكماّوالردةّبالكفرّالقتلّسقوطّبعد
ّالسبّموجبّيسقطّلمّوالردةّالكفرّموجبّالحالّفسقطّأثناءّفيّعنهّانفصلّّفإذاّوالردةّالكفرّعنّتجردهّفرضّلو
ّ.ّذلكّّعلىّدالئلّالثانيةّالمسألةّفيّقدمناّوقد
ّأنّفوجبّلهفاعّعقوبةّتسقطّّالّزالّإذاّباإلضرارّمتغلظّلكفرّالواجبّفالقتلّاألمرينّألجلّوجبّأنهّهب:ّنقولّثم
ّ.ّالقتلّهيّاستحقهاّالتيّوالعقوبةّهذاّفاعلّعقوبةّتسقطّال

ّوكحدّقوداّكالقتلّابتداءّّوجوبهاّيمنعّاإلسالمّكانّوإنّالعقوبةّمنّوجبّماّيمنعّالّالطارىءّاإلسالمّفإنّوأيضا
ّ.ّذمياّالمقذوفوّالمقتولّكانّإذاّذلكّبعدّّبإسالمهّيسقطّوالّذمياّالفاعلّكونّبشرطّيجبّإنماّفإنهّالقذف
"ّأحدهماّفزالّسببانّاجتمع"ّّ:ّفقولهّاألولىّبطريقّدواماّقتلهّيمنعّالّفأنّابتداءّالسابّقتلّيمنعّالّاإلسالمّفإنّوأيضا
ّ.ّيزلّلمّهذاّلقتلّالموجبّبلّممنوع
ّوقدّالمؤمنينّمنّيرهلغّوالسابّّالقاذفّيجلدّوكماّقوداّيقتلّكماّوسلمّعليهّهللاّصلىّللنبيّحداّيقتلّأن:ّالثانيّالمسلك
ّكثيرّمسلكّوهذاّالجلدّغيرهّشاتمّعقوبةّأنّكماّالقتلّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّشاتمّعقوبةّأنّعلىّالداللةّتقدمت

ّ.ّوغيرهمّأصحابناّمن
ّأوّميتّوهوّاألمةّأعيانّّمنّواحداّسبّأوّالمؤمنينّمنّواحداّسبّلوّالرجلّأنّفيهّريبّالّالذيّالمعلومّومن
ّبماّالجريءّهذاّيعاقبّفإنهّالسلطانّإلىّاألمرّّبلغّوإذاّلهّينتصرواّأنّالمسلمينّمنّحضرهّمنّعلىّبلوجّغائب
ّيجزّلمّغيبتهّأوّلموتهّعلمهّتعذرّإنّوأماّسابهّعنّيعفوّأنّفلهّّوعلمّحياّكانّإنّثمّالمؤمنينّأذىّعنّيزعه

ّوالذنوبّالمعاصيّمنّهذاّألنّالتوبةّأظهرّوإنّعاقبهّالسلطانّإلىّرفعّوإذاّهذاّعقوبةّّعنّاإلمساكّللمسلمين
ّتسقطّوالّأحدّطلبّإلىّعليهّتحتجّالعقوبةّلمّكذلكّكانّماّوكلّالحدّهذاّبطلبّقيامهّيمكنّالّآدميّبحقّالمتعلقةّ

ّيعزرّأنّيجبّفإنهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأصحابّّسبّمنّإن:ّقلناّولهذاّالسلطانّإلىّرفعّإذاّبالتوبة
ّ.ّاألمر؟ّوليّعلىّفكيفّولسانهّبيدهّمسلمّكلّعلىّواجبّالمسلمّنصرّألنّمعينّبحقهمّّيطالبّلمّوإنّيقتلّأوّويؤدب
ّعلمّإذاّوكانّتقريرهّتقدمّّكماّحياتهّفيّللقتلّموجباّكانّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّإن:ّفنقولّالتقديرّهذاّوعلى
ّالقيامّالمسلمينّعلىّوجبّموتهّأوّلغيبتهّإعالمهّّتعذرّفإذاّعفاّأحبّوإنّاستوفىّأحبّفإنّالحقّهذاّتولىّبذلك
ّ.ّوالغيابّاألمواتّمنّغيرهّسبّمنّعنّالعفوّيجوزّالّكماّالخلقّّمنّألحدّعنهّالعفوّيجزّولمّحقهّبطلب
ّللرجلّكماّعنهّيعفوّأوّسبهّّمنّيقتلّأنّلهّكانّحتىّحقهّفيهّالمغلبّوأنّسبهّبخصوصّالقتلّعلىّالدالئلّقدمناّوقد
ّ.ّعنهّيعفوّوأنّسابهّيعاقبّأن
ّ:ّمقدمتينّعلىّينبنيّهذا:ّقيلّفإن

ّالحيّألنّميتّلقذفّحدّالّّأنهّإلىّالخاللّصاحبّجعفرّبنّبكرّأبوّذهبّوقدّللحدّموجبّالميتّقذفّأن:ّإحداهما
ّبمطالبةّإالّيورثّالّوالحدّمنهّتعذرتّوقدّالمطالبةّبعدّّإالّيستوفىّالّالقذفّوحدّالميتّقذفّوإنماّيقذفّلمّوارثه
ّنسبّفيّالقدحّتضمنّإذاّيثبتّإنما:ّيقولّمنّالفقهاءّمنّلكنّالميتّلقذفّالحدّّيثبتونّواألكثرونّمنتفيةّوهيّالميت
ّيثبت:ّيقولّمنّالفقهاءّّومنّالولدّأوّالوالدّإالّبهّيأخذّال:ّالحنفيةّعنّوقيلّأصحابناّوبعضّالحنفيةّقولّوهوّّالحي
ّنسبه؟ّعمودّفيّلهّلمشاركتهمّفقطّالعصبةّأوّاإلرثّّسببّلبقاءّالزوجينّسوىّمنّأوّثةالورّجميعّيرثهّهلّثمّمطلقا
ّّ.وأحمدّّالشافعيّمذهبّفيّأقوالّثالثةّفيه

ّأوّالورثةّبمطالبةّإالّّيستوفيّالّأنهّيختلفونّالّأنهمّوذلكّالورثةّبطلبّإالّيستوفيّالّالميتّقذفّحدّأنّالثانية
ّ.ّثريناألكّعندّسقطّعفواّومتىّبعضهم
ّليسّوهذاّلهّوارثّالّمنّكقذفّّويكونّيورثّالّألنهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّلقذفّالحدّيسقطّأنّينبغيّهذاّفعلى
ّ.ّالقرشيينّبعضّأوّالهاشميينّبعضّيطالبّّحتىّيستوفيّال:ّيقالّأوّالفقهاءّأكثرّعندّقذفّحدّفيه

ّ:ّأوجهّثالثةّمنّالجواب:ّفنقول
ّذاكّفإنّالمستحقّيطلبهّحتىّّيستوفىّالّالذيّالقذفّحدّمنّوقذفهّوسلمّعليهّهللاّصلىّلنبياّسبّنجعلّلمّأنا:ّأحدها
ّرمىّلوّكماّبهّالمسبوبّعلمّتعذرّوقدّباطلّحرامّأنهّيعلمّّالذيّوالشتمّالسبّبابّمنّهوّوإنماّبهّعلمّإذاّهوّإنما
ّالرجلّهذاّأنّفيّمخالفاّنعلمّالّفإناّيحاصرّسباّسبهّأوّالزورّشهادةّأوّالكذبّّأوّبالكفرّاألمةّأعيانّبعضّرجل
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ّهللاّمعصيةّّعنّوزجراّاألمةّفيّالكريمّالرجلّلذلكّانتصاراّالمحارمّمنّينتهكهّماّعلىّيعاقبّكماّذلكّّعلىّيعاقب
ّ.ّالصالحينّأوّالعلماءّأوّالصحابةّيسبّكمن
ّالجماعةّسبّبخالفّّوعارّضةغضاّبهّتلحقهمّسبّوهوّدينهمّفيّوطعنّأمتهّلجميعّسبّسبهّأن:ّالثانيّالوجه
ّالقتلّيوجبّأذىّالمؤمنينّجميعّآذىّقدّكانّوإذاّّريباّالنفوسّبعضّفيّيوقعّوهذاّفاعلهّكذبّيعلمّفإنهّبالزناّالكثيرة
ّنسبّفيّقدحّفيهّالذيّالميتّبقذفّشبيهاّفيكونّالدينّإقامةّعليهمّوجبّحيثّّمنّبهّالمطالبةّعليهمّتجبّحقّوهو
ّّ.إقامتهّيتعينّوذاكّبهّطالبّّإذاّالحي
ّاألصلّفيّقذفهّضررّّيتعدىّالّالميتّذلكّفإنّبكرّأبيّقولّعلىّاألمواتّمنّغيرهّوبينّبينهّالفرقّيظهرّوبهذا
ّاألمةّإلىّيعودّإنماّالحقيقةّفيّالسبّضررّّوهناّقذفهّحدّيستوفيّال:ّيقالّأنّأمكنّمطالبتهّتعذرتّفإذاّغيرهّإلى

ّ.ّبذلكّيتضررّالّنفسهّفيّوسالمهّعليهّهللاّصلواتّفالرسولّوإالّّمستمسكهاّوإهانةّعصمتهاّوذلّدينهاّبفساد
ّيلحقّإنماّهناكّالعارّّألنّوذلكّلبعضهمّأوّلورثتهّيثبتّإنماّالغيرّقذفّحدّأنّفيّغيرهّوبينّبينهّالفرقّيظهرّوبه

ّهللّحباّأقوىّكانّاألمةّأيّبلّوغيرهمّالهاشميينّّبينّذلكّفيّفرقّالّاألمةّجميعّيلحقّالعارّوهناّورثتهّأوّالميت
ّهذاّكانّوإذاّبهّخفاءّالّظاهرّوهذاّأعظمّوالضررّاألذىّهذاّمنّحظهّّكانّوتوقيراّوتعزيراّلهّإتباعاّوأشدّورسوله

ّالّدينهمّلحقّوجبّألنهّالوجوهّمنّبوجهّعنهّالعفوّلهمّيجوزّوالّبهّالقيامّعليهمّيجبّمماّّفإنهّاألمةّلجميعّثابتا
ّعنهّفالعفوّبدينهمّيتعلقّّوهذاّيتركوهّأنّفلهمّودنياهمّنفوسهمّلحظّوجبّفإنهّقريبهمّقذفّحدّخالفبّدنياهمّلحقّ

ّ.ّالمذكورتينّّالمقدمتينّعنّالجوابّفظهرّحرماتهّانتهاكّوعنّهللاّحدودّعنّعفو
ّدونّبيتهّأهلّبهّيختصّّعرضهّحقّإن:ّيقالّأنّيصحّفالّيورثّالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأن:ّالثالثّالوجه
ّحقهمّتعلقّمنّأعظمّبعرضهّاألمةّحقّتعلقّّألنّأولىّبلّغيرهمّدونّبيتهّأهلّبهّيختصّالّمالهّأنّكماّغيرهم
ّ.ّمسلمّكلّعلىّفرضّوذلكّونصرهّتعزيرهّمنّذلكّألنّمسلمّكلّّعلىّحقهّباستيفاءّالمطالبةّفيجبّوحينئذّبماله

ّدمهّحقّيجعلّأنّيجوزّّوالّاألمةّعلىّمتعينّالرجلّذلكّقتلّفإنّءاألنبياّمنّنبياّمعاهدّأوّمسلمّيقتلّأنّذلكّونظير
ّقتلّعنّاألمةّتقاعدّيجوزّوالّمجاناّأوّالديةّعلىّّعفاّأحبّوإنّقتلّأحبّإن:ّيورثّكانّلوّلهّوارثاّيكونّمنّإلى
ّالمعاهدّأوّالمسلمّنفإّإسالمهّأوّالقاتلّبتوبةّدمهّحقّيسقطّيجوزّأنّوالّالفسادّّأنواعّجميعّمنّأعظمّذلكّفإنّقاتله
ّمخففاّالعهدّونقضّالردةّمنّالقتلّإلىّضمهّماّيكونّوالّالقودّعليهّلوجبّمسلماّوقتلّّالعهدّنقضّأوّارتدّلو
ّفإنّكدمهّوعرضهّالعلماءّّباتفاقّللعهدّونقضّردةّالنبيّقتلّمجردّأنّمعّهذاّمثلّفيّيخالفّأحداّأظنّوماّلعقوبتهّ

ّوجبتّحرمتهّانتهكاّفإذاّبعهدهّالمعاهدّومنّّبإسالمهّالمسلمّمنّممنوعّوعرضهّدمهّعقوبةّأنّكماّالقتلّعقوبته
ّ.ّلذلكّالعقوبةّعليهما
ّوحقّهللّحق:ّحقانّبهّّيتعلقّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّأنّيعلىّأبيّالقاضيّطريقةّوهي:ّعشرةّالثامنةّالطريقة
ّ.ّآلدمي
ّ.ّودينهّهوكتابّرسالتهّفيّالقدحّوهوّظاهرّفهوّهللاّحقّفأما
ّغضاضةّبذلكّوأنالهّّالسبّبهذاّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعلىّالمعرةّأدخلّفإنهّأيضاّفظاهرّاآلدميّحقّوأما

ّ.ّوعارا
ّالقدرةّقبلّتابّلوّثمّقتلهّّيتحتمّفإنهّالمحاربةّفيّكالحدّبالتوبةّتسقطّلمّآلدميّوحقّهللّحقّفيهاّتعلقّإذاّوالعقوبة

ّ.ّهناّكذلكّالقودّمنّاآلدميّّحقّيسقطّولمّوالصلبّالقتلّمانحتاّمنّهللاّحقّسقطّعليه
ّ.ّبعفوهّيسقطّّلمّذلكّعنّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّعفاّلوّولهذاّهللاّحقّهناّالمغلب:ّقيلّفإن
ّلزوجاّأسقطّإذاّكالعدةّفهوّّبهّهللاّحقّلتعلقّبعفوهّيسقطّلمّإنماّأنهّعلىّنظرّهذاّفي:ّيعلىّأبوّالقاضيّقالّقد:ّقلنا
ّفيّيعلىّأبوّالقاضيّترددّفقدّهناّكذلكّفيهاّآلدميّحقّّالّأنهّعلىّهذاّيدلّولمّبهاّهللاّحقّلتعلقّتسقطّلمّمنهاّحقه

ّلهّحقّألنهّسبهّحقّيسقطّأنّلهّكانّأنهّآخرّموضعّفيّوقطعّالموضعّهذاّفيّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّعفوّجواز
ّولمّالعقوبةّبهّيستحقّّبماّللنبيّعرضّوقد"ّعمتكّابنّكانّأن:ّ"وسلمّليهعّهللاّصلىّللنبيّاألنصاريّقولّفيّّوذكر
ّهللاّصلىّالنبيّقولّحملّألنهّيعاقبه
ّفقالّيعزرهّولمّّبكرّألبيّأغلظّالذيّالرجلّوفيّللقرابةّاألنصاريّعلىّلهّقضىّبأنهّاسقّللزبيرّوسلمّعليه

ّعنهّيعفوّأنّولهّبكرّأبيّوعلىّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّعلىّافتراؤهّوهوّآدميّلحقّوجبّهناّالتعزير:ّالقاضي
ّللنبيّهذاّعرضّقد:ّعقيلّابنّوقالّتركهّولهّوسلمّعليهّهللاّّصلىّللنبيّكانّالحقّأنّعنهّعقيلّابنّذكرّوكذلك
ّأنّدونّالشرعّلحقّالتعزيرّيوجبّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعلىّوالتهجمّالعقوبةّّيقتضيّبماّوسلمّعليهّهللاّصلى
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ّلعرضهّوكسرّّضررّنوعّوهوّزرعهّعنّالماءّبحبسّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعزرهّوقد:ّقالّنفسهّفيّّيختصه
ّ.ّأحدّكلّحقّفيّبالضربّالتعزيرّّيختصّوليسّمنسوخةّغيرّباقيةّبالمالّالعقوباتّأنّوعندناّلحقهّوتأخير
ّ:ّأشياءّثالثةّيضمنّهذاّعقيلّابنّوقول
ّ.ّالقتلّالّالتعزيرّيوجبّكانّإنماّالقولّهذاّأن:ّأحدها
ّ.ّعنهّيعفوّأنّلهّليسّالشرعّلحقّواجبّذلكّأن:ّوالثاني
ّ.ّالماءّبحبسّعزرهّأنه:ّالثالث

ّفيهّالمعنىّمنّذكرناهّلماّّالسابقةّاألحاديثّعليهّدلتّكماّالعفوّلهّكانّأنهّبهّالمقطوعّوالصوابّجداّضعيفةّوالثالثة
ّ.ّالطريقةّلهذهّمؤيداّذلكّفيكونّوحينئذ

ّحقوقّفيهّسقطتّالذيّالموضعّّفيّوآذاهّسبهّمنّعاقبّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّمنّذكرناهّماّذلكّعلىّدلّوقد
ّ.ّالبتةّبالتوبةّيسقطّالّوذلكّّلميتّسباّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّصارّنعمّهللا

ّالخمرّوشربّوالسرقةّّكالزنىّخاصةّهللّالحقّهناكّفإنّظاهرّرسولهّوسبّهللاّسبّبينّفالفرقّالطريقةّهذهّوعلى
ّ.ّالمحاربةّفيّكالقتلّبالتوبةّاآلدميّحقّيسقطّفالّلهماّالحقّوهنا

ّمسلماّجاءّوقدّسرحّأبيّّابنّقتلّالمسلمينّمنّأرادّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّذكرناّقدّأنا:ّعشرةّالتاسعةّالطريقة
ّأميةّأبيّبنّهللاّوعبدّالحارثّبنّسفيانّأبيّعنّوأعرضّعةالشفاّبعدّعنهّعفاّأنّزنيمّإلىّبنّأنسّدمّونذرّتائبا
ّهؤالءّكانّوقدّّمستسلماتّمنقاداتّوهنّقتالّغيرّمنّالنساءّمنّسبهّمنّدماءّوأراقّمهاجرينّمسلمينّجاءاّّوقد

ّإلسالماّيريدّجاءّإذاّسبهّتركّعلىّاألمانّّأوّاأليمانّعقدّفالذيّذلكّعلىّعاقدوناّوالّسبهّتركّيلتزمواّلمّحربيين
ّصلىّهللاّرسولّسنةّخالفّفهو"ّيجب"ّقيلّفإنّيجبّالّأوّعنهّّوالكفّمنهّاإلسالمّقبولّيجبّأنّإماّفيهّويرغب

ّمسلماّّجاءّوقدّقتلهّجازّمنّوكلّقتلهّجازّويسلمّليتوبّجاءّإذاّأنهّعلىّدليلّفهو"ّيجبّال"ّّّقيلّوإنّوسلمّعليهّهللا
ّجوازّفيّالفقهاءّمنّأحدّعندّفرقاّّبينهماّنعلمّالّوالتوبةّاإلسالمّأظهرّوإنّلهقتّجازّكذلكّجاءّقدّبأنهّعلمناّمعّتائبا
ّإالّاإلسالمّيعصمّوالّلهّااللتزامّأولّهوّبالشهادتينّالتكلمّأنّّكماّفيهّالدخولّأولّهيّاإلسالمّإرادةّإظهارّفإنّالقتل
ّ.ّآذاهّلوّكماّقبولهّفيجبّقبولهّيجبّماّبذلّفقدّيريدهّأنهّأظهرّّفإذاّمنهّقبولهّيجبّمنّدم

ّمجيئهماّبعدّقتلهماّأرادّّأنهّبيانّالقصةّفيّوليسّكافرينّيزاالّلمّسفيانّوأباّأميةّأبيّابنّأنّوهيّحسنةّنكتةّوهنا
ّ.ّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّمنّعقوبةّوذلكّعنهماّاإلعراضّفيهاّوإنما
ّفارتدّمسلماّكانّسرحّّأبيّابنّألنّوذلكّلبيعةاّلطلبّمجيئهّبعدّدمهّإباحةّفيّنصّفهوّسرحّأبيّابنّحديثّوأما

ّالنبيّبسبّارتدّممنّفهوّالوحيّمنّيكتبهّماّّويلقنهّالقرآنّلهّيتممّكانّوأنهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعلىّوافترى
ّ.ّقتلهّتعينّموتهّوبعدّعنهّيعفوّأنّلهّوكانّاستتابةّغيرّمنّيقتلهّأنّلهّّكانّفقدّبسبهّارتدّومنّوسلمّعليهّهللاّصلى

ّعنهّعفاّأنّإلىّمباحاّّمندوراّدمهّبقاءّمعّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعلىّيقدمّأنّقبلّأسلمّفإنهّزنيمّابنّوحديث
ّّ.ذلكّفيّروجعّأنّبعدّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبي

ّاثنتانّفقتلتّعهدهنّفانتقضّّالمعاهدةّبعدّسببنهّقدّكنّأنهنّأعلمّوهللاّوجههّإنماّبقتلهنّأمرّالالتيّالنسوةّوكذلك
ّالطريقةّوهذهّاألمانّإلىّيحتجّلمّباإلسالمّمعصوماّّدمهاّكانّولوّأيامّبعدّلهاّاستؤمنّحتىّدمهاّيعصمّلمّوالثالثة
ّلمّوأمانّعفوّإالّدمهّيعصمّلمّمنّفإنّأسلمّأنّبعدّقتلهّجازّليسلمّجاءّأنهّّأظهرّأنّبعدّقتلهّجازّمنّأنّعلىّمبناها
ّ.ّالمأخذّهذاّلخصوصّذكرناهّلكنّهذاّذكرّتقدمّقدّكانّوإنّدمهلّالعاصمّهوّّاإلسالمّيكن

ّباستتابةّفيهاّيؤمرّلمّسابهّّبقتلّمطلقةّوأصحابهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعنّاألحاديثّأن:ّعشرينّالموفيةّالطريقة
ّحالّدونّحالّمنهاّيستثنيّكانّولوّالمحصنّّالزانيّقتلّفيّعنهمّمطلقةّهيّكماّوأسلمّتابّمنّمنهاّيستثنّولم

ّأثرّوالّحديثّيبلغناّولمّعليهّالقتلّعلقّالذيّوهوّمنهّوقعّقدّوسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبيّسبّفإنّذلكّبيانّلوجب
ّالتبديلّعلىّالمستمرّّهوّللدينّالمبدلّفإن"ّفاقتلوهّدينهّبدلّمن:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّقولهّبخالفّوهذاّّذلكّيعارض

ّوالّلدينهّتاركّهو:ّيقالّأنّيجزّلمّدينهّإلىّعادّّمنّفإن"ّللجماعةّالمفارقّلدينهّركالتا:ّ"قولهّوكذلكّعادّمنّدون
ّيسبّلمّأوّللرسولّبسابّليس:ّيقالّأنّيكنّلمّتابّثمّالرسولّسبّإذاّّالمعاهدّأوّالمسلمّوهذاّللجماعةّمفارق
ّ.ّوغيرهمّالقاذفوّوالسارقّالزانيّعلىّيقعّكماّيتبّلمّأوّتابّعليهّواقعّالوصفّّهذاّفإنّالرسول
ّوالنظرّالنصّمنّّذكرناهّبماّتابّوإنّيقتلّالرسولّسبّإذاّالمسلمّأنّقررناّقدّأنا:ّوالعشرونّالحاديةّالطريقة
ّالحدودّمنّحدّعليهّوجبّقدّمرتدّأنهّّأوّمنافقّأنهّبذلكّتبينّالمسلمّكونّإماّبهّيفرقّماّأكثرّفإنّكذلكّوالذمي
ّصادقاّيكنّلمّفإذاّللذمةّإظهارهّبمنزلةّلإلسالمّإظهارهّفإنّالذميّّفيّموجودّالمعنىّوهذاّذلكّونحوّمنهّفيستوفى
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ّكسائرّمنهّّفيستوفيّالحدودّمنّحدّعليهّوجبّقدّمعاهدّوهوّوإيمانهّإسالمهّفيّصادقّأنهّنعلمّوأمانهّلمّعهدهّفي
ّ.ّالحدود
ّوالقتلّحرمةّأخفّدمهّّالذميّأنّلكوذ"ّأولىّالذميّقتل"ّيقولّمنّقولّيعارضه"ّأولىّالمسلمّقتل"ّيقولّمنّوقول
ّ.ّباإلسالمّعنهّيسقطّلمّلسببّالذمةّحالّفيّعليهّوجبّإذا

ّفإذاّبالسبّغلظّأنهّيجوزّّوقدّمحقونّدمهّفإنّالمسلمّبخالفّوصريحهّالسبّإظهارّإالّدمهّيبيحّالّأنهّذلكّيبين
ّفيكونّوجبّماّيرفعّالّوالعاصمّمحققّحالمبيّوالذميّّالمبيحّضعفّمعّالعاصمّثبتّالسبّمنّوالتوبةّاإلسالمّحقق
ّ.ّالوجهّهذاّمنّأقوى
ّبخالفّذلكّغيرّمكفرةّّكلماتّمنهّتظهرّأنّبدّالّبلّفقطّالسبّعلىّيقتصرّلمّمنافقاّكانّلوّالمسلمّأنّترىّأال

ّ.ّتقدمّكماّذلكّعلىّاألدلةّأظهرّمنّوالسبّوإفسادهّّمحاربتهّعلىّيطلبّوإنماّدليلّكفرهّعلىّيطلبّالّفإنهّالذمي
ّلوّالذميّفإنّوأولىّالمؤمنينّّسائرّكسبّباإلسالمّيسقطّفالّعفوهّيعلمّلمّلمخلوقّسبّأنه:ّوالعشرونّالثانيةّالطريقة

ّوكذلكّوأولىّالرسولّسبّإذاّفكذلكّيسلمّأنّقبلّبهّيعاقبّّكانّبماّذلكّعلىّلعوقبّأسلمّثمّمعاهداّأوّمسلماّسب
ّ.ّسبهّإذاّالمسلمّفيّيقال

ّإنماّالحدّوهذاّالحدّمنهّّيستوفيّأنّلهّكانّفتابّالسلطانّإلىّفرفعهّإنساناّقذفّإذاّوالشاتمّالقاذفّأنّذلكّتحقيق
ّبهّالناسّمنّكثيرّتصديقّيوجبّبهّالمرءّفقذفّّمنهّيستخفىّأمرّالزناّفإنّوالغضاضةّالعارّمنّبهّألحقّلماّوجب
ّيتحققّلمّإذاّالعارّلحوقّفيّغيرهّيشبههّوالّتحققّاإذّوالمنقصةّالعارّّفيّغيرهاّيساويهاّالّالتيّالكبائرّمنّوهو
ّمنّبهّالمرميّّبراءةّأوّبهّالراميّكذبّظهورّمنّغالباّيخلوّيكادّوالّالمقتولّألولياءّالحقّكانّبقتلّإذاّقذفهّفإنه
ّمنّرهيظهّماّفإنّبالكفرّالرميّوكذلكّّعارّعليهّيبقيّالّوجهّعلىّذلكّبغيرّأوّبالصلحّأوّالحقّأهلّبإبراءّالحق

ّبهّالعارّإلحاقّيوجبّبالعظائمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالرسولّورميّّصاحبهّإالّيضرّفالّبهّالراميّهذاّيكذبّاإلسالم
ّفيّأثراّكالمهّيؤثرّفقدّخفيّوصفّوهيّالنبوةّفيّللطعنّمتضمناّكانّالسبّمنّرماهّّشيءّبأيّألنهّوالغضاضة

ّالّكماّبهّلحقهّالذيّّوالغضاضةّالعارّيرتفعّفالّوتقيةّخوفّعنّصدرتّإنما:ّيقالّقدّأخذهّبعدّفتوبتهّالنفوسّّبعض
ّقبولّوتوجبّوفاقاّعنهّالفسقّزوالّتوجبّتوبتهّّكانتّولذلكّالتوبةّالقاذفّبإظهارّبالمقذوفّيلحقّالذيّالعارّيرتفع
ّ.ّالرسولّشاتمّفكذلكّللمقذوفّالذيّّالحدّيسقطّوالّالفقهاءّأكثرّعندّشهادته

ّمبرأّأنهّوتبينّالسبّّهذاّعارّتزيلّنبوتهّفيّلصدقهّالمحققةّوالبراهينّاآلياتّمنّلنبيهّهللاّأظهرهّما:ّقيلّفإن
ّ.ّبالزناّالمقذوفّبخالف

ّالّأنّهذاّعلىّيجبّوكانّّساقطّوهذاّقذفّحدّعليهّيجبّالّأنّحياتهّفيّبالزناّأحدّقذفهّلوّأنّهذاّعلىّفيجب:ّقيل
ّوماّوالسنةّالكتابّخالفّوهوّواحدّحدّعلىّوبغيرهّّبهذاّوالعهدّالدينّعنّيخرجّمنّيكونّبلّويهجوهّيسبهّبمنّيعبأ
ّبالعفةّوالعامةّالخاصةّعندّمشهورّهوّمنّوالفريةّبالسفهّمعروفّسفيهّرجلّّقذفّإذاّويجبّالسابقونّعليهّكان

ّاأللبابّأوليّّلوبقّفيّتأثيرهّمنّيخافّالّوالقذفّالسبّهذاّمثلّألنّوذلكّفاسدّكلهّوهذاّيحدّالّأنّّبذلكّلهّمشهود
ّعندهّالحرمةّيصغرّنكيرّغيرّمنّّلهّبكذبهّالعالمّسمعّثمّمريضةّوقلوبّضعيفةّعقولّفيّتأثيرهّمنّيخافّوإنما
ّسريعةّالقلوبّفإنّوشكّشبهةّلهّطرقّوربما

ّصونيّماّفشرعّلهاّوكتماّّللفاحشةّوستراّالقاذوراتّبهذهّالتلطخّمنّللعرضّصوناّشرعّالقذفّحدّأنّوكماّالتقلبّ
ّفيّلماّأولىّفيهاّمنهّنيلّفيّبهاّأوذيّالتيّالكلماتّّوسترّأولىّمنهّبريءّأنهّثبتّقدّبماّالتلطيخّمنّالرسولّعرض
ّتحقيراّإالّيؤثرّلمّلوّفإنهّتأثيرهّوقبحّموقعهّلعظمّالقتلّوالقذفّالسبّهذاّحدّّأنّإالّعليهّاالجتراءّتسهيلّمنّذكرها
ّالّفإنهّالناسّمنّّالواحدّعرضّبخالفّالقتلّيوجبّذلكّبعضّكانّقلبّفيّشبهةّإلقاءّأوّواحدّقلبّفسادّّأوّلحرمته
ّحدهّسقوطّفيّغيرهّوسبّوسلمّعليهّهللاّّصلىّالنبيّسبّبينّفرقاّيتوهمّعماّالجوابّوسيجيءّهذاّمثلّمنهّيخاف
ّ.ّغيرهّحدّدونّبالتوبة
ّبماّباطلّواألولّواجباّّيكونّأوّواجبّغيرّجائزاّيكونّأنّإماّسبّإذاّالذميّقتلّأن:ّوالعشرونّالثالثةّالطريقة
ّعقوبةّكلّبلّالذميّعلىّيجبّقتلّفكلّواجباّّكانّوإذاّواجبّقتلّأنهّوبيناّالثانيةّالمسألةّفيّالدالئلّمنّقدمناه
ّوالقتلّبالزناّقتلهّيجبّفإنهّجلياّوقياساّجامعاّأصالّباإلسالمّتسقطّالّّفإنهاّالكفرّعلىّزائدّبقدرّالذميّعلىّوجبت

ّالحربيّوقتلّقتلهّبينّالفرقّيظهرّوبهذاّواجباّقتالّاإلسالمّيسقطّوالّالذميّأوّالمسلمّّوبقتلّالطريقّقطعّفي
ّعنهّالجزيةّسقوطّّوبينّهذاّبينّالفرقّيظهرّوبهّعيناّواجباّليسّهناكّالقتلّفإنّالمحضّالناقضّأوّاألصليّ

ّعنّعوضّبعضهمّوعندّالكفرّعلىّللمقامّّعقوبةّبعضهمّعندّالجزيةّفإنّالشافعيّغيرّالفقهاءّأكثرّعندّباإلسالم
ّ.ّالكفرّعلىّزائدّلقدرّوجبتّعقوبةّفليستّالسكنىّيملكّّالّممنّالدارّسكنىّأجرة:ّيقالّوقدّالدماءّحقن



151 

 عبدالرؤوف أبومجد البيضاوي: اختزال وتوضيب                       (                ص)تم الرسولاالصارم المسلول على شمختزل 

ّالقتلّوعكسهّالطريقّوقطعّّللزنىّكالقتلّواإلسالمّبالتوبةّيسقطّفلمّماضّلسببّقتلّأنه:ّوالعشرونّالرابعةّالطريقة
ّهللاّصلىّالنبيّأنّوالطارئّوذلكّاألصليّالكفرّأعنيّّباقّجديدّمحدثّأوّباقّقديمّلكفرّالقتلّوهوّحاضرّلسبب
ّهللاّيؤذيّفإنه"ّيقلّولمّماضّلألذىّبقتلهّفأمرّ"ّورسولهّهللاّآذىّقدّفإنهّاألشرفّبنّلكعبّمن:ّ"قالّوسلمّعليه

ّكاألفعالّهوّبلّويبقىّيدومّالّكالمّوالسبّالقتلّأوجبّالسبّأنّعلىّّداللةّفيهاّاآلثارّمنّتقدمّماّوكذلك"ّورسوله
ّإنماّفإنهّّاألصليّللكفرّأوّللردةّالقتلّبخالفّمطلقاّفاعلهّعقوبةّفيهّفالحكمّهكذاّكانّوماّوالزنىّّالقتلّمنّالمنصرمة

ّمنّيظهرّبماّقاداعتّأنهّيظهرّوإنماّّالقلبّفيّيبقىّواالعتقادّاعتقادّالكفرّألنّالقتلّحينّموجودّحاضرّألنهّيقتل
ّأنّعلىّومبناهّمحققّوجهّوهذاّالقتلّوقتّالقلبّفيّحاصالّّاالعتقادّهذاّفيكونّبقائهّفاألصلّظهرّفإذاّونحوهّقول
ّوهوّذلكّعلىّزائدّلقدرّبلّالعهدّنقضّوجردّالردةّجردّممنّكغيرهّفقطّالعهدّونقضّّالردةّلمجردّليسّالسابّقتل
ّ.ّلبيبّفيهّيستريبّالّوجههّعلىّتمهدّقدّأصلّوهذاّواإلضرارّاألذىّمنّبهّجاءّّما

ّنبياّقتلّلوّكماّالسابّّبإسالمّيسقطّفلمّوسلمّعليهّهللاّصلىّبالنبيّتعلقّقتلّهذاّأن:ّوالعشرونّالخامسةّالطريقة
ّالقتلّهعنّيسقطّلمّاألمةّبعضّقتلّلوّفإنهّالقتلّعنهّّيسقطّلمّذلكّبعدّأسلمّثمّنبياّقتلّإذاّالمعاهدّأوّالمسلمّأنّوذلك

ّأكثرّأوّالديةّعلىّوالعفوّالقتلّبينّاإلسالمّبعدّخليفةّفيهّيتخيرّأنّيجوزّوالّالنبي؟ّّقتلّإذاّعنهّيسقطّفكيفّبإسالمه
ّهذاّفإنّفساداّاألرضّّفيّوالسعيّالمحاربةّأنواعّأعظمّالنبيّقتلّألنّلهّوارثّالّمنّقاتلّقتلّفيّيتخيرّكماّّمنها

ّفيّساعياّلهّمحارباّأمرهّخالفّعلىّّقاتلّمنّكانّوإذاّريبّبالّفساداّرضاألّفيّوسعىّورسولهّهللاّحارب
ّونقضّالكفرّأنواعّأكبرّمنّوهوّفساداّاألرضّفيّسعياّّوأشدّمحاربةّأعظمّفهوّقتلهّأوّقاتلهّفمنّفساداّاألرض
ّوإذاّظاهرّوهوّالمسلمينّمنّإجماعّهذاّأنّمنّراهويهّبنّإسحاقّذكرهّكماّّمستحالّيقتلهّلمّأنهّزعمّوإنّالعهد
نقضّّأوّردةّّكونهّلمجردّالّالقتلّيوجبّلهّأذىّكالهماّألنّأسلمّوإنّأيضاّسابهّقتلّوجبّأسلمّوإنّّعيناّقتلهّوجب
ّالوارثّفيهّيتخيرّالذيّّالقودّفيهّإنماّغيرهّوقتلّالقتلّيوجبّالّغيرهّسبّفإنّسبهّأوّغيرهّبقتلّلهّتمثيالّوالّعهد
ّاألرضّفيّوسعياّورسولهّهللّمحاربةّهذاّلكونّّبلّمطلقاّعنهّيعفوّأنّوللوارثّالديةّذأخّأوّالقتلّبينّالسلطانّأو

ّومنّقدراّالنفوسّأعظمّوقتلّالكفرّأقبحّوهذاّالنفسّقتلّوبعدهّالكفرّالذنوبّّأعظمّفإنّمنهّأكثرّشيءّيعلمّوالّفسادا
ّالمسلمينّمنّّلهّوارثّالّمنّقاتلّبمنزلةّريصيّأسلمّإذاّقاتلهّإن:ّيقولّأنّلزمه"ّباإلسالمّيسقطّسبهّحدّّإن:ّ"قال
:ّيقولّأنّأوّثمانينّجلدّأسلمّإذاّقاذفهّإنّ:ّبعضهمّقالّكماّالقودّمجردّإالّيبقّولمّسقطّالعهدّونقضّبالردةّالقتلّألن

ّإنّهرأيّعلىّسيماّالّالكفرّموجبّفيّالسبّحدّانغمر:ّوقالّبالكليةّوسبهّّقذفهّحدّأسقطّكماّبالكليةّالقودّعنهّيسقط
ّمنهّيقشعرّالّّوأنهّوأبشعهّأنكرهّماّقولّمنّبهذاّوأقبحّذلكّبعدّأسلمّثمّوعداوتهّقتلهّيستحلّذميّكافرّّمنّالسبّكان
ّالذلةّمنّإسرائيلّبنيّأصابّماّّعامةّهللاّجعلّوقدّغيرهمّدماءّفيهّتثأرّموضعّفيّاألنبياءّدماءّتطلّأنّالجلد

ّوصارواّالذريةّوسبيتّعنهمّالملكّوزالّاألموالّونهبتّّهللاّشاءّماّالدماءّمنّمنهمّسفكّحتىّوالغضبّوالمسكنة
ّنبياّقتلّمنّوكلّالحقّبغيرّالنبيينّويقتلونّهللاّبآياتّيكفرونّكانواّبأنهمّهوّإنماّّالقيامةّيومّإلىّغيرهمّأيديّتحت
ّهذاّكانّوإذاّعامّّعلىّخاصّعطف{ّّديّنّكمّّفيّّوّطّعّنواّّعّهّدّهمّّّّبّعدّّّّمنّّّّأّيّماّنّهمّّّّنّكّثواّّوّإنّّ}:ّبقولهّهذاّوإنماّّحالهّفهذا
ّفيماّغيرهّأذىّوبينّبينهّيسوىّأوّوالنقضّّالكفرّعمومّفيّيندرجّأنّإماّالنبيّأذىّفإنّمثلهّباطلّفنظيرهّباطال
ّيبرّفالّلخصوصهّالقتلّأوجبّومتىّالثالثّتعينّاألوالنّالقسمانّّبطلّفإذاّلخصوصهّالقتلّيوجبّأوّذلكّسوى
ّّ.مطلقاّيوجبهّأنه

ّيجمعهماّيكادّالّتبايناّّالمتباينينّبينّالجنسّفيّالتسويةّوهوّالفاسدّالقياسّالمسألةّهذهّفيّالشبهةّمنشأّأنّواعلم
ّبطالنهّيعلمّمماّوهوّاإلسالمّإلىّالمنتهكّعودّّفرضّإذاّالعرضّفيّأوّالدمّفيّوغيرهّالنبيّبينّالتسويةّوهوّجامع

ّوإنماّأثراّلهّأذىّكونهّلخصوصّيجعلّولمّفقطّللنقضّأوّللردةّقتلهّّمنّفإنّبهّالتفوهّمنّالجلدّويقشعرّضرورة
ّكفراّّجعلهّأنّمنهّزعماّغيرهّوبينّبينهّفيهّيسوىّأوّاألذىّخصوصّيهدرّأنّإماّالكفرّوصفّّعمومّعندهّالمؤثر
ّسائرّوبينّبينهّوسوىّالرسالةّّفيّتصديقهّمجردّعلىّيزيدّحقاّللرسولّيرّلمّمنّكالمّوهذاّالتعظيمّغايةّهوّونقضا

ّ.ّالحقّهذاّسوىّفيماّالمؤمنين
ّومنّبهّلخليقّوأنهّاألكبرّّالنفاقّإلىّيخرجّأنّيخافّثمّنفاقّشعبةّإلىّيجرّثمّفقهّقلةّعنّيصدرّخبيثّكالمّوهذا
ّأنّمنّصدورهمّيفّأعظمّالرسولّفإنّبهّيفوهّوالّّالمحذورّهذاّمثلّيلتزمّأنّيرتضيّالّالفقهاءّمنّالقولّهذاّقال

ّوإالّتحريرهّبعدّحقيقتهّهذاّيكونّأنّفساداّبقولّوكفىّعنهّمحيدّالّلزوماّّقولهمّالزمّهذاّلكنّهذاّمثلّفيهّيقولوا
ّإذاّّأذاهّيهدرّأنّيجوزّكيفّبهّاإليمانّفيّزيادةّوهيّبهّاإليمانّإلىّمضافةّعظيمةّكثيرةّحقوقاّّلهّأنّتصورّفمن

ّمثلّالمشروعةّعقوبتهّّكانتّوآذاهّأباهّسبّرجالّأنّلوّأرأيتّغيره؟ّوبينّينهبّيسوىّأوّالكفرّعنّعرياّفرض
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ّّوالّّأفّّّّلّهّماّّتّقلّّّّفال}:ّوتعالىّسبحانهّقالّّوقدّبالعقوق؟ّالحقوقّقابلّلماّأشدّيكونّأمّأبيهّغيرّسبّمنّعقوبة
ّاآلية{ّالّرّحّمةّّّّمنّّّالّذلّّّّّجّناحّّّّلّهّماّّواّخّفضّّّّكّريماّّّّقّوالّّّّلّهّماّّوّقلّّّّتّنّهّرّهّما

ّيخفىّفالّوبالجملة"ّفاقتلوهّّأباهّضربّمن:ّ"قالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّالمسيبّابنّعنّداودّأبيّمراسيلّوفي
ّقدّكانّفإذاّكفراّليسّأنهّمعّأشدّوغيرهّباللسانّأذاهماّّعلىّالنكالّكانّأعظمّكانتّلماّالوالدينّحقوقّأنّلبيبّعلى
ّمنّالخصائصّلتلكّبدّفالّالتكذيبّيستلزمّالّماّأذاهّأنواعّمنّوحرمّالتصديقّّعلىّيزيدّماّالحقوقّمنّلهّبأوج

ّعلىّّالعقوبةّفيّغيرهّوبينّبينهّيسوىّأنّامتناعّالمحققينّمنّكاإلجماعّهوّومماّوالتركّالفعلّّعلىّعقوبات
ّلهّلقليلّوأنهّوفاقاّجزاءّّبالعقوقّحقوقهّمنّبهّقوبلّماّجزاءّالقتلّيكونّأنّإالّيبقّلمّظاهرّوهوّأذاهّخصوص
ّ.ّمهيناّعذاباّّلهّوأعدّواآلخرةّالدنياّفيّمؤذيهّهللاّلعنّوقدّأشدّاآلخرةّولعذاب
ّوالتعرضّبنسائهّبالتزوجّّآذاهّمنّقتلّعلىّدلّماّالصحابةّوأقوالّالسنةّمنّقدمناّقدّأنا:ّوالعشرونّالسادسةّالطريقة

ّذلكّفيّلماّبلّوغيرهنّالمحارمّذواتّوطءّمنّّالزناّحدّيكنّلمّقتلهّوأنّموتهّبعدّأوّاتهحيّفيّلحرمتهّالبابّبهذا
ّوهوّالكفرّعنّتجردهّمعّآذاهّمنّقتلّثبتّفقدّكفراّيجعلّلمّفإنّيجعلّّالّأوّكفراّالفعلّهذاّيجعلّأنّفإماّأذاهّمن

ّألنهّّعنهّالقتلّيسقط:ّيقالّأنّيجزّلمّمنهّتابّأنهّفرضّفلوّكفراّجعلّوإنّأغلظّونحوهّبالسبّّفاألذىّالمقصود
ّفيّبهّلناّعهدّالّوهذاّّاإلمامّعندّوثبوتهّالقدرةّبعدّبالتوبةّويسقطّالقتلّيوجبّماّاألفعالّمنّيكونّأنّيستلزم
ّالنفوسّتشتهيهّفعلّمنّباللسانّالتوبةّإظهارّّفإنّسمحّلعمريّوهوّبنصّإالّلهّنضيرّماالّإثباتّيجوزّوالّالشريعة

ّالقتلّفكذلكّعنهّاألذىّهذاّأوجبهّالذيّالقتلّيسقطّلمّوإذاّبهذاّالحدّهذاّمثلّأخذّفيسقطّإذاّالغرضّذيّعلىّسهل
ّأتىّمنّقتلّيسقطّلمّفإذاّّكفرّكالهماّأنّوالتقديرّذاكّعلىّهذاّغلظّقدّالقرآنّألنّوأولىّاللسانّأذىّأوجبهّالذيّ

ّ.ّأولىّباألعلىّأتىّمنّقتلّيسقطّالّفأنّباألدنى
:ّوالبترّاألبترّهوّشانئهّّأنّسبحانهّفأخبر{ّاأّلّبّترّّّّهوّّّّشاّنّئكّّّّإنّّ}:ّقالّوتعالىّسبحانهّأنه:ّوالعشرونّالسابعةّةالطريق
:ّوالتبارّأهلكهّإذاّتتبيراّتبرهّاألكبرّاالشتقاقّّفيّومنهّماضياّقاطعاّكانّإذاّبتارّوسيفّبتراّيبترّبتر:ّيقالّالقطع
ّولدّالّألنهّذكرهّينقطعّمحمداّإن:ّقالواّألنهمّوالتوكيدّالحصرّبصيغةّّاألبترّهوّأنهّهسبحانّوبينّوالخسرانّالهالك

ّاللسانّعلىّيظهرّماّومنهّيظهرّلمّالقلبّفيّباطنّهوّماّمنهّوالشنآنّهوّالّاألبترّهوّيشنأهّّالذيّأنّهللاّفبينّله
ّعليهّونقيمّنعاقبهّأنّوجبّّعندناّالجرمّذلكّأظهرّإذاّهللاّمنّعقوبةّفاعلهّاستحقّجرمّوكلّوأشدهّالشنآنّأعظمّوهوّ

ّوإالّالقدرةّبعدّالتوبةّأظهرّوإنّقتلهّوجبّواجباّذلكّّكانّوإذاّعداوتهّوأبدىّشنآنهّأظهرّمنّنبترّأنّفيجبّهللاّحد
ّفعلّالإّالسيفّرؤيةّبعدّالمتابّيظهرّثمّشنآنهّيظهرّأنّشانئّيشاءّالّألنهّاألمرّّغالبّفيّبأيديناّشانئّلهّانبترّلما
ّ.ّالسيفّيخافّمنّعلىّسهلّّذلكّفإن

ّأنّعلىّدليالّذلكّكانّّحكمّبهّعلقّإذاّالمناسبّالمشتقّواالسمّشنآنهّعلىّاالنبتارّرتبّسبحانهّأنهّذلكّتحقيق
ّالكفرّمنّالشنآنّتضمنهّمماّأخصّوذلكّالنبتارهّّالموجبّهوّشنآنهّيكونّأنّفيجبّالحكمّلذلكّعلةّمنهّالمشتق
ّإظهارّبعدّاستحياؤهّجازّفلوّواألثرّالعينّيقتضيّانقطاعّبلّقتلهّوجوبّّيقتضيّواالنبتارّالعهدّنقضّأوّالمحض
ّالشخصّلقتلّالموجبةّاألسبابّكسائرّكانّوأثرهّعينهّقطعّالشنآنّاقتضىّّوإذاّوأثرهّلعينهّإبقاءّذلكّفيّلكانّالشنآن
ّعلىّلهّّموجبّالّللقتلّمجوزّالمحضّلكفراّإذّاإلسالمّبعدّلقتلهّموجبّهوّإالّالذميّقتلّيوجبّّشيءّوليس

ّإلىّاتبعهّمنّذكرّورفعّمعهّذكرّّإالّيذكرّفالّوالسالمّالصالةّعليهّمحمدّذكرّرفعّلماّسبحانهّهللاّألنّوهذاّاإلطالق
ّمنّوإخوانهمّالمنافقينّمنّشنأهّمنّأثرّقطعّفقيهّغيرّكانّّوإنّحديثاّولوّعنهّبلغّمنّذكرّيبقىّأنهّحتىّالقيامةّيوم
ّأعيانهمّمحقتّأظهروهّفإذاّالشنآنّيظهرواّلمّإذاّماّوقتاّأعيانهمّبقيتّوإنّحميدّذكرّّلهّيبقىّفالّوغيرهمّالكتابّأهل

ّجميعّمنّومحقهّقطعهّّيقتضيّالبترّإذّمبتوراّيكنّلمّماّبوجهّشنآنهّأظهرّمنّاستبقىّفلوّوتشريعاّتقديراّوآثارهمّ
ّ.ّمبتوراّيكنّلمّقاءالبّإلىّوجهّلهّكانّفلوّوالجهاتّالجوانب
ّيحصلّالّالنكالّإذّالتوبةّّبإظهارّتسقطّالّونحوهّالسارقّقطعّمثلّنكاالّهللاّشرعهاّالتيّالعقوباتّأنّذلكّيوضح
ّصاحبهّاصطالمّالمقصودّبأنّيشعرّالفظّهذاّفإنّّاألخذّبعدّيسقطّكيفّومحقهّوبترهّصاحبهّلقطعّشرعّفماّبذلك

ّتأملهّلمنّبينّوهذاّأحدّكلّمنّأبعدّعقوبتهّيسقطّعماّكانّالمثابةّبهذهّّكانّاومّشنآنهّوقطعّواجتياحهّواستئصاله
ّ.ّأعلمّوهللا

ّبكلمةّتكلمّأنهّبمعنىّمرتدّّهذاّأنّفالجواب"ّالمرتدينّكسائرّفيستتابّمرتدّهو"ّقولهمّأما:ّحججهمّعنّوالجواب
ّالكالمّفيّتوقيرهّالتصديقّموجبّلكنّهبنوبتّمعترفاّّللرسولّمصدقاّيكونّأنّجوازّمعّالدمّحاللّكافراّبهاّصار
ّفلماّلهّللخضوعّموجبّفإنهّبالربوبيةّهللّإبليسّاعترافّوصارّبمنزلةّالتصديقّّحكمّارتفعّكالمهّفيّانتقصهّفإذا

ّالقولّعنّينبعثّماّبالعملّأعنيّوعملّقولّوبرسولهّباهللّفاإليمانّاالعترافّذلكّّحكمّبطلّأمرهّعنّاستكبر
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ّكفراّالنبيّقتلّّكانّوكذلكّكافراّصارّواالستخفافّاالستكبارّمنّذلكّضدّعملّفإذاّواإلجاللّعظيمالتّمنّّواالعتقاد
ّكانّوإذاّمعهّيجتمعّالّبحيثّاإلسالمّيناقضّّبماّالعملّأوّالقولّمنّاإلسالمّبعدّأتىّمنّكل:ّفالمرتدّالعلماءّباتفاق
ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعنّعلمّبلفظّيثبتّلمّذلكّإنفّباإلسالمّدمهّيحقنّّالمرتدّاسمّعليهّوقعّمنّكلّفليسّكذلك
ّأمرواّإنهمّثمّّباستتابتهمّأمرواّأوّاستتابوهمّأنهمّمخصوصينّناسّفيّأصحابهّوعنّعنهّجاءّوإنماّأصحابهّّعنّوال
ّ.ّاستتابةّغيرّمنّوقتلوهّالسابّبقتل
ّحبابةّبنّومقيسّخطلّّابنّدمّأهدرّوأنهّابةاستتّغيرّمنّالعرنيينّقتلّأنهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعنّثبتّوقد
ّ.ّتائباّجاءّأنّبعدّالثالثّيقتلواّّأنّأصحابهّمنّوأرادّاثنانّمنهمّفقتلّاستتابةّغيرّمنّسرحّأبيّوابن
ّيستتابّوالّيقتلّمنّالمرتدينّّمنّأنّلكّتبينّالصحابةّوسائرّالراشدينّوخلفائهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسنةّفهذه
ّتابّفإذاّلذلكّمظهرّوهوّوتركهّالدينّتبديلّمجردّإالّّمنهّيوجدّلمّفمنّتوبتهّوتقبلّيستتابّمنّومنهمّوبتهتّتقبلّوال
ّأصابّقدّردتهّمعّكانّومنّعنهّهللاّرضيّالصديقّعهدّفيّارتدواّوالذينّوأصحابهّّسويدّبنّكالحارثّتوبتهّقبلت
ّممتنعّغيرّاإلسالمّّدارّفيّوهوّذلكّونحوّعليهّراءواالفتّالرسولّوسبّالطريقّوقطعّمسلمّقتلّمنّالدمّّيبيحّما

ّلخصوصّيقتلهّمنّطريقةّإسالمهّهذهّقبولّمعّّالطريقّوقطعّللسبّفيقتلّللدمّالموجبّبذلكّيؤخذّأسلمّإذاّفإنهّبفئة
ّهيّإنماّوالتوبةّمغلظةّوردةّمجردةّردة:ّنوعانّالردةّ:ّيقولّفإنهّللرسولّحقاّأوّالحدودّمنّحداّوكونهّالسب
ّ.ّاألدلةّفيّذلكّتقريرّتقدمّوقدّمغلظةّردةّوهذهّالمغلظةّالردةّّدونّفقطّالمجردةّالردةّفيّروعةمش
ّنصّوالّدليلّمنّلهّبدّفالّّممنوعّأصحابهّتوبةّتقبلّواحداّجنساّالردةّجعل:ّيقالّأنّالجوابّفيّالوجيزةّالكلمةّثم
ّ.ّالفرقّلوجودّمتعذرّوالقياسّالمسألةّفي

ّ.ّتقدمّكماّالتوبةّّصحةّعلىّيدلّدليلّالّإذاّيثبتّلمّهذا:ّيقولّفإنهّالزندقةّعلىّسبالّلداللةّيقتلهّومن
ّفإنهّولدهّأمّاألعمىّاستتابةّّوأماّعباسّابنّقولّعنّالجوابّوتقدمّالصدقّبقولّاحتجاجهمّعنّالجوابّحصلّوبهذا

ّأنّلهّيجوزّأنهّريبّالّهذاّومثلّللحدّهإقامتّجوازّفيّّالنظرّوإنماّعليهّواجبةّالحدودّإقامةّتكنّولمّسلطاناّيكنّلم
ّفيّونظيرهّينفعّالّفإنهّوحدهّالسلطانّعندّبهّيشهدّأنّيمكنهّوالّالحدّيقيمّأنّّعليهّليسّفإنهّويستتيبهّالسابّينهى
ّوتارةّوسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبيّإلىّينقلهاّفتارةّالكفرّتوجبّالمنافقينّمنّكلماتّالمسلمينّمنّيسمعّكانّّمنّذلك
ّيتوبّلعلهّفعلهّعنّالطريقّقطعّأوّالسرقةّّأوّالزناّمنهّيعلمّمنّينهىّمنّبمثابةّوهوّويستتيبهّويخوفهّصاحبهاّنهيي

ّ.ّذلكّبعدّبالتوبةّحدهّيسقطّّلمّالتوبةّقبلّرفعّولوّالسلطانّإلىّيرفعّأنّقبل
ّ:ّوجوهّمنّعنهاّفالجوابّالثانيةّالحجةّوأما

ّ".ّتقبلّتوبتهّفإنّإسالمهّبعدّكفرّمنّكل"ّوقولهمّماإلسالّبعدّبالكفرّمقتولّأنه:ّأحدها
ّفلمّالكفرّعلىّوزادّكفرّمنّأماّكفراّيزددّلمّإيمانهّإذاّبعدّكفرّمنّتوبةّقبولّعلىّدلتّإنماّواآليةّممنوعّهذا:ّقلنا
ّعلىّذلكّخالفّمنّبهاّيتمسكّقد{ّّكّفراّّّوااّزّدادّّّّثمّّّّإيّماّنّهمّّّّبّعدّّّّكّفّرواّاّلّذينّّّّّإنّّ}:ّقولهّبلّتوبتهّقبولّعلىّاآليةّتدل
ّتوبتهّلمجردّالتائبّّعنّالقتلّسقوطّاستفدناّوإنماّأخذهّبعدّتابّفيمنّيكونّالّوهذاّوأصلحّتابّمنّاستثنىّّإنماّأنه
ّيجوزّسرحّأبيّكابنّغلظهاّمنّأنّعلىّودلتّّسويدّبنّالحارثّمثلّالردةّجردّمنّعلىّدلتّإنماّوهيّالسنةّمن
ّ.ّواإلسالمّالتوبةّبعدّقتله

ّكونّمعّالحديثّعمومّّفيّفاندرجّتقريرهّتقدمّكماّالسبّولخصوصّإسالمهّبعدّكفرّلكونهّمقتولّأنه:ّالثانيّالوجه
ّ.ّلقتلهّومؤكداّلجرمهّمغلظاّالسب
ّغيالباّقتلّمنهّوخصّّيكفرهّوالّيقتلهّمنّعندّالفرائضّمنّوغيرهاّالصالةّتاركّمنهّخصّقدّعامّأنه:ّالثالثّالوجه
ّلكان"ّالحديثّهذاّمنّأخصّوهيّذكرناهاّالتيّّباألدلةّللقتلّموجبّالسبّإن"ّقيلّفلوّواإلجماعّبالسنةّالصائلّوقتل
ّ.ّصحيحاّكالما
ّوسلمّعليهّهللاّصلىّوالنبيّاإلسالمّّقبلّقتلهّوجبّهذا:ّلهّفيقالّأسلمّثمّسبّإذاّالذميّفيّالحديثّبهذاّيحتجّمنّوأما
ّالحديثّيحملّأنّيجوزّوالّحكمهّشيءّأيّأسلمّثمّقتلهّوجبّّلمنّيتعرضّولمّباإلسالمّحقنهّعدبّالدمّإباحةّيريدّإنما
ّزنىّّأوّقتلّإذاّالحربيّيكونّأنّذلكّمنّلزمّوبعدهّاإلسالمّقبلّالموجودةّباألسبابّالدمّحلّّعلىّحملّإذاّفإنهّعليه
ّأنّيجوزّوالّقطعاّباطلّوهوّّلهّالتقديرّهذاّعلىّالحديثّلشمولّوالزنىّالقتلّبذلكّيقتلّأنّالحقّشهادتيّشهدّثم

ّأوّلقتلّالذميّيقتلّالّأنّيلزمهّألنهّذلكّبعدّعنهّصدرّّإنّالثالثّبإحدىّإالّدمهّيحلّالّأسلمّمنّكلّأنّعلىّيحمل
ّإحدىّإالّهذاّبعدّّيبيحهّالّدمهّيعصمّبالشهادتينّتكلمّالذيّالمسلمّأنّالمرادّأنّفعلمّاإلسالمّقبلّمنهّزنىّصدر

ّفإنّأسلمّمنّكلّأنّوذلكّالحدودّمنّحدّقتلهّّأنّمنّذكرناهّبماّمخصوصاّلكانّالعمومّفيّهذاّاندرجّلوّثمّلثالثا
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ّحدّثبوتّمنّلمانعّالمقتضىّهذاّعنّالحكمّيتخلفّوقدّالثالثّبإحدىّّإالّذلكّبعدّيباحّفالّدمهّيعصمّاإلسالم
ّ.ّالعموماتّفيّراكثيّهذاّومثلّذلكّوغيرّضررّفيهّعهدّنقضّّأوّزنىّأوّقصاص

ّونحنّرحيمّغفورّهللاّفإنّّوأصلحّتابّثمّإيمانهّبعدّكفرّمنّأنّعلىّتدلّإنما:ّفنقولّاألولينّالوجهينّعلىّاآليةّوأما
ّأوّالمسلمينّمنّواحدّقتلّأوّقتلهّأوّعليهّواالفتراءّّالرسولّعرضّانتهاكّالكفرّإلىّضمّمنّأماّذلكّبموجبّنقول
ّّمنّّّّتاّبواّاّلّذينّّّّإالّّ}:ّسبحانهّقولهّذلكّعلىّوالدليلّذلكّعلىّهذاّعنّالعقوبةّّسقوطّعلىّاآليةّتدلّفالّعرضهّانتهك
ّعلىّبزيادةّأتىّّوهذاّاإليمانّبعدّالكفرّهوّالمذكورّوالذنبّالمذكورّالذنبّإلىّعائدةّالتوبةّفإن{ّّوّأّصّلّحواّّّذّلكّّّّبّعدّّ

ّالّأنا:ّقال"ّزنديقّهو"ّقالّومنّالكفرّّغيرّمنّللتوبةّمنّتتعرضّملّواآليةّتقدمّكماّبخصوصهاّعقوبةّتوجبّالكفر
ّالعقوبةّأؤخرّالّوأناّيصلحّلمّإليّّّرفعّالذيّوهذاّوأصلحّتابّّمنّفيهاّاستثنىّإنماّاآليةّإنّثمّتابّهذاّأنّأعلم

ّيقولّقدّوهذاّاإلمامّلىإّيرفعّأنّقبلّوأصلحّتابّثمّذلكّفعلّمنّتعمّقدّاآليةّنعمّصالحهّّيظهرّأنّإلىّعليهّالواجبة
ّفقطّكفرّمنّوهوّتوبتهّتقبلّّقسم:ّقسمانّالمرتدّبأنّتشعرّقدّبعدهاّالتيّاآليةّأنّعلىّالعقوبةّبسقوطّالفقهاءّمنّكثيرّ

ّّلنّّّّكّفراّّّاّدوااّزدّّّّثمّّّّإيّماّنّهمّّّّبّعدّّّّكّفّرواّاّلّذينّّّّإنّّ}:ّوتعالىّّسبحانهّقالّكفراّازدادّثمّكفرّمنّوهوّتوبتهّتقبلّالّوقسم
ّهذهّبعمومهاّعلىّيستدلّفقدّالموتّعاينّأنّإلىّكفراّازدادّمنّعلىّأقوامّتأولهاّقدّّكانّوإنّاآليةّوهذه{ّّتّوّبّتّهمّّّّتّقّبلّّ

ّالكفرّازديادّبهّاستمرّمنّخصوصاّّتوبتهّتقبلّلمّونحوهّالرسولّبسبّكفراّوازدادّإيمانهّبعدّكفرّمن:ّفقالّالمسألة
ّّفّلّما}:ّفيهّيقالّوقدّالموتّأسبابّرأىّأنّإلىّكفراّازدادّإنه:ّيقالّّقدّفهذاّقتلهّالسلطانّوأرادّالحدّعليهّتثبّأنّإلى
ّّلّلّذينّّّّقلّّ}ّّّتعالىوّسبحانهّقولهّوأما{ّّبّأّسّناّّرّأّواّّلّماّّإيّماّنّهمّّّّيّنّفّعّهمّّّّيكّّّّفّلمّّ}:ّقولهّإلى{ّّوّحّدّهّّباهلّلّّّّآّمّناّّقاّلواّّبّأّسّناّّرّأّوا
ّأوّمرتدّمسلمّعلىّالواجبةّالحدودّمنّّوأماّاآلثامّمنّسلفّقدّماّلهمّيغفرّفإنه{ّّسّلفّّّّقدّّّّماّّلّهمّّّّيّغّفرّّّّيّنّتّهواّّإنّّّّكّفّروا
ّ.ّالحربيّفيّأنهاّيدلّالكالمّّسياقّأنّعلىّترددّبالّاستيفاؤهاّيجبّفإنهّمعاهد

ّإلى{ّّمّرضّّّّقّلوّبّهمّّّّفيّّواّلّذينّّّّاّلّمّناّفّقونّّّّيّنّتهّّّّلمّّّّلّئنّّ}:ّتعالىّقولهّفيّكماّالقدرةّقبلّالتركّهوّإنماّاالنتهاء:ّنقولّثم
ّوهذاّلهمّيغفرّأنهّعلىّاآليةّتدلّإنما:ّأيضاّويقالّينتهّفلمّأخذّّحتىّيتبّلمّفمن{ّّتّقّتيالّّّّوّقّتّلواّّأّخّذواّّثّقّفواّّأّيّنّما}:ّقوله
ّبدّوالّلهّهللاّغفرّنصوحاّتوبةّتابّلوّالسارقّأوّالزانيّفإنّالدنياّفيّعنهّالعقوبةّسقطتّّلهّغفرّمنّكلّوليسّسلمم
ّأنّومعلوم"ّقبلهاّماّتجبّّالتوبة:ّ"كقوله"ّقبلهّماّيجبّاإلسالم:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّوقولهّعليهّالحدودّإقامةّمنّ

ّصلىّللنبيّقالّلماّالعاصّبنّلعمروّجواباّخرجّالحديثّّأنّوذلكّالقرآنّعليهّدلّكماّالحدّتسقطّالّالقدرةّبعدّالتوبة
ّوأنّقبلهّكانّماّيهدمّاإلسالمّأنّعلمتّأماّعمروّيا:ّ"فقالّذنبيّمنّتقدمّماّليّيغفرّّأنّعلىّأبايعك:ّوسلمّعليهّهللا

ّاآلثامّيهدمّأنهّعنىّبذلكّأنهّفعلم"ّقبلهّنكاّماّيهدمّالحجّوأنّقبلهاّكانّماّتهدمّالهجرةّوأنّقبلهاّكانّماّتهدمّّالتوبة
ّعليهّهللاّصلىّبينّوقدّباالتفاقّاألشياءّبهذهّّتسقطّالّوهيّذكرّللحدودّيجرّولمّمغفرتهاّعمروّسألّالتيّالذنوب
ّتقدمّكماّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّيعفوّعنهّسقطّإنماّالقتلّوأنّباإلسالمّّسقطّذنبهّأنّسرحّأبيّابنّحديثّفيّوسلم
ّ.ّتقدمّكماّمنهاّوهذاّبإسالمهّالذميّعنّتسقطّالّالحدودّأنّخالفّفالّعامّّأنهّفرضّولو
ّ:ّوجوهّمنّعنهاّفالجواب{ّّطاّئّفةّّّّنّعّذبّّّّمّنّكمّّّّطاّئّفةّّّّعنّّّّنّعفّّّّإنّّ}:ّوتعالىّسبحانهّقولهّوأما

ّأنهاّفيهاّوإنماّوشتمهّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّفيمنّنزلتّاآليةّهذهّأنّعلىّدليلّاآليةّفيّليسّأنه:ّأحدها
ّالرجلّينافقّوقدّنفاقاّوأقبحهمّالمنافقينّأعظمّّمنّيشتمهّالذيّفإنّويشتمهّيسبهّمنافقّكلّوليسّالمنافقينّفيّنزلت
ّشاتماّمرتدّكلّلكانّشتمهّمنّبمنزلةّمنافقّكلّأنّولوّالكفارّمنّّكثيرّكحالّيشتمهّالّوهوّالنبوةّيعتقدّالّبأن

ّهوّّممنّكانّوقدّيخفىّالّماّعلىّوالكفرّالنفاقّعلىّزائدّقدرّالشتمّفإنّكذلكّاألمرّوليسّّالمسألةّهذهّحالتوالست
ّأولئكّمنّأكثرّخلقّالكفارّّمنّأذاهّعنهّيكفّممنّوكانّكثيرّخلقّالمعروفّإليهّويصطنعّويودهّيحبهّمنّكافر
ّسبحانهّفإنهّيؤذونهّالذينّغيرّمنافقينّفيّنزلتّّهاأنّعلىّتدلّاآليةّبلّآخرونّخلقّيشتمهّوالّيحاربهّممنّوكان

ّّقلّّّّقّلوّبّهمّّّّفيّّبّماّّتّنّبّئّهمّّّّسوّرةّّّّعّلّيّهمّّّّتّنّزلّّّّأنّّّاّلّمّناّفّقونّّّّيّحّذرّّ}:ّقولهّإلىّ{ّالّنّبيّّّّيّؤّذونّّّاّلّذينّّّّوّمّنّهمّّ}:ّقالّوتعالى
ّّكّنّتمّّّّوّرّسوّلهّّّّوآّياّتهّّّّأّباهلّلّّّّقلّّّّوّنّلّعبّّّّنّخوضّّّّكّناّّإّنّماّّلّيّقوّلنّّّّسأّّلّتّهمّّّّوّلّئنّّّّتّحّذّرونّامّّّّمّخّرجّّّّهللّاّّّّإنّّّاّسّتّهّزّئوا

ّّ{ّمّجّرّمينّّّّّكاّنواّّبأّّنّهمّّّّطاّئّفةّّّّنّعّذبّّّّمّنّكمّّّّطاّئّفةّّّّعنّّّّنّعفّّّّإنّّّّإيّماّنّكمّّّّبّعدّّّّكّفّرّتمّّّّقدّّّّتّعّتّذّرواّالّّتّسّتّهّزّئونّّّ
ّ.ّللرسولّشتماّّوالّسباّيتضمنّالّماّبالدينّاالستهزاءّومنّاستهزاءّذكرّفيهّوإنماّسبّذكرّهذاّفيّفليس
ّ.ّبجيدّليسّوهذاّفيهّالمختلفّّالسبّمنّليستّالكلماتّتلك:ّيقالّأنّإالّنزولهاّسببّفيّتقدمّكماّنظرّالوجهّهذاّوفي
ّعليهّتيبّالذيّهوّحميرّبنّّمخشيّوهوّيتكلمّولمّأذاهمّاستمعّالذيّهوّعنهّالمعفوّأنّذكرواّقدّأنهم:ّالثانيّالوجه
ّ.ّمنهمّأحدّعنّيعفّفلمّباألذىّتكلمواّالذينّوأما
ّّيّومّّّّكمّّّمنّّّّتّوّلّواّاّلّذينّّّّإنّّ}ّّ:ّتعالىّكقولهّصاحبهّيتبّلمّوإنّبالذنبّالمؤاخذةّتركّهوّإنماّالمطلقّالعفوّأنّهذاّيحقق
ّالمعفوّالطائفةّأنّفعلمّعنهّيعفىّالّوالكفر{ّّعّنّهمّّّهللّاّّّّّعّفاّّوّلّقدّّّّكّسّبواّّماّّبّبّعّضّّالّشّيّطانّّّاّسّتّزّلّهمّّّّإّنّماّاّلّجّمّعانّّّاّلّتّقى
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ّذنبّهوّبكالمّأوّهللاّآياتّفيّيخوضونّالذينّمعّوالجلوسّإنكارهّدونّالكفرّّبسماعّإماّكافرةّالّعاصيةّكانتّعنها
ّأنهّعلىّدليلّوهوّّالمستهزئينّأولئكّتعذيبّمنّبدّالّأنهّعلىّدالةّاآليةّفتكونّهذاّوعلىّذلكّغيرّأوّكفراّّهوّوليس

ّفيّدليالّهذاّيجعلّأنّفيصلحّالعذابّتمنعّّتوبةّيتوبّأنّامتنعّمعينّوهوّيعذبّبأنهّهللاّأخبرّمنّألنّلهمّتوبةّال
ّ.ّالمسألة
ّالعذابّأنّعلىّيدلّوهذاّّطائفةّعنّعفاّإنّهؤالءّمنّطائفةّتعذبّأنّبدّالّأنهّأخبرّوتعالىّسبحانهّأنه:ّلثالثاّالوجه
ّواقعّفهوّالعذابّوأماّمحتملّفهوّالشرطّبحرفّمعلقّّالعفوّألنّالعفوّوقوعّعلىّيدلّماّفيهّوليسّمحالةّالّبهمّواقع
ّكلهمّتوبتهمّكانتّولوّلهمّخاصاّأوّعاماّإما:ّالتعذيبّمنّبدّالّأنهّفعلمّأوقعّّعدمهّبتقديرّوهوّالعفوّوقوعّبتقدير
ّقبولّبجوازّالقولّيجزّلمّهللاّأنّيعذبهمّبدّالّأنهمّثبتّوإذاّيعذبواّلمّتابواّإذاّألنهمّكذلكّيكنّلمّصحيحةّّمرجوة
ّألنهّالمؤمنينّبأيديّوأّعندهّمنّبعذابّالتعذيبّبالتعذيبّّأرادّوسواءّأظهروهاّإذاّتعذيبهمّيحرمّوإنهّمنهمّالتوبة
ّهللاّعذبهّكتمهّومنّالمؤمنينّبأيديّعذبّأظهرهّمنّفكانّوالمنافقينّالكفارّبجهادّّبعدّفيماّنبيهّأمرّوتعالىّسبحانه
ّ.ّهناّكافّوهذاّواقعّالعفوّأنّعلىّدليلّاآليةّفيّفليسّالجملةّوفيّعندهّمنّّبعذاب
ّالنفاقّيثبتّأنّقبلّتابواّّإذاّالتوبةّهذهّوتكونّحقّفهوّتوبتهمّقبولّعلىّدليلّاآليةّهذهّفيّكانّإنّأنه:ّالرابعّالوجه
ّمنّأنّعلىّدليلّفإنهاّاآليتين{ّّمّرضّّّّقّلوّبّهمّّّّفيّّواّلّذينّّّّاّلّمّناّفّقونّّّّيّنّتهّّّّلمّّّّلّئنّّ}:ّتعالىّقولهّذلكّبينّكماّالسلطانّعند
ّحتىّالنفاقّأسرواّالذينّوهم{ّّمّنّكمّّّّطاّئّفةّّّّعنّّّّنّعفّّّّإنّّ}:ّعنىّلمأعّوهللاّفلعلهّهذاّّوعلىّيقتلّفإنهّأخذّحتىّينتهّلم

ّ.ّأظهرهّّمنّتعذيبّوجوبّعلىّدالةّفتكونّأخذواّحتىّأظهروهّالذينّوهم{ّّطاّئّفةّّنّعّذبّّ}:ّمنهّّتابوا
:ّتعالىّبقولهّمنسوخّفذلكّيتبّّلمّأوّوتابّالنفاقّأظهرّإذاّالمنافقّعنّالعفوّأنّتضمنتّاآليةّهذهّأن:ّالخامسّالوجه

ّ.ّوبيناهّأسلفناهّكما{ّّواّلّمّناّفّقينّّّاّلّكّفارّّّّجاّهدّّ}
ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّّيعاقبهمّولمّعليهمّثبتّالنفاقّأنّيؤيدّالنزولّوسببّيبتّولم{ّّنّعفّّّّإنّّ}:ّقالّأنهّويؤيده
ّالمشركينّإلىّالعهودّبنبذّفيهاّفأمرّبراءةّرةسوّّنزلتّعقبهاّوفيّبراءةّتنزلّأنّقبلّتبوكّغزوةّفيّكانّوذلك
ّ.ّوالمنافقينّالكفارّوجهاد

ّ:ّوجوهّمنّمنهاّبهّاحتجّعماّفالجواب
ّمنّأعمّوالكفرّللسبّذكرّّهذاّفيّوليسّينالواّلمّبماّوهمواّالكفرّكلمةّقالواّأنهمّذكرّإنماّوتعالىّسبحانهّأنه:ّأحدها
ّفيبطلّسبّفيمنّنزلتّأنهاّعلىّيدلّماّنزولهاّسببّمنّذكرّفيماّلكنّاألخصّثبوتّثبوتّاألعمّمنّيلزمّوالّالسب

ّ.ّهذاّ
ّتكلمّيكونّأنّأنكرّمنّّحالّوهذاّقالواّماّباهللّيحلفونّالذينّعلىّالتوبةّعرضّإنماّوتعالىّسبحانهّأنه:ّالثانيّالوجه
ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّيبلغّنممّكثيرّشأنّكانّّوهذاّيمينهّفيّكاذبّأنهّنبيهّهللاّفأعلمّإنكارهّعلىّوحلفّبكفر
ّصلىّوالنبيّشيءّالظاهرّفيّعليهّيثبتّلمّإذّحدّعليهّيقامّالّهذاّومثلّبينةّّبهّعليهّتقومّوالّالنفاقّمنّالكلمةّعنه
ّالنبيّأنّفيهّّإنماّكلهاّالوقائعّمنّنزولهاّسببّفيّذكروهّوالذيّبالظاهرّونحوهاّالحدودّفيّيحكمّإنماّّوسلمّعليهّهللا
ّأوحيّأنهّأوّهؤالءّغيرّأوّأرقمّبنّزيدّّأوّقيسّبنّعامرّأوّحذيفةّإماّواحدّبخبرّقالوهّبماّأخبرّوسلمّعليهّهللاّىصل
ّذلكّمنّوتابّقالهاّبأنهّاعترفّسويدّبنّالجالسّالكلمةّهذهّّعنهّالمحكيّأنّالتفاسيرّبعضّوفيّبحالهمّوحيّإليه
ّمثلّمنّالتوبةّأنّعلىّواضحةّداللةّكلهّوهذاّمنهّذلكّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّّفقبلّعليهّقامتّبينةّغيرّمن
ّتقبلّأنهّسراّنافقّّكماّسراّهللاّوبينّبينهّفيماّتابّإذاّفيهّخالفّالّوهذاّنفاقّعليهّثبتّمنّتوبةّوهيّمقبولةّّهذا

ّالقولّعلىّأيضاّتوبتهّتقبلّبالنفاقّّبينهّعليهّتقومّأنّغيرّمنّمنهّولتوبتهّالمتقدمّلنفاقهّمظهراّجاءّولوّتوبته
ّمنّوأماّذلكّمنّوأولىّالصحيحّعلىّعليهّيثبتّولمّسرقةّّأوّزنىّمنّللتوبةّمظهراّجاءّمنّتوبةّتقبلّكماّالمختار

ّيدلّماّاآليةّنفسّفيّوليسّبلّتوبتهّقبولّعلىّيدلّماّنزولهاّسببّمنّذكرّفيماّوالّّاآليةّفيّفليسّبالبينةّنفاقهّثبت
ّقالّكماّالحدّعليهّّأقيمّوإنّوفاقاّنافعّذلكّفإنّهللاّوبينّبينهّفيماّتوبتهّعلىّيحملّأنّيجوزّبلّالتوبةّظهورّّعلى
:ّتعالىّالوق{ّهللّاّّّّإالّّّالّذّنوبّّّّيّغّفرّّّّوّمنّّّّلّذّنوّبّهمّّّّّفاّسّتّغّفّرواّهللّاّّّّذّكّرواّّأّنّفّسّهمّّّّظّلّمواّّأوّّّّفاّحّشةّّّّفّعّلواّّإّذاّّواّلّذينّّ}:ّتعالى

ّّعّلىّّأّسّرّفواّّاّلّذينّّّّعّباّديّّّّيا}:ّتعالىّوقال{ّّرّحيماّّّّغّفوراّّّهللاّّّّّيّجدّّّهللاّّّّّيّسّتّغّفرّّّّثمّّّّنّفّسهّّّّيّظّلمّّّّأوّّّّسوءاّّّّيّعّملّّّّوّمنّّ}
{ّّعّباّدهّّّّعنّّّالّتّوّبةّّّّيّقّبلّّّّهوّّّهللّاّّّّأنّّّّيّعّلّمواّّّأّلمّّ}:ّتعالىّوقال{ّّجّميعاّّّالّذّنوبّّّّيّغّفرّّّهللّاّّّّإنّّّهللّاّّّّرّحّمةّّّّمنّّّّتّقّنّطواّالّّأّنّفّسّهمّّ
ّبالبينةّالواجبّالحدّيسقطّأنّيوجبّالّهذاّأنّمعّاآلياتّمنّذلكّّغيرّإلى{ّالّتّوبّّّّوّقاّبلّّّالّذّنبّّّّغاّفرّّ}:ّتعالىّوقال
ّببينهّّنفاقهّثبتّسواءّالمنافقّعنّالحدّيسقطّلمّمنّقالّفلوّسرقةّأوّبشربّنفسهّظلمّأوّللحدّّموجبةّفاحشةّأتىّعمن
ّ.ّمساغّلقولهّلكان"ّعنهّالحدّسقوطّعلىّيدلّماّاآليةّفيّليس"ّإقرارّأو
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ّاآلية{ّّقاّلواّّماّّباهلّلّّّونّّّيّحّلفّّ}ّّ:ّقولهّإلى{ّّعّلّيّهمّّّّواّغّلظّّّّواّلّمّناّفّقينّّّاّلّكّفارّّّّجاّهدّّ}:ّوتعالىّسبحانهّقالّأنه:ّالثالثّالوجه
ّعلىّيدلّالحكمّبعدّالمناسبّالوصفّذكرّفإنّلجهادهمّّالمقتضيّلحالهمّوإظهارّلحكمتهّوبيانّلجهادهمّتقريرّوهذا
ّويظهرونّأيمانهمّفيّيكذبونّكونهمّفإنّلجهادهمّمناسبّوهوّلهمّوصف{ّّقاّلواّّماّّّباهلّلّّّّيّحّلّفونّّ}:ّوقولهّلهّعلةّأنه
ّينتهرونّبلّاإليمانّّمنّيظهرونهّفيماّيصدقونّوالّمنهمّيقبلّالّبحيثّعليهمّلإلغالظّموجبّالكفرّويبطنونّّيماناإل

ّ.ّعليهمّذلكّويرد
ّلمّأنهّالماضيّعنّبهّّيخبرّفيماّكذبهّبينّفرقّالّإذّأخذهّبعدّالتوبةّمنّيظهرهّماّيقبلّالّأنهّعلىّدليلّكلهّوهذا
ّالّأنّوجبّيصدقواّالّأنّيوجبّماّحالهمّمنّّوتعالىّسبحانهّبينّفإذاّبكافرّليسّأنهّالحاضرّمنّيخبرهّوفيماّيكفر

{ّّلّكاّذّبونّّّاّلّمّناّفّقينّّّّّإنّّّّيّشّهدّّّّوهللاّّّ}:ّتعالىّقولهّحكمّعليهّيجريّبلّكفرهّثبوتّبعدّبكافرّليسّأنهّإخبارهّيصدقّفي
ّفقولهّهذاّوعلىّبطونهمّنشقّوالّالناسّقلوبّّعنّننقبّأنّنأمرّلمّفإناّذلكّبدونّفأماّفيهاّكذبهّيظهرّأنّبشرطّلكن

ّوللتوبةّموضعّللجهادّيكونّحتىّالحاكمّعندّبهّالبينةّوقيامّالنفاقّظهورّّقبلّأي{ّّلّهمّّّّخّيراّّّّيكّّّّيّتوّبواّّفّإنّّ}:ّتعالى
ّ.ّبالكليةّلهمّالجهادّيمنعّوقتّكلّفيّالظاهرةّالتوبةّّفقبولّوإالّموضع
ّفيّذلكّوفسر{ّّواآلّخّرةّّّالّدّنّياّّّفيّّأّليماّّّّعّذاباّّّهللاّّّّّيّعّذّبّهمّّّّيّتّوّلّواّّوّإنّّ}:ّذلكّبعدّقالّوتعالىّسبحانهّأنه:ّلرابعاّالوجه
ّنتمكنّأنّقبلّالتوبةّهذهّأنّعلىّيدلّوهذا{ّّبأّّيّديّناّّأوّّّّعّنّدهّّّّّمنّّّّبّعّذابّّّهللاّّّّّيّصيّبّكمّّّّأنّّّّبّكمّّّّنّتّرّبصّّّّوّنّحنّّ}:ّتعالىّقوله
ّعرضهاّالتيّالتوبةّعنّتولىّفقدّوأخذّبهّعليهّوشهدّالنفاقّأظهرّحتىّالتوبةّعنّتولىّّمنّألنّبأيديناّتعذيبهمّمن
ّأنّأحوالهّأبعدّالمتوليّّألنّبهّيعذبّأنّفيصلحّأليمّعذابّوالقتلّالدنياّفيّأليماّعذاباّهللاّيعذبهّأنّفيجبّعليهّّهللا
ّقدّالدنياّعذابّألنّالدنياّفيّيعذبّلمّالموتّإلىّّتركهاّبهّالمرادّكانّلوّألنهّالناسّيتركهّالّأنّإلىّالتوبةّتركّكوني

ّاألخذّبعدّتابّفمنّسبحانهّذكرهّكماّفيهّهللاّيعذبهّمهلّالموتّوبينّوبينهّّالتوبةّتركّالتوليّيكونّأنّبدّفالّفات
ّاآليةّّهذهّتأملّومنّواآلخرةّالدنياّفيّأليماّعذاباّهللاّيعذبهّأنّفيستحقّلىتوّبلّذلكّقبلّيتبّلمّّممنّفهوّليعذب
ّ.ّعنهّهللاّعذابّترفعّالّأخذهّبعدّالتوبةّأنّعلىّدالتينّوجدهماّقبلهاّوالتي
ّهذاّحقّكانّوإنّأوالّفنقولّالرسولّمنّعرضّالتوبةّتضمنتّوإنّهللاّوبينّبينهّفيماّمقبولةّالتوبةّهذهّكونّوأما
ّأنّكماّذلكّبعدّالتوبةّأظهرّثمّإليناّرفعّإذاّعليهّالحدّإقامةّيمنعّالّّالقدرّهذا:ّالثانيةّالمقدمةّإلىّيؤخرّأنّبالجوا
ّفالّتابّثمّعليهّاطلعناّوإذاّتوبتهّهللاّقبلّإليناّيرفعّأنّقبلّهللاّوبينّبينهّفيماّتابّإذاّالطريقّّوقاطعّوالشاربّالزاني

ّ.ّالبابّهذاّمنّالجرائمّوجميعّتوبتهّتمامّمنّذلكّويكونّعليهّالحدّإقامةّمنّبدّ
ّفيّماّعلىّلهّهللاّيغفرّأنّّرجيّبذلكّيعلمواّأنّقبلّلهمّودعاّلهمّاستغفرّإذاّالناسّألعراضّالمنتهكّإن:ّيقالّوقد
ّأنّبدّالّسبحانهّهللاّأنّوذلكّعقوبتهّتسقطّلمّالتوبةّّأظهرّثمّالسلطانّعندّذلكّثبتّولوّالمشهورّالخالفّمنّذلك

ّيمكنهّماّعنهاّويعوضهمّجهدهّمنهاّيخرجّأنّفعليهّللخلقّتبعاتّعليهّكانّّفإذاّالتوبةّإلىّطريقاّللمذنبّيجعل
ّللحدّالمسقطةّّالتوبةّفيّنتكلمّإنماّونحنّعليهّظهرناّإذاّالحدّعليهّنقيمّأنّيمنعّالّذلكّثمّذلكّوراءّّمنّهللاّورحمة
ّّ.للذنبّالماحيةّالتوبةّفيّالّوالعقوبة

ّوناقضيّالمرتدينّسائرّّمنّيصدرّماّبمنزلةّفهوّيوجبهّاعتقادّعنّصدرّقدّالسبّمنّأتاهّماّكانّإن:ّثانياّنقولّثم
ّثمّذلكّإباحةّيوجبّاعتقاداّالمسلمينّفيّيعتقدونّّفإنهمّأعراضهمّوانتهاكّأموالهمّوأخذّالمسلمينّدماءّسفكّمنّالعهد
ّموجبّالحربيّللكافرّيغفرّكماّالعبادّوحقّهللاّبحقّالمتعلقّموجبهّلهمّرغفّّاالعتقادّذلكّمنّنصوحاّتوبةّتابواّإذا

ّاإلسالمّّإلىّعادّوإنّحدهّعليهّأقيمّاالمتناعّقبلّذلكّمنّشيئاّفعلّمتىّالناقضّأوّالمرتدّأنّمعّمنهّّتابّإذاّاعتقاده
ّذلكّحلّيعتقدّالعهدّونقضّّالردةّزمنّفيّكانّوإنّالطريقّوقطعّوالشربّالزناّعلىّفيحدّآلدميّأوّهللّكانّسواء
ّوحدّالقودّمنهّيؤخذّوأموالهمّكماّالمسلمينّدماءّحلّويعتقدّّنفسهاّعلىّمسلمةّقهرّإذاّاليمينّبملكّوطئهّلكونهّالفرج
ّ.ّحلهاّاعتقدّّوإنّاألموالّمنّأتلفهّماّويضمنّحلهماّيعتقدّكانّوإنّالقذف

ّشيئاّيفعلّالّأنّوأمانهّّبأيمانهّملتزماّكانّذاكّأنّالفرقّفكانّاإلسالمّبعدّذلكّمنّبشيءّيؤخذّالّاألصلّوالحربي
ّهذهّفعلّعنّلهّزجراّعليهّالحدودّهذهّإقامةّّفيّوألنّاألصلّالحربيّبخالفّبفعلهّيعذرّلمّفعلهّفإذاّذلكّمن

ّنعّلهّمنفرّهوّبلّيزجرهّالّذلكّفإنّاألصلّالحربيّبخالفّإسالمهّّعلىّالمقيمّللمسلمّزجرّفيهاّكماّالموبقات
ّ.ّممكنانّوهذانّممتنعّاألصلّّالحربيّوألنّاإلسالم
ّالصحيحّأنّكماّأيديناّّفيّصارّألنهّالحدّعليهّأقيمّاألسرّبعدّزنىّإذاّالحربيّأنّعلىّأحمدّاإلمامّنصّقدّوكذلك
ّاألشياءّهذهّيفعلّالممتنعّإذّالحربيّبمنزلةّصارّّألنهّالحدودّعليهّتقمّلمّامتنعّإذاّالمرتدّأنّالعلمّأهلّأكثرّوعنّعنه

ّتضمينّبمنزلةّوهوّعليهمّالتوبةّلبابّوإغالقّتنفيرّالتوبةّبعدّعليهمّالحدودّّإقامةّففيّلهّزاجرّغيرّمنّوقوةّباعتقاد
ّهللاّآذياّإذاّوالناقضّّفالمرتدّهكذاّهناّهذاّكانّوإذاّعليهّنبهناّوإنماّهذاّاستقصاءّموضعّهذاّوليسّسواءّّالحربّأهل
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ّبعدّوتاباّزنياّأوّالطريقّقطعّفيّباليدّّحارباّإذاّبمنزلتهماّكاناّنصوحاّتوبةّالقدرةّبعدّكذلّمنّتاباّثمّورسوله
ّوإنّدينهّفيّاألمورّهذهّعليهّيحرمّعهدهّكانّقدّللعهدّالناقضّّألنّوذلكّبينهماّفرقّوالّعليهماّالحدّوثبوتّأخذهما

ّ.ّلهّيبيحهاّّعهدّعنّالمجردّدينهّكان
ّأنّفيّلهّعذراّليسّومنعهّّقوةّبهّيتصلّلمّإذاّإباحتهاّفاعتقادهّمحرمةّاألمورّهذهّأنّديعتقّكانّقدّالمرتدّوكذلك
ّالسبّوإنّكانّالفسادّمنّعنهّالحدّسقوطّفيّولماّّالضعفّمنّبهّهوّولماّالحقّالدينّمنّلهّملتزماّكانّلماّيفعلها
ّمنّفهذاّاعتقادهّيوجبهّماّبغيرّّأوّتقادهاعّيوجبهّمماّبأكبرّسبهّأوّنبوتهّاعتقادّمعّسبهّبلّاعتقادّغيرّعنّصادرا
ّيعتقدّوهوّقتلهمّأوّالمسلمينّبعضّشتمّمنّبمنزلةّوهوّّالسفهّأوّالعنادّنوعّمنّوهوّإبليسّبمنزلةّكفراّالناسّأعظم
ّ.ّحرامّوأعراضهمّدمائهمّأن
ّتسقطّالّالتوبةّأنّاعتقدّفمنّّغيرهّأوّنبياّكانّسواءّبهّالعلمّقبلّالشاتمّبتوبةّالمشتومّحدّسقوطّفيّالناسّاختلفّوقد
ّعليهّهللاّصلىّللنبيّإن:ّيقولّأنّولهّاإلطالقّعلىّّصحيحةّالباطنّفيّالشاتمّتوبةّأنّهناّيمنعّأنّلهّاآلدميّحق
ّوهذاّأولىّذلكّبلّوسابهمّشاتمهمّيطالبواّأنّلهمّالمؤمنينّكسائرّحرامّبأنهّّعلمهّمعّبشتمهّهذاّيطالبّأنّوسلم
ّ.ّعليهّتدلّالظواهرّمنّوكثيرّاسالقيّّفيّقويّالقول
ّمنّللمشتومّفليأتّاالستحاللّّفاتّوقدّالناسّبأعراضّيتعلقّمماّونحوهماّوالغيبةّالسبّبابّمنّهذا"ّقالّومن

ّلهّفيسلمّواستغفرّلهّدعاّماّبقدرّهذاّحسناتّمنّالمظلومّّيأخذهّماّليكونّعرضهّحقّيزنّبماّواالستغفارّالدعاء
ّذلكّإن:ّ"قالّفمن"ّبضدهاّويقابلهاّوالتسليمّالصالةّمنّفليكثرّشتمّأوّسبّكلمةّمنهّّتصدرّمنّفكذلكّعملهّسائر

"ّتمحهاّالحسنةّالسيئةّوأتبع"ّّ{ّالّسّيّئاتّّّّيّذّهّبنّّّاّلّحّسّناتّّّّإنّّ}:ّتعالىّقولهّفيّأدخله"ّوباطناّظاهراّالتوبةّقبولّيوجبّ
ّمنّواحدّتقريرّفيّغرضّلناّوليسّبالقصاصّيقومّماّّلحسناتاّمنّلهّأعدّقد:ّقال"ّالقصاصّمنّبدّال:ّ"قالّومن

ّالرسولّلحقّمسقطةّصحيحةّمنهّفالتوبةّاعتقادّعنّكانّإنّألنهّبالتوبةّيسقطّّالّالحدّأنّالغرضّوإنماّهناّالقولين
ّلتوبةباّالرسولّّحقّسقوطّففيّاعتقادّغيرّمنّكانتّوإنّتقدمّكماّالدنياّفيّعنهّالحدّتسقطّالّوهيّّاآلخرةّفي

ّّ.خالف
ّفيّالكالمّأنّفحاصلهّ"ّوأولىّاألولّكتوبةّالحدّيسقطّولمّالحقّيسقط:ّ"قيلّوإنّكالمّفال"ّيسقطّال:ّ"قيلّفإن

ّ:ّمقامين
ّتفصيلّوفيهّالمخلوق؟ّّحقّمعهاّيسقطّهلّهللاّوبينّبينهّفيماّنصوحاّصحيحةّكانتّإذاّالتوبةّهذهّأن:ّأحدهما
ّمنّكالتوبةّفتكونّبالتوبةّهللاّحقّكسقوطّبالتوبةّحقهّّفسقوط"ّيسقط:ّ"قيلّوإنّمكالّفال"ّيسقطّلم:ّ"قيلّفإنّوخالف
ّ.ّالباطنّفيّاإلثمّتجبّكانتّوإنّالحدودّمنّشيئاّتسقطّلمّالقدرةّبعدّكانتّّإذاّالتوبةّوتلكّالفسادّأنواعّسائر

ّونقضّمغلظةّلردةّبلّّكغيرهّتهتوبّتقبلّحتىّالعهدّعدمّومجردّالردةّلمجردّليسّالسابّقتلّأنّالكالمّهذاّوحقيقة
ّجنسّمنّهوّأوّفساداّاألرضّفيّوالسعيّّورسولهّهللاّمحاربةّمنّألنهّبالتوبةّموجبهّيسقطّالّومثلهّبالضررّمغلظ
ّ.ّالحجةّمنّذكرّفيماّالخللّيتبينّوبهّالجوابّحقيقةّّفهذهّوالقذفّالقتلّجنسّمنّهوّأوّوالسرقةّالزنا
ّالسبّكانّإن:ّفنقول"ّعرضهّّهتكّمنّبهّأتىّلماّماحّبهّاإليمانّمنّبهّجاءّماّإن:ّ"همقولّأما:ّفنقولّمفصالّنبينهّثم

ّأكثرّوهمّبضدهّأتىّأوّاالعتقادّموجبّعلىّزادّمنّّوأماّموجبهّمنّتوبةّاالعتقادّمنّفالتوبةّاعتقادّموجبّمجرد
ّاألولّكالقسمّفهوّذلكّسلمّوإنّالمطالبةّله:ّيقالّبلّعفوهّبعدّإالّماحّالتوبةّّمنّبهّيأتيّماّأنّيسلمّالّفقدّالسابين
ّ.ّمرةّغيرّتقدمّكماّالحدودّيسقطّالّّالقدرّوهذا
ّكانّإنّمسلمّهذا:ّفنقولّ"ّالسقوطّفيّفتبعتهّالوجوبّفيّهللاّلحقّتابعةّالنبوةّحيثّمنّاألنبياءّحقوق:ّ"قولهمّوأما
ّفإنّاعتقادّغيرّأوّاعتقادّموجبهّماّبينّالتوبةّبباّفيّّفرقّفالّهللاّحقوقّوأماّالخالفّففيهّوإالّاعتقادّموجبّالسب
ّيسقطّلمّإذاّهللاّحقّمنّأعظمّليست:ّقالّبينهماّيسوّلمّومنّالزناّسواءّمنّوالتائبّّوموجباتهّالكفرّاعتقادّمنّالتائب

ّأعلمناّّقدّهسبحانّهللاّيختارهّماّبعدّيعلمّولمّعفاّشاءّوإنّجزىّشاءّإن:ّمستحقهاّإلىّاألمرّولكنّّبسقوطهّالباطنّفي
ّ.ّتابّمنّلكلّيغفرّأنه

ّإنماّوتعالىّسبحانهّوهللاّّإليهمّاألمرّفجعلّبهّويتألمونّبهذاّوالمعرةّالمضرةّتلحقهمّجنسّمنّمستحقهاّفإنّوأيضا
ّحصلّفقدّالخيرّالمكلفّعاودّفإذاّبالمعصيةّيستضرّّوالّبالطاعةّينتفعّالّفإنهّخاصةّالمكلفّمصلحةّإلىّراجعّحقه
ّونعتّهللاّحقّنعتّلهّحقهمّصارّالنبوةّنعتّولهمّالبشرّنعتّفيهمّالسالمّعليهمّّاألنبياءّكانّفلماّمنهّبهرّأرادهّما

ّصارّبنبوتهمّّاإليمانّوجبّلماّفإنهمّاعتقادّعنّصدرّإذاّهللاّحقّفيّمندرجاّحقهمّيكونّوإنماّالعبادّّسائرّحق
ّكفراّبذلكّالكفرّوصارّهللاّبوحدانيةّّيقرّلمّإذاّكماّكافراّكانّنبوتهمّمعتقدّيعتقدّلمّفإذاّهللاّبوحدانيةّكاإليمان
ّمنهّوتابّذلكّونحوّالنبوةّأوّالرسالةّنفيّمثلّفقطّاالعتقادّبذاّّموجباّالسبّكانّفإذاّذلكّوغيرّودينهّهللاّبرساالت
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ّأوّّفاحشةّأوّاألخالقّلمساويّوصفّأوّنسبّفيّقدحّمثلّذلكّعلىّزادّوإذاّالمثلثّكتوبةّّتوبتهّقبلتّنصوحاّتوبة
ّلفواتّيغضبّأوّيتكبرّأوّّيحسدّأنّمثلّلالعتقادّمخالفاّكانّأوّصحتهّيعتقدّالّأوّباطلّأنهّهوّيعلمّمماّذلكّغير

ّنيتهّغيرّإنماّالسبّموجبّأزالّاعتقادّلهّيتجددّّلمّتابّإذاّفهناّفيسبّالنبوةّاعتقادّمعّمكروهّحصولّأوّغرض
ّعلىّجنىّحيثّمنّهللاّلحقّفهوّالنبوةّاعتقادّبعدمّمعذوراّيكنّولمّالبشرّبهّّلميتأّإذاّالسبّفهذاّآذاهّقدّوهوّوقصده
ّيحلّالّأنهّّيعتقدّآدمياّآذىّأنهّحيثّمنّالبشرّكحقّوهوّقتلهّفوجبّخلقهّوبينّهللاّبينّالذيّالسببّّهيّالتيّالنبوة
ّمنّالسبّيضادّماّإالّذلكّتزنّحسنةّلهّّوليستّأذاهّبقدرّحسناتهّمنّيأخذّوأنّأذاهّبحقّيطالبهّأنّلهّكانّفلذلكّأذاه

ّهوّثمّللبشرّتجبّالتيّالحقوقّمنّاعتقادّغيرّمنّصدرّسبّمنّأنّالتوبةّيظهرّوبهذاّونحوهماّوالتسليمّالصالة
ّ.ّالقولينّمنّواحداّنرجحّلمّكناّوإنّالقائلّهذاّقولّفهذاّمحالةّّالّبالنبوةّمتعلقّحق
ّأنّبيناّقدّفإناّبالتوبة؟ّالعهدّّوناقضّالمرتدّعنّتسقطّهللاّحقوقّإن:ّيقولّالذيّفمنّهللاّلحقّتابعةّحقوقهمّكانتّإذاّثم

ّ.ّكذلكّليسّوهذاّالمجردّوالنقضّالمجردةّالردةّّعقوبةّبالتوبةّتسقطّوإنماّالتوبةّبعدّهللاّحدودّعليهمّتقامّهؤالء
"ّحقهّعنّكفرّلمنّعفاّقدّّفيكونّالكفرّحويمّاإليمانّأنّويخبرهمّبهّاإليمانّإلىّالناسّيدعواّالرسولّإن:ّ"قولهّوأما
ّاعتقادّأزالّمنّفإنهّبهّاإليمانّإلىّودعاهّاقتضاهّالذيّّهوّألنهّفقطّاالعتقادّموجبّالسبّكانّإذاّجيدّهذا:ّفنقول
ّقدوّعنهّيعفوّأنّيلتزمّفلمّعاهدهّأوّبهّآمنّأنّبعدّوسبهّذلكّعلىّزادّمنّأماّموجبهّّزالّبهّاإليمانّباعتقادّبهّالكفر
ّاإليمانّباعتقادّزالّّثمّاالعتقادّأوجبهّسبّعلىّيدلّإنماّالسؤالّفيّالمذكورّوالتقديرّيعفوّالّأنّولهّيعفوّأنّّلهّكان
ّهذهّمنّالناسّسائرّسبّوبينّبينهّفرقّفالّّذلكّسوىّماّوأماّباإليمانّزالّوقدّالكفرّإليهّيدعوّكانّالذيّهوّألنه

ّأوّمسلماّكانّوإنّالجهةّهذهّمنّالناسّمنّلواحدّأوّللرسولّسبهّبينّّفرقّالفّحربياّكانّإنّالسابّأنّوذلكّالجهة
ّمنهّالتوبةّّكتجددّمنهّاإلسالمّتجددّفإنّالناسّمنّغيرهّسبّلوّكماّفهوّاعتقادهّيوجبهّالّسباّالرسولّّسبّفإذاّذميا
ّيوجبهّالّسبّفيّكالمناّإذّبهّفرالكّّيكنّلمّالسبّهذاّموجبّفإنّموجبهّيرفعّلمّوإنّعنهّوينهاهّالفعلّهذاّعنّيزعه
ّعليهّيفتريّأنّتمنعهّعظمةّقلبهّفيّعظمّفقدّالسابّأسلمّإذاّّلكنّذلكّونحوّفريةّأنهاّيعلمّعليهّفريهّمثلّبهّالكفر
ّلكونّوازعاّاإلسالمّهذاّيكونّأالّوجازّمواقعتهّمنّتمنعهّعظمةّقلبهّفيّالذنبّعظمّالمسلمّّسبّمنّتابّإذاّأنهّكما

ّوفرقّاألذىّموجبّعنّالتوبةّهذهّيضعفّكماّدفعهّعنّاإلسالمّّهذاّيضعفّوقدّالكفرّغيرّشيئاّكانّالسبّموجب
ّإالّعودهّيخشّفلمّسببهّزالّاالعتقادّزالّإذاّاالعتقادّأوجبهّماّفإنّضدهّبوجودّأوّسببهّّبارتفاعّاألمرّارتفاعّبين

ّوالتوبةّاإلسالمّيرفعهاّّوغيرهّوسلمّعليهّهللاّصلىّيالنبّعلىّونحوهاّالفريةّمنّاالعتقادّيوجبهّلمّوماّالسببّبعودّ
ّهذاّضعفّلوّلكنّوقوعهّينافيّوتركهّضدهّّفعلّعلىّالجازمّوالعزمّعاقبتهّوسوءّاألمرّهذاّقبحّإذّللضدّالضدّرفع
ّردمجّيوجبهّلمّسبّمنّيتوبّأنّبينّالحقيقةّفيّفرقّالّأنهّيبينّفهذاّّعملهّعملّالمقتضيّالسببّمقاومةّعنّالدافع
ّ.ّالسبّذلكّلعدمّالموجبةّبالتوبةّمسلمّسبّمنّيتوبّأنّوبينّالسبّذلكّلعدمّالموجبّّبهّباإليمانّالكفر

ّفحملهّإليهّسبيلّفالّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّحرمهّقدّهذا:ّلهّوقيلّعنهّفزجرّأمرّفيّغرضّلهّبرجلّهذاّواعتبر
ّجددّإنهّثمّالنبوةّفيّيشكّالّأنهّمعّهللاّوبينّبينهّفيماّّوقبحّلعنّأنّعلىّالمطلوبّلفواتّالغضبّوقوةّالشهوةّفرط

ّحقّبغيرّمسلمّمالّيأخذّأنّأرادّورجلّكلمتهّمنّباكياّيزلّولمّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّعلىّوصلىّوتابّإسالمه
ّكلمتهّمنّهذاّبةتوّّأليستّكلمتهّمنّخائفاّيزلّولمّالرجلّلذلكّواستغفرّهذاّمنّتابّإنهّثمّسراّوقبحّفلعنّمنهّّفمنعه
ّهذهّإلىّهذهّكنسبةّهذهّإلىّهذهّنسبةّلكنّكلمتهّّلعظمّأعظمّتكونّأنّيجبّهذاّتوبةّكانتّوإنّكلمته؟ّمنّهذاّكتوبة

ّفتابّالتلفّمهواةّفيّوكانّاالعتقادّذلكّفيّضاالّكانّأنهّلهّتبينّثمّكذاباّّيعتقدهّمنّويقبحّيلعنّإنماّمنّبخالف
ّ.ّأوجبهّماّجميعّفيهّيندرجّفإنهّمثلهّتوبةّاالعتقادّّذلكّمنّورجع
ّودلتّاإلسالمّبعدّعنهّّيعفوّأنّسئلّمعاهدّأوّمرتدّسبّبلغهّإذاّكانّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّهذاّيقررّومما
ّيجزّلمّالحدّتسقطّمغفرةّضمنهاّفيّماّبهاّلهمّيغفرّالتوبةّمجردّكانّولوّوتوبتهّبعدّإسالمهّقتلهّجوازّعلىّسيرته

ّ.ّالمؤمنينّمنّغيرهّيملكهاّكماّالتوبةّبعدّسبهّمنّعلىّالعقوبةّيملكّكانّأنهّمفعلّذلكّ
ّالّتسقطّلمّأمّأسقطتّسواءّّحالّوبكلّال؟ّأمّالرسولّحقّتسقطّهلّهللاّوبينّبينهّفيماّالسابّتوبةّفيّالكالمّفهذا

ّالمرتدّتوبةّفإنّالعهدّنقضّمحضّأوّالردةّلمحضّّمقتولّهو:ّيقالّأنّإالّللحدّمسقطّإظهارهاّأنّذلكّيقتضي
ّ.ّللقتلّمسقطّمقبولّّالعهدّنقضّجردّمنّوإسالمّمقبولة
ّاألرضّفيّوسعىّحاربّّمنّبمنزلةّمغلظّونقضّمغلظةّلردةّمقتولّهذاّأنّالقاطعةّباألدلةّمضىّفيماّقدمناّوقد

ّ.ّفسادا
ّحقّوبقيّهللاّحقّسقطّّتابّثمّآلدميّوحقّهللّحقّحقانّبهاّتعلقّإذاّالعقوبة:ّقال"ّآلدميّحقاّيقتل:ّ"قالّمنّثم

ّ.ّاآلدميّّحقّوبقيّهللاّحقّسقطّتابّإذاّالتائبّوهذاّالقودّمنّاآلدمي
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ّسيأتيّماّعلىّالرسولّسبّّمنّوبينّهللاّسبّمنّبينّيسوىّوقدّالمحاربّبمنزلةّهو:ّقال"ّهللّحداّيقتل:ّ"قالّومن
ّ.ّتعالىّهللاّشاءّإن

ّوقدّمطلقاّمقبولةّالتوبةّهذهّّأنّعلىّمبنيّهذا:ّقلنا"ّمنهّنقبلهاّأنّوجبّلتوبةاّأظهرّإذا:ّ"الثانيةّالمقدمةّفيّوقولهم
ّ.ّفيهّالكالمّتقدم
ّ:ّوجهينّمنّهناّالجوابّثم

ّونقبلّبعدالتهّونحكمّالقاذفّّتوبةّنقبلّكماّإسالمهّبصحةّونحكمّالتوبةّهذهّمنهّنقبلّفإناّذلكّبموجبّالقول:ّأحدهما
ّالواجبةّالحدودّمنّشيءّعنهّيسقطّلمّعليهّالقدرةّبعدّتابّّومنّعنهّالقتلّسقوطّفيّمالكالّلكنّوغيرهمّالسارقّتوبة
ّعليهّالحدّبإقامةّيطهرّأنّتوبتهّقبلناّإذاّالعبادّحقوقّتسقطّعنهّلمّقبلهاّتابّومنّّالنقضّأوّالردةّعلىّزائدّبقدر

ّهذهّهل:ّفيّالكالمّوإنماّهللاّإلىّذلكّفإنّمطلقاّلهّهللاّومغفرةّتوبتهّصحةّفيّننازعّّالّنحنّأناّوذلكّهؤالءّكسائر
ّوهذاّلهّتطهيراّالحدّعليهّّونقيمّوتوبتهّإسالمهّنقبلّقدّفإناّذلكّعلىّيدلّماّالحديثّفيّوليسّعنهّللحدّمسقطةّّالتوبة
ّ.ّإسالمهّبصحةّالحكمّمعّمحضاّحداّيقتلهّمنّجواب
ّيقتلهّمنّجوابّوهذاّخالفهّّثبتّقدّوهناّشرعيّطريقبّخالفهّيثبتّلمّإذاّالظاهرّقبولّفيّالحديثّهذاّأن:ّالثاني
ّ.ّبإسالمهّيوثقّفالّالعهدّحالّفيّّزنديقّأنهّعلىّبناءّأيضاّالذميّيقتلّمنّبهّيجيبّوقدّلزندقته
ّاإلسالمّإلىّطريقّوالّّيسلمواّألنّنقاتلهمّإنماّألناّجازّفإنماّالقتلّمعاينةّعندّونحوهماّوالمرتدّالحربيّإسالمّوأما
ّيسلمّلمّأوّأسلمّكافرّكلّقتلّلوجبّوإالّكاذبينّّالباطنّفيّكانواّوإنّمنهمّذلكّقبولّفوجبّبألسنتهمّيقولونهّامّإال
ّاإليمانّإليهّيحببّهللاّإنّثمّكارهاّاآلنّيسلمّقدّإنهّثمّباطلّوهذاّدائماّالقتالّّيكونّبلّيسلمواّحتىّالمقاتلةّتكونّوال

ّفسادّعلىّّيدلّدليلّوالّونحوهّالسيفّمنّلرهبتهّأوّونحوهّالمالّفيّغبتهلرّيسلمّمنّأكثرّكذلكّقلبهّّفيّويزينه
ّ.ّإليهّيلتفتّالّوهذاّبحقّعليهّمكرهاّكونهّإالّاإلسالم

ّلقتلهّالمرتدّنقتلّوكماّبمسلمةّّلزناهّأوّالنفسّلقتلهّالذميّنقتلّكماّالسبّمنّجرمهّمنّمضىّلماّنقتلهّفإنماّهناّأما
ّنحنّبلّيسلمّأنّعلىّمقاتلتهّتجبّوالّيسلمّأنّقتلهّّبإرادةّمقصودناّفليسّتقريرهّتقدمّكماّالطريقّولقطعهّمسلما
ّقتلهّوجوبّذلكّيمنعّلمّإسالمهّصححناّفإنّأسلمّفإذاّالجريمةّهذهّمثلّعلىّألمثالهّّونكاالّآذاناّماّعلىّلهّجزاءّنقتله

ّلمّوإنّّإسالمهّبصحةّحكمّوإنّعلمناهّفيماّوفاقاّيقتلّفإنهّقتلّوقدّالقدرةّبعدّأسلمّإذاّالمرتدّأوالناقضّكالمحاربّ
ّ:ّوجهينّمنّوالمرتدّالحربيّوبينّبينهّفالفرقّإسالمهّيصحح
ّأنّعلىّدليلّارتدّلماّللردةّّإظهارهّبلّظاهرهّبخالفّباطنهّأنّعلىّدلّماّمنهّيتقدمّلمّوالمرتدّالحربيّأن:ّأحدهما

ّمنّيظهرهّبماّيوثقّفلمّعقدهّفسادّعلىّدلّماّأظهرّّوقدّالملإلسّمظهرّزالّماّوهذاّصحيحّاإلسالمّمنّيظهرهّما
ّبعدّاإلسالمّأظهرّفإذاّوغدرهّجنايتهّفثبتتّسبّوقدّيسبّالّأنّعلىّعاهدناّقدّّالعهدّناقضّوكذلكّذلكّبعدّاإلسالم

ّأصبحّاإذّفكيفّّبذلكّيفّلمّوهوّفقطّالسبّإظهارّمنّممنوعاّكانّفإنهّويغدرّيخونّأنّأولىّكانّليقتلّّأخذّأن
ّصارّبهّيفّلمّفإذاّدينهّفيّعليهّمحرماّّكانّبلّالسبّمنّفعلهّفيماّعذرّلهّيكنّولمّوإسراره؟ّإظهارهّمنّممنوعا

ّ.ّالعهدّفيّالمنافقينّمن
ّوالحكمّمنهّقبولهّوجبّّقدرتهّبحسبّأردناهّماّأعطاناّفإذاّيسلمّأنّمنهّنطلبّنحنّالمرتدّأوّالحربيّأن:ّالثاني

ّتابّإذاّكماّعليهّالواجبّالقتلّنفسهّعنّليدرأّأسلمّّأنماّظهرّأسلمّفإذاّعيناّالقتلّإالّمنهّطلبنّالّوالسابّبصحته
ّماّيسقطّفالّاإلسالمّهذاّصحةّالظاهرّيكونّفالّأخذهمّبعدّالجناةّسائرّتابّّأوّأسلمّأوّعليهّالقدرةّبعدّالمحارب

ّ.ّقبلهّالحدّّمنّوجب
ّإالّاإلسالمّمأخوذّأوّمقاتلّّوهوّيظهرّأنّيمكنّفالّليسلمّويقاتلّحاضرّفرلكّيقتلّوالمرتدّالحربيّأنّاألمرّوحقيقة
ّسائرّبمنزلةّكونهّأوّالكفرّعلىّلمقامهّيقتلّلمّوالناقضّّالسابّوهذاّهكذاّإالّبذلهّيمكنّالّإذّمنهّقبولهّفوجبّمكرها
ّمنهّتطلبّلمّالتيّالتوبةّبذلّقدّويكونّقتلهّفيّمؤثرّالسبّأنّعلىّاألدلةّالدالةّّمنّذكرناهّلماّالمعاهدينّغيرّالكفار

ّ.ّمنهّتقبلّفالّللعقوبةّّاألخذّحالّفي
ّ.ّقتلهّبوجوبّّالقولّمعّالحالّهذهّفيّالسابّهذاّإسالمّبصحةّالحكمّينبنيّالمأخذينّهذينّوعلى
ّ.ّالمالكيةّمنّوغيرهّالقاسمّابنّقولّمقتضىّوهوّإسالمهّبصحةّيحكمّال:ّأحدهما
ّإذاّالمسلمّوأماّالحدّإقامةّّوجوبّمعّالذميّفيّوأصحابهّأحمدّاإلمامّكالمّيدلّوعليهّالمهإسّبصحةّيحكم:ّوالثاني
ّاإلسالمّهذاّبصحةّقال"ّهللّمحضاّحداّأوّآدميّحقّلكونهّّالسبّعلىّعقوبةّيقتل:ّ"قالّفمنّأسلمّأنّبعدّقتلّثمّسب
ّ.ّالشافعيّبأصحاّمنّيقتلّقالّمنّقولّوهوّوغيرهمّأصحابناّّمنّكثيرّقولّوهذاّوقبله
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ّالزنادقةّأحكامّاإلسالمّّإظهارّبعدّقتلّإذاّعليهّأجرى"ّلزندقتهّيقتل:ّ"قالّومن"ّهللاّسبّمنّيقتل:ّ"قالّمنّوكذلك
ّالنبيّقبولّمنّبهّاحتجّعماّالجوابّينبنيّذلكّّوعلىّأصحابناّبعضّكالمّيدلّوعليهّالمالكيةّمنّكثيرّقولّوهو
ّفهذاّالجملةّفيّمنهمّاإلسالمّظاهرّقبولّفيّتكونّأنّإماّالحجةّفإنّالمنافقينّّمنّاإلسالمّظاهرّوسلمّعليهّهللاّصلى

ّ.ّذكرهاّتقدمّقدّأوجهّأربعةّمنّّفيهّحجةّال
ّعندّتقومّالبينةّأنّفأماّبخالفهّّتكلمواّأنهمّينكرونّوكانواّخالفهّعنهمّيثبتّلمّحيثّمنهمّقبلّإنماّاإلسالمّأن:ّأحدها
ّ.ّاألمرّبادئّفيّيكونّأنّإالّقطّيقعّلمّفهذاّعنهّّفيكفّبعينهّرجلّكفرّعلىّموالسالّالصالةّعليهّهللاّرسول
ّإلىّالتنفيرّوخشيةّالتأليفّلمصلحةّعليهمّأذاهمّويصبرّيدعّأنّاألمرّمبادئّفيّمأموراّاألمرّأولّفيّكانّأنه:ّالثاني

ّ.ّ{ّّعّلّيّهمّّّّواّغّلظّّّّواّلّمّناّفّقينّّّّاّلّكّفارّّّّجاّهدّّ}:ّتعالىّبقولهّذلكّنسخّأن
ّيصححّمنّجوابّوهذاّّغيرهّحداّأتىّلوّكماّالسبّحدّعليهّونقيمّاإلسالمّهذاّمنّفنقبلّبموجبهّنقولّأنا:ّالثالث
ّ.ّالسبّلفسادّحداّويقتلهّإسالمه
ّأنّمعّمنهّصدرتّمقالةّّممنّليتوبّالسيفّعلىّويعرضهّمنهمّأحداّيستتبّلمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأن:ّالرابع

ّوإالّيتبّلمّفإنّيستتابّأوّعيناّيقتلّأنّفإماّوالزندقةّّبالكفرّعليهّشهدّإذاّمنهمّالرجلّفإنّوجوبهّعلىّمجمعّاهذ
ّ.ّقتل
ّمنّوالتبريّبالشهادتينّّبالنطقّمنهمّيكتفيّأنهّفيهّقيلّماّأقلّبلّقائالّبهّأعلمّفماّالجحودّبمجردّمنهّاالكتفاءّوأما
ّأوّالنفاقّثبوتّإماّوهوّشرطهّلفواتّالحكمّهذاّتركّّأنّعلمّهكذاّكانتّالمنافقينّيفّالسيرةّتكنّلمّفإذاّالمقالةّتلك

ّ.ّذلكّفنسخّالدينّقويّحتىّالضعفّحالّفيّالتأليفّّمصلحةّأوّالحدّإقامةّعنّالعجز
ّيعفوّأنّلهّكانّوسلمّّعليهّهللاّصلىّأنهّوهوّخامسّجوابّفعنهّسبّممنّاإلسالمّظاهرّبقبولّاالحتجاجّكانّوإن
ّ.ّبعدهّالناسّمنّألحدّالعفوّهذاّوليسّحياتهّفيّشتمهّمنع

ّعنهّالقتلّسقطّوحاربّّالعهدّنقضّمنّكلّوليسّدمهّلحلّبيانّفهوّمحارباّغادراّالسابّالصحابةّتسميةّوأما
ّيوجبّفساداّالسبّكونّمعّمحارباّتسميتهّبلّّبمسلمةّزنىّأوّعليهّالطريقّقطعّأوّمسلماّقتلّلوّماّبدليلّبإسالمه

ّّ.تقدمّكماّاآليةّحكمّفيّولهدخ
ّاألولىّالمسألةّفيّتقدمّقدّّكلهّذلكّعنّفالجوابّعنهمّعفاّثمّوسبوهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّهجواّالذينّوأما
ّعلىّيدلّماّهؤالءّفيّوليسّينتقمّوأنّيعفوّأنّفلهّّعلمّإذاّالرسولّحقّفيهّغلبّالسبّأنّوبيناّقصصهمّذكرناّلما
ّ.ّيسبهّولمّيهجهّلمّمنّوبينّبينهمّوالتفريقّمعهّأحوالهمّتأملّلمنّوصفحهّّعفوهّمعّعنهمّسقطتّإنماّالعقوبةّأن

ّوالمعاهدّوالمسلمّعرضّّأوّمالّأوّدمّمنّالمسلمينّمنّأصابهّبماّيؤخذّالّوالحربيّمحاربينّكانواّفهؤالءّوأيضا
ّ.ّبذلكّيؤخذ

ّمنّمنعهمّالذمةّعقدّفإنّّغلط"ّوالمالّالدمّحلّيعتقدّملّوإنّالحربيّيعتقدهّكماّالسبّحلّيعتقدّالذمي:ّ"وقولهم
ّللدينّتحريمهّيعتقدّلمّإنّفهوّوأبلغّوأموالناّدماءناّّمنعهمّكماّنبيناّيسبواّأنّعنّالكفّعليهمّوأوجبّدينناّفيّالطعن
ّدينهمّسبّنعّنكفّأنّعلىّنعاهدّلمّونحنّوأعراضهمّوأموالهمّدمائهمّفيّّنحنّكاعتقادناّللعهدّتحريمهّيعتقدّفهو

ّفأينّّوإالّعليهمّأحكامناّجريانّيلتزمواّوأنّشئناّماّدارناّفيّيظهرواّأنّعلىّعاهدناهمّبلّمعايبهمّّوإظهارّالباطل
ّ.ّالصغار؟

ّهذا:ّقلنا"ّالحدودّمنّحداّّيقتلّأوّالسابّالحربيّيقتلّكماّوحرابهّلكفرهّيقتلّأنّفإماّسبّإذاّالذمي:ّ"قولهمّوأما
ّقتلّإذاّالذميّفإنّاألصليّالحربيّبمنزلةّالذمةّبعدّّحاربّمنّوليسّالذمةّبعدّوحرابهّلكفرهّليقتّبلّمنتشرّتقسيم
ّسائرّوكذلكّالفسادّبهذاّالعهدّلنقضّقتلّالدمّوليّعفاّفلوّالقودّعليهّوجبّّوأنهّالعهدّنقضّأنهّعليهّاجتمعّمسلما
ّلحرابهّقتلّوإذاّإجماعاّّاألصليّالحربيّكحكمّيهافّحكمهّوليسّفعلهاّإذاّالذميّبهاّيقتلّبالمسلمينّالمضرةّّاألمور
ّالواضحةّباألدلةّبيناّوقدّلآلخرّقسيماّأحدهماّيجعلّّحتىّالوصفينّبينّتنافيّفالّالحدودّمنّحدّفهوّالعهدّبعدّوفساده

ّمساكواإلّتركهّالذمةّّعليهّأوجبتّالذيّنبيناّسبّعلىّعقوبةّأوّحدّبلّعهدّذيّغيرّكافراّكونهّلمجردّقتلهّليسّأن
ّمماّونحوهّالزناّكحدّهوّوليسّغادراّمحارباّّبالسبّيصيرّوأنهّلدمهّالعاصمّالعهدّلنقضّمستلزمّالسبّأنّمعّعنه
ّ.ّالمحاربةّّحدّبهّالحدودّأشبهّوإنماّفيهّعليناّمضرةّال

ّ:ّأجوبةّثةثالّعنهّالكالمّّففي"ّالجلدّإالّيوجبّالّالقدرّوهذاّالعرضّانتهاكّمنّأكثرّالسبّفيّليس"ّقولهمّوأما
ّينتقضّلمّالعهدّتنقضّّالّللجلدّالموجبةّواألمورّالجلدّإالّيوجبّلمّإذاّفإنهّالمسألةّرأسّفيّكالمّهذاّأن:ّأحدها
ّالّوأنهّذلكّفعلّإذاّالذميّقتلّوجوبّعلىّمخالفتهاّّتحلّالّالتيّالدالالتّقدمناّوقدّالمسلمينّبعضّكسبّبهّالعهد
ّفإنهّالرسولّعرضّانتهاكّوأماّالجلدّيوجبّالمسلمينّعمومّعرضّانتهاكّّأنّوبيناّذلكّمعّدمهّيعصمّلهّعهد
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ّالتزامهّّمعّالقتلّيوجبّبماّأتىّفقدّالرسولّعرضّانتهكّفمتىّالعرضينّعنّاإلمساكّعلىّصولحّّوقدّالقتلّيوجب
ّالعقوبةّقدارمّفيّغيرهّوعرضّّالرسولّعرضّبينّوالتسويةّزنىّأوّالطريقّقطعّلوّكماّيقتلّأنّفوجبّيفعلهّالّأن
ّ.ّالقياسّأفسدّمن

ّوالثناءّوالسالمّالصالةّّمنّيقابلوهّأنّالخلقّجميعّعلىّهللاّأوجبّقدّعرضّفإنهّتكلفاّيعدّبينهماّالفرقّفيّوالكالم
ّالبيتّأهلّفيّالحرمةّورعايةّلألمرّوالطاعةّّالكالمّفيّوالتواضعّوالتوقيرّوالتعزيرّوالتعظيمّوالمحبةّوالمدحة

ّوجبتّبهّالمؤمنونّوعبادهّوكتابهّهللاّدينّقامّبهّعرضّالمؤمنينّّعلماءّمنّأحدّعلىّبهّخفاءّالّبماّواألصحاب
ّوبينهّبينهّوجمعّبذكرهّذكرهّهللاّقرنّعرضّللناسّأخرجتّأمةّخيرّاألمةّهذهّكانتّّبهّآلخرينّوالنارّلقومّالجنة
ّوطاعتهّلهّبيعةّبيعتهّوجعلّواحدةّّكتابةّفي

ّهذاّمنتهكّعقوبةّتجعلّّأنّكفراّسبهّيكنّلمّلوّأفيليقّقدرهاّيقدرّوالّتحصىّالّخصائصّإلىّلهّأذىّوأذاهّلهّطاعة
ّ.ّغيره؟ّعرضّمنتهكّكعقوبةّالعرض

ّولعنهّرجلّفسبهّخصوصاّّوالّعموماّبهّيؤمنواّأنّأخرىّأمةّعلىّيوجبّولمّأمةّإلىّبعثهّنبيناّهللّأنّفرضناّولو
ّقياسّمنّأفسدّهذاّسواء؟ّالمؤمنينّمنّواحداّسبّّمنّوعقوبةّعقوبتهّإنّ:يقالّأنّأفيجوزّأولئكّإلىّبنبوتهّعالما
ّ.ّالرباّمثلّالبيعّإنما:ّقالواّالذين
ّدماءناّعليهّحرمّكماّالسبّّدينهّفيّعليهّحرمّوبينهّبينناّالذيّالعهدّفإنّنسلمّال:ّقلنا"ّذلكّحلّيعتقدّالذمي:ّ"قولهم

ّأنّيعلمّكانّإنّثمّعليهاّنصالحهّلمّالتيّالعظائمّمنّّعظيمةّفعلّقدّنهأّيدريّالسبّأظهرّإذاّفهوّوأعراضناّوأموالنا
ّأوّشربّأوّسرقّأوّزنىّكمنّبالتحريمّالعلمّيكفيهّالحدودّمرتكبّألنّيجبّّفالّوإالّفبهاّالقتلّعندناّذلكّعقوبة
ّوأنّذلكّّعلىّبةعقوّالّأنّيظنّكانّوإنّالمشروعةّالعقوبةّعوقبّذلكّتحريمّعلمّإذاّفإنهّالطريقّّقطعّأوّقذف

ّ.ّمشروعّهوّماّدونّعقوبته
ّعليهمّليسّأوّبنبيّليسّّأنهّيعتقدونّماّأكثرّباطالّديناّكانّوإنّللنبيّواللعنةّالسبّلهمّيبيحّالّدينهمّفإنّوأيضا
ّام:ّأحدهماّنوعانّالسبّأنّعلىّذلكّيعتقدونّّالّأكثرهمّأوّمنهمّفكثيرّجائزةّوسبهّلعنتهّأنّيعتقدواّأنّأماّإتباعه
ّ.ّحلهّيعتقدونّالّأنهمّريبّالّالثانيّفهذاّّبهّيكفرواّلمّما:ّوالثانيّواعتقدوهّبهّكفروا
ّالجريمةّتلكّنفسّعلىّوعوقبّّعهدهّانتقضّفعلهّإذاّفإنه"ّالعهدّانتقضّفعلهّفإذاّذلكّتركّعلىّصولح:ّ"قولهمّوأما
ّوشتمّالطريقّوقطعّوسرقّقتلّمنّوحالّلناّأذىّغيرّّمنّالحربّبدارّولحقّالعهدّتركّمنّحالّيستويّكانّوإال

ّّ.يجوزّالّوهذاّالعهدّنقضّمعّالرسول
ّالكتابّمنّالشرعيةّاألدلةّّتقدمتّوقدّفصحيح"ّشرعيّدليلّإلىّيفتقرّشرعيّحكمّحداّالقتلّكون:ّ"قولهمّوأما

ّصرفاّسانااستحّذلكّيثبتّولمّللقتلّموجبّخصوصيتهّّحيثّمنّالسبّنفسّأنّعلىّالدالةّوالنظرّواألثرّوالسنة
ّالكتابّعليهّدلّوبماّوتنبيههّالشارعّإيماءّعليهّدلّوماّالصحابةّوآثارّبالنصوصّّأثبتناهّبلّمحضاّواستصالحا

ّإذاّسيماّالّالقتلّّإالّيصونهّالّأنّيوجبّالتيّالعرضّلهذاّوالحرمةّالسبّلهذاّالخصوصيةّمنّاألمةّوإجماعّّوالسنة
ّفيّساوىّإذاّقدراّالعالمينّأعظمّهوّمنّّمقدارّالقلوبّفيّوصغرّعقابهّةبخفّحرمتهّوخفةّانتهاكهّعلىّالداعيّقوي
ّالشريعةّقلبّمنّيستريبّفهلّماكرّومنافقّغادرّكافرّمنّالدينّّأعداءّبذكرهّوتمضمضّوعمرواّزيداّالعرضّقدر

ّربّةبحرمّمتعلقةّوحرمتهاّالمخلوقينّحرماتّأعظمّهيّالتيّالحرمةّهذهّحفظّتوجبّّمحاسنهاّأنّلبطنّظهرا
ّالتعدادّمعنىّفيّاتحادهماّّمفسدتانّفإنهماّواالرتدادّالكفرّعنّالنظرّقطعّمعّالناس؟ّمنّواحدّدمّبسفكّالعالمينّ

ّننبهّوإنماّالشرعيةّالخاصةّاألدلةّمنّفيهاّلماّالمسألةّهذهّّفيّإليهاّنحتجّلمّفإناّالمرسلةّالمصالحّفيّنتكلمّاآلنّولسنا
ّتطلعّماّإذاّوالنفوسّانقياداّأسرعّحكمتهّفهمتّماّإلىّالقلوبّألنّالشرعّلحكمةّّبياناّذلكّفيّالمصلحةّعظمّعلى
ّعقوبةّالقتلّيجعلّّبأنّيقضيّالرأيّاجتهادّلكانّأثرّوالّنصّالمسألةّفيّيكنّلمّلوّثمّأكباداّأعطشّمصلحتهّّعلى
ّقاعدةّمنّلهّأخذاّللقتلّاموجبّلكانّذلكّّعنّتجردهّفرضّلوّحتىّردةّأوّكفراّكونهّلعمومّالّلخصوصهّالجرمّهذا

ّمقابلةّفيّوأدناهاّأوسطهاّمقابلةّفيّوأوسطهاّالجناياتّأرفعّمقابلةّّفيّالعقوباتّأعلىّيجعلّفإنهّالشرعّفيّالعقوبات
ّعلىّّالجنايةّوبينّبينهاّتسويةّالحبسّأوّبالجلدّفتقابلّاألذىّمقابلةّفيّتجعلّأنّتمتنعّانفردتّّإذاّالجنايةّفهذهّأدناها
ّفيّومثلهّاالجتهادّأنواعّّأفسدّمنّهذاّأنّالشرعّبأسبابّنظرّأدنىّلهّمنّعلىّيخفىّالّفإنهّوعمروّدزيّعرض
ّالسابةّالجاريةّيدّقطعّحتىّأميةّأبيّبنّالمهاجرّاعتقدهّكماّاألوسطّفيّجعلهّتخصهاّوأماّعقوبةّمنّخلوهاّالفساد
ّوألنهّالحرماتّأشرفّّعلىّجنايةّالجنايةّألنّعنهّهللاّرضيّالصديقّبكرّأبوّعليهّأنكرهّكماّأيضاّفباطلّثنيتهاّّوقلع
ّ.ّالقتلّوهوّالعقوباتّبأعلىّتقابلّأنّّفتعينّاألعضاءّمنّعضوّقطعّمنّالعقوباتّأوسطّوبينّبينهاّمناسبةّال
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ّعدّلماّالجناياتّبأعلىّّإلحاقهاّالواجبّأنّفيّمستريبّاسترابّثمّيتبعّأثرّفيهاّمعناّوليسّالسبّنازلةّبناّنزلتّولو
ّلهاّليسّأنهّفرضّفإذاّباالعتبارّالشرعّلهاّيشهدّّالّأنّبحيثّمرسلةّليستّالمصلحةّهذهّومثلّالفقهاءّبصراءّمن

ّبالمصلحةّيعملّلمّوإذاّالكليةّباألصولّأشبهّهوّبماّفيهاّيحكمّأنّفيجبّّفيهاّالحكمّمنّبدّوالّبهّتلحقّخاصّأصل
ّ.ّالفسادّيحبّالّوهللاّبالمفسدةّّالعملّلزم
ّوالّأثرّفيهاّيكنّلمّإذاّالمصالحّّمنّالضربّهذاّفيّيختلفونّقدّوغيرهمّأصحابناّمنّالجملةّفيّالعلماءّأنّشكّوال

ّوربماّأفرادهاّمنّجعلتّإنّونحوهّالمسلمّالجاسوسّقتلّّمثلّأفرادهاّبعضّفيّيتوقفّقدّأحمدّواإلمامّخاصّقياس
ّإلىّيضطرونّأنهمّعلمّالفقهاءّتصاريفّتأملّومنّخاصّسقياّأوّأثرّفيهاّمعهّّيكنّلمّإذاّتركهاّوربماّبهاّعمل

ّأصحابناّّمنّوالكالمّالجدلّأهلّمنّالطوائفّاعتبارهاّفيّيخالفّولمّاألصولّمنّأصالّيخالفّّلمّإذاّرعايتها
ّعلىّوالكالمّشيءّفيهّلججّممنّّالفقهّوذوقّاعتبارهاّمنّبدّالّأنهّلعلمواّالفقهاءّمخاضّخاضواّأنهمّولوّوغيرهم

ّغيرهمّفيلزمونّالثانيّالقسمّفيّيتكلمونّإنماّوالجدلّالكالمّّوأهلّآخرّشيءّالمسائلّأعيانّمعرفةّغيرّمنّاشيهحو
ّوللتفاصيلّإحاطيةّوعموماتّكليةّأموراّإالّيعرفّالّمنّكالمّالفقهّفيّويتكلمونّّالتزامهّعلىّيقدرونّالّما

ّّ.المسائلّأعيانّعرفّمنّيدركهاّودالئلّنظرّّخصوص
ّفيهاّمضرةّالمسلمينّّيضرّوجهّعلىّالعهدّونقضّارتدّمنّكلّعلىّالقياسّوهوّالخاصّبالقياسّأيضاّاهوأثبتن

ّ.ّبينهماّفرقتّاألصولّوأنّّالعهدّنقضّومجردّالردةّمجردّمنّأخصّهذاّأنّوبيناّبالقتلّالعقوبة
ّتتناولهّالّوناقضّمرتدّّمنّأسلمّملّالعاصمةّواألدلةّفعلهّبماّدمهّحلّهذاّأنّوبيناّدمهّلحقنّبالنافيّأيضاّوأثبتناه
ّ.ّمعنىّوالّلفظا

ّاالستقصاءّموضعّهذاّليسّّلكنّقطعاّباطلّقولّوهوّالفقهاءّعليهّماّخالف"ّيصحّالّاألسبابّفيّالقياس:ّ"وقولهم
ّ.ّذلكّفي

ّقطعاّعلمّبمارّبلّيتعذرّوقدّّيمكنّقدّبلّاإلطالقّعلىّهذاّنسلمّال:ّقلنا"ّمتعذرّوقدرهاّالحكمةّنوعّمعرفة:ّ"وقولهم
ّ.ّوزيادةّاألصلّفيّالموجودةّالحكمةّعلىّمشتملّالفرعّألن

ّإلىّواإلضافةّسبباّيكونّّأنّيمنعهّالّالسببّسببّفإنّكذلكّليس"ّسبباّيكونّأنّعنّالسببّيخرجّهو:ّ"وقولهم
ّ.ّضروريّبهاّوالعلمّالسببّسببّإلىّاإلضافةّفيّتقدحّالّالسبب
ّبماّالمقترنةّبالردةّيلحقّّهوّبل:ّقلنا"ّبهاّالسبّإلحاقّيجوزّماّحداّللقتلّوجبةالمّالجناياتّفيّليس:ّ"قولهمّوأما

ّكماّالمغلظةّاألمورّبتلكّالحاصلّالفسادّمنّأبلغّّالسبّفيّالحاصلّالفسادّوإنّيغلظهّبماّالمقترنّوالنقضّيغلظها
ّتقدمّكماّنفسهّفيّأصلّهوّبلّهبّيقاسّأصلّعنّمستغنّالحكمّهذاّأنّعلىّّالشرعيةّاألصولّمنّبشواهدهّبيانهّتقدم
ّبعدّالسابّّهذاّعنّالكفّبوجوبّالقولّأنّوذلكّبرهاناّمنهّوأبهرّبياناّمنهّأنورّهوّبماّيقابلّالكالمّّهذاّإنّثم

ّبينهماّومنّالفرقّظهورّمعّالعهدّّوناقضيّالمرتدينّبعضّعلىّلهّقياسّإالّعليهّدليلّالّقولّدمهّحلّعلىّاالتفاق
ّفيّتباينهماّمعّسببّعلىّلسببّّقياسّعاصماّسبباّهذاّجعلّفإنّفاسداّقياسهّكانّويفارقهّيخالفهّماّعلىّالشيءّقاس
ّفيّبهذاّلناّعهدّوالّالعقوباتّمنّاألعراضّعلىّالجنايةّّأعظمّهوّالذيّللسبّإخالءّإنهّثمّوقدرهاّالحكمةّنوع

ّبابّفيّالناسّأعراضّمنّأهونّكونهلّموجباّللقتلّموجباّلكونهّوجعلّالقياسّّعنّخارجّحكمّإثباتّفهوّالشرع
ّالوجوبّّفيّتغلظهاّيكونّالّالعقوباتّفإنّاألصولّموجبّعنّوخروجّمقتضاهاّضدّالعلةّعلىّتعليقّّوهذاّالسقوط

ّبعضّفيّهللاّكحقوقّغليظةّأوّّكانتّخفيفةّسقطتّيسقطّمماّجنسهاّكانّإنّلكنّقطّالسقوطّفيّلتخفيفهاّسببا
ّ.ّالعبادّكحقوقّغليظةّأوّكانتّخفيفةّتسقطّولمّالمواضع

ّخلفائهّوسنةّوسلمّعليهّّهللاّصلىّهللاّرسولّسنةّصريحّويخالفّهللاّكتابّيخالفّقولّالسابّباستتابةّالقولّإنّثم
ّالمعروفّيخالفّقولّعليهّلهّعقوبةّوالّالمسلمّأوّّالذميّأسلمّإذاّالسابّعلىّللرسولّحقّالّبأنّوالقولّوأصحابه

ّيلحقّأنّإالّنظيرّوالّأصلّلهّليسّحكماّويثبتّالشريعةّأصولّويخالفّّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسيرةّمن
ّ.ّلهّمثالّليسّبما

ّيضرّبماّللعهدّونقضّّمحاربةّفهوّسبّكلّأنّبيناّوإنماّللقتلّموجبّالسبّمجردّأنّندعّلمّأنا:ّالثانيّالجواب
ّهذاّفسادّفإنّالتأثيرّعديمّالسبّخصوص:ّيقالّّأنّيجوزّوالّالعهدّونقضّالسبّاألمرينّبمجموعّفيقتلّالمسلمين

ّوإنماّالمعهودةّاألسبابّعنّخارجاّسبباّنثبتهّفلمّكذلكّكانّوإذاّتأثيرهّعلىّّالقاطعةّاألدلةّمنّذكرناهّبماّقطعاّمعلوم
ّتحتمبّتغلظّالمحاربةّّفيّقتلهّقدّكانّإنّثمّدمهّلحلّموجبّالنفسّقتلّأنّكماّالكفرّوهوّالمعروفّللسببّّمغلظّهو

ّحتى"ّقصاصاّوالّقوداّقتل"ّفيهّيقالّالّالطريقّقطاعّمنّالمقتولّأنّاألولياءّومعلومّإلىّفيهّاألمرّبقيّوإالّالقتل
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ّهناّكذلكّّالمحاربةّفيّالقتلّوهوّجنايتهّخصوصّإلىّالقتلّيضافّوإنماّالقودّعليهّيجبّمنّأحكامّّعليهّيرتب
ّ.ّالمحاربةّخصوصّهوّالموجب
ّمؤثرّالسبّأنّفيّنصوصّّهي:ّقلنا"ّالسبّلخصوصّأوّالمحاربةّلمجردّالقتلّكونّبينّترددةمّاألدلة:ّ"وقولهم
ّإنما:ّيقالّوأنّلهّالشرعّاعتبارّبعدّخصوصهّإهمالّّيجوزّفالّعهدّعنّالخاليّالكفرّتأثيرّمطلقّعلىّزائداّتأثيرا
ّفيماّداللتهّقررناّكماّتخييرّغيرّمنّعيناّصاحبهّقتلّوجبّولذلكّالعهدّزوالّّمنّوطيهّضمنهّفيّماّمجردّالمؤثر
ّكماّالكفرّفروعّّمنّهذاّكانّوإنّباإلسالمّيسقطّالمباحّالقتلّأنّعلىّيدلّماّالمخالفّمعّفليسّكذلكّّكانّوإذاّمضى

ّأسلمّثمّمنهمّلهّحاللّذلكّوأنّكفارّأنهمّّالعتقادهّفانتهكهاّوأعراضهمّوأموالهمّالمسلمينّدماءّاستحلّإذاّالذميّأن
ّيقتلّأنّمثلّذميّمنّذميّذلكّاستحلّلوّولذلكّبغيرهّأوّالقتلّيوجبّّماّفيهاّكانّإنّبالقتلّإما:ّذلكّعلىّاقبيعّفإنه

ّأسلمّّوإنّمثلهّعقوبةّذلكّعلىّيعاقبّفإنهّيسبهّأوّيقذفهّأوّلهّحاللّذلكّأنّالعتقادهّمالهّيأخذّّأوّيهودياّنصراني
ّذلكّألجلّقتلّالمعاهدينّأوّالمسلمينّّأولئكّبعضّفقتلّاهدونومعّمسلمونّفيهمّقافلةّعلىّالطريقّقطعّلوّوكذلك
ّالعهدّقبلّحلهّيعتقدّبأمرّعهدهّانتقضّرجلّفهذاّالكفرّفروعّمنّهذاّّكانّوإنّذلكّبعدّأسلمّوإنّعهدهّوانتقضّحتما
ّوإنّّقتلهّفيّؤثرمّالقتلّومنّالكفرّمنّواحدّوكلّذمياّالمقتولّكانّإذاّالفقهاءّمنّكثيرّعندّيقتلّّلمّمسلمّفعلهّولو
ّسواءّقصاصاّأوّحداّإماّيقتلّّبلّالقتلّعنهّيسقطّلمّهذاّأسلمّلوّثمّالسبّنظيرّفهذاّالقتلّبهذاّزالّإنماّعهدهّكان
ّيقتلّالتقديرينّوعلىّذمياّالمقتولّيكونّبأنّبهّيقتلّالّأوّمسلماّيكونّالمقتولّبأنّالمسلمّبهّيقتلّمماّالقتلّذلكّكان
ّلهّمستحالّّهذاّفعلّإنماّكانّوإنّدينهّأهلّغيرّمنّالمعاهدّذلكّوقتلهّمثالّالطريقّلقطعهّمهإسالّّبعدّالرجلّهذا

ّهوّبلّالكفرّلوازمّمنّليسّالفرعّهذاّّألنّوذلكّفروعهّمنّتوبةّمنهّالتوبةّفتكونّالكفرّذلكّمنّتابّقدّوهوّلكفره
ّ.ّالذمةّألجلّعليهّمحرمةّواألموالّّالدماءّتلكّأنّكماّالذمةّألجلّدينهّفيّعليهّمحرم
ّالطعنّإظهارّبينّإليهّبالنسبةّّفرقّالّإذّغلطّهذاّفإنّالسبّهذاّيستبيحّالذميّأنّاعتقادّالمسألةّهذهّفيّالغلطّومنشأ

ّيندرجّلمّفكيفّالمجردّالدينّالّالعهدّعليهّحرمهّإنماّّالجميعّإذّأموالهمّوأخذّدمائهمّسفكّوبينّالمسلمينّدينّفي
ّفرعهّأنهّمعّكفرهّمنّالتوبةّضمنّفيّالذمةّأهلّمنّدينهّأهلّغيرّمنّواحدّّلعرضّأوّاألمةّبعضّلعرضّأخذه

ّ.ّكفره؟ّمنّالتوبةّضمنّفيّوالسالمّالصالةّعليهّنبيناّلعرضّّأخذهّواندرج
ّغلط"ّباالتفاقّوالحرابّللكفرّّالثابتّالقتلّيسقطّاإلسالم:ّ"فقولهّوالحرابّللكفرّيقتلّإنماّأنهّهب:ّالثالثّالجواب

ّفيّأصابّبماّيؤخذّلمّأسلمّإذاّذلكّفإنّاألصليّوالحرابّّللكفرّالثابتّالقتلّيسقطّأنهّعلىّاتفقناّإنماّأناّذلكو
ّأنواعهّبجميعّالثابتّالقتلّأنّعلىّوافقّالذيّفمنّالطارىءّالحرابّأماّللمسلمينّعرضّّأوّمالّأوّدمّمنّالجاهلية

ّوأفسدّحاربّثمّأسلمّإذاّأماّّأسلمّثمّفيهّالمسلمينّعلىّضررّالّبماّالعهدّنقضّإذاّماّعلىّنوافقّنعمّباإلسالم؟ّيسقطّ
ّيقتلّوهوّوالسنةّالكتابّعليهّدلّكماّحالّبكلّيقتلّفهذاّّالدينّفيّطعنّأوّمسلمّقتلّأوّبمسلمةّزنىّأوّطريقّبقطع
ّأنهّيقتلّعلىّيدلّقرآنوالّالنزاعّكمحلّفهوّعليهّمجمعاّيكنّلمّوحيثّالمحاربةّفيّّقتلّإذاّكماّباإلجماعّمواضعّفي
ّ.ّاللبسّيكشفّالحرابّّأنواعّبينّوالتمييزّممنوعةّالمقدمةّفهذهّالجملةّفيّالقدرةّقبلّتابّمنّاستثنىّإنماّألنه
ّالنبيّيطالبهّولمّتوبتهّهللاّّقبلّتابّثمّاألنبياءّوقذفّهللاّوبينّبينهّفيماّسبّإذاّالمسلمّأوّالكافرّأنّمنّذكروهّماّوأما

ّكماّفهوّوالرسلّاألنبياءّفيّوقولهمّوابنهاّلمريمّاليهودّّقذفّيجبّاإلسالمّوأنّاآلخرةّفيّوالّالدنياّفيّقذفهّبموجب
ّالقتلّسقوطّفيّالخالفّإنما:ّوقالواّوغيرهمّأصحابناّبعضّبهّصرحّوقدّهذاّّمثلّفيّيسترابّأنّينبغيّوالّقالوا
ّتوبةّفيّالحكمّّوعمومّكلهاّالذنوبّمنّعبادهّعنّالتوبةّيقبلّهللاّفإنّفمقبولةّهللاّوبينّبينهّفيماّوإسالمهّّتوبتهّأماّعنه

ّبأنّللعهدّناقضاّليسّالسبّذلكّكانّفإنّذلكّّمنّالذيّتوبةّوأماّفيهاّالقولّتقدمّفقدّالمسلمّتوبةّفأماّوالذميّالمسلم
ّلمّهذاّفإنّالكفرّمنّعليهّقريّماّجميعّمنّالذميّوتوبةّويفعلهّيقولهّماّّجميعّمنّالحربيّكتوبةّمنهّفتوبتهّسراّيقوله
ّمغفرتهّعلىّّاألدلةّقامتّالذيّالسبّفإنّذكروهّعماّالجوابّيخرجّوبهّفيهّكالمناّوليسّالذمةّبعقدّّمنهّممنوعاّيكن

ّبهّواإلسرارّبالسبّالجهرّبينّالذميّّفيّفرقّوإنماّفعلهّإذاّالذميّعهدّبهّينتقضّالذيّالسبّهوّليسّباإلسالم
ّسراّالمسلمينّمنّواحداّقذفّلوّأنهّترىّأالّأمانّوالّإيمانّّمنهّيمنعهّالّالسبّمنّيسرهّماّألنّالمسلمّبخالف
ّأسلمّمتىّشيءّمنّيمنعهّمعهّعهدّالّالذيّالكافرّأنّومعلومّأسلمّثمّحربيّوهوّقذفهّّلوّكماّأسلمّثمّلذلكّمستحال
ّهناّالمسبوبّحقّسقوطّّففيّأسلمّثمّدينهّفيّحراماّيعتقدهّبماّالسبّمنّأتىّلوّنعمّللكفرّتبعاّالذنوبّجميعّعنهّّسقط
ّفيّلهّمستحالّلهّفإظهارهّللعهدّناقضاّالسبّّكانّإنّوأماّدينهّفيّمحرماّيعتقدهّبماّاألنبياءّيسبّأنّونظيرهّنظر

ّلحقّإسقاطهاّوأماّالباطنّفيّهللاّحقّتسقطّهناّفالتوبةّمستحلّغيرّّأوّمستحالّالمسلمّكقتلهّمستحلّوغيرّاألصل
ّففيهّيبلغهّلمّوإنّاستحاللهّّمنّبدّفالّالمشتومّبلغّقدّكانّإن:ّالمسلمّكتوبةّأنهّالقياسّيقتضيهّوالذيّنظرّففيهّياآلدم
ّوتابّأسلمّثمّسراّمسلماّالمعاهدّقتلّلوّكماّفهوّانتهكهّّوقدّعليهّمحرماّيعتقدهّآدميّحقّألنهّوذلكّمشهورّخالف
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ّباطناّوالّظاهراّالّبالعهدّمحرماّيعتقدهّكانّالذيّاآلدميّحقّعنهّيسقطّلمّإسالمهّّفإنّأسلمّثمّسراّماالّلهّأخذّأو
ّهللاّوإنّكلهاّالذنوبّّمنّالتوبةّيقبلّهللاّفإن"ّمقبولةّهللاّوبينّبينهّفيماّتوبتهّإن:ّ"أصحابناّمنّقالّمنّقولّمعنىّّوهذا
ّأوّظلمهّممنّصاحبهاّيستوفيهاّأنّإماّبلّمحقوقهّّتبطلّالّالتوبةّفإنّالعبادّحقوقّمنّأماّمطلقاّحقوقهّمنّالتوبةّيقبل

ّ.ّالعظيمّفضلهّمنّعنهاّهللاّيعوضه
ّلكنّوباطناّظاهراّالعبادّّوحقوقّهللاّحقوقّتسقطّكفرهّفيّيستحلهّكانّشيءّكلّمنّالتوبةّأنّاألمرّهذاّوجماع
ّوإنّوأموالناّدماءناّستحليّيكنّلمّكماّيستحلهّكانّّمماّهذاّوليسّالذميّيظهرهّالذيّالسبّهوّفيهّنتكلمّالذيّالسب
ّ.ّالعهدّلوالّيستحلهّمماّذلكّكان
ّمنّالمرتدّتوبةّهذاّونظيرّّالعهدّلوالّحالالّيعتقدهّكانّمماّكثيراّدينهّفيّعليهّيحرمّالعهدّأنّوبيناّهذاّذكرّتقدمّوقد

ّفيماّتسقطّفتوبتهّدميلآلّوحقّهللاّحق:ّحقانّففيهّالسبّّإظهارّوهوّيستحلهّيكنّلمّماّوأماّصحتهّيعتقدّالذيّالسب
ّ.ّهللاّوبينّبينهّفيماّالتوبةّقبولّعلىّالكالمّفهذاّالباطنّفيّاآلدميّحقّتسقطّّأنّيلزمّالّلكنّحقهّهللاّوبينّبينه

ّ:ّوجوهّمنّفالجوابّوحينئذ
ّينتقضّيالذّالموضعّهوّّليسّعبادهّوحقّهللاّحقّمنّهللاّوبينّبينهّفيماّتوبتهّقبولّفيهّثبتّالذيّالموضعّأن:ّأحدها
ّمنّبدّفالّمنّالخالفّفيهّلماّمنعّمحلّفهذاّالصورّّجميعّفيّالعبادّحقّيسقطّأنهّادعىّفإنّتابّوإنّويقتلّعهدهّفيه

ّ.ّالعهدّبهّينتقضّّالذيّالظاهرّالسبّتتناولّلمّالمذكورةّواألدلةّذلكّعلىّالداللةّإقامة
ّمنّتابّمنّفإنّالدنياّفيّّالمشروعةّالعقوبةّمنّالعبادّقوقحّتسقطّالّهللاّوبينّبينهّفيماّالتوبةّصحةّأن:ّالثانيّالوجه
ّالقذفّوحدّالقودّمنّالعبادّحقوقّيسقطّالّذلكّّفإنّهللاّوبينّبينهّفيماّذلكّغيرّأوّطريقّقطعّأوّقذفّأوّقتل

ّالّذلكّنفإّعبادهّوحقّهللاّبحقّالمتعلقّذنبهّبهاّلهّيغفرّالتوبةّكانتّفإنّّآلدميّحقّفيهّالسبّوهذاّالمالّوضمان
ّ.ّالعقوبةّمنّالعبادّحقوقّّسقوطّيوجب
ّمنّممكنهّهللاّوبينّبينهّفيماّّالعبدّتوبةّإن:ّيقولّحالّبكلّالباطنّفيّذلكّمنّالتوبةّبقبولّيقولّمنّأن:ّالثالثّالوجه
ّوالّهلّهللاّيغفرّأنّلرجيّسبهمّبدلّلهمّواستغفرّتابّّثمّموتىّالناسّمنّآحاداّسراّسبّلوّإنهّحتىّالذنوبّجميع
ّطريقّوقطعّالتوبةّبابّالنسدّزلتهّوتغفرّتوبتهّتقبلّلمّلوّوالرسلّاألنبياءّسابّّفكذلكّوسعهاّإالّنفساّهللاّيكلف

ّهللّاّّّّإنّّّهللاّّّّّواّتّقواّّّفّكّرّهّتّموهّّّّمّيتاّّّّأّخيهّّّّلّحمّّّّيّأّكلّّّّأنّّّّأّحّدّكمّّّّأّيّحبّّ}:ّالغيبةّعنّنهىّلماّتعالىّقالّوقدّوالرحمةّّالمغفرة
ّالروايتينّأصحّعلىّبلّغائباّأوّميتاّاغتيبّالذيّّكانّوإنّحالّبكلّالتوبةّإلىّسبيلّلهّالمغتابّأنّفعلم{ّّرّحيمّّّّتّوابّّ
ّلمنّتستغفرّأنّالغيبةّكفارة:ّ"األثرّوفيّصالحهّمنّأكثرّذلكّفسادّفإنّعلمّّيكنّلمّإذاّالدنياّفيّيستحلهّأنّعليهّليس

ّالتوبةّإن:ّهناّيقولّّفقدّالسبّبلغهّوقدّحياّالرسولّكانّإذاّأما{ّالّسّيّئاتّّّّيّذّهّبنّّّاّلّحّسّناتّّّّإنّّ}:ّتعالىّقالّّوقد"ّاغتبته
ّأميةّأبيّبنّهللاّوعبدّالحارثّبنّسفيانّوأبوّّزنيمّبنّأنسّفعلّكماّعنهّالرسولّويعفوّالرسولّيستحلّحتىّتصحّال

ّلمنّالسيرةّعليهّدلتّكماّوغيرهمّزهيرّبنّالقينتينّوكعبّوإحدىّّالزبعرىّوابنّسرحّأبيّبنّسعدّبنّهللاّوعبد
ّ:ّزهيرّبنّكعبّقالّوقدّتدبرها

ّّمأمولّهللاّرسولّعندّوالعفو...ّّأوعدنيّهللاّرسولّأنّنبئتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّفلوّوإالّسالماإلّبعدّباقياّاإليعادّّحكمّكانّإذا"ّأوعده"ّيقالّوإنماّواالنتقامّالعفوّفيهّيجوزّشيءّفيّالعفوّيطلبّوإنما
ّ.ّإيعادّيبقّلمّالكفرّعلىّببقائهّمعلقاّاإليعادّكان
ّأنّيمنعّالّلحقوقهّالموجبّّبهّاإليمانّمنّأبدلهّبماّالرسولّحقّوسقوطّهللاّوبينّبينهّفيماّالتوبةّفصحةّهذاّتقررّإذا
ّللعقوباتّالموجبةّالكبائرّجميعّمنّكالتوبةّذلكّبعدّّالتوبةّأظهرّوإنّالسلطانّعندّثبتّإذاّالرسولّحدّعليهّيقيم

ّظهرّإذاّأنهّمعّصحيحةّاإلمكانّبحسبّهللاّوبينّبينهّفيماّالعبدّتوبةّفإنّآلدميّّحقاّأوّهللّحقاّكانتّسواءّالمشروعة
ّرفعّإذاّاستيفاؤهّّيجبّالوجهينّكالّمنّوأنهّآلدميّوحقّهللّحقّفيهّالرسولّسبّأنّأسلفناّوقدّالحدّعليهّّأقيمّعليه
ّ.ّعليهّالشهادةّبعدّالتوبةّالجانيّأظهرّوإنّالسلطانّإلى
ّ:ّطريقانّعنهّالجوابّففيّّفألجلهّالشرفّمنّفيهّماّوأنّهللاّسبّمنّبأعظمّليسّالرسولّسبّكونّمنّذكرهّماّوأما

ّفيّالزندقةّعلىّدليالّّلكونهّإماّعنهّالقتلّالتوبةّتسقطّوالّيقتلّأيضاّهللاّسابّفإنّالبابينّبينّفرقّالّأنه:ّأحدهما
ّيسقطّالّهذاّومثلّواالستهانةّباهللّاالستخفافّّبابّمنّهوّوإنماّونقضّردةّمجردّليسّلكونهّأوّواألمانّاإليمان
ّانتهاكّمنّأعظمّحرمتهّانتهاكّفإنّمحارمهّانتهكّإذاّعنهّالقتلّيسقطّّالّكماّعليهّالشهادةّبعدّتابّإذاّعنهّالقتل

ّإسالمّّصحةّعليهّيوردّلمّبهذاّأجابّومنّوغيرهمّأصحابناّمنّقالهّومنّذلكّذكرّتعالىّهللاّشاءّّإنّوسيأتيّمحارمه
ّيظهرواّلمّإذاّمطلقاّالتوبةّقبولّوفيّهللاّوبينّبينهّفيماّقبولّالتوبةّفيّخالفّالّألنهّتوبتهمّوقبولّونحوهّالنصراني

ّإذاّعليهمّالحدودّإقامةّيمنعّالّالتوبةّإلىّودعاؤهمّوطعنّسبّهوّماّالنصرانيّأظهرّّإذاّفيماّالخالفّوإنماّالسب
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ّفيّألقوهمّأنهمّفتنتهمّّوكانت{ّّيّتوّبواّّلمّّّّثمّّّّواّلّمّؤّمّناتّّّاّلّمّؤّمّنينّّّّفّتّنواّاّلّذينّّّّإنّّ}:ّوتعالىّسبحانهّكقولهّمعاهدينّّكانوا
ّ.ّمقبولةّهللاّوبينّبينهّافيمّتوبتهّكانتّوإنّباالتفاقّّأسلمّوإنّيقتلّفإنهّبمسلمّمعاهدّهذاّفعلّولوّكفرواّحتىّالنار

ّالكالمّوإنماّلهّوديناّهللّتعظيماّّهذاّيعتقدونّفإنهمّالمذكورّالسبّمنّليستّيعتقدونهاّالتيّالكفارّمقاالتّفإنّوأيضا
ّمنّوبينّلهّتعظيماّيعتقدهّبكالمّحقهّفيّيتكلمّمنّبينّوفرقّّالناسّمنّوغيرهّالسابّعندّالسبّهوّالذيّالسبّفي

ّبينّونحوهنّوالقذفّوالشربّوالسرقةّوالزنىّالقتلّفيّفرقّولهذاّبهّواستخفافّبهّّاستهزاءّأنهّميعلّبكالمّيتكلم
ّ.ّالتحريمّيعلمّمنّوبينّالمعذورّلذلكّالمستحلّ

:ّوجلّعزّربهّعنّّيرويّفيماّوقوله"ّالدهرّهوّهللاّفإنّالدهرّتسبواّال:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّقولّوكذلك
ّسبّيقصدّلمّالخلقّمنّالدهرّسبّمنّفإنّ"ّوالنهارّالليلّأقلبّاألمرّبيديّالدهرّوأناّالدهرّيسبّآدمّابنّيؤذيني"
ّفيّالفاعلّهوّألنهّهللاّعلىّالسبّفيقعّالدهرّإلىّلهّمضيفاّالفعلّذلكّّبهّفعلّمنّيسبّأنّيقصدّوإنماّسبحانهّهللا

ّأنا"ّّ:ّقولهّوإنماّباسمّليسّإنهّقلناّأوّحمادّبنّعيمنّقالّكماّتعالىّهللاّأسماءّمنّاسمّالدهرّأنهّّقلناّوسواءّالحقيقة
ّمنّيكفرّالّولهذاّواألكثرونّّعبيدةّأبوّقالهّكماّعليهّالسبّويوقعونّالدهرّإلىّينسبونهّماّأفعلّالذيّأناّأي"ّالدهر
ّّدونّّّّمنّّّّيّدّعونّّّّذينّّالّّّّتّسّبواّّوال}:ّتعالىّقولهّفيّالمذكورّّوالسبّمنطقهّلسوءّويعزرّيؤدبّلكنّيقتلّوالّالدهرّسب
ّوإلههمّّبذلكّيأمرهمّمنّالكفارّسبّالكفارّآلهةّسبواّإذاّكانواّالمسلمينّإن:ّقيلّقد{ّّعّلمّّّّعّدوّاّّبّغّيرّّّهللاّّّّّفّيّسّبواّهللّاّّ

ّوهوّموصوفلّسابينّفيكونواّّومعبودناّإلهناّألنهّهللاّعلىّسبهمّفيقعّوإلههمّربهمّكونهّعنّمعرضينّيعبدونهّالذين
ّبسبّيصرحونّكانوا:ّوقيلّالوجوهّبعضّمنّالدهرّبسبّّشبيهّوهو{ّّعّلمّّّّبّغّيرّّّّعّدواّّ}:ّسبحانهّقالّولهذاّسبحانهّهللا
ّّوال}:ّهللاّفانزلّعلمّبغيرّهللاّالكفارّفيسبّالكفارّأصنامّيسبونّالمسلمونّكان:ّ"قتادةّّقالّالكفرّوفيّوغلواّعدواّهللا
ّفيردونّالكفارّأوثانّيسبونّّالمسلمونّكان:ّ"أيضاّوقال"ّ{ّّعّلمّّّّبّغّيرّّّّعّدواّّّهللاّّّّّفّيّسّبواّهللاّّّّّدونّّّّمنّّّّيّدّعونّّّنّّاّلّذيّّتّسّبواّ

ّمنّالجاهلّيسبّأنّاللجاجةّفيّأنهّوذلك"ّباهللّلهمّعلمّّالّجهلةّقوماّلربهمّيستسبواّأنّتعالىّهللاّفنهاهمّعليهمّذلك
ّ:ّالحمقىّبعضّقالّكماّأيضاّيعظمهّّكانّإذاّعدوهلّمراغمةّيعظمه

ّّبإيمانّوإيماناّبكفرّكفرا...ّّعتيقكمّسبواّكماّعلياّسبواّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّإذاّعيسىّيسبّأنّعلىّّالحميةّالمسلمينّجهالّبعضّتحملّقدّوكماّبمثلهّالفاسدّمقابلة:ّالجهالّبعضّيقولّوكما

ّ.ّللقتلّالموجباتّّمنّوهذاّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّبسبّالمحاربونّجاهره
ّ:ّوجوهّمنّوذلكّرسولهّوسبّهللاّسبّبينّفرقّمنّطريقة:ّالثانيةّالطريقة
ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّّوسبّالخمرّوشربّوالسرقةّكالزنىّبالتوبةّيسقطّوذلكّهللّمحضّحقّهللاّسبّأن:ّأحدها
ّ.ّخالفهّفيّيعلىّأبيّالقاضيّفرقّهذاّربةالمحاّّفيّكالقتلّبالتوبةّاآلدميّحقّيسقطّفالّوللعبدّهلل:ّحقانّفيه

ّتلحقهمّالذينّاآلدميينّجنسّمنّوهوّألنهّمخلوقّبالسبّالمعرةّتلحقهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأن:ّالثانيّالوجه
ّماّعلىّعوضاّعندهّمنّأوّالشاتمّحسناتّمنّهللاّويعطيهمّسبهمّعلىّيثابونّّوكذلكّوالشتمّبالسبّوالغضاضةّالمعرة
ّمنزهّفإنهّبذلكّّغضاضةّوالّمعرةّتلحقهّالّسبحانهّوالخالقّحرمتهّانتقصّفقدّسبهّفمنّبالشتمّالمصيبةّّنمّأصابهم

ّتبلغواّلنّإنكمّعباديّيا:ّ"وسلمّعليهّهللاّّصلىّهللاّرسولّعنهّيرويهّفيماّسبحانهّقالّكماّوالمضارّالمنافعّلحوقّعن
ّالنفوسّفيّانتقاصهّيؤثرّقدّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّبسّكانّّوإذا"ّفتنفعونيّنفعيّتبلغواّولنّفتضرونيّضري
ّالفسادّخصوصّعلىّالعقوبةّشرعتّحرمتهّوسقوطّهيبتهّوقلةّعنهّللتنفيرّسبباّكانّوربماّّوضيمّمعرةّبذلكّوتلحقه

ّكافرالّبمنزلةّنفسهّّيضرّفإنهّسبحانهّهللاّسابّوأماّالجرائمّجميعّعلىّكالعقوبةّبالتوبةّتسقطّفالّبسبهّالحاصلّ
ّ.ّيقتلّفالّنفسهّضررّزالّتابّفمتىّوالمرتد
ّفيّيعليّأبوّوالقاضيّّنصرّبنّالوهابّعبدّالقاضيّمنهمّوالحنابلةّوالشافعيةّالمالكيةّمنّطوائفّذكرهّالفرقّوهذا

ّهللّحدّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّإنّ:ّقولناّمعّيتوجهّوهوّوغيرهمّعقيلّوابنّالبناءّبنّعليّوأبو"ّالمجرد"
ّ.ّوالسرقةّالزنىك

ّألنّوذلكّبالزناّالرميّعلىّّشرعّكماّمقدرّحدّعليهّيشرعّلمّثمّبالزناّالقذفّمنّأعظمّبالكفرّالقذفّأنّذلكّيؤيد
ّمنّيظهرهّوبماّالقاذفّكذبّيعلمّاإليمانّمنّيظهرّبماّّألنهّبالزناّبالرميّيلحقهّالذيّالعارّيلحقهّالّبالكفرّالمقذوف
ّعرفّفيّمعرتهّتزولّوالّمنهّالبراءةّإظهارّيمكنهّوالّبهّيستسرّفإنهّالزناّّبخالفّرةالمعّتلكّعنهّتزولّالتوبة
ّالمنافيّّلكونّهللاّسبّإذاّيلحقهمّالّماّالمعرةّمنّوأهلهّبالدينّيلحقّالرسولّسابّفكذلكّالتوبةّّإظهارّعندّالناس
ّّ.الناسّكلّفيهّيشتركّأحدّلكلّمعلوماّظاهراّهللاّلسب
ّإلىّوالمنافقةّالكافرةّوللنفوسّّواالستهانةّبهّاالستخفافّوجهّعلىّيسبّإنماّوالسالمّالصالةّعليهّأن:ّالثالثّالوجه
ّدينهّحكمّتحتّاالنقهارّجهةّومنّدينهّفيّالمخالفةّجهةّّومنّفضلهّمنّهللاّآتاهّماّعلىّالحسدّجهةّمن:ّداعّذلك
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ّشرعتّماّوكلّحداّعليهاّالعقوبةّشرعّمنّبدّفالّداعّإليهاّيكونّمفسدةّوكلّّألمتهّالمراغمةّجهةّومنّوشرعه
ّيقعّوإنماّواستهانةّّاستخفافاّالغالبّفيّيقعّالّفإنهّسبحانهّهللاّسبّوأماّالجرائمّكسائرّبالتوبةّيسقطّلمّّعليهّالعقوبة
ّلمّلككذّكانّوإذاّوتمجيداّتعظيماّيرونهّاعتقادّّعنّإالّالسبّإلقاءّإلىّداعّالغالبّفيّللنفوسّوليسّواعتقاداّتدينا
ّ.ّيتوبّأنّإالّوكفرهّكردتهّعليهّاإلنسانّفيقتلّالكفرّمنّنوعّهوّّبلّزاجرّشرعّإلىّالسبّخصوصّيحتج
ّسبّمفسدةّبخالفّالتوبةّبإظهارّّتزولّالّالسبّمفسدةّألنّبيانّذلكّأنّبينهماّوالفرقّقبلهّالذيّنمطّمنّالوجهّوهذا
ّتعالىّهللاّوسبّالخمرّكشربّلخصوصهّعليهّالزجرّفيشرعّّيطبعّداعّإليهّالرسولّسبّألنّبيانّوالثانيّتعالىّهللا

ّ.ّوالدمّالميتةّوأكلّالبولّكشربّآخرّزجرّإلىّخصوصهّّيحتاجّفالّطبعيّداعّإليهّليس
ّيسقطّالّوذلكّعنهّعفاّّأنهّيعلمّلمّميتّآدميّلسبّوجبّحدّوالسالمّالصالةّعليهّالنبيّسبّأن:ّالرابعّوالوجه
ّحدهّسقوطهّفيّمترددّالرسولّسبّأنّوذلكّتابّّإذاّسبهّعمنّعفاّقدّأنهّعلمّقدّفإنهّالىتعّهللاّسبّبخالفّبالتوبة
ّعقوبتهّتسقطّلمّإنماّاآلدميّسبّأنّومعلومّبهّاألصلينّبأشبهّإلحاقهّفيجبّّاآلدميينّسائرّوسبّهللاّسبّبينّبالتوبة
ّمنّتابّفإذاّّالتائبّبتوبةّينتفعونّوالّقوقهمحّباستيفاءّينتفعونّألنهمّبالتوبةّتسقطّالّاآلدميينّحقوقّّألنّبالتوبة
ّعلمّقدّهللاّوحقّعرضّوصيانةّثأرّودركّتشفياّلينتفعّبهّمنهّيأخذهّأنّلهّفإنّقذفّأوّقصاصّحقّعليهّلآلدمي
ّاإليجابّمقصودّحصلّينفعهمّماّإلىّرجعواّفإذاّالعبادّبهاّلينتفعّالحقوقّّأوجبّإنماّسبحانهّألنهّبالتوبةّسقوطه
ّمنّوهوّّوكتابهّهللاّدينّفيّطعنّفيهّالطعنّألنّالتغليظّجهةّمنّهللاّبحرمةّألحقتّالرسولّحرمةّأنّّريبّالفّوحينئذ
ّأنّمنّذلكّعلىّدلّماّذكرناّوقدّّعليهّهيّممنّالحقوقّباستيفاءّينتفعونّألنهمّبالتوبةّحقوقهمّتسقطّالّالذينّالخلق
ّبلغّأنهّكماّوالسالمّالصالةّعليهّوهوّتائباّجاءهّوإنّّآذاهّمنّيعاقبّأنّلهّكانّوالسالمّالصالةّعليهّهللاّرسول
ّيعاقبّأنّفلهّلهّبأذاهمّيتألمّأيضاّفهوّمقصودهّحصلّفقدّبهّأمرهمّماّإلىّورجعواّّتابواّفإذاّالعبادّبهاّلينتفعّالرسالة

ّجملةّمنّعليهّّىبغّممنّحقهّاستيفاءّمنّالبشرّتمكينّفإنّويشربّيأكلّأنهّكماّنفسهّلمصلحةّتحصيالّّآذاهّمن
ّفيكونّاالنتقامّمصلحةّعندهّتترجحّفقدّواالنتقامّّالعفوّفيّالخيرةّإليهّثمّغماّالنفوسّلماتتّذلكّولوالّاإلنسانّمصالح
ّيترجحّقدّكانّمنّمنهمّالسالمّعليهمّواألنبياءّالعفوّيترجحّوقدّالنساءّيتزوجّّأنّلهّكماّجائزّوحظّمباحّألمرّفاعال
ّالعفوّعندهّيترجحّّكانّمنّومنهمّوموسىّكنوحّالصخرّمنّأشدّتكونّحتىّفيهّقلوبهمّهللاّويشددّاماالنتقّّأحياناّعنده
ّإهدارّلزمّوإالّاستيفاؤهّتعينّحقهّعنّعفوهّّتعذرّفإذاّوعيسىّكإبراهيمّاللبنّمنّألينّتكونّحتىّفيهّقلوبهمّهللاّفيلين
ّ.ّبالكليةّحقه

ّ".ّأولىّفالتابعّباإلسالمّالمتبوعّسقطّإذا:ّ"قولهم
ّ.ّبالتوبةّينجبرّالّاالستيفاءّفيّحقاّلهّإنّحيثّمنّالّعقوبتهّتغلظتّحيثّمنّتابعّهو:ّقلنا

ّّ".الرسولّّسابّبخالفّوبعدهّاإلسالمّقبلّماّبينّحالهّيختلفّالّالناسّمنّالواحدّساب:ّ"قولهم
ّ:ّجوابانّعنه

ّفالّوبينهّبينناّالذيّالعهدّعندهّّيحرمهّوإنماّضاللهوّكفرهّيعتقدّألنهّعندهّجائزّللمسلمّالذميّسبّفإنّالمنع:ّأحدهما
ّذلكّفيّفرقّفالّذلكّونحوّعليهّواالفتراءّبالزناّالرميّّمثلّالدينّعنّخارجّسبّفيّالكالمّفرضّوإنّبينهماّفرق
ّروصاّيؤذيهمّماّيؤذيهّللمسلمينّأخاّصارّأسلمّإذاّالكافرّأنّريبّوالّاألمةّأهلّّمنّالواحدّوسبّالرسولّسبّبين

ّالوجهّهذاّتقدمّّوقدّبإسالمهّالمشتومّحقّيسقطّالّذلكّومعّأعراضهمّالنتهاكّالمبيحّوزالّأعراضهمّلحرمةّّمعتقدا
ّ.ّمرةّغير
ّأنّلهّكانّالسلطانّإلىّّرفعهّبعدّلهّودعاّعليهّوأثنىّالمشتومّبراءةّوأظهرّتابّلوّالناسّمنّالواحدّشاتمّأن:ّالثاني

ّمثلّإظهارّأنّذلكّوسببّمنزلتهّوعلوّرسالتهّاعتقادّّأظهرّإذاّالرسولّشاتمّوبينّهبينّفرقّفالّذلكّمعّحدهّيستوفي
ّالسبّآثارّوتبقىّالعقوبةّخوفّعلىّذلكّيحملّقدّبلّوالمعرةّالغضاضةّّمنّالمشتومّلحقّماّيزيلّالّالتوبةّهذه

ّ.ّجرحهّيندملّلمّحالّبكلّحقهّأخذّمنّالمشتومّيمكنّلمّّفإنّجارحةّاألول
ّ".ّالرسالةّحقّتقطعّوالتوبةّالبشريةّحقوقّلهاّفإنماّالبشريةّوأماّالرسالةّحقّقتلال:ّ"قولهم
ّالقتلّكانّولوّسابهّقتلّّيوجبّتفضيالّاآلدميينّعلىّبشريتهّفيّمفضلّبشرّهوّحيثّمنّهوّبلّذلكّنسلمّال:ّقلنا
ّمنّقدمناّوقدّللقتلّموجباّبالسّخصوصّيكنّّولمّالكفرّأنواعّمنّغيرهّمثلّلكانّالنبوةّفيّقدحاّلكونهّوجبّإنما

ّللرسولّالسابّبينّسوىّومنّالكفرّأنواعّسائرّبمنزلةّليسّوأنهّللقتلّموجبّّالسبّخصوصّأنّعلىّيدلّماّاألدلة
ّالمعقولّّوخالفّالماضيّواإلجماعّالظاهرةّوالسنةّالكتابّخالفّفقدّالعقوبةّفيّفقطّتصديقهّعنّّالمعرضّوبين

ّعقوبةّالقتلّأنّعلىّدليلّأوضحّثمانينّجلدّالقتلّمعّعليهّيجبّلمّلهّالقاذفّوكونالمتباينينّّالشيئينّبينّوسوى
ّفيوجبّسبهّوهوّلرسولهّّوحقّالقتلّفيوجبّرسولهّتكذيبّوهوّهللّحق:ّحقانّاجتمعّقدّكانّوإالّالسبّلخصوصّ
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ّالتوبةّوبعدّمسلماّوقذفّارتدّلوّكماّالحدانّعليهّّيجتمعّأنّهذاّعلىّالتوبةّقبلّينبغيّفكانّالرأيّهذاّعلىّالجلد
ّليسّأنهّكماّفقطّبالجلدّتائباّوجاءّسبهّمنّيعاقبّأنّوالسالمّالصالةّعليهّّللنبيّإنماّفكانّالقذفّحدّمنهّيستوفى
ّحقّّالقتلّأنّسلمناّولوّاآلدميّحقّخالصّهوّمماّونحوهّبالقودّإالّتائباّجاءّإذّالطريقّقاطعّّيعاقبّأنّلإلمام

ّبالفعلّوفساداّحرابّبالنقضّّاقترنّلوّكماّضررّفيهّبماّمغلظّنقضّأوّضررّفيهّبماّغلظةمّردةّفهوّفقطّالرسالة
ّسواءّمتحققّوهذاّواإلسالمّبالتوبةّيسقطّلمّهذاّومعّّهللّحقّهناّالقتلّفإنّذلكّوغيرّبمسلمةّوزنىّطريقّقطعّمن
ّ.ّتقريرهّتقدمّكماّيقتلّّالّأوّالتوبةّبعدّيقتلّهللاّسابّإنّقلنا

ّ".ّبالرسالةّالمتعلقّالقتلّسقطّأسلمّإذا:ّ"قولهم
ّورسولهّهللّالمحاربّّفعلّبابّمنّشبهّهذاّفإنّفرقناّوإنّفظاهرّهللاّسبّوبينّبينهّسويناّإذاّأماّممنوعّهذا:ّقلنا

ّلكنّبالرسالةّبالكفرّالمتعلقّالحقّسقوطّسلمناّّوإنّتقدمّكماّأمثالهّردعّإلىّداعيةّوالحاجةّفساداّاألرضّفيّالساعي
ّلناّيلتزمّالذميّفإنّتركهاّالتزامّمعّالرسولّنفسّعلىّزائدةّجنايةّهذهّفإنّّوسبهّالرسولّبشتمّالمتعلقّالحقّيسقطّمل

ّاألمرّّوجماعّعليه؟ّأقررناهّماّجنسّمنّتركهّالتزمّماّيجعلّفكيفّبهّيكفرّالّأنّلناّملتزماّوليسّّالسبّيظهرّالّأن
ّهذاّمثلّعنّالقتلّوسقوطّوحراباّّفساداّتضمنتّردةّأوّوفساداّحراباّيتضمنّنقضّلهّالرسالةّعلىّالجنايةّهذهّأن

ّّ.تقدمّكماّممنوع
ّ".ّهللاّحقّفيّانغمرّاآلدميّوحقّالرسالةّحقّفيّانغمرّالبشريةّحق:ّ"قولهم
ّهمجيئّبعدّعقوبتهّجازّوالّّسبهّعمنّالعفوّوالسالمّالصالةّعليهّللنبيّجازّلماّكذلكّكانّولوّمحضةّدعوةّهذه:ّقلنا
ّجاءتّفلماّبهّالكفرّمنّأغلظّالرسولّسبّأنّّأحدّكلّلعلمّالعقوبةّبذكرّيفردّأنّالسبّخصوصّاحتيجّوالّتائبا

ّ.ّالكفرّعمومّفيّاندرجّوإنّالسبّفيّلخاصةّذلكّأنّعلمّبالقتلّّالرسولّسبّخصوصّفيّواآلثارّاألحاديث
ّفيّهللّعصيانهّعلىّوالقاذفّّالقاتلّعقوبةّندرجتّكماّموجودّالعكسّنعمّقطّهللاّحقّفيّينغمرّالّالعبدّفحقّوأيضا
ّثمّوآلدميّهللّحقانّبهاّتعلقّواحدةّجنايةّجنىّمنّفإنّّفباطلّهللاّحقّفيّالعبدّحقّيندرجّأنّأماّالقذفّوحدّالقود
ّقطعّفيّقتلّكمنّمتفرقةّجناياتّجنىّلوّكماّجنسينّأوّجنسّمنّكانّسواءّّاآلدميّحقّيسقطّلمّهللاّحقّسقط

ّالغرمّّعنهّيسقطّلمّالقطعّعنهّسقطّثمّسرقةّسرقّولوّالقتلّعنهّيسقطّلمّالقتلّتحتمّعنهّسقطّّإذاّإنهفّالطريق
:ّوآلدميّهللّحقانّفيهاّواحدةّّجنايةّجنىّإذاّنعم"ّيجتمعانّالّوالغرمّالقطعّإن"ّقالّمنّعندّحتىّالمسلمينّبإجماع

ّقتلّاألولّمثالّمعروفّخالفّالتداخلّففيّسينجنّّمنّكاناّوإنّتداخالّواحدّجنسّمنّالحقينّموجبّكانّفإن
ّكانّوإنّالديةّمنّتركتهّفيّحقّلآلدميّيبقّلمّقتلّفمتىّيتعددّالّوالقتلّولآلدميّّهللّحقاّالقتلّيوجبّفإنهّالمحارب

ّالقودّالعمدّموجبّّإن:ّ"قلناّإنّأماّوغيرهماّوأحمدّالشافعيّعندّببعضهمّفيقتلّمقتولينّعدةّقتلّإذاّالديةّيأخذّّأنّله
ّالقودّموجبهّوصارّالعفوّيمكنّالّوهناّالعفوّّيمكنّحيثّذاكّفإنما"ّشيئينّأحدّموجبهّإن:ّ"قلناّوإنّفظاهر"ّعينا
ّوموجبّهللّحداّللقطعّموجبّفإنهّوإتالفهّالمالّسرقةّأخذّالثانيّّومثالّأعمّواليتهّألنّاإلمامّاستيفائهّووليّعينا
ّمالهّلآلدميّيغرمّبل:ّاألكثرونّوقالّيجبّفالّالقطعّفيّيدخلّاآلدميّحدّّإنّ:الكوفيونّقالّولهذاّلآلدميّحقاّللغرم
ّوإنّباالتفاقّّتداخلتّواحدّجنسّمنّوهيّهللّكانتّفإنّحدّجنايةّلكلّمتفرقةّجناياتّجنىّإذاّوأماّّيدهّقطعتّوإن
ّالجمهورّعندّتتداخلّلمّدميلآلّكانتّوإنّّالشافعيّعندّتتداخلّولمّالجمهورّعندّتداخلتّالقتلّوفيهاّأجناسّمنّكانت
ّونحنّآلدميّوحقّهللّحقّبسبهّيتعلقّأنهّريبّالّالسابّالشاتمّهذاّّفهناّالقذفّحدّإالّالقتلّفيّتتداخلّمالكّوعند
ّفالّّقتلّفإذاّالجلدّموجبهّأوّهللاّحقّفيّاآلدميّحقّاندرج:ّيقولّأنّإماّينازعناّومنّالقتلّمنهماّّكلّموجبّإن:ّنقول
ّفكيفّبالتوبةّفيّهللاّحقّأسقطّّإذاّوأماّالخالفّعلىّيخرجّأنّيجبّفإنهّالجلدّموجبهّإن:ّيقولّمنّعندّإالّكالم
ّأصلّبالّحكمّوإثباتّخالفهّعلىّتدلّوالسنةّذكرناهّكماّّتخالفهّالنظائرّبلّنظيراّلهذاّنحفظّالّفإناّالعبد؟ّحقّيسقط
ّ.ّبطالنهّعلىّدليلّلألصولّّمخالفتهّبلّجائزّغيرّنظيرّوال

ّمجرد:ّنوعانّالعهدّونقضّّالردةّأنّقدمناّوقدّ؟"بالتوبةّيسقطّإنه:ّ"يقالّلمّلكنّهللّمحضّحدّهذاّأنّفهبّوأيضا
ّ.ّالنوعّهذاّمنّالسبّأنّوبيناّتابّوإنّحالّّبكلّصاحبهّقتلّيجبّالمسلمينّيضرّبماّمنهّتغلظّفماّومغلظ
ّ.ّتعالىّهللاّّشاءّإنّذكرهّسيأتيّماّخالفالّمنّوفيهّهللاّبسبّالسبّهذاّيلحقّأنّيقالّماّفأقصىّوأيضا
ّأيضاّتوجهّالسقوطّفيّبينهماّّللتسويةّكماّتوجهّلهّكانّوإنّفهوّالكافرّوسبّالمسلمّسبّبينّالفرقّمنّذكرّماّوأما
ّالكفرّوهوّلدمهّالمبيحّثبتّقدّالكافرّأنّوذلكّالمسلمّمنّحالّلكلّبالقتلّأولىّأنّالكافرّعلىّيدلّبماّمعارضّفإنه

ّتحققّفقدّالمسلمينّفيّّونكايةّاألرضّفيّوإفسادّورسولهّهللّمحاربةّأنهّريبّالّالسبّوإظهارهّالعهدّعصمهّنماوإّ
ّفيّالساعينّورسولهّهللّالمحاربينّمنّغيرهّّكتوبةّبهاّيوثقّالّعليهّالقدرةّبعدّالتوبةّوإظهارهّجهتهّمنّالفساد

ّبلّاعتقادّعنّتصدرّلمّأنهاّإمكانّمعّالسبّمنّلكلمةاّمنهّوصدرتّّاإلسالمّمنهّعلمّمنّبخالفّفساداّاألرض
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ّذنبهّّألنّتوبتهّبقبولّأولىّكانّخالفهّمنهّيعلمّلمّبهّيتدينّيزلّلمّأنهّمعّاإلسالمّإلىّعادّفإذاّّغلطاّأوّسفهاّخرجت
ّ.ّالصحةّإلىّأقربّوتوبتهّأصغر

ّسبهّإظهارّعنّيزعهّكانّّالذميّألنّاإلسالمّالذميّإظهارّبمنزلةّاإلسالمّتجديدّالمسلمّإظهارّبأنّعنهّيجابّإنهّثم
ّماّظهرّقدّإيمانّعقدّيظهرّإنماّاآلنّالمسلمّكانّّفإذاّاإليمانّعقدّمنّأظهرهّماّالمسلمّيزعّكماّاألمانّمنّأظهرهّما
ّهإيمانّفيّيتهمّأمانهّفيّيتهمّمنّفإنّفسادهّعلىّيدلّماّظهرّقدّإيمانّعقدّيظهرّّإنماّالذميّفكذلكّفسادهّعلىّيدل

ّعلىّأشدّالسيفّّمعاينةّبعدّتابّالذيّهذاّحالّكانّربماّبلّاألمانّفيّمنافقاّكانّكماّاإليمانّفيّمنافقاّّويكون
ّمنّظهرّماّمعّالعزّظاهرّفيّالمسلمينّّيشركّقدّفإنهّواآلنّالكفرّذلةّفيّكانّفإنهّالتوبةّقبلّحالهّمنّالمسلمين

ّولمّأظهرهّظاهرّأمرّالسبّفإنّنظراّبالزندقةّسبهّتعليلّفيّّأنّىعلّزوالهّعلىّيدلّماّيظهرّلمّالذيّوخبثهّنفاقه
ّ.ّالردةّأوجبّماّلهّحدثّقدّيكونّأنّالجائزّومنّذلكّقبلّإياهّّاستبطانهّعلىّيدلّماّمنهّيظهر
ّنهلكوّألمرينّنقتلهّنحن:ّيقالّّلكنّظاهرةّالزندقةّفهناّالعقيدةّسوءّعلىّدالالتّلهّأوّمنهّذلكّتكررّممنّكانّإنّنعم

ّالّالزندقةّفيّّوالذميّالمسلمّبينّالفرقّفإنّساباّولكونهّعهدّذيّغيرّكافراّلكونهّالذميّنقتلّكماّولكونهّساباّزنديقا
:ّيقالّقدّبلّذلكّبعدّصحيحاّاعتقاداّالسابّّأحدثّوإنّللقتلّموجباّالسبّكونّتقضيّأخرىّعلةّفيّاجتماعهماّيمنع
ّفيّوكالقذفّتعالىّهللّكسبهّسبهّحالّالباطنّفيّاالعتقادّصحيحّكانّوإنّّصاحبهّقتلّللقتلّموجباّكانّإذاّالسبّإن

ّ.ّالبشرّجميعّوكسبّّللجلدّإيجابه
ّاإلسالمّبتجديدّبسقوطهّّتزولّالّمفسدتهّألنّحداّالمسلمّقتلّيوجبّالسبّأنّعلىّمبناهّالذيّالثانيّالفرقّوأما

ّيشتمواّأنّلهمّونأذنّاإلسالمّبعدهّأظهرواّإذاّالسبّّإظهارّفيّالذمةّألهلّنرخصّأناّفمضمونهّالكافرّسبّبخالف
ّيسلمّأنّإالّفقتلّأخذّالطريقّقطعّأوّبمسلمةّزنىّإذاّبأنهّالذميّعلى:ّيقالّأنّبمثابةّّإالّهذاّوماّيسلمونّذلكّبعدّثم

ّأنّهذاّمعنىّأنّّومعلومّقبلهّكانّماّيجبّفاإلسالمّأسلمّوإذاّاإلسالمّيريدّمنّيكونّأنّإالّالمفاسدّهذهّعنّّيزعه
ّجائزّغيرّهذاّأنّومعلومّوأسلمّبعدهّيسلمّّأنّقصدّإذاّوالفسادّالمحاربةّأنواعّمنّويفعلهّيقولهّماّمنهّيحتملّالذمي
ّظهوراّهللاّدينّيظهرّوألنّالكفارّمنّألوفّبإسالمّتحتملّالّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّمنّالواحدةّالكلمةّفإن
ّيسبّممنّوكثيرّمستهانّمنتهكّوهوّأقوامّفيهّيدخلّأنّمنّورسولهّهللاّإلىّأحبّبطعنّّفيهّينطقّأنّأحداّيمنع

ّيظهرّثمّالسبّمنّّغرضهّينالّأنّيباليّفالّانتسبّدينّأيّإلىّيباليّالّزنديقاّيكونّقدّالذمةّأهلّمنّاألنبياءّ
ّيزعهّلمّبوجهّولوّيستبقىّأنّيرجوّالعدوّّدامّماّفإنهّعرضهّفيّمنهمّالطمعّيوجبّهذاّثمّسواءّكالمنافقّاإلسالم

ّوإالّاإلسالمّأظهرّبقتلهّوأمرّالسلطانّإلىّورفعّعليهّذلكّّثبتّإنّثمّماّوقتّفيّمقصودهّإظهارّعنّذلك
ّوقطعّوالسرقةّكالزنىّاألخذّّبعدّاستبقائهّإلىّسبيلّلفاعلهّيجعلّلمّبالكليةّإزالتهّقصدّفسادّوكلّغرضهّحصلّفقد

ّمنّمقصودهّمنّأبلغّالدينّفيّوالطعنّالكفرّّكلمةّظهورّمنّالدارّتطهيرّمنّالشارعّمقصودّكانّفإنّالطريق
ّ.ّهؤالءّعقوبةّتحتمّمنّأبلغّذلكّفعلّمنّعقوبةّتحتمّّيكونّأنّابتغىّالقبائحّهذهّوجودّمنّتطهيرها

ّفالّالكفرّمجردّوراءّّعريضّفساداّونحوهّالرسولّسبّمنّالدينّفيّالطعنّظهورّأنّتعلمّأنّالجوابّهذاّوفقه
ّ.ّالفسادّلذلكّماحياّاإلسالمّحصولّيكون
ّعليهّهللاّصلىّالنبيّلسبّّإظهارهّبينّفرقّالّفإنهّفباطل"ّالسبّتحريمّيلتزمّلمّالكافرّإن:ّ"قولهمّالثالثّالفرقّوأما
ّبينناّعندهّفرقّيكنّلمّالعهدّلوالّفإنهّأموالهمّوأخذّّدمائهمّسفكّوبينّالمسلمينّمنّآحادّلسبّإظهارهّوبينّوسلم

ّعليهّمحرماّبذلكّصارّبالعهدّإنهّثمّمنهمّكلهّذلكّيستحلّأنهّومعلومّلهّالمحاربينّّمنّدينهّفيّيخالفهّمنّسائرّبينو
ّفتارةّينتقضّلمّأوّيفعلهّّبماّعهدهّانتقضّسواءّأسلمّوإنّحدهّعليهّأقيمّذلكّمنّشيئاّفعلّفإذاّالعهدّألجلّمناّّدينهّفي

ّالمحاربينّبمنزلةّفيصيرّعليهّحدّوالّعهدهّينتقضّّوتارةّمسلماّقذفّأوّسرقّلوّكماّالعهدّبقاءّمعّالحدّعليهّيجب
ّيقتلّفهذاّالمسلمينّعلىّالطريقّقطعّأوّبمسلمةّزنىّأوّالرسولّسبّإذاّّكماّعهدهّوينتقضّالحدّعليهّيجبّوتارة
ّمنّفعلّماّعلىّّلهّجزاءّمينالمسلّمنّالمحاربةّفيّالقاتلّكعقوبةّحتماّالقتلّالجناياتّمنّالنوعّهذاّوعقوبةّّأسلمّوإن

ّإذاّهذاّمثلّفعلّعنّألمثالهّونكاالّللقتلّّموجباّالفسادّذلكّمثلّكونّمعّيفعلهّالّأنّاإليمانّبعقدّالتزمّالذيّالفساد
ّ.ّيقتلّحتىّصاحبهّيتركّالّأنهّعلموا
ّالمآخذّلهّتبينتّلمنّابالجوّّعنّيغنيّماّكالمناّمنّتقدمّفيماّأنّمعّللمخالفّالحججّمنّذكرّعماّالجوابّهوّفهذا
ّّ.أعلمّوتعالىّسبحانهّوهللا

ّ:فصل
ّ.ّالتوبة مواضيع فيّ

ّ:ّفنقولّالجرائمّسائرّمنّالتوبةّعلىّمبنيّوذلك
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ّوالنفيّوالصلبّالقتلّّتحتمّمنّهللّحداّكانّماّعنهّسقطّعليهّالقدرةّقبلّتابّإذاّالطريقّقاطعّأنّعلمناهّخالفّال
ّّإالّّ}:ّبقولهّذلكّعلىّهللاّنصّوقدّالشافعيّّألصحابّوجهّفيّإالّالعلماءّعامةّعندّاليدّقطعّوكذلكّالرجلّوقطع
ّبالبينةّلثبوتهّعليهمّالحدّإمكانّعليهمّالقدرةّومعنى{ّّرّحيمّّّّغّفورّّّهللّاّّّّّأنّّّّفاّعّلّمواّّعّلّيّهمّّّّتّقّدّرواّّأنّّّّقّبلّّّّمنّّّّتاّبواّاّلّذينّّ
ّ.ّعنهمّذلكّسقطّيؤخذواّأنّقبلّتابواّفإذاّمسلمينالّقبضةّّفيّوكونهمّاإلقرارّأو

ّقيلّومنّالحسنّعنّيروىّّماّإالّالعامةّعندّتوبتهّتقبلّأيضاّفذلكّأظهرهاّوقدّالردةّمجردّإالّمنهّيوجدّلمّمنّوأما
ّ.ّوافقهّإنه
ّذلكّفلهّالقذفّوحدّالقودبّطلبّّإذاّأنهّبمعنىّاآلدميّحقّعنهمّتسقطّالّتوبتهمّأنّمخالفاّأعلمّفالّوالقاذفّالقاتلّوأما
ّ.ّذلكّقبلّتابواّقدّكانواّوإن
ّعلىّالحد؟ّعنهّيسقطّفهلّّالحدّعليهّيقامّأنّقبلّتابّإذاّأنهّأصحابناّبعضّأطلقّفقدّوالشاربّوالسارقّالزانيّوأما

ّ:ّروايتين
ّ.ّالعملّإصالحّذلكّمعّيعتبرّوالّالتوبةّبمجردّالحدّعنهّيسقطّأنه:ّأصحهما
ّ.ّبالحدّتطهيرهّتوبتهّمنّويكونّطيسقّال:ّوالثانية
ّفيّيسقطّالّأنهّخالفّالّفإنهّالمعنىّخالفّفيّالكالمينّبينّوليسّاإلمامّعندّحدهّثبوتّقبلّتابّإذاّبعضهمّوقيد

ّسقوطّإلفضاءّأوّالتوبةّبصحةّالحكمّلعدمّذلكّهل:ّعباراتهمّاختلفتّّوإنّبتوبتهّالمحاربّحدّيسقطّالّالذيّالموضع
ّقدرةّبعدّبصحتهاّمحكومّغيرّالتوبة:ّالروايتينّأطلقّممنّوهوّوغيرهّيعلىّأبوّالقاضيّفقالّّة؟المفسدّإلىّالحد

ّوالسارقّالزانيّتوبةّّفيّنقولّولهذا:ّقالّعقوبتهّمنّوالخوفّاإلمامّمنّتقيةّأظهرهاّيكونّأنّلجوازّعليهّاإلمامّ
ّبكرّأبوّذكرهّوقد:ّقالّذلكّقبلّبصحتهاّيحكمّّوإنماّعندهّوثبوتهّبحدهمّاإلمامّعلمّبعدّبصحتهاّيحكمّال:ّوالشارب

ّيقدرّأنّقبلّتابّوإذاّالجلدّأوّبالرجمّيطهرّأنّتوبتهّفمنّعليهّقدرّأنّبعدّّالزانيّيعنيّتابّإذا:ّ"فقال"ّالشافي"ّفي
ّهوّيدالتقيّإلىّيحتجّّفلمّموضعّكلّفيّللحدّمسقطةّبصحتهاّالمحكومّالتوبةّنفسّأنّالقاضيّفمأخذ"ّتوبتهّّقبلتّعليه
ّالقدرةّقبلّماّبينّالفرقّوغيرهّبكرّأبيّومأخذّّالخطابّوأبيّجعفرّأبيّالشريفّمثلّأصحابهّمنّطريقتهّسلكّومن

ّالقولينّبينّالحكمّفيّفرقّفالّقيدواّفلهذاّالتوبةّتمامّمنّالحدّويكونّالقدرةّّبعدّالتوبةّصحةّمعّالجميعّفيّوبعدها
ّيقدرّأنّقبلّفردهاّّالسرقةّومعهّتائباّجاءّسارقّفيّالحارثّأبوّعنهّنقلّمدأحّاإلمامّكالمّفيّموجودّبذلكّّوالتقييد
ّاإلمامّإلىّجاءّإذاّالسارقّفيّومهناّحنبلّنقلّّوكذلك"ّقطعّتائبّعلىّليس:ّ"الشعبيّقال:ّوقال"ّيقطعّلم:ّ"قالّعليه
ّ".ّالقطعّعنهّيدرأ:ّ"تائبا
ّيقامّوالّتوبتهّتقبلّّإنه:ّالحدّعليهّيقامّأنّقبلّتابّثمّاتمرّأربعّبالزناّاعترفّإذاّالرجلّفيّالميمونيّعنهّونقل
:ّالميمونيّقال"ّتركتموهّفهال:ّ"وسلمّعليهّهللاّّصلىّالنبيّقالّفهربّالحجرّمسّوجدّإذّماعزّقصةّوذكرّالحدّعليه

ّودار:ّقالّجمبالرّيطهرّأنّتوبتهّمن:ّقالّتاب؟ّفإن:ّقلتّيرجمّلمّبهّأقرّّعماّرجعّإذا:ّقالّآخرّمجلسّفيّوناظرته
ّوالمذهب:ّالقاضيّبالجلدّقالّيطهرّأنّتوبتهّفمنّتابّوإنّعليهّيقمّلمّرجعّإذاّأنهّمرةّغيرّّالكالمّوبينهّبيني

ّ.ّومهناّوحنبلّالحارثّأبوّنقلّكماّبالتوبةّيسقطّأنهّالصحيح
ّأنّقبلّتابّإنّوأماّالحدّّنهعّيسقطّلمّبالبينةّاإلمامّعندّالحدّعليهّثبتّأنّبعدّالتوبةّأظهرّإذاّأنهّهذاّمنّفتلخص

ّأئمةّمنّواحدّغيرّبذلكّصرحّوقدّروايتانّففيهّّعنهّيرجعّأنّلهّالذيّإقرارهّوبعدّأخذهّقبلّيتوبّبأنّعليهّيقدر
ّ".ّمنهّتوبتهّتصحّهللاّوبينّبينهّفيماّأنهّخالفّالّفإنهّالزناّفأما:ّ"قالّّحامدّبنّهللاّعبدّأبوّالشيخّمنهمّالمذهب

ّكانّفإنّينظرّفإنهّاإلمامّّبحضرةّتابّإنّفأماّالحدّيسقطّال:ّواحدّفقولّاإلمامّإلىّرفعّوقدّالزانيّتابّإذاّفأما
ّالقضاءّوجبّفقدّبالزناّعليهّالبينةّقامتّإذاّألنهّّيسقطّال:ّواحدّفقولّببينهّذلكّكانّوإنّروايتانّففيهّمنهّبإقرار
ّ.ّمنهّقبلّهإقرارّعنّّرجعّإذاّألنهّالبينةّبخالفّواإلقرارّبالبينة
ّقبلّتابّفيمنّالخالفّوإنماّّبعدهّأوّالقطعّقبلّتابّسواءّبالتوبةّيسقطّهللّالذيّالحقّأنّخالفّال:ّالسرقةّفيّوقال
ّرفعّأنّبعدّتابّإذاّوأماّيرفعّلمّأوّاإلمامّإلىّرفعّسواءّّالحدّسقطّاإلمامّإلىّيرفعّأنّقبلّذلكّكانّفإنّالحدّإقامة
ّ.ّتركهّيجوزّفالّباإلمامّيتعلقّحقّّألنهّعنهّالحدّيسقطّفالّاإلمامّإلى
ّيكفيّفإنهّبالتوبةّالطريقّّقطاعّغيرّعنّالحدّيسقطّقلناّإذاّأناّقدمناّوقدّهللاّحقّمنّتابّإذاّالمحاربّوكذلك:ّقال

ّ.ّالطريقّقطاعّّفيّذلكّيكفيّكماّالمذهبّمنّالمشهورّهوّوهذاّالتوبةّمجرد
ّتوبتهّصدقّبهاّيعتبرّّمدةّمضيّيعتبر:ّقيلّفقدّهذاّوعلىّالتوبةّمعّعملالّإصالحّمنّبدّالّأنه:ّثانّوجهّوفيه

ّعليهّكماّنصّسنةّمضيّيعتبرّأنّويتحرجّّتوقيفّإلىّيفتقرّالتوقيتّألنّمعلومةّبمدةّمقدرةّوليستّنيتهّوصالح
ّفيّعنهّهللاّرضيّطابالخّبنّعمرّّبهّأمرّلماّإتباعاّسنةّمضيّفيهّيتعينّأنهّالبدعةّإلىّالداعيّتوبةّفيّأحمدّاإلمام
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ّخيرّإالّمنهّيظهرّولمّالحولّحالّفلماّبهجرهّالمسلمينّوأمرّّالبصرةّإلىّنفاهّثمّعندهّتابّفإنهّعسلّبنّصبيغّقضية
ّ.ّأصحابناّأكثرّطريقةّهذهّالصحابةّبينّمشهورةّقضيةّّوهذهّبكالمهّالمسلمينّأمر

ّعنهّهللاّرضيّأحمدّألنّّيتوبّثمّيقرّأنّوبينّتائباّيجيءّبأنّيقرّأنّقبلّالتوبةّبينّيفرقّأنهّبكرّأبيّطريقةّوظاهر
ّ.ّالحدّبسقوطّالقولّعنّّأحمدّرجعّفقدّتابّثمّأقرّإذاّفأماّتائباّجاءّعمنّالحدّأسقطّإنما

ّيسقطّالمحاربّحدّلكنّّيسقطّأنهّأصحهماّقوالنّبالتوبةّالمحاربّحدّغيرّالحدودّسائرّسقوطّفيّأيضاّوللشافعي
ّذلكّمدة:ّوقيلّبتوبتهّيوثقّزمنّفيّاإلصالحّّبهاّيقترنّحتىّبالتوبةّيسقطّالّغيرهّوحدّالقدرةّلقبّالتوبةّبإظهار

ّ.ّسنة
ّبهاّاقترنّإذاّقولينّالظفرّّبعدّوغيرهّالمحاربّتوبةّفيّأنّالخراسانيينّبعضّوذكرّأصحابهّمنّالعراقيونّذكرّهكذا

ّ.ّالعملّيصلحّحتىّيؤخرّالّفإنهّالحدّّامةإلقّأخذّحيثّالتوبةّأنشأّإذاّفيماّذلكّواستشكلواّاإلصالح
ّ.ّالحدّثبوتّبعدّالتوبةّفيّّإجماعّهوّوإنماّإجماعّذلكّأنّبعضهمّوذكرّبالتوبةّيسقطّالّأنهّومالكّحنيفةّأبيّومذهب

 . فصل
ّملّالتوبةّأظهرّثمّبالبينةّّعليهّذلكّوثبتّالسلطانّإلىّورفعّوسلمّعليهّهللاّصلىّالرسولّسبّفمنّذلكّتلخصّإذا

ّأخذهّبعدّتوبةّهذهّألنّالبينةّأداءّبعدّأوّالبينةّّأداءّقبلّتابّسواء"ّحداّيقتلّإنه:ّ"يقولّمنّعندّالحدّعنهّيسقط
ّإلىّرفعهّأريدّأنّبعدّتابّلوّوكذلكّالحالّهذهّوالسارقّفيّوالزانيّّالطريقّقاطعّتابّلوّكماّفهوّعليهّوالقدرة
ّ.ّقررناهّكما"ّحداّيقتلّإنه:ّ"قيلّإذاّكالمليّذلكّفيّوالذميّيهفّريبّّالّوهذاّممكنةّبذلكّوالبينةّالسلطان

ّعندهمّتسقطّالّوالحدودّالحدودّّمنّحدّألنهّأيضاّيقتلّأنهّالمالكيةّفذهبّمنهّتائباّجاءّأوّتابّثمّبالسبّأقرّإنّوأما
ّيتصورّالّأقوىّمسألته:ّ"ضعياّالقاضيّقالّلكنّقوالنّّتائباّجاءّإذاّالزنديقّفيّولهمّبعدهاّوالّالقدرةّقبلّبالتوبة
ّوكذلك"ّاآلدميينّحقوقّكسائرّالتوبةّتسقطهّالّبسببهّوألمتهّوسلمّعليهّهللاّصلىّّبالنبيّيتعلقّحقّألنهّالخالفّفيها
ّوإحدىّالشافعيّّقوليّكأحدّبحالّالحدّتسقطّالّالتوبةّأنّويرىّالجمهورّيقررّكماّحداّيقتلهّأنهّيرىّّمنّيقول

ّحدودّفيّذاكّأنماّذكرناّفقدّالحدّتسقطّّالقدرةّقبلّالتوبةّأنّمنّالمذهبينّفيّالمشهورّعلىّماوأّأحمدّعنّالروايتين
ّالّكماّالقدرةّقبلّتابّوإنّعنهّالقتلّيسقطّالّهذاّفعلىّبالتوبةّتسقطّّفالّالقذفّوحدّالقودّمنّاآلدميينّحدودّفأماّهللا

ّالقاضيّّقولّوهذاّالقذفّوحدّالقودّفأشبهّميتّآدميّحقّنهألّالقدرةّقبلّتابّإذاّالطريقّقاطعّّعنّقوداّالقتلّيسقط
ّمنّبينّيفرقّمنّقولّوهوّبالعفوّّإالّيسقطّوالّعنهّيعفّلمّوأنهّآلدميّحقّقتلهّأنّعلىّمبنيّوهوّوغيرهّيعلىّأبي
ّقبلّبالتوبةّتسقطّالحدودّإن:ّ"وقالّرسولهّسبّومنّّهللاّسبّمنّبينّسوىّمنّوأماّرسولهّسبّومنّهللاّسب

ّمنّقولّموجبّوهذاّعليهّالقدرةّقبلّصاحبهّتابّتعالىّهللّالواجبةّالحدودّمنّّحدّألنهّهناّالقتلّيسقطّفإنه"ّلقدرةا
ّأصحابناّمنّّواحدّغيرّبذلكّصرحّوبه"ّاآلخرةّفيّالرسولّحقّعنهّويسقطّهللاّوبينّبينهّفيماّتنفعهّتوبتهّّإن:ّ"قال

ّعافّلهّليسّالحدّهذاّأنّوذلكّعليهّّالحدّإلقامةّأخذهّقبلّوجدتّبدالعّوحقّهللاّلحقّالمسقطةّالتوبةّألنّوغيرهم
ّنعمّنظيرّلهذاّعفوّوليسّوالّالقدرةّقبلّتوبةّتسقطهّالّماّالحدودّّمنّيكونّأنّلزمّلهّمسقطةّالتوبةّتكنّلمّفإنّعنه
ّ.ّحالّبكلّعفوهّإالّالحدّّيسقطّال:ّيقالّأنّلتوجهّحياّوسلمّعليهّهللاّصلىّالرسولّكانّلو

ّرجوعهّجوازّعلىّمبنيّّفذلكّتابّثمّللتوبةّمظهرّغيرّبالسبّفأقرّجاءّأوّتابّثمّبإقرارهّالسبّوثبتّأخذّإنّوأما
ّسقوطهّففيّتائباّجاءّعمنّالحدّوأسقطّرجوعهّقبلّّوإنّترددّبالّالحدّعليهّأقيمّرجوعهّيقبلّلمّفإذا:ّاإلقرارّهذاّعن
ّأوّمعترفاّمسلماّجاءّإذاّالذميّفيّوالقولّأولىّهذاّفعلىّتائباّجاءّمنّىعلّالحدّّأقيمّوإنّالمتقدمانّالوجهانّهذاّعن
ّ.ّكذلكّإقرارهّّبعدّأسلم
ّ.ّوتعالىّسبحانهّهللاّيسرهّكماّذكرهّحضرناّماّذكرناّالسبّمنّبالتوبةّيتعلقّماّفهذا
ّّ:فنقولّالرابعةّالمسألةّنذكرّأنّحانّوقد

ّ.ّالكفرّمجردّوبينّبينهّقوالفرّالمذكورّالسبّبيانّفي:ّالرابعةّالمسألة
ّسرّلينكشفّأيضاّمناسبّّهناّوذكرهاّاألولىّالمسألةّأولّفيّتذكرّأنّيليقّكانّوقدّمقدمةّتقديمّمنّبدّالّذلكّوقبل

ّ.ّالمسألة
ّمستحالّكانّأوّمحرمّذلكّّأنّيعتقدّالسابّكانّوسواءّوباطناّظاهراّكفرّرسولهّسبّأوّهللاّسبّإن:ّنقولّأنّوذلك

ّ.ّوعملّقولّاإليمانّبأنّالقائلينّّالسنةّأهلّوسائرّالفقهاءّمذهبّهذاّاعتقادهّعنّهالذاّكانّأوّله
:ّوأحمدّبالشافعيّيعدلّّاألئمةّأحدّوهوّراهويهّبابنّالمعروفّالحنظليّإبراهيمّبنّإسحاقّيعقوبّأبوّاإلمامّقالّوقد
ّأنبياءّمنّنبياّقتلّأوّهللاّأنزلّمماّشيئاّفعدّأوّوالسالمّّالصالةّعليهّرسولهّسبّأوّهللاّسبّمنّأنّالمسلمونّأجمعّقد
ّّ.هللاّأنزلّّبماّمقراّكانّوإنّبذلكّكافرّأنهّهللا
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ّشاتمّأنّالعلماءّأجمع:ّ"الطبقةّّهذهّمنّقريبّوزمنهّمالكّأصحابّمنّاألئمةّأحدّوهوّسحنونّبنّمحمدّقالّوكذلك
ّكفرهّفيّشكّومنّالقتلّاألمةّعندّوحكمهّهللاّذاببعّعليهّّجارّوالوعيدّكافرّلهّالمنتقصّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبي

ّ".ّكفرّوعذابه
ّأعنيّوكذاّكذاّابنّياّّلرجلّقالّرجلّفيّهللاّعبدّروايةّفيّأحمدّقالّاألئمةّمنّواحدّغيرّهذاّمثلّعلىّنصّوقد
ّهللاّصلىّيالنبّشتمّمن:ّ"طالبّوأبيّهللاّعبدّّروايةّفيّوقال"ّعنقهّيضربّاإلسالمّعنّمرتدّهذا:ّ"خلقكّومنّأنت
ّمرتدّهذاّأنّفبين"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّمسلمّيشتمّوالّاإلسالمّعنّّارتدّفقدّشتمّإذاّأنهّوذلكّقتلّوسلمّعليه
ّ.ّمسلمّوهوّيشتمّأنّيتصورّّالّالمسلمّوأن

:ّتعالىّهللاّبقولّواستدلّ"ّكافرّهو:ّ"قالّأنهّتعالىّهللاّآياتّمنّبشيءّهزلّعمنّسئلّأنهّالشافعيّعنّنقلّوكذلك
ّ.ّ{ّّإيّماّنّكمّّّّّبّعدّّّّكّفّرّتمّّّّقدّّّّتّعّتّذّرواّالّّتّسّتّهّزّئونّّّّكّنّتمّّّّوّرّسوّلهّّّّوآّياّتهّّّّأّباهللّّّّّقلّّ}

ّ.ّبهّالمقطوعّالصوابّّهوّوهذاّاآليةّلهذهّجاداّأوّمازحاّكانّسواءّكفرّهللاّسبّمن:ّوغيرهمّأصحابناّقالّوكذلك
:ّقالّفإن"ّيستحلهّلمّأوّسبهّّاستحلّسواءّيكفرّفإنهّرسولهّسبّأوّهللاّسبّمن":ّ"المعتمد"ّفيّيعلىّأبوّالقاضيّوقال

ّلهّغرضّالّألنهّأخبرّماّخالفّالظاهرّألنّمرتداّوكانّّواحدةّروايةّالحكمّظاهرّفيّمنهّيقبلّلم"ّذلكّأستحلّلم"
ّويفارقّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّبهّءجاّبماّمصدقّغيرّلعبادتهّمعتقدّّغيرّألنهّإالّرسولهّوسبّهللاّسبّفي

ّمعّاألشياءّهذهّفعلّفيّغرضاّلهّالحكمّألنّفيّيصدقّأنه"ّلذلكّمستحلّغيرّأنا:ّ"قالّإذاّوالسارقّّوالقاتلّالشارب
ّكانّفإنّالباطنّفيّفأماّالحكمّظاهرّفيّبهّنحكمّفإنماّبكفرهّحكمناّّوإذا:ّقالّاللذةّمنّيتعجلّماّوهوّتحريمهاّاعتقاد
ّ.ّالحكمّظاهرّفيّتوبتهّتقبلّال:ّالزنديقّفيّقلناّكماّمسلمّّفهوّقالّفيماّدقاصا

ّيكفرّولمّفسقّمستحالّيكنّّلمّوإنّكفرّمستحالّكانّإنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسابّأنّالفقهاءّعنّالقاضيّوذكر
ّالنبيّسبّفيمنّالمؤمنينّأميرّهارونّأفتىّالعراقّّأهلّمنّالفقهاءّبعضّأنّيحكىّماّنظيرّوهذاّالصحابةّكساب
ّأنّحزمّابنّمحمدّأبوّحكاهّماّنظيرّوهوّمالكّالفتياّهذهّوردّمالكّذلكّّأنكرّحتىّيجلدهّأنّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّ.ّبهّالمستخفّيكفرّّلمّالناسّبعض
ّمنّنقلهّبماّحزمّابنّّذكرهّالذيّوالخالفّالعراقّفقهاءّبعضّعنّالحكايةّهذهّردّأنّبعدّعياضّالقاضيّذكرّوقد

ّفيّكانتّالفتياّأنّأوّبهّالهوىّلميلّبفتواهّيوثقّّممنّيكونواّلمّأولئكّأنّعلىّالحكايةّوحملّواحدّغيرّعنّاإلجماع
ّإماّقولهّألنّكفراّقتلّمنهّيتبّولمّبالسبّأقرّإذاّالسابّأنّذكرّتابّّفيمنّكانتّأوّسباّكونهاّفيّاختلفّكلمة

ّاستحاللهّعلىّدليلّمنهاّتوبتهّوتركّبهاّفاعترافهّالذمّأوّالستهزاءاّكلماتّمنّهوّأوّونحوهّّكالتكذيبّكفرّصريح
ّ.ّخالفّبالّكافرّفهذا:ّقالّأيضاّكفرّوهوّلذلكّ

ّماّإنكارهّمعّذلكّيقولّوإنماّّحداّفيهّالقتلّيوجبّوإنماّردةّيرهّلمّفهوّاستتابةّبالّقتلهّمنّإن:ّآخرّموضعّفيّوقال
ّالقتلّفيّالكافرّحكمّلهّأثبتناّوإنّونحن:ّقالّتابّإذاّكالزنديقّّحداّونقتلهّتوبةوالّعنهّاإلقالعّإظهارهّأوّبهّعليهّشهد
ّوأنهّومعصيةّذهوالّمنهّكانّذلكّأنّزعمهّأوّعليهّبهّشهدّماّوإنكارهّوالنبوةّبالتوحيدّإلقرارهّّبذلكّعليهّنقطعّفال
ّعليهّنادمّذلكّعنّمقلعّ

ّأوّكتكذيبهّكفراّنفسهّّفيّسبهّكانّإنّوكذلكّبذلكّكفرهّفيّشكّفالّالستحاللهّمعتقداّسبهّأنهّعلمّمنّوأما:ّقال
ّبقولهّكافرّفهوّعليهّوصممّبهّشهدّبماّواعترافّّالتوبةّيظهرّلمّمنّوكذلكّفيهّإشكالّالّماّفهذاّونحوهّتكفيره

ّفيّيكنّلمّإذاّلهّاستحاللهّألجلّبهّيكفرّالسبّبأنّمنهّتثبيتّأيضاّوهذاّّنبيهّحرمةّأوّهللاّحرمةّهتكّواستحالله
ّ.ّصريحاّّتكذيباّنفسه
ّزلةّالسبّالستحاللهّهوّّإنماّاألمرّنفسّفيّالسابّكفرّبأنّالقولّأنّيعلمّأنّويجبّتحريرهّمنّبدّالّموضعّوهذا
ّفيّوقعّمنّوقعّوإنماّهناّقالهّماّيناقضّماّموضعّّغيرّفيّذكرّقدّيعليّأباّالقاضيّهللاّويرحمّعظيمةّوهفوةّمنكرة
ّفيّاألولىّالجهميةّمذهبّذهبواّالذينّاإلناثّالجهميةّوهمّالمتكلمينّمتأخريّّمنّطائفةّكالمّمنّتلقوهّماّالمهواةّهذه
ّالجوارحّفيّوالّّالقلبّفيّعمالّيقتضّولمّاللسانّقولّبهّيقترنّلمّوإنّالقلبّفيّالذيّالتصديقّمجردّهوّّاإليمانّأن

ّمعرفةّبقلبيّمعتقدّأنا:ّ"الكافرّقالّلوّهذاّّوعلى:ّعنهّهحكيناّماّذكرّأنّعقبّقالّهناّبذلكّيعلىّأبوّالقاضيّوصرح
ّبهّويحكمّالظاهرّفيّبإسالمهّيحكمّلم"ّكسالّالعباداتّمنّغيرهاّّآتيّالّكماّبالشهادتينّآتيّالّلكنيّوتوحيدهّهللا

ّأحدّّعلىّحمولم"ّجهميّفهوّبهاّيتلفظّأنّغيرّمنّالقلبّفيّتنفعّالمعرفةّإنّقالّمن:ّ"أحمدّّاإلمامّوقول:ّقالّباطنا
ّبأنّذلكّفيّأحمدّاحتجّألنهّعناداّّالشهادتينّمنّيمتنعّأنهّعلى:ّوالثانيّالحكمّظاهرّفيّجهميّأنه:ّأحدهماّوجهين
ّذكرّوقدّآلدمّبالسجودّتعالىّأمرهّامتثالّيلزمّالّأنهّاعتقدّّإبليسّأنّومعلومّمؤمناّيكنّولمّبقلبهّربةّعرفّإبليس
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ّهوّكماّوعملّقولّاإليمانّوأنّوبقلبهّالقدرةّمعّبلسانهّيصدقّحتىّمؤمناّكونيّّالّأنهّموضعّغيرّفيّالقاضي
ّّ.األمةّأعيانّمنّّوبعدهمّقبلهمّومنّوإسحاقّوأحمدّوالشافعيّوالليثّواألوزاعيّوسفيانّمالك:ّكلهمّاألئمةّّمذهب
ّ.ّوجوهّمنّوذلكّلمسألةاّّهذهّيختصّماّعلىّالبينةّالغرضّوإنماّاألصلّهذاّفيّالكالمّاستيفاءّهناّالغرضّوليس
ّكتابّمنّالقاضيّنقلهاّوإنماّّأصلّلهاّليسّفالّوإالّكفرّمستحالّكانّإنّأنهّالفقهاءّعنّالمذكورةّالحكايةّأن:ّأحدها
ّمنّسمعوهّقدّبماّأوّأصولهمّفيّجارياّظنوهّبماّالفقهاءّّقولّنقلواّوهؤالءّالفقهاءّعنّنقلوهاّالذينّالمتكلمينّبعض
ّالناسّأعلمّهوّممنّإجماعهمّوحكايةّالفقهاءّأئمةّنصوصّحكيناّوقدّقوالّقولهّيعدّّالّممنّالفقهّإلىّالمنتسبينّبعض

ّيستطيعّالّغلطّذلكّوإنماّّواالجتهادّالخالفّمسائلّمنّالمسألةّيجعلّخالفاّالمسألةّفيّأنّظانّيظنّفالّبمذاهبهمّ
ّ.ّةالبتّّالتفصيلّهذاّالفتوىّأئمةّالفقهاءّمنّواحدّعنّيحكيّأنّأحد

ّتعالىّهللاّحرمهّماّأنّاعتقدّّلماّفإنهّحاللّالسبّأنّاعتقادّمعناهّفإنماّاالستحاللّهوّكانّإذاّالكفرّأن:ّالثانيّالوجه
ّالنبيّسبّبينّذلكّفيّفرقّالّلكنّكفرّحاللّأنهاّّتحريمهاّالمعلومّالمحرماتّفيّاعتقدّمنّأنّريبّوالّكفرّحالل
ّمنّشيئاّفعلّمنّفإنهّحرمهاّهللاّأنّعلمّالتيّاألقوالّمنّذلكّغيرّإلىّلهمّغيبةوالّّعليهمّوالكذبّالمؤمنينّقذفّوبين
ّ.ّاستحلهّّإذاّبذلكّويعنىّكفرّاغتابهّأوّمسلماّقذفّمن:ّيقالّأنّيجوزّالّأنهّمعّكفرّمستحالّّذلك

ّوجوداّالتكفيرّفيّللسبّّأثرّالّفإذاّيقترنّلمّأوّالسبّوجودّبهّاقترنّسواءّكفرّالسبّحلّاعتقادّأن:ّالثالثّالوجه
ّ.ّالعلماءّّعليهّأجمعّماّخالفّوهوّاالعتقادّهوّالمؤثرّوإنماّوعدما
ّالّيكفرّالّأنّفيجبّمستحلّّالسابّأنّعلىّيدلّماّالسبّفيّفليسّالحلّاعتقادّهوّالمكفرّكانّإذاّأنه:ّالرابعّالوجه
ّّنّخوضّّّّإّنّماّّكّنا}:ّالمنافقونّقالّكما"ّلعباّأوّعبثاّأوّّوسفهاّغيظاّأقولّوإنماّحرامّهذاّأنّاعتقدّأنا:ّ"قالّإذاّسيما

ّقيلّوإنّالقرآنّنصّخالفّفهوّكفاراّيكونونّّالّقيلّفإنّوعبثاّلعباّعليهّكذبتّأوّهذاّقذفتّإنما:ّقالّإذاّكما{ّّوّنّلّعب
ّفإنّيستقيمّالّهذاّفيّأصدقهّالّأناّالقائلّوقولّمكفراّالسبّنفسّيجعلّّلمّإذاّموجبّبغيرّتكفيرّفهوّكفاراّيكونون
ّذلكّيكنّلمّّإنّيكفرّفكيف"ّأفعلهّوأناّومعصيةّذنبّذلكّأنّأعتقدّأنا:ّ"قالّقدّكانّفإذاّمحتملّبأمرّّيكونّالّالتكفير
ّونلعبّنخوضّكناّإنماّقولكمّفيّكذبتمّقدّّيقلّولم{ّّإيّماّنّكمّّّّبّعدّّّّكّفّرّتمّّّّقدّّّّتّعّتّذّرواّال}:ّوتعالىّسبحانهّقالّولهذاّكفرا؟
ّكانواّلوّكماّالكفرّمنّبراءتهمّيوجبّالذيّالعذرّمنّأظهروهّماّّسائرّفيّكذبهمّكماّالعذرّهذاّفيّيكذبهمّفلم

ّ.ّواللعبّالخوضّبهذاّإيمانهمّبعدّّكفرواّأنهمّبينّبلّصادقين
ّيستحلهاّلمّأوّاصاحبهّاستحلهاّّكفرّنفسهاّفيّالمقالةّهذهّأنّالخلفّمنّاتبعهمّومنّاألمةّسلفّمذهبّأنّتبينّوإذا

ّّيّؤّذونّّّاّلّذينّّّّوّمّنّهمّّ}:ّتعالىّقولهّمثلّالسابّكفرّعلىّالدليلّّمنّاألولىّالمسألةّفيّقدمناهّماّجميعّذلكّعلىّفالدليل
ّمنّذكرناهّوما{ّّإيّماّنّكمّّّّبّعدّّّّكّفّرّتمّّّّقدّّّّتّعّتّذّرواّال}:ّتعالىّوقوله{ّّوّرّسوّلهّّّهللاّّّّّيّؤّذونّّّاّلّذينّّّّّإنّّ}:ّتعالىّوقوله{ّالّنّبيّّ

ّفالّوعدماّوجوداّالتحريمّّاعتقادّعنّالنظرّقطعّمعّكفرّورسولهّهللاّأذىّنفسّأنّفيّبينةّأدلةّفإنهاّواآلثارّاألحاديثّ
ّهذهّعلىّدلّفقدّلكفرهّالدمّحاللّوأنهّكافرّالسابّّأنّعلىّدلّماّكلّالحقيقةّفيّبلّهناّالكالمّنعيدّأنّإلىّحاجة

ّتثبتّظهوراّاالعتقادّهذاّيظهرّحتىّوقتلهّتكفيرهّيجزّلمّحاللّالسبّأنّاعتقادّّهوّالمبيحّالكفرّكانّلوّإذّلمسألةا
ّالفقهاءّمنّحذوهمّحذاّومنّالمتكلمينّمنّالوهمّهذاّأوجبتّالتيّالشهبةّهذهّللدماءّومنشأّالمبيحةّاالعتقاداتّّبمثله
ّأنّكماّبالذاتّوالشتمّّالسبّينافيّالّصدقةّاعتقادّأنّورأواّبهّأخبرّمافيّالرسولّتصديقّهوّاإليمانّأنّرأواّّأنهم

ّفعلهّوجوبّيعتقدّماّيتركّكماّإكرامهّوجوبّّيعتقدّمنّيهينّقدّاإلنسانّفإنّمعصيتهّينافيّالّطاعتهّإيجابّاعتقاد
ّأنهّيعتقدّلمّأنهّعلىّليلدّسبهّألنّكفرّإنما:ّفقالواّالسابّكفرتّّقدّاألمةّأنّرأواّثمّتركهّوجوبّيعتقدّماّويفعل
ّفيّّأنهّفرضّفإذاّالتكذيبّعلىّدليلّاإلهانةّوإنماّاإلهانةّبتلكّالّالتكذيبّبهذاّفكفرّللرسولّّتكذيبّحلهّواعتقادّحرام
ّمأخذّفهذاّأظهرهّبماّّعليهّيجريّإنماّالظاهرّحكمّكانّوإنّمؤمناّاألمرّنفسّفيّكانّبمكذبّليسّاألمرّنفس

ّهو:ّ"يقولونّالذينّالكراميةّوهمّوغالتهمّ"ّوالقولّاالعتقادّهوّاإليمان:ّ"يقولونّالذينّووهّومعتضديهمّالمرجئة
ّلمّوإنّفقطّبالقلبّوالتصديقّالمعرفةّمجردّهو:ّ"يقولونّالذينّّالجهميةّوأما"ّاالعتقادّعنّعريّوإنّالقولّمجرد
ّلمّللرسولّوالتوقيرّالتعظيمّقلبهّفيّكانّفإذاّقلبهّفيّليسّماّبلسانهّيقولّقدّأنهّوهوّآخرّّمأخذّفلهم"ّبلسانهّيتكلم

ّ.ّالباطنّّفيّقلبهّفيّماّخالفّإظهارّالمنافقّينفعّالّكماّالباطنّفيّبلسانهّذلكّخالفّإظهارّيقدحّ
ّ:ّوجوهّمنّاألولىّالشبهةّوجواب
ّتعظيمّوهوّلهّوعمالّالقلبّّفيّحاالّيوجبّأنّبدّالّالتصديقّفذلكّالقلبّتصديقّأصلهّكانّوإنّاإليمانّأن:ّأحدها

ّالشعورّعندّوالشهوةّوكالنفرةّوالمنعمّبالمؤلمّاإلحساسّّعندّوالتنعمّكالتألمّالزمّأمرّوذلكّومحبتهّوإجاللهّالرسول
ّحصولهّيمتنعّوإنماّشيئاّيغنّولمّالتصديقّذلكّينفعّلمّالقلبّفيّوالعملّالحالّهذهّّتحصلّلمّفإذاّوالمنافيّبالمالئم

ّإدراكّأنّكماّذلكّّونحوّعنهّالقلبّوإعراضّلهّاإلهمالّأوّعليهّالتكبرّأوّالرسولّحسدّمنّمعارضّعارضهّّإذا
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ّكعدمهّالتصديقّوجودّذلكّكانّالمعارضّّحصلّومتىّمعارضّيعارضهّأنّإالّواأللمّاللذةّيوجبّوالمنافيّالمالئم
ّيزولّعدمهّوبتوسطّالقلبّفيّحالّهوّالذيّالمعلولّّلعدمّموجباّالمعارضّذلكّيكونّبلّكعدمهّذلكّوجودّيكونّكما

ّكرهّأوّعليهمّتكبرّأوّاألنبياءّحسدّمنّلكفرّالموجبّهوّوهذاّالقلبّمنّبالكليةّاإليمانّّفينقلعّالعلةّهوّالذيّالتصديق
ّ.ّالجهالّكفرّمنّأغلظّوكفرهمّصادقونّبأنهمّعلمهّمعّوالعادةّاإللفّفراقّ

ّألنّوذلكّوالطمأنينةّّاإلقرارّهوّوإنماّالتصديقّدمجرّهوّفليسّالتصديقّيتضمنّكانّوإنّاإليمانّأن:ّالثاني
ّيستوجبّفالخبرّوأمرّخبرّهللاّوكالمّأمرّهوّّحيثّمنّتصديقّفيهّفليسّاألمرّفأماّفقطّللخبرّيعرضّإنماّالتصديق
ّلمّوإنّلألمرّواالنقيادّالخضوعّجماعهّالقلبّفيّعملّوهوّواالستسالمّّلهّاالنقيادّيستوجبّواألمرّالمخبرّتصديق

ّواإلقرارّّالطمأنينةّوهوّالقلبّفيّاإليمانّأصلّحصلّفقدّباالنقيادّواألمرّبالتصديقّالخبرّقوبلّفإذاّّبهّالمأمورّفعلي
ّكانّوإذاّواالنقيادّالتصديقّالقلبّّفيّاستقرّإذاّيحصلّإنماّوذلكّوالطمأنينةّالقرارّهوّالذيّاألمنّمنّاشتقاقهّفإن

ّأوّواستسلمّوخضعّلهّانقادّقدّمنّالقلبّيهينّأنّومحالّوإعزازّّإكرامّلألمرّواالنقيادّواستخفافّإهانةّفالسبّكذلك
ّهوّّوهذاّإيمانّفيهّيكونّفالّاستسالمّأوّانقيادّفيهّيكونّأنّامتنعّواستهانةّاستخفافّالقلبّّفيّحصلّفإذاّبهّيستخف
ّفصارّالطاعةّعنّواستكبرّلهّّخضعيّولمّلألمرّينقدّلمّولكنّرسوالّيكذبّفلمّلهّهللاّأمرّسمعّفإنهّإبليسّكفرّبعينه
ّإبليسّمثلّيرونّثمّالتصديقّإالّاألصلّفيّليسّاإليمانّّأنّلهمّتخيل:ّالخلفّمنّخلقّفيهّزاغّموضعّوهذاّكافرا

ّأنهمّفيتحيرونّولمّالكفرّأغلظّمنّوكفرهّبالقلبّالّباللسانّتكذيبّعنهّصدرّأوّّتكذيبّعنهّيصدرّلمّممنّوفرعون
ّفإنّالقلبّفيّوعمالّالقلبّفيّقوالّّاألصلّفيّأعنيّوعملّقولّاإليمانّأنّلعلمواّالصالحّسلفالّإليهّهديّلماّهدوا

ّحاالّيوجبّتصديقاّإخبارهّالقلبّفيصدقّوأوامرهّإخبارهّيتضمنّّورسالتهّهللاّوكالمّورسالتهّهللاّكالمّبحسبّاإليمان
ّهوّواالستسالمّّاالنقيادّوهذاّويستسلمّألمرهّدوينقاّوالقولّالعلمّنوعّمنّهوّوالتصديقّبهّالمصدقّّبحسبّالقلبّفي
ّوإذاّالكافرينّمنّفصارّمستكبراّكانّاالنقيادّّتركّفمتىّاألمرينّبمجموعّإالّمؤمناّيكونّوالّوالعملّاإلرادةّمنّنوع
ّبالكفرّإالّإبليسّيوصفّلمّولهذاّوظلماّاستكباراّويكونّوجهالّتكذيباّّيكونّالتكذيبّمنّأعمّفالكفرّمصدقاّكان

ّمثلّيجهلّّمنّكفرّوكانّإبليسّكفرّجنسّمنّونحوهمّاليهودّمثلّيعلمّمنّكفرّكانّولهذاّالتكذيبّّدونّواالستكبار
ّعنّوسألوهّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّإلىّجاؤواّاليهودّمنّنفراّأنّترىّأالّالجهلّوهوّضالالّونحوهمّالنصارى

ّأنّترىّأالّالتصديق؟ّوهذاّالعلمّهذاّينفعهمّفلمّوغيرهّهرقلّّلكوكذّيتعبوهّولمّنبيّأنكّنشهد:ّفقالواّفأخبرهمّأشياء
ّخبرّتصديقهّوهوّثانّمقامّإلىّيحتاجّفإنهّوأمراّخبراّتضمنتّوقدّهللاّرسالةّهوّبهّّجاءّماّبأنّالرسولّصدقّمن
:ّقالّفإذاّألمرهّاالنقيادوّّخبرهّتصديقّتتضمنّالشهادةّفهذه"ّهللاّإالّإلهّالّأنّأشهد:ّ"قالّفإذاّهللاّألمرّوانقيادّّهللا
ّاإلقرارّيتمّالشهادتينّهاتينّفبمجموعّهللاّعندّمنّبهّّجاءّفيماّالرسولّتصديقّتضمنت"ّهللاّرسولّمحمداّأنّوأشهد"

ّاإليمانّلجميعّأصلّأنهّظنّمنّظنّبالقبولّالرسالةّيتلقىّالذيّوهوّالشهادتينّّكالّفيّمنهّبدّالّالتصديقّكانّفلما
ّلألمرّاالنقيادّّمنّيمتنعّثمّوباطناّظاهراّالرسولّيصدقّفقدّوإالّاالنقيادّوهوّمنهّبدّالّاآلخرّاألصلّأنّّعنّوغفل

ّأنّيبينّلكّمماّوهذاّكإبليسّوتعالىّّسبحانهّهللاّمنّالرسالةّسمعّمنّبمنزلةّيكونّأنّالرسولّتصديقّفيّغايتهّإذ
ّخبرهّفيّتصديقهّمنّلهّاالنقيادّّفصارّبطاعتهّأمرّأنهّهللاّعنّبلغّقدّألنهّلهّاالنقيادّينافيّوبرسولهّباهللّاالستهزاء

ّبقلبهّواستهزأّبهّاستخفّومنّصريحّكفراّوكالهماّلربهّّاالنقيادّعنّممتنعّأوّلهّمكذبّإماّفهوّألمرهّينقدّلمّفمن
ّالقلبّفيّلحصّفمتىّضدانّوهذانّوإذاللّإهانةّواالستخفافّوإكرامّإجاللّاالنقيادّّفإنّألمرهّمنقاداّيكونّأنّامتنع

ّ.ّللضدّالضدّمنافاةّاإليمانّينافيّبهّواالستهانةّاالستخفافّأنّفعلمّاآلخرّانتفىّأحدهماّ
ّليسّفهذاّوأوجبهّحرمهّّفيماّهللّانقيادهّواعتقادّعليهّحرمهّهللاّأنّاعتقادّمعّالذنبّفعلّإذاّالعبدّأن:ّالثالثّالوجه
ّإماّفهوّوينقادّهللّيذعنّأنّوأبىّالتحريمّهذاّقبولّّمنّامتنعّلكنّحرمهّأنهّأوّيحرمهّلمّهللاّأنّاعتقدّإنّفأماّبكافر
ّالسنةّأهلّعندّيكفرّلمّمشتهياّعصىّومنّباالتفاقّكفرّكإبليسّمستكبراّّعصىّمن:ّقالواّولهذاّمعاندّأوّجاحد

ّهذاّتنافيّّومحادتهّلهّمعاندتهّفإنّربهّهللاّبأنّمصدقاّكانّوإنّالمستكبرّالعاصيّفإنّالخوارجّيكفرهّّوإنماّوالجماعة
ّ.ّالتصديق

ّلوّوكذلكّمحارمهّّاستحلّمنّبالقرآنّآمنّماّفإنهّباالتفاقّكافرّفهوّلهاّمستحالّالمحارمّفعلّمنّأنّهذاّوبيان
ّاإليمانّفيّلخللّيكونّوهذاّحرمهاّهللاّأنّّاعتقادّبعدمّوتارةّيحرمهاّلمّهللاّأنّاعتقادّواالستحاللّفعلّبغيرّاستحلها
ّأنّويعلمّحرمهاّهللاّأنّيعلمّوتارةّمقدمةّعلىّمبنيّغيرّمحضاّجحداّّويكونّبالرسالةّاإليمانّفيّلخللّأوّبالربوبية
ّهذاّّيكونّوقدّقبلهّممنّكفراّأشدّفهذاّالمحرمّويعاندّالتحريمّهذاّالتزامّعنّيمتنعّثمّهللاّحرمهّّماّحرمّإنماّالرسول

ّاآلمرّحكمةّاعتقادّفيّلخللّّإماّواإلباءّاالمتناعّهذاّإنّثمّذبهوعّهللاّعاقبهّالتحريمّهذاّيلتزمّلمّمنّأنّعلمهّمع
ّلغرضّّإتباعاّأوّتمرداّبهّيصدقّماّبجميعّالعلمّمعّيكونّوقدّصفاتهّمنّبصفةّالتصديقّإلىّعدمّهذاّفيعودّوقدرته
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ّذلكّيكرهّلكنهّالمؤمنونّبهّيصدقّّماّبكلّويصدقّبهّأخبرّماّبكلّورسولهّهللّيعترفّألنهّهذاّكفرّوحقيقتهّالنفس
ّفهذاّعنهّوأنفرّالحقّهذاّوأبغضّألتزمهّوالّبذلكّأقرّالّأناّ:ّويقولّومشتهاهّلمرادهّموافقتهّلعدمّويسخطهّويبغضه

ّبلّالنوعّهذاّمثلّتكفيرّمنّمملوءّوالقرآنّاإلسالمّدينّمنّباالضطرارّمعلومّّهذاّوتكفيرّاألولّالنوعّغيرّنوع
ّوبهذاّسبيلهّّسلكّومنّإبليسّوهو"ّبعلمهّهللاّينفعهّلمّعالمّالقيامةّيومّعذاباّلناساّأشد:ّ"قيلّمثلهّوفيّّأشدّعقوبته
ّفقدّالموافقةّمنّمنعتهّوالنفرةّالشهوةّلكنّّيفعلهّأنهّويحبّعليهّالفعلّذلكّوجوبّيعتقدّفإنهّالعاصيّبينّالفرقّيظهر
ّ.ّالعملّمليكّلمّلكنّوعملّقولّوذلكّّواالنقيادّوالخضوعّبالتصديقّاإليمانّمنّأتى
ّفيّشرطاّواإلكرامّّلهّاالنقيادّكانّماّيهنّلمّفألنهّونحوهماّكالوالدينّكرامتهّوجوبّيعتقدّمنّالرجلّإهانةّوأما
ّحتىّمؤمناّيكونّالّألنهّفيهّكفرّإنماّوالرسولّّهللاّوجانبّوتقواهّوطاعتهّبرهّفيّشرطّإكرامهّمنّأهانّوإنماّإيمانه
ّعدمهّمنّشراّوجودهّكانّبلّإيماناّالتصديقّذلكّيكنّلمّيقتضهّلمّفحيثّّقيادواالنّالخضوعّيقتضيّتصديقاّيصدق

ّاأللمّإالّفيهاّّليسّحياةّمنّإليهّأحبّواإلدراكّالحياةّتلكّفقدّكانّالعذابّإالّيرزقّولمّوإدراكّحياةّّلهّخلقّمنّفإن
ّحالهّفسادّإالّمعهّيحصلّفلمّةواآلخرّّالدنياّفيّواللذةّلهّالنعيمّوحصولّحالهّصالحّثمرتهّالتصديقّكانّوإذا

ّ.ّيوجدّأنّمنّإليهّأحبّّيوجدّالّأنّكانّواآلخرةّالدنياّفيّواأللمّوالبؤس
ّضاللّلهّتبينّقلبهّهللاّونورّوفعالّقوالّعلىّنفسهّوالسنةّالكتابّحكمّومنّاألمورّهذهّتفصيلّفيّطويلّكالمّوهنا
ّوبماّبالكتابّكذبواّالذينّمنهاجّعلىّجرياّوشقاوتهاّلموتاّبعدّالنفوسّّسعادةّفيّبرأيهّيتكلمّممنّالناسّمنّكثير
ّ.ّالشياطينّتتلوهّلماّوإتباعاّظهورهمّوراءّهللاّالكتابّونبذواّّرسلهّبهّهللاّأرسل
ّ:ّأوجهّثالثةّمنّفجوابهاّالثانيةّالشبهةّوأما

ّنفسّفيّذلكّمعّيكونّأنّيجوزّّفإنهّذلكّعلىّإكراهّغيرّمنّالكفرّأنواعّوسائرّوالجحدّبالتكذيبّتكلمّمنّأن:ّأحدها
ّ.ّعنقهّمنّاإلسالمّربقةّخلعّفقدّهذاّجوزّومنّمؤمناّاألمر
ّالقولّوأنّالمعرفةّمنّقلبهّّفيّماّينفعهّلمّعذرّغيرّمنّبلسانهّباإليمانّيتكلمّلمّمنّأنّالجماعةّعليهّالذيّأن:ّالثاني
"ّالجوارحّعملّغيرّمنّتنفعّالمعرفةّإن:ّ"لقاّّمنّتكفيرّفيّاختلفواّحتىّاإليمانّصحةّفيّشرطّعليهّالقادرّمن

ّ.ّهذاّتقريرّموضعّهذاّوليس
ّماّوكذلكّموضعّغيرّفيّّذلكّخالفّوغيرهّهوّذكرّفقدّأحمدّاإلمامّلكالمّالتأويلّمنّهللاّرحمهّالقاضيّذكرهّوما
ّاإليمان:ّ"قالواّبدعةّإلىّنسبّمنّإالّبعدهمّومنّّالتابعينّمنّالفقهاءّوسائرّمالكاّفإنّعياضّالقاضيّكالمّعليهّدل
ّ.ّهذاّّغيرّمكانّلهّهذاّوبسط"ّوعملّقول

ّفيّاإليمانّيفتقرّال:ّيقولّ"ّباللسانّالمنطقّإلىّاحتياجّغيرّمنّالقلبّمعرفةّمجردّاإليمانّإن:ّ"قالّمنّأن:ّالثالث
ّقول:ّقوالنّالقولّفإنّهيبطلّالّاإليمانّينافيّالذيّالقولّّإنّيقولّالّلكنّباللسانّيوافقهّالذيّالقولّإلىّاألمرّنفس
ّكلمةّقالّبلسانهّفمنّينافيهاّالمخالفّالقولّلكنّيشترطّالّالموافقّالقولّأنّفهبّّيخالفهاّوقولّالمعرفةّتلكّيوافق
ّالباطنّفيّإنه:ّيقالّأنّيجوزّوالّوباطناّّظاهراّبذلكّيكفرّفإنهّكفرّكلمةّبأنهاّعالماّلهاّعامداّحاجةّغيرّمنّالكفر
ّّوّقّلّبهّّّّأّكّرهّّّّمنّّّّإالّّّّإيّماّنهّّّّبّعدّّّّمنّّّّباهللّّّّّكّفرّّّّمنّّ}:ّسبحانهّقالّاإلسالمّّمنّمرقّفقدّذلكّقالّومنّمنامؤّيكونّأنّيجوز
ّ.ّ{ّّعّظيمّّّّعّذابّّّّوّلّهمّّّهللاّّّّّمنّّّّغّضبّّّّفّعّلّيّهمّّّّصّدراّّّّباّلّكّفرّّّّشّرحّّّّمنّّّّّوّلّكنّّّّباألّيّمانّّّّمّطّمّئنّّ
ّقالّمنّيردّولمّأكرهّمنّاستثنىّّقدّوهوّعليهّالرجلّيكرهّالّذلكّألنّفقطّالقلبّاعتقادّهناّبالكفرّيردّلمّأنهّومعلوم
ّبكلمةّتكلمّمنّأرادّأنهّفعلمّفقطّالقولّعلىّيكرهّوإنماّّوالقولّالعقدّعلىّيكرهّالّوهوّالمكرهّاستثنىّألنهّواعتقد
ّبالكفرّشرحّمنّولكنّباإليمانّمطمئنّوهوّأكرهّمنّإالّبذلكّكافرّوأنهّيمعظّعذابّّولهّهللاّمنّغضبّفعليهّالكفر
ّمطمئنّوقلبهّالكفرّّكلمةّبلسانهّفقالّأكرهّمنّإالّكافراّبالكفرّتكلمّمنّكلّفصارّأيضاّكافرّفإنهّالمكرهينّمنّّصدرا

ّيعتقدواّلمّأنهمّمعّبالقولّكفارّأنهمّفبين{ّّإيّماّنّكمّّّّّبّعدّّّّكّفّرّتمّّّّقدّّّّتّعّتّذّرواّال}:ّالمستهزئينّحقّفيّتعالىّوقالّباإليمان
ّواستخفافّاستهانةّفيهّفعلّوإرادةّالتكلمّإرادةّيمنعّبالقلبّالتصديقّأنّمنّتقدمّّماّفيهّوالفقهّواسعّبابّوهذاّصحته

ّإدراكّكاقتضاءّّمخلوقاتهّفيّهللاّسنةّبهّجرتّأمرّهذاّوعدمّهذاّوجودّواقتضاؤهّوالتعظيمّالمحبةّيوجبّّأنهّكما
ّالضدّلعدمّمستلزماّكانّالضدّوجدّوإذاّالعلةّّلعدمّمستلزماّكانّالمعلولّعدمّفإذاّلأللمّالمخالفّوإدراكّللذةّالموافق
ّفلذلكّواالستسالمّاالنقيادّولعدمّالنافعّالتصديقّلعدمّمستلزمّواالستهانةّّلالستخفافّالمتضمنّوالفعلّفالكالمّاآلخر
ّ.ّكفراّكان

ّوالتكذيبّالقولّيصدقّوالعملّّالقلبّفيّيصدقّوالقولّبالحقّيصدقّفالقلبّالتصديقّهوّقيلّوإنّإليماناّأنّواعلم
ّأعمالّأنّّكماّالقلبّفيّتؤثرّالجوارحّأعمالّإذّالقلبّفيّكانّالذيّللتصديقّورافعّبالقلبّمستلزمّللتكذيبّبالقول
ّ.ّالمقدمةّهذهّعلىّنبهناّوإنماّواسعّّهذاّفيّوالكالمّراآلخّإلىّحكمهّتعدىّكفرّبهّقامّفإنماّالجوارحّفيّتؤثرّالقلب
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 . فصل
ّ:ّفنقولّالمسألةّمقصودّإلىّنعودّثم
ّ:ّالمسألةّهذهّفيّالعلماءّّعباراتّنذكرّونحنّسباّكفرّكلّيكنّلمّوإنّكفرّفهوّالدمّيبيحّوشتمّسبّكلّأنّثبتّقد
ّوالّيقتلّأنّوأرىّالقتلّفعليهّّكافراّأوّكانّمسلماّصهتنقّأوّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّشتمّمنّكل:ّ"أحمدّاإلمامّقال

ّ".ّيستتاب
ّوهذاّكافراّأوّكانّّمسلماّالقتلّفعليهّوتعالىّسبحانهّالربّبذكرّيعرضّشيئاّذكرّمنّكل:ّ"آخرّموضعّفيّوقال
ّ".ّالمدينةّأهلّمذهب
ّيختلفّوالّكالتصريحّّلقتللّموجبّوهوّردةّوسلمّعليهّهللاّصلىّرسولهّوسبّهللاّبسبّالتعرض:ّ"أصحابناّوقال

ّنسبهّفيّالقدحّإلىّيفضيّذلكّألنّوأغلظّللقتلّالموجبّّسبهّجملةّمنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأمّقذفّأنّأصحابنا
ّيكونّأنّوينبغيّكافراّأوّكانّمسلماّيقتلّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأمّسبّمنّبأنّّالقولّإطالقّبعضهمّعبارةّوفي

ّ".ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّمنّفيهّلماّالجمهورّبهّصرحّكماّلقذفاّهناّبالسبّّمرادهم
ّدينهّأوّنسبهّأوّنفسهّفيّّنقصاّبهّألحقّأوّعابهّأوّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّمنّجميع:ّ"عياضّالقاضيّوقال
ّفهوّلهّالعيبوّمنهّالبغضّأوّعليهّواإلزراءّلهّّالسبّطريقّعلىّبشيءّشبهةّأوّبهّعرضّأوّخصالهّمنّخصلةّأو

ّتصريحاّفيهّتمترّوالّّالمقصدّهذاّعنّالبابّهذاّفصولّمنّفصالّنستثنّوالّيقتل:ّالسابّحكمّفيهّوالحكمّسابّله
ّأوّالذمّطريقّعلىّبمنصبهّيليقّالّماّإليهّّنسبّأوّعليهّدعاّأوّلهّمضرةّتمنىّأوّلعنهّمنّوكذلكّتلويحاّأوّكان
ّوالمحنةّالبالءّمنّيجريّمماّبشيءّعيرهّأوّوزورّالقولّمنّومنكرّّهجروّالكالمّمنّبسخفّالعزيزةّجهتهّفيّعيبه
ّمنّالفتوىّوأئمةّالعلماءّمنّإجماعّكلهّهذا:ّقالّلديهّوالمعهودةّالجائزةّالبشريةّالعوارضّّببعضّغمضهّأوّعليه

ّ".ّجراّوهلمّأصحابهّلدنّ
ّأوّعابهّأوّشتمهّأو:ّ"القاسمّّابنّقال"ّيستتبّمولّقتلّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّمن:ّ"مالكّعنّالقاسمّابنّوقال

ّ".ّتوقيرهّهللاّفرضّوقدّكالزنديقّيقتلّفإنهّتنقصه
ّقتلّتنقصهّأوّعابهّأوّّشتمهّأوّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسبّمن:ّ"عنهّالمدنيينّروايةّفيّمالكّقالّوكذلك
ّ".ّيستتابّوالّكافراّأوّكانّمسلما
ّ".ّقتلّعيبهّبهّوأرادّ"ّوسخ"ّبردهّويروىّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّرداءّإن:ّ"القّمنّمالكّعنّوهبّابنّوروى
ّبالّيقتلّأنهّالمكروهّّمنّبشيءّأوّبالويلّاألنبياءّمنّنبيّعلىّدعاّمنّأنّعلىّالعلماءّإجماعّالمالكيةّبعضّوذكر
ّ.ّاستتابة
ّكلّفيّأفتىّمتعددةّّقضاياّفيّاستتابةّبالّبالقتلّالمشاهيرّالمالكيةّفقهاءّمنّجماعةّأجوبةّعياضّالقاضيّوذكر
ّ:ّبعضهمّقضية
ّتريدون:ّفقالّواللحيةّّالوجهّقبيحّرجلّبهمّمرّإذّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّصفةّيتذاكرونّقوماّسمعّرجل:ّمنها

ّ.ّولحيتهّخلقهّفيّالمارّهذاّصفته؟ّتعرفون
ّ.ّأسودّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبي:ّقالّرجل:ّومنها
ّأشدّفقالّهللاّعدوّياّتقولّما:ّلهّقيلّثمّكذاّوكذاّهللاّبرسولّهللاّفعل:ّفقال"ّهللاّرسولّوحقّال:ّ"لهّقيلّرجل:ّومنها
ّامتهانّألنهّيقبلّالّصراحّلفظّفيّللتأويلّادعاءّألن:ّقالواّالعقربّهللاّّبرسولّأردتّإنما:ّقالّثمّاألولّكالمهّمن
ّ.ّدمهّإباحةّفوجبتّلهّموقرّالوّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّّلرسولّمعزرّغيرّوهو
ّ.ّوجهلّالنبيّسألّفقدّجهلتّأوّسألتّإن:ّقالّأوّالنبيّإلىّشكّأدوا:ّقالّعشار:ّومنها
ّلمّزهدهّأنّويزعمّحيدرهّّوختنّاليتيمّمناظرتهّأثناءّفيّويسميهّوسلمّعليهّهللاّصلىّبالنبيّيستخفّكانّمتفقه:ّومنها
ّ.ّهذاّشباهوأّألكلهاّالطيباتّعلىّقدرّولوّقصداّيكن
ّفيّاختلفواّوإنّومتأخرهمّمتقدمهمّّذلكّفيّيختلفّلمّقائلهّقتلّيجبّوتنقصاّسباّالعلماءّعدهّمماّكلهّالبابّفهذا:ّقال
ّ.ّقتلهّحكم

ّمنّكل:ّ"الشافعيّأصحابّّقالّوكذلك"ّمرتدّإنه:ّ"كذبهّأوّمنهّبرئّأوّتنقصهّفيمنّوأصحابهّحنيفةّأبوّقالّوكذلك
ّفيهّيتحتمّوهلّكفرّبالنبيّاالستهانةّفإن"ّالصريحّكالسبّّفهوّاستهانةّفيهّبماّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّلرسولّتعرض

ّ.ّالمعنىّهذاّعلىّالشافعيّنصّوقدّالوجهينّّعلىّبالتوبة؟ّيسقطّأوّقتله
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ّمنّتقدمّماّعلىّاستتابتهّّفيّوهمّللدمّمبيحّكفرّبهّالتنقصّأنّعلىّالطوائفّجميعّمنّالعلماءّنصوصّاتفقتّفقد
ّذلكّمنّشيئاّيقصدّالّأوّلهّتبعاّالسبّحصلّآخرّّشيءّالمقصودّلكنّعيبهّيقصدّأنّبينّذلكّفيّفرقّوالّالخالف

ّ.ّذلكّغيرّيفعلّأوّويمزحّيهزلّبل
ّماّتبلغّأنّيظنّماّتعالىّهللاّّسخطّمنّبالكلمةّيتكلمّالرجلّفإنّسباّنفسهّالقولّكانّإذاّالحكمّهذاّفيّيشتركّكلهّفهذا
ّوهوّورسولهّهللاّآذىّفقدّلهّوتنقصّسبّهوّماّقالّّومنّوالمغربّالمشرقّبينّمماّأبعدّالنارّفيّهابّيهويّبلغت
ّكناّإنما:ّقالواّالذينّإلىّتسمعّألمّيقصدّأذاهمّلمّوإنّأذىّنفسهّفيّهوّالذيّّالقولّمنّالناسّبهّيؤذيّبماّمأخوذ
ّ.ّ{ّّإيّماّنّكمّّّّبّعدّّّّكّفّرّتمّّّّقدّّّّتّعّتّذّرواّالّّتّسّتّهّزّئونّّّّكّنّتمّّّوّلهّّّوّرسّّّّّوآّياّتهّّّّأّباهللّّّ}:ّتعالىّهللاّفقالّونلعبّنخوض
ّويقبحّفيلعنّسنهّلماّيدعىّّأوّحكمهّمنّحكمّأوّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعنّحديثّلهّفيذكرّيغضبّمنّمثلّوهذا
ّّمّماّّحّرجاّّّّأّنّفّسّهمّّّّفيّّيّجّدواّالّّثمّّّّبّيّنّهمّّّّشّجرّّّّفيّماّّّكّموكّّّيحّّّّحّتىّّيّؤّمّنونّّّالّّوّرّبكّّّّفال}:ّتعالىّقالّوقدّذلكّونحو
ّحكمهّمنّحرجاّنفوسهمّفيّيجدواّالّثمّيحكموهّحتىّيؤمنونّالّأنهمّبنفسهّّسبحانهّفأقسم{ّّتّسّليماّّّّوّيّسّلّمواّّقّضّيتّّ
ّالتنزيلّبنصّّكافرّفهوّمنطقهّفيّأفحشّحتىّوسلمّهعليّهللاّصلىّهللاّرسولّلذكرّوحرجّحكمّفيّغيرهّّشاجرّفمن
ّيكونّوحتىّسواهماّممنّإليهّأحبّّورسولهّهللاّيكونّحتىّيؤمنّالّالرجلّفإنّالخصمّردّمقصودهّبأنّيعذرّوال

ّ.ّأجمعينّوالناسّووالدهّولدهّمنّإليهّأحبّالرسول
:ّاألنصاريّذلكّوقولّتعدلّّلمّفإنكّاعدل:ّاآلخرّلوقوّهللاّوجهّبهاّأريدّماّلقسمةّهذهّإن:ّالقائلّقولّالبابّهذاّومن
ّولذلكّعمتهّابنّألنهّللزبيرّحكمّإنماّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّأنّزعمّحيثّمحضّكفرّهذاّفإنّعمتكّابنّكانّأن

ّصلىّالنبيّعنهّعفاّوإنماّحكمهّمنّحرجاّأنفسهمّفيّيجدواّالّحتىّيؤمنونّالّأنهمّّوأقسمّاآليةّهذهّتعالىّهللاّأنزل
ّذكرناّوقدّتعدلّلمّفانكّّاعدل:ّقالّالذيّوعنّهللاّوجهّبهاّأريدّماّلقسمةّهذهّإن:ّقالّالذيّعنّعفاّكماّوسلمّعليهّّهللا
ّبمنّفكيفّبموافقتهّالقرآنّفنزلّوسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبيّبحكمّيرضّلمّرجالّقتلّأنهّعنهّهللاّرضيّعمرّعن
ّثمّالتعزيرّعقوبتهّكانّهذاّأنّالشافعيّأصحابّوبعضّعقيلّابنّمنهمّّالفقهاءّمنّطائفةّذكرّوقدّحكمه؟ّفيّطعن
ّلهّالحقّألنّعنهّعفا:ّقالّمنّومنهمّواجبّغيرّالتعزيرّألنّوسلمّعليهّهللاّالنبيّصلىّيعزرهّّلم:ّقالّمنّمنهم
ّمنّيستريبّالّّديةرّأقوالّوهذهّالجدرّإلىّيرجعّحتىّالماءّيحبسّثمّيسقيّأنّالزبيرّأمرّبأنّعاقبه:ّقالّّمنّومنهم
ّ.ّبمؤمنّّليسّحالهّبمثلّهوّمنّأنّالقرآنّنصّبعدّالقتلّيستحقّكانّهذاّأنّفيّتأمل
:ّقالّأنهّوسلمّعليهّهللاّّصلىّالنبيّعنّعليّعنّالصحيحينّوفيّبدرّأهلّمنّكانّأنهّصحيحةّروايةّففي:ّقيلّفإن
ّيغفرّأنّللزمّكفراّالقولّهذاّكانّولو"ّلكمّغفرتّّدفقّشئتمّماّاعملواّفقالّبدرّأهلّعلىّاطلعّهللاّلعلّيدريكّوما"

ّ.ّكفرّإنهّ:ّبدريّعنّيقالّوالّيغفرّالّوالكفرّالكفر
ّوهاللّكعبّحديثّفيّوقعّّكماّوهمّأنهاّفيمكنّالرواةّأكثرّيذكرهاّولمّشعيبّعنّاليمانّأبوّذكرهاّالزيادةّهذه:ّفقيل
ّ.ّصحتهاّالظاهرّلكنّالزهريّعنّروايتهّّفيّحاقإسّابنّيذكرهّلمّوكذلكّبدراّيشهداّلمّأنهماّأميةّبن

ّالزبيرّبنّهللاّعبدّألنّبدرياّّالرجلّوسميّبدرّقبلّكانتّفلعلهاّبدرّبعدّكانتّالقصةّهذهّأنّالحديثّفيّليس:ّفنقول
ّعندّالزبيرّخاصمّاألنصارّمنّرجالّأنّأبيهّّعنّالزبيرّبنّهللاّعبدّفعنّبدرياّالرجلّصارّأنّبعدّبالقصةّحدث
ّعليهّفأبىّيمرّالماءّسرح:ّاألنصاريّفقالّالنخلّبهاّيسقونّالتيّّالحرةّشراجّفيّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّلرسو

ّأرسلّثمّزبيرّياّاسق:ّ"للزبيرّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّّهللاّرسولّعندّفاختصما
ّثمّوسلمّعليهّهللاّّصلىّالنبيّوجهّفتلونّعمتكّابنّكانّأنّهللاّرسولّيا:ّقالّثمّاألنصاريّفغضب"ّجاركّإلىّّالماء
ّفيّنزلتّاآليةّهذهّأحسبّألنيّوهللا:ّالزبيرّّفقال"ّالجدرّإلىّيرجعّحتىّالماءّاحبسّثمّزبيرّياّاسق:ّ"للزبيرّقال
:ّقالّعروةّحديثّمنّللبخاريّروايةّوفيّعليهّمتفق{ّّبّيّنّهمّّّّشّجرّّّّّفيّماّّيّحّكّموكّّّّحّتىّّيّؤّمّنونّّّالّّوّرّبكّّّّفال}ّذلك

ّأشارّّقدّذلكّقبلّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّوكانّحقهّللزبيرّحينئذّوسلمّعليهّهللاّهللاّصلىّرسولّفاستوعى
ّرسولّاستوعىّوسلمّعليهّّهللاّصلىّهللاّرسولّاألنصاريّأحفظّفلماّولألنصاريّلهّسعةّفيهّأرادّبرأيّالزبيرّعلى
ّعليهّهللاّصلىّالنبيّألنّبدرّقبلّمتقدمةّالقصةّأنّّيقويّوهذاّالحكمّصريحّفيّحقهّللزبيرّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللا

ّهذاّبعدّالزبيرّقصةّكانتّفلوّالكعبينّإلىّالماءّيبلغّحتىّيحبسّثمّيسقىّّاألعلىّأنّمهزورّسيلّفيّقضىّوسلم
ّالحاجةّألنّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّقدمّحينّمنّقدممتّأنهّالظاهرّالقضاءّوهذاّفيهّالحكمّوجهّعلمّّقدّلكانّالقضاء

ّ.ّالقضاءّهذاّأوجبتّالزبيرّقصةّولعلّقدمّحينّمنّفيهّالحكمّإلى
ّاألشرفّابنّإلىّيهودياّّيحاكمّأنّالمنافقينّبعضّأرادّلماّنزلّأولهاّأنّواحدّغيرّذكرّقدّاآلياتّهؤالءّفإنّوأيضا
ّاستقراراّبالمدينةّبدرّبعدّيستقرّفلمّقتلّرجعّفلماّّمكةّإلىّبدرّعقبّذهبّاألشرفّابنّألنّبدرّقبلّكانّإنماّوهذا

ّعليهّهللاّصلىّالنبيّلهّعفاّوقدّواستغفرّتابّقدّيكونّالكلمةّلهذهّالقائلّفإنّّبدرّبعدّالقصةّكانتّوإنّإليهّيتحاكم
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ّإالّيغفرّّالّمماّالذنبّكانّإنّيستغفرواّبأنّإما:ّالمغفرةّهوّإنماّبدرّألهلّوالمضمونّلهّفغفرّحقهّّعنّوسلم
ّماّعمرّخالفةّفيّتأولّبدرياّوكانّّمظعونّبنّقدامةّأنّترىّأالّيستغفرواّأنّبدونّوإماّكذلكّيكنّلمّأوّباالستغفار

ّحتىّيةاآل{ّّطّعّمواّّفيّماّّجّناحّّّالّصاّلّحاتّّّّوّعّمّلواّآّمّنواّاّلّذينّّّّّعّلىّّلّيسّّ}:ّتعالىّقولهّمنّالخمرّاستحاللّفيّتأول
ّتابّإنهّثمّكفرواّبهّيقرواّلمّوإنّجلدواّبالتحريمّأقرواّفإنّأصحابهّهوّيستتابّأنّّالشورىّوأهلّعمرّرأيّأجمع
ّأنّللبدريينّّالمضمونّأنّفعلمّغافرّسورةّبأولّعنهّهللاّرضيّعمرّإليهّأرسلّحتىّنفسهّفيّذنبهّلعظمّّييأسّوكاد

ّّ.قبلهاّماّتجبّالتوبةّفإنّيصدرّّأنّعسىّماّذلكّقبلّعنهمّيصدرّأنّجازّوإنّلهمّمغفورّوأنهمّحسنةّخاتمتهم
ّمنهّتقبلّالّالذيّالسبّّبينّالفرقّبهّيعتنيّأنّيجبّفالذيّللقتلّموجبّتعريضاّأوّتصريحاّسبّكلّأنّثبتّوإذا

ّ:ّفنقولّالتوبةّمنهّتقبلّالذيّوالكفرّالتوبة
ّفيّجاءّوكذلكّوالسبّالشتمّّذكرّاألحاديثّبعضّوفيّلهورسوّهللاّأذىّباسمّوالسنةّالكتابّفيّنيطّقدّالحكمّهذا

ّوالبحرّوالبرّوالسماءّاألرضّكاسمّاللغةّفيّحدّلهّيكنّّلمّإذاّواالسمّوالشتمّالسبّذكرّوالفقهاءّالصحابةّألفاظ
ّبضكالقّالعرفّإلىّحدهّفيّيرجعّفإنهّوالكفرّواإليمانّوالحجّوالزكاةّالصالةّكاسمّّالشرعّفيّوالّوالقمرّوالشمس
ّأوّسباّالعرفّّأهلّعدهّفماّالعرفّإلىّوالشتمّاألذىّفيّيرجعّأنّفيجبّونحوهاّوالكرىّوالرهنّوالبيعّّوالحرز
ّصاحبهّحكمّبسبّليسّكفراّفيكونّبهّّكفرّفهوّكذلكّيكنّلمّوماّالسبّمنّفهوّذلكّونحوّطعناّأوّعيباّأوّانتقاصا

ّيكنّلمّوإنّوالسالمّالصالةّعليهّللنبيّوأذىّسباّيكونّأنّروالمعتبّّزندقةّفهوّوإالّلهّمظهراّكانّإنّالمرتدّحكم
ّفإنهّالوجوهّمنّبوجهّحداّأوّتعزيراّأوجبّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّلغيرّقيلّلوّماّكلّهذاّّفعلىّلغيرهّوأذىّسبا

ّيختصّماّوأماّعليهاّّالتنبيهّتقدمّالتيّالصورةّمنّوغيرهماّواللعنّكالقذفّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّبابّمنّ
ّمعّواستهانةّاستخفافّفيهّكانّوإنّمحضّّكفرّفهوّبنبوتهّالتصديقّعدمّمجردّإالّيتضمنّلمّفإنّالنبوةّفيّبالقدح
ّأنهّثبتّماّثمّالمحضةّالردةّمنّأوّالسبّمنّهيّهلّالفقهاءّيترددّاجتهاديةّّمسائلّوهناّالسبّمنّفهوّالتصديقّعدم
ّبينهاّوالفرقّّاألنواعّواستقصاءّمحضّمرتدّفهوّوإالّالزندقةّحكمّحكمهّديقزنّفهوّصاحبهّبهّاستسرّّفإنّبسبّليس
ّّ.موضعهّهذاّليس
 . فصل
ّألناّباالتفاقّالمعاهدّدمّّيبيحّوالّالعهدّينقضّالّبهّكفرهّفإنّسبهّوبينّبهّكفرهّمجردّبينّالتفريقّفيجبّالذميّفأما

ّ.ّتقدمّّكماّقتلالّويوجبّالعهدّينقضّفإنهّلهّسبهّوأماّهذاّعلىّصالحناهم
ّ".ّلهّوسبهمّشتمهمّعلىّالّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّتكذيبّعلىّإقرارهمّيوجبّاألمانّعقد:ّ"يعلىّأبوّالقاضيّقال
ّبحيثّالحدودّمنّحداّللقتلّّموجباّوكونهّالسبّبخصوصّقتلناهّحيثّالمسلمّفيّمعتبرّأيضاّالفرقّهذاّأنّتقدمّوقد
ّالكفرّمجردّبينّحينئذّفرقّفالّمرتداّكونهّلمجردّأوّالزندقةّّعلىّلداللتهّقتلناهّيثحّوأماّصحتّوإنّبالتوبةّيسقطّال

ّ:ّفنقولّّاألنواعّمنّتضمنهّماّوبين
ّالنبيّشتمّمنّفيّمطلقةّّكلهاّبذلكّالقائلينّالفقهاءّوسائرّوأحمدّمالكّمثلّوالفقهاءّوالتابعينّالصحابةّعنّاآلثار
ّأوّيكررهّالّأوّالشتمّيكررّأنّبينّوالّوشتمّشتمّّبينّيفصلواّولمّيقتلّفإنهّدمعاهّأوّمسلمّمنّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّيشهدّحتىّعليهّيقامّالّفالحدّوإالّالمسلمينّمنّمألّفيّبهّيتكلمّالّأنّ:ّيظهرهّالّبقوليّوأعنيّيظهرهّالّأوّيظهره
ّأنهّيفرضّأنّّإالّاللهمّلهّإظهاراّنالمسلموّيسمعهّبحيثّيشتمهّوكونهّبالشتمّيقرّحتىّأوّيشتمهّسمعاهّّأنهماّمسلمان
ّ.ّمنهمّالسمعّاسترقّمنّأوّالمسلمونّجيرانهّفسمعهّخالياّبيتهّفيّشتمه
ّفنصا"ّيستتابّوالّيقتلّفإنهّّكافراّأوّكانّمسلماّتنقصهّأوّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّشتمّمنّكل:ّ"وأحمدّمالكّقال
ّالنبيّسبّأنّأصحابناّسائرّأطلقّوكذلكّبذلكّالمسلمّّيقتلّوكماّبشتمهّيقتلّكماّلهّبتنقصهّقتلهّيجبّالكافرّأنّعلى
ّّ.القتلّيوجبّّالذميّمنّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّالذمةّعقدّمنّأوكدّاإلسالمّّفإنّأظهروهّإذاّاألمانّيبطلّفإنهّاإليمانّأبطلّماّأنّوغيرهماّعقيلّوابنّالقاضيّوذكر
ّسبّإذاّالمسلمّفإنّآخرّوجهّمنّبينهماّالفرقّمعّأولىّّالذمةّحقنّيبطلّفأنّاإلسالمّحقّيبطلّماّالكالمّمنّكانّفإذا

ّوأقررناهّذلكّاعتقادهّأنّعلمّقدّوالذميّكفرّفلذلكّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّّفيّاعتقادهّسوءّعلىّدلّالرسول
ّ.ّواإلضمارّاإلظهارّبينّماّتفاوتّفبقيّيظهرهّالّوأنّكتمهّعليهّأخذّوإنماّاعتقادهّّعلى
ّذاكّكإضمارّهذاّفإظهارّّيظهرهّالّأنّالذميّعلىّأخذّذلكّيعتقدّالّأنّالمسلمّعلىّأخذّفكما:ّ"عقيلّابنّقال

ّالّالجرائمّمنّبطنّماّولهذاّاإلسالمّعلىّّوإزراءّضررّإظهارهّوفيّفيهّإزراءّوالّاإلسالمّعلىّضررّالّوإضماره
ّ".ّهللاّّحدّعليهمّأقمناّأظهرهاّولوّالمسلمّحقّفيّيتبعها
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ّهللاّإن:ّ"النصارىّكقولّّوالتثليثّالتثنيةّمثلّالكالمّمنّاإليمانّينقضّماّكلّفيّالقياسّهذاّعقيلّوابنّالقاضيّردوط
ّبقولهّنعلمهّماّأظهرّإنّأنهّكماّالعهدّنقضّالشركّّمنّدينهّمنّيعلمهّماّأظهرّمتىّالذميّأن:ّذلكّونحو"ّثالثةّثالث
ّّ.العهدّّنقضّوالسالمّالصالةّعليهّنبيناّفي
ّكانّمسلماّالقتلّفعليهّالربّّبهّيعرضّشيئاّذكرّمنّكل:ّ"حنبلّروايةّفيّفقالّذلكّعلىّأحمدّنصّوقد:ّالقاضيّقال
ّ".ّالمدينةّأهلّمذهبّهذاّكافراّأو

"ّشتمّألنهّيقتل:ّ"فقالّكذبتّ:ّلهّفقالّيؤذنّوهوّبمؤذنّمرّيهوديّعنّيسألّهللاّعبدّأباّسمعت:ّمحمدّبنّجعفرّوقال
ّأنّأشهد"ّأو"ّهللاّإالّإلهّالّأنّأشهد"ّأو"ّأكبرّهللا"ّقولّّوهيّاألذانّكلماتّفيّالمؤذنّكذبّمنّقتلّعلىّنصّفقد

ّواألشبهّسبحانهّالربّبذكرّيتعلقّفيماّكذبهّأنهّبناءّعلىّهللاّسبّفيّوالقاضيّالخاللّّذكرهاّوقد"ّهللاّرسولّمحمدا
ّإالّإلهّال"ّقالّمنّيكذبّالّاليهوديّألنّأولىّهذاّفيّهوّبلّالرسولّوذكرّّالربّبذكرّيتعلقّفيماّتكذيبهّفيّعامّأنه
ّبكلّيقتلّإنهّ:ّقالواّالمالكيينّجمهورّقولّوهذاّهللاّرسولّمحمداّأنّقالّمنّيكذبّوإنما"ّأكبرّهللا"ّقالّّمنّوال"ّهللا
ّاإلسالمّيحصنّالّوكماّهإظهارّعلىّالعهدّّنعطهمّلمّفإناّاستحلوهّوإنّألنهمّيستحلونهّالّأوّيستحلونهّكانواّسواءّسب
ّ.ّالمدنيينّمنّوطائفةّمصعبّّأبيّقولّوهوّالذمةّمنهّتحصنّالّكذلكّسبهّمن
ّأوّقتلتهّحتىّفضربتهّّفيهّالعلماءّاختلف":ّ"محمدّعلىّعيسىّاصطفىّوالذي:ّ"قالّنصرانيّفيّمصعبّأبوّقال

ّ".ّالكالبّفأكتلهّمزبلةّعلىّوطرحّبرجلهّجرّمنّوأمرتّيوماّعاش
ّ".ّيقتل:ّ"قال"ّمحمداّخلقّعيسى:ّ"قالّنصرانيّفيّمصعبّأبوّقال

ّ.ّهللّعيسىّوبنوةّالربوبيةّبنفيّاستهلتّنصرانيةّبقتلّاألندلسيينّسلفّوأفتى
ّفيقتل:ّهذاّونحو"ّيقولهّشيءّّهوّوإنماّقرآنّعليهّينزلّلمّأوّيرسلّلمّأوّبنبيّليس:ّ"فقالّسبهّفيمنّالقاسمّابنّوقال
ّهللاّألنّعليهمّشيءّال:ّهذاّونحو"ّعيسىّأوّموسىّنبيناّّوإنماّإليكمّأرسلّوإنماّإليناّرسليّلمّمحمداّإن:ّ"قالّوإن

ّ.ّمثلهّعلىّأقرهم
ّالمؤذنّسمعّأوّالقبيحّمنّّهذاّونحو"ّالحميرّدينّدينكمّإنماّدينكمّمنّخيرّديننا"ّالنصرانيّقالّوإذا:ّالقاسمّابنّقال
ّبنّمحمدّقولّوهذاّالطويلّوالسجنّالموجعّاألدبّهذاّّففيّهللاّيعظكمّكذلك:ّفقال"ّهللاّرسولّمحمداّأنّأشهد"ّيقول

ّّ.يقتلّالّأنهّكفرواّبهّالذيّبالوجهّسبهّإذاّفيماّآخرّّقولّولهمّأبيهّعنّوذكرهّسحنون
ّأنّإالّعنقهّضربتّّكفرواّبهّالذيّالوجهّبغيرّوالنصارىّاليهودّمنّاألنبياءّشتمّمن:ّ"القاسمّابنّعنّسحنونّقال
ّّ".يسلم
ّ".ّالطويلّالسجنّّمعّالموجعةّالعقوبةّيعاقب":ّ"كذبت"ّتشهدّإذاّللمؤذنّيقولّاليهوديّفيّسحنونّوقال
ّ.ّشتمّألنهّالقتلّعلىّالصورةّهذهّمثلّفيّأحمدّاإلمامّنصّتقدمّوقد

:ّدهماأح:ّالوجهينّعلىّبذلكّّقلناّإذاّبهّويقتلّالذميّعهدّبهّينتقضّالذيّالسبّفيّالشافعيّأصحابّاختلفّوكذلك
ّإذاّأنهم:ّوالثانيّأكثرهمّقولّوهذاّديناّذلكّيعتقدونّكانواّّوإنّأظهروهّإذاّدينناّفيّوالقدحّلنبيناّالسبّبمطلقّينتقض
ّفيّومعتقدهمّالمسيحّفيّقولهمّكإظهارهمّفهوّهللاّبكالمّليسّوالقرآنّبرسولّليسّأنهّّمنّديناّفيهّيعتقدونهّبماّذكروه

ّفيّكالطعنّديناّيعتقدونهّّالّبماّذكروهّماّوأماّإظهارهّعلىّيعزرونّبلّترددّبالّالعهدّضينقّالّوهذا:ّقالواّالتثليثّ
ّ.ّوغيرهماّالمعاليّّوأبيّالصيدالنيّاختيارّوهذاّالعهدّينقض:ّفيهّقيلّالذيّفهوّنسبه

ّعلىّأقرواّقدّأنهمّالشافعيةّّوبعضّالمالكيةّبعضّاختارهّكماّيعتقدونهّالّوماّديناّفيهّيعتقدونهّماّبينّفرقّمنّوحجة
ّكالخمرّدينهمّمنّهيّالتيّالمناكيرّسائرّأظهرواّلوّّكماّكانّأظهروهّفإذاّإظهارهّمنّمنعواّلكنّيعتقدونهّالذيّدينهم

ّ.ّالقتلّدونّبماّوالنكالّالعقوبةّعليهّيستحقونّإنماّوهذاّذلكّونحوّّبكتابهمّالصوتّورفعّوالصليبّوالخنزير
ّالّمعتقدهمّإظهارّأنّهؤالءّّعلمّوقدّهللاّفيّمعتقدهمّإظهارّمنّبأعظمّليسّالرسولّفيّمعتقدهمّإظهارّأنّذلكّيؤيد

ّبماّسبوهّإذاّماّبخالفّوهذاّالشرطّفيّمذكوراّيكنّّلمّإذاّمعتقدهمّبإظهارّعهدهمّينتقضّأنّواستبعدواّالقتلّيوجب
ّوقطعّوالسرقةّالزناّبمنزلةّفصارّدينهمّمنّهوّوليسّباطناّوالّظاهراّذلكّّعلىّنقرهمّلمّفإناّديناّيعتقدونهّال

ّفإنّاعتقدهّكماّاألمرّوليسّسؤالهمّمنّبذلكّخلصّأنهّسلكهّمنّظنّالكوفيينّوقدّلقولّمقاربّّالقولّوهذاّالطريق
ّفيهّيعتقدهّالّّوماّديناّفيهّيعتقدهّبماّالسبّعلىّتدلّكلهاّواالعتبارّواإلجماعّوالسنةّالكتابّمنّذكرناهاّّالتيّاألدلة
ّديناّالمعتقدّالسبّعلىّتدلّجميعاّأنهاّّعليهّيخفّلمّبانفرادهّدليلّكلّتأملّومنّللقتلّموجبّالسبّمطلقّنوأّدينا
ّكانواّالذينّفإنّكذلكّأكثرهاّبلّديناّيعتقدّالذيّالسبّفيّنصّهوّّماّومنهاّديناّيعتقدهّالّالذيّالسبّعلىّتدلّكما

ّدينهّّوذمّوالسحرّالكذبّإلىّنسبتهّمثلّديناّيعتقدونهّبماّإالّونهيهجّيكونواّلمّدماءهمّأهدرّّالذينّالكفارّمنّيهجونه
ّفيّصدقهّأوّوفائهّأوّأمانتهّّأوّخلقهّأوّنسبهّفيّالطعنّفأماّاألمورّمنّذلكّغيرّإلىّعنهّالناسّوتنفيرّاتبعهّومن
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ّمسلمّالّذلكّفيّأحدّيصدقهّوالّذلكّمنّيتمكنّوالّّاألمرّغالبّفيّلذلكّيتعرضّأحداّيكنّفلمّالرسالةّدعوىّغير
ّ.ّإعادتهّإلىّحاجةّفالّّذلكّتقدمّوقدّكذبهّلظهورّكافرّوال
ّ:ّوجوهّمنّمتهافتّالفرقّهذاّهنا:ّنقولّثم

ّليس:ّ"قيلّفإنّذلكّنحوّأوّّوالعذابّوجهنمّبالسخطّعليهّالدعاءّأوّتقبيحهّأوّالرسولّلعنةّأظهرّلوّالذميّأن:ّأحدها
ّوفيّغايةّسبهّمنّيبقّلمّوقبحهّشخصاّلعنّمنّفإنهّّسمجاّمردوداّقوالّهذاّكان"ّالعهدّبهّينتقضّالذيّالسبّمن

ّخلقهّفيّالطعنّمنّأشدّهذاّأنّومعلوم"ّكقتلهّالمؤمنّلعن:ّ"قالّأنهّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّعنّالصحيحين
ّالمسلمّكتقريبّّرباتهقّمنّأنهّويرىّديناّذلكّيعتقدّمنّالكفارّمنّأنّعلمّفقد"ّلهّسبّهو:ّ"قيلّوإنّّوفائهّأوّوأمانته
ّ.ّالعنسيّواألسودّمسيلمةّبلعن
ّذلكّونحوّخلقهّأوّخلقهّأوّّنسبهّفيّالطعنّمثلّديناّيعتقدهّالّبماّسبهّإذاّالمذكورّبالفرقّالقولّعلىّأنه:ّالثانيّالوجه
ّأعظمّمنّهوّالذيّدينهّفيّالطعنّمنّذلكّمنّأعظمّهوّّماّعلىّأقرّقدّأنهّومعلومّدمه؟ّويحلّعهدهّينتقضّأينّفمن

ّفإنهّثالثةّثالثّوأنهّوولداّصاحبةّّلهّإن:ّبقولهّهللاّسبّومنّالذنوبّأعظمّهوّالذيّبربهّالكفرّومنّنسبهّفيّالطعن
ّفإذاّذلكّمنّأعظمّبهّكفرّماّبإظهارّويلحقهمّإالّالسبّّمنّصحتهّيعتقدّالّماّبإظهارّدينهاّفيّاألمةّيلحقّضررّال
ّخلقهّأوّنسبهّفيّطعنّإذاّأنهّالفرقّمنّبينهماّنعمّأولىّضرراّأدناهماّعلىّّرهفإقراّضرراّالسببينّأعظمّعلىّأقر
ّعلىّمتفقونّّدينهّوأهلّفإنهّديناّيعتقدهّالذيّالسبّبخالفّآثمّكاذبّأنهّيعتقدونّدينهّأهلّأوّكاذبّّبأنهّلناّيقرّفإنه
ّبلّعندهّلهّحرمةّالّمنّحقّفيّلكنّّعندناوّعندهمّبهاّأثمّكلمةّقالّأنهّإلىّاألمرّفيعودّآثمّوالّفيهّبكاذبّليسّأنه

ّقومهّكانّأوّيسرقّكانّأوّدعياّكانّأنهّأوّأسودّكانّأنهّإلىّينسبهّّأوّالعنسيّأوّمسيلمةّالرجلّيقذفّأنّعندهّمثاله
ّفإنّأيضاّالجلدّيوجبّوالّبلّالقتلّيوجبّالّهذاّأنّومعلومّحقّبغيرّعرضهّفيّالوقيعةّمنّّذلكّونحوّبهّيستخفون

ّلمّدينناّفيّقدحّقدّلكونهّّالرسولّسبّإذاّالذميّقتلّيجبّلمّفلوّعرضهّيصنّلمّدمهّيعصمّلمّفمنّالدمّيتبعّضالعرّ
ّ.ّيسيرّذلكّخطبّفإنّأيضاّالسبّمنّبشيءّقتلهّيجب
ّبوةالنّفيّالقدحّبإظهارّكناّّفإذاّنبوتهّفيّقدحّنسبهّفيّالقدحّألنّونحوهّبالقذفّسبهّإذاّقتلّإنماّالمسلمّأنّذلكّيبين
ّ.ّالمقاصدّمنّأضعفّالوسائلّإذّأولىّّالنبوةّفيّيقدحّالّفيماّالقدحّبإظهارّنقتلهّالّفأنّالذميّنقتلّال

ّالسبّمنّينقضّالّالعهدّّإنّالرأيّأهلّمنّقالّمنّموافقةّإما:ّاألمرينّأحدّإلىّالمنازعّاضطرّحققّإذاّالبحثّوهذا
ّالدمّواستحاللّالعهدّانتقاضّفيّوسبّسبّّبينّالفرقّاوأمّسبّبكلّينتقضّالعهدّأنّفيّالدهماءّموافقةّوإما

ّ.ّفمتهافت
ّيقيمّأنّيمكنهّلمّوحدهّبذلكّّالقتلّوجوبّادعىّومنّأصالّبذلكّالعهدّنقضّوالّالقتلّإيجابّيمكنهّلمّفرقّإذاّإنهّثم

ّ.ّدليالّعليه
ّيظهرّمنهمّأحدّمنّماّفإنهّالسبّمنّشيءّبإظهارّنقتلهمّأنّيمكناّلمّديناّيعتقدونهّماّبإظهارّنقتلهمّلمّإذاّأنا:ّالثالث
ّعيسىّفيّبالقدحّيتدينونّكماّالنسبّفيّطعناّكانّوإنّبهّمتدينّلذلكّّمعتقدّإني:ّيقولّأنّويمكنهّإالّذلكّمنّشيئا
ّهيّهلّ:ّالسبّأنواعّمنّأشياءّفيّيختلفونّقدّبينهمّفيماّإنهمّثمّعظيماّبهتاناّمريمّعلىّويقولونّّالسالمّعليهماّوأمه
ّللقلوبّرادّالّالذيّالضاللّّمنّونوعّببهتانّيأتواّأنّيشاءونّفالّضالونّبهتّقومّوهمّباطلة؟ّأوّعندهمّحيحةص
ّاختالفّمحلّهوّالقدرّوهذاّديناّيعتقدونهّالّأنهمّيثبتّّحتىّيقتلونّالّفحينئذّفعلوهّإال"ّمعتقدناّهو"ّيقولونّثمّمنه

ّتخفيّفيماّعقائدهمّأكثرّنعرفّكناّوإنّونحنّمقبولّغيرّضبعّفيّبعضهمّّوقولّجهتهمّمنّإالّيعلمّالّوبعضه
ّلعمريّّوهوّالرسولّبسبّالقتلّحتمّإلىّمفضاةّالفرقّفهذاّمستنكرّغيرّمنهمّوالبدعّالكفرّوتجددّّأكبرّصدورهم

ّعلىّالّدينهمّإخفاءّعلىّأقررناهمّّإنماّأناّوبيناّذلكّعنّالجوابّقدمناّوقدّهؤالءّأبداهّماّومستندهمّالرأيّأهلّقول
ّفيّحراماّصيرتهّتركهّعلىّالمعاهدةّفإنّذلكّيستحلونّّكانواّوإنّدينناّفيّبالطعنّوالمجاهرةّقولهمّباطلّإظهار
ّبضربّكالمجاهرةّاإلسالمّدارّفيّالكفرّبكلمةّالمجاهرةّأنّوبيناّوأموالناّدمائناّّعنّالكفّعلىّكالمعاهدةّدينهم
ّبسطهّمنّبدّفالّّالمسألةّسرّهوّوهذاّيسبّوالّكافراّالرجلّيكونّقدفّالسبّمنّأعمّالكفرّأنّعلىّأشدّّبلّالسيف
ّ:ّفنقول
ّأنّنتعاظمّونحنّواللسانّّالقلبّعلىّيثقلّمماّذلكّصفتهّوذكرّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّسبّتمثيلّفيّالتكلم
ّتعيينّغيرّمنّمطلقاّلسباّأنواعّفيّالكالمّنفرضّّنحنّذلكّحكمّفيّالكالمّإلىّاالحتياجّلكنّذاكرينّبذلكّنتفوه

ّهللاّقبحهّأوّهللاّلعنه:ّلغيرهّالقائلّيقولّأنّفمثلّالدعاءّأماّوخبرّدعاءّنوعانّّالسب:ّفنقولّذلكّمنّحظهّيأخذّوالفقيه
ّقالّلوّوكذلكّّولغيرهمّلألنبياءّسبّوأمثالهّفهذاّدابرهّهللاّقطعّأوّعنهّهللاّرضيّالّأوّهللاّرحمهّالّأوّأخزاهّهللاّأو
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ّضررّفيهّبماّعليهّالدعاءّمنّذلكّونحوّّاسمهّهللاّمحاّأوّذكرهّهللاّرفعّالّأوّسلمّالّأوّعليهّهللاّصلىّال:ّينبّعن
ّ.ّاآلخرةّفيّأوّالدينّفيّأوّالدنياّفيّعليه
ّ.ّأظهرهّإذاّبذلكّفيقتلّّالذميّوأماّحالّبكلّبهّفيقتلّالمسلمّفأماّسبّفهوّمعاهدّأوّمسلمّمنّصدرّإذاّكلهّفهذا
ّمثلّالبعضّدونّالناسّّبعضّيفهمهّبحيثّالقولّلحنّمنّيعرفّإبطاناّعليهّالدعاءّوأبطنّللنبيّالدعاءّأظهرّإنّفأما
ّ:ّقوالنّففيهّّالسالمّيقولّأنهّوأظهرّالتحيةّمخرجّأخرجهّإذاّعليكمّالسام:ّقوله

ّضعفّحالّبذلكّحيوهّالذينّّداليهوّعنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعفوّكانّوإنماّبهّيقتلّالذيّالسبّمنّأنه:ّأحدهما
ّوالحنبليةّوالشافعيةّالمالكيةّمنّطائفةّقولّوهذاّأذاهمّّعلىّوالصبرّعنهمّبالعفوّمأموراّكانّلماّعليهّبالبقاءّاإلسالم

ّإلىّذهبّوممنّوغيرهمّعقيلّبنّالوفاءّوأبيّالشيرازيّإسحاقّوأبيّيعليّأبيّّوالقاضيّالوهابّعبدّالقاضيّمثل
ّبالمدينةّالذينّاليهودّّأنّتقدمّفيماّبيناّقدّألناّساقطّقولّوهذاّعهدّأهلّكانواّهؤالءّأنّيعلمّلمّقالّلقاّمنّّسبّهذاّأن

ّ.ّعفوّفالّّبعدهّفأماّعنهمّيعفوّأنّولهّلهّالحقّكان:ّآخرونّوقالّمعاهدينّكانوا
ّالتحيةّأظهرواّوإنماّّبهّيجهرواّولمّالسبّيظهرواّلمّألنهمّالعهدّينتقضّالذيّالسبّمنّليسّأنه:ّالثانيّوالقول
ّصلىّالنبيّقالّولهذاّاألكثرونّلهّيفطنّالّوقدّّالسامعينّبعضّلهّيفطنّخفياّحذفاّالالمّوحذفواّوحاالّلفظاّوالسالم

ّحياتهّفيّباقياّشرعاّهذاّفجعل"ّوعليكم:ّفقولواّعليكمّالسام:ّأحدهمّيقولّّفإنماّسلمواّإذاّاليهودّإن:ّ"وسلمّعليهّهللا
ّقال؟ّماّأتدرون"ّّ:ّقالّاليهوديّعليهمّسلمّلماّوكذلكّوعليكم:ّسلمّإذاّللذميّيقالّأنّالسنةّصارتّّتىحّموتهّوبعد
ّولوّذلكّمنهّسمعّإذاّاليهوديّعقوبةّيشرعّّأنّلوجبّسبّهوّالذيّالسبّمنّهذاّكانّولو"ّعليكمّالسام:ّقالّإنما

ّّلمّّّّبّماّّحّيّوكّّّّجاّءوكّّّّوّإّذا}ّتعالىّبقولهّعنهمّهللاّأخبرّوقدّبذلكّمؤاخذتهمّيجوزّالّعلمّأنهّذلكّيشرعّلمّفلماّبالجلد
ّاآلخرةّعذابّفجعل{ّاّلّمّصيرّّّّّفّبّئسّّّّيّصّلّوّنّهاّّجّهّنمّّّّحّسّبّهمّّّّنّقولّّّّبّماّهللاّّّّّيّعّذّبّناّّلّوالّّأّنّفّسّهمّّّّفيّّوّيّقوّلونّّّهللاّّّّّبهّّّّيّحّيكّّّ

ّوإنماّالسالمّقلناّإنماّلقالواّذلكّعلىّقررواّقدّأنهمّلوّوهذاّّالدنياّفيّعذاباّذلكّعلىّيشرعّلمّأنهّعلىّيدلّحسبهم
ّالقولّلحنّفيّويعرفونّاإلسالمّيظهرونّالذينّالمنافقينّمثلّهذاّفيّفكانواّعليناّّتتقولونّوأنتمّيخطئّالسمع

ّالذيّالظهورّّظاهرةّتكونّأنّبدّالّالعقوباتّموجباتّفإنّوالسيماّباللحنّعقوبتهمّيمكنّالّفإنهّبسيماهمّّويعرفون
ّهذاّعلىّبهّوإتيانهّالذميّأظهرهّإذاّّللعهدّنقضاّيكونّفإنماّالمسلمّمنّكفراّكانّوإنّالقدرّوهذاّالناسّفيهّيشترك
ّقولّوهذاّوغيرهّالسبّمنّويخفونهّيسرونهّماّعلىّنعاقبهمّّالّونحنّواإلخفاءّالكتمانّمنّيكونّماّغايةّالوجه
ّدعاءّهذاّأنّزعمّممنّالقولّهذاّأجازّوممنّوغيرهمّوالمالكيينّأصحابناّومنّالمتقدمينّّمنّالعلماءّمنّاتجماع

ّوهذا:ّقالواّالخليقةّعلىّّمحتومّالموتّإنّقالواّالذينّوأماّبالسامةّدعاءّأوّالقولينّأصحّعلىّالموتّوهوّبالسامّ
ّالسبّأبلغّمنّالدينّوتركّبالموتّوالمؤمنينّالرسولّّىعلّالدعاءّفإنّضعيفّالقولّوهذاّبالسبّالّباألذىّتعريض

ّ.ّالكرامةّأبلغّمنّالدينّعلىّوالثباتّوالصحةّّوالعافيةّبالحياةّالدعاءّأنّكما
ّللسبّمستلزماّليسّالكفرّفإنّّتقدمّكماّالقتلّبهّيجبّفإنهّتنقصاّأوّسباّأوّشتماّالناسّعدهّماّفكلّالخبر:ّالثانيّالنوع
ّالقبيحةّالعقيدةّفيهّويعتقدّالرجلّيبغضّقدّالرجلّأنّّعاماّعلماّيعلمونّوالناسّبسابّليسّفراكاّالرجلّيكونّوقد
ّيحتملّماّوالّقوالّيحتملّعقداّيحتملّماّكلّفليسّللمعتقدّمطابقةّالمسبةّكانتّّوإنّمسبةّذلكّإلىّيضمّوقدّيسبهّوال
ّيختلفّهذاّأنّّفعلمّبسبّليستّحالّوفيّسباّحالّفيّتكونّالواحدةّوالكلمةّجهراّيقالّأنّيحتملّسراّّيقالّأن

ّفماّالناسّعرفّإلىّفيهّفالمرجعّالشرعّفيّوالّاللغةّفيّمعروفّحدّللسبّيكنّلمّوإذاّواألحوالّاألقوالّباختالف
ّأقساماّذلكّمنّنذكرّونحنّفالّالّوماّوالعلماءّالصحابةّكالمّعليهّننزلّأنّيجبّالذيّفهوّّللنبيّسباّالعرفّفيّكان

ّ:ّفنقولّ
ّوالخزيّبالمسكنةّوصفهّأوّّالكلبّأوّالحمارّباسمّكالتسميةّسبّالمسلمينّعندّواالستهانةّالتنقصّإظهارّأنّشكّال

ّفيّالطعنّوجهّعلىّالتكذيبّإظهارّوكذلكّذلكّونحوّّالخالئقّآثامّعليهّوأنّالعذابّفيّبأنهّاإلخبارّأوّوالمهانة
ّنظمّفإنّذلكّونحوّوباطلّزورّكلهّبهّجاءّماّوأنّاتبعهّمنّريضّوأنهّمحتالّخادعّّساحرّبأنهّوصفهّمثلّالمكذب

ّأكثرّببطالنهّالعلمّّمعّكثيرةّنفوسّفيّيؤثرّوربماّالهجاءّوهوّويروىّيحفظّالشعرّفإنّالشتمّفيّأبلغّكانّشعراّّذلك
ّمثلّفيهّطعنّبغيرّمعتقدهّعنّأخبرّمنّوأماّّأمرهّتفاقمّقدّالذيّفهوّالناسّمنّمألّبينّبهّغنيّفإنّالبراهينّتأثيرّمن
ّلمّإرادةّأوّاعتقادّعنّأخبرّفإنماّذلكّونحوّدينهّأرضىّالّأوّأحبهّّالّأوّمصدقهّلستّأوّمتبعهّلستّأنا:ّيقولّأن

ّالدينّوإلفّاألسالفّوتقليدّوالكبرّوالحسدّوالعنادّالجهلّعنّيصدرّقدّوالمحبةّالتصديقّّعدمّألنّانتقاصاّيتضمن
ّلم:ّقالّوإذاّذلكّونحوّّهوّوكذاّكذاّرأىّهوّومنّكانّمنّقالّإذاّماّخالفّالنبيّتبصفاّالعلمّعنّيصدرّمماّأكثرّ

ّالكذبّإلىّنسبتهّتضمنّفقدّتكذيبّوكلّصريحّّتكذيبّفهوّذلكّونحوّشيءّعليهّينزلّولمّنبياّوالّرسوالّيكن
ّبواسطةّالتكذيبّتضمنّإنماّهذاّإنّحيثّمنّفرق"ّكذابّهو:ّ"وقوله"ّبنبيّّليس:ّ"قولهّبينّلكنّكذابّبأنهّووصفه
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ّإلىّّلهّناسباّعنهّنفاهاّكمنّمجرداّنفياّصفاتهّبعضّغيرهّعنّنفىّمنّوليسّهللاّرسولّإني:ّيقولّّكانّأنهّعلمنا
ّأحمدّاإلمامّأنّذكرناّوقدّّسباّيعدّالّوبعضهاّسباّيعدّبعضهاّبعباراتّيؤدىّقدّالواحدّوالمعنىّدعواهاّفيّالكذب
ّالمسلمونّيسمعهّبحيثّمعلناّبذلكّللمؤذنّبذلكّابتداءهّّألنّوذلكّشاتمّفهو"ّبتكذ"ّللمؤذنّقالّمنّأنّعلىّنص

ّ.ّشتمّأنهّريبّالّّوالرسالةّبالوحدانيةّتصديقهاّفيّلألمةّمكذباّدينهمّفيّطاعنا
ّكذلّلهّينبغيّوماّآدمّابنّّشتمني:ّ"قالّأنهّوتعالىّتباركّهللاّعنّالرسولّيرويهّالذيّالصحيحّالحديثّففي:ّقيلّفإن

"ّبدأنيّكماّيعيدنيّلنّفقولهّإيايّتكذيبهّوأماّولداّاتخذتّّإنيّفقولهّإيايّشتمهّفأماّذلكّلهّينبغيّوماّآدمّابنّوكذبني
ّ.ّوالشتمّالتكذيبّبينّقرنّفقد

ّ:ّوجهينّمن"ّكذبت"ّللمؤذنّاليهوديّقولّيفارق"ّبدأنيّكماّيعيدنيّلن:ّ"قولهّفيقال
ّوإنماّشاتماّكافرّكلّلكانّذلكّّقيلّلوّإذّشتمّتكذيبّكلّإن:ّنقلّلمّونحنّبالكذّإلىّبنسبتهّيصرحّلمّأنه:ّأحدهما

ّالذينّأنّكماّللنبوةّسبّوهوّالنبوةّاعتقادّفيّلهاّوشتمّلألمةّّسب"ّكذبت:ّ"بقولهّالحقّداعيّبمقابلةّاإلعالنّإن:ّقيل
ّبنتّشعرّمثلّوسلمّعليهّهللاّصلىّللنبيّسابينّكانواّإياهّإتباعهمّعلىّوسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبيّاتبعّمنّهجوا
ّبمنزلةّهللاّخبرّّلمضمونّنفيّفإنه"ّبدأنيّكماّيعيدنيّلن:ّ"الكافرّقولّوأماّوغيرهماّزهيرّبنّكعبّوشعرّّمروان
ّ.ّالكفرّأنواعّسائر
ّتكذيباّكانّإنوّهللّتكذيبّالكالمّّهذاّإن:ّيقولّوالّسيعيدنيّأنهّأخبرّهللاّإن:ّيقولّالّبالبعثّالمكذبّالكافرّأن:ّالثاني
ّوهذاّبهّوانتقاصّلهّوعيبّالمكذبّعلىّطعنّهذاّبأنّمقرّفإنهّ"ّكذبت"ّالرسولّصدقّلمنّأوّللرسولّالقائلّبخالف
ّقائلهّعلىّرتبّحتىّسباّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعدهّونحوهّنظمّمنّاألولىّالمسألةّفيّّذكرهّتقدمّكالمّوكلّظاهر

ّوإنماّينحصرّالّالكلماتّّأعيانّعلىّوالكالمّذلكّذكرّتقدمّوقدّمعناهّفيّكانّماّوكذلكّأيضاّسبّفإنهّالسابّحكمّ
ّوكيفيةّّوالعاداتّواالصطالحاتّاألحوالّباختالفّذلكّيختلفّوقدّسبّفهوّسبّأنهّيعرفّالناسّماّأنّذلكّجماع
ّ.ّأعلمّسبحانهّوهللاّوشبههّبنظيرهّألحقّاألمرّفيهّاشتبهّوماّذلكّونحوّالكالم
 . فصل
ّعامةّعليهّالذيّهوّهذاّّتقدمّماّعلىّتقبلّالّمنهّتوبتهّالتوبةّفإنّقتلهّويوجبّعهدهّينقضّسباّالذميّمنّكانّامّوكل
ّ.ّوغيرهمّأصحابناّمنّالعلمّأهل
ّأسلمّثمّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّسبّإذاّالذميّإن:ّقالّأنهّعنهّهللاّرضيّالمقدسيّمحمدّأبيّالشيخّعنّتقدمّوقد
ّيعتقدهّبماّسبهّإنّأنهّعلىّكالمهّيبنىّأنّوينبغيّروايتانّّعنهّالقتلّسقوطّففيّأسلمّثمّقذفهّإذاّإنهوّالقتلّعنهّسقط
ّيعتقدهّماّألنّعنهّيسقطّلمّكالقذفّفيهّيعتقدهّالّبماّسبهّوإنّونحوهّوالتقبيحّكاللعنّّبإسالمهّالقتلّعنهّسقطّديناّفيه
ّيستتبعّاالعتقادّهوّّالذيّاألصلّسقوطّألنّأيضاّظاهراّطيسقّأنّفيجبّباطناّباإلسالمّحدهّسقطّمحضّكفرّّفيه

ّعلىّالكالمّحملّوإنّاآلدميينّحقوقّسائرّّبمنزلةّفهيّفريةّأنهاّهوّيعلمّفريةّفهوّيعتقدهّالّماّوأماّفروعهّسقوط
ّعلىّجعلّبأنّتغلظّلماّغيرهّقذفّبأنّيوجهّأنّفيمكنّالسبّأنواعّّسائرّبينّمنّفقطّالقذفّيستثنىّأنهّفيّظاهره
ّالسلطانّّذيّاجتهادّإلىّالمفوضّالتعزيرّعقوبتهّفإنّالسبّأنواعّمنّغيرهّبخالفّثمانونّوهوّّالمؤقتّالحدّصاحبه
ّإذاّالحدّالسابّعنّويدرأّأسلمّوإنّّالقتلّوهوّمطلقاّالحدّقاذفهّعلىّفيجعلّوغيرهّالقذفّبينّحقهّفيّيفرقّكذلك
ّنبوتهّفيّقدحاّذلكّوكانّنسبهّفيّقدحّلماّالعهدّونقضّالقتلّّوجبأّإنماّقذفهّفإنّبمرضيّليسّالفرقّهذاّلكنّتاب
ّبماّالمنكرةّاألقوالّأوّاألفعالّمنّتوصفّقدّبلّاألكاذيبّأنواعّمنّوبغيرهّبالقذفّّالسبّفيهّيستويّمعنىّوهذا
ّيبتكذّيمكنّالّألنهّوغيرهّالقذفّبينّغيرهّحقّفيّفرقّوإنماّهذاّمنّوغضاضةّأعظمّشيئاّبالموصوفّّيلحق
ّ.ّأشدّبهّالعارّفصارّغيرهّتكذيبّيمكنّّكماّبهّالقاذف
ّبكذبّكالعلمّالقاذفّّبكذبّالعلمّفإنّوخفاءّظهوراّببطالنهاّالعلمّفيّسواءّالنبوةّفيّالقادحةّالسبّكلماتّوهنا

ّ.ّبينهماّفرقّالّوزورّالقولّمنّمنكرّإلىّلهّالناسب
ّبالقذفّالسبّبينّالبابّّهذاّفيّفرقّالّأنهّالعلمّأهلّئروساّأصحابهّوعامةّأحمدّاإلمامّعنّفالمنصوصّوبالجملة
ّلم"ّبإسالمهّالقتلّعنهّيسقط:ّ"قالّومنّوغيرهّالقذفّّبينّيفرقّلم"ّقتلهّويتحتمّعهدهّينتقضّإنه:ّ"قالّمنّبلّوغيره
ّسقوطّفيّالّالعهدّانتقاضّفيّفرقّفإنماّيعتقدهّالّوماّيعتقدهّماّبينّالفقهاءّّمنّفرقّومنّوغيرهّالقذفّبينّيفرق
ّوأماّالجملةّّفيّالنوعينّبينّفرقّألنهّمحمدّأبيّالشيخّلقولّمعاضداّيكونّأنّيصلحّهوّلكنّباإلسالمّّعنهّالقتل
ّعنهّهللاّرضيّأحمدّاإلمامّكالمّمنّشيءّّفيّوليسّمطلقاّالسبّفيّخالفهمّفإنماّالمتقدمينّالعلماءّوسائرّأحمدّاإلمام

ّمنّالنوعّهذاّفذكرواّمطلقاّالقذفّأحكامّفيّتكلمواّألنهمّالقذفّّفيّحابهأصّذكرهّوإنماّلخصوصهّللقذفّتعرض
ّالّّللقتلّموجبّالقذفّمنّأعمّهوّالذيّالسبّأنّعلىّاإلمامّلنصّبالتوبةّالقتلّيسقطّالّوأنهّّللقتلّموجبّأنهّالقذف
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ّألنّالقذفّبلفظّذكرهاّنمّّومنهمّوغيرهّأحمدّلفظّفيّهيّكماّالسبّبلفظّالمسألةّذكرّمنّمنهمّثمّصاحبهّيستتاب
ّتعمّوأدلتهمّالجميعّعللّثمّوغيرهّالقذفّهذاّبينّالفرقّّفيّتأثيراّأظهرّالخاصّباالسمّذكرهاّفكانّالقذفّبابّالباب
ّالقياسّبطريقّأوّالعمومّبطريقّالقذفّعلىّتدلّوإنماّالقذفّفيّمنهاّأنصّّالقذفّغيرّفيّهيّبلّالسبّأنواع

ّأنّّسلمّمنّفإنّهناّاإلطنابّإلىّحاجةّوالّوإثباتاّنفياّذكرهّتقدمّكماّالتسويةّمنّهورالجمّذكرهّّماّيوافقّوالدليل
فقدّّباإلسالمّالسقوطّفيّوبعضّّبعضهماّبينّفرقّثمّالقتلّويوجبّالعهدّينقضّوغيرهّالقذفّمنّالسبّأنواعّجميع
ّإماّفإسالمهّالكفرّبمنزلةّيكنّّلمّوإذاّالذميّقتلّولوجبّالعهدّينقضّلمّعندهّالكفرّبمنزلةّكانّلوّالسبّألنّجداّأبعد
ّبعضّدونّالجناياتّلبعضّإسقاطهّفأماّالرسولّعرضّّعلىّالجنايةّمنّوغيرهّالكفرّيسقطّأوّفقطّالكفرّيسقطّأن
ّ.ّمحققّوجهّلهّيتبينّّفالّالعقوبةّمقدارّفيّاستوائهماّمع

ّأنّعلىّيدلّفإنماّصحّّإنّأولىّالنبيّسبّمنّعقوبةّفإسقاطهّهللاّسبّمنّعقوبةّيسقطّاإلسالمّبأنّواالحتجاج
ّأنواعّبينّالتسويةّفيّإالّنتكلمّالّالمقامّهذاّفيّونحنّّقذفّغيرّأوّالسبّكانّقذفاّمطلقاّالسابّعقوبةّيسقطّاإلسالم
ّهللاّسبّبمنزلةّجعلّإنّالنبيّسبّألنّوذلكّضعفهاّعلىّالتنبيهّتقدمّقدّإذّوفسادهاّّالحجةّهذهّصحةّفيّالّالسب
ّللقتلّموجباّجعلّّأوّالخلقّسبّبمنزلةّجعلّوإنّالفرعّفيّبالسقوطّيقالّأنّفيجبّاألصلّفيّبالسقوطّقيلوّّمطلقا
ّالقذفّبينّالبابّهذاّفيّفرقّفالّذكرهاّتقدمّّالتيّالمآخذّمنّذلكّونحوّالسقوطّعدمّفيّالسبينّبينّسويّأوّهللّحدا

ّالتعزيرّعنهّيسقطّلمّأسلمّثمّالقذفّبغيرّشتمهّأوّياذمّأوّمسلماّقذفّّلوّالذميّفإنّباإلسالمّالسقوطّفيّوغيره
ّمقدارّفيّّيختلفانّوإنماّوالسقوطّالثبوتّفيّسواءّأنهماّفعلمّبالقذفّالمستحقّالحدّيسقطّالّكماّّبالسبّالمستحق
ّ.ّالبتةّإليهّبالنسبةّّبينهماّفرقّفالّسواءّفعقوبتهماّالنبيّإلىّبالنسبةّأماّالنبيّغيرّإلىّبالنسبةّالعقوبة

ّبأصلّالمذكورةّاألدلةّفيّتقدمّّقدّمماّجنسهّمنّهوّبماّفنردفهّوالسالمّالصالةّعليهّللرسولّالسابّحكمّذكرناّقدّوإذ
ّّ.فصوالّونفصلهّيخفىّّالّماّعلىّالمسألةّهذهّفيّالكالمّتمامّمنّذلكّفإنّحكمه
ّّ:فصل
ّ.ّتعالى هللا سب فيمن
ّهوّماّأنّويعتقدّالربّّيعظمّالكافرّفإنّالكافرّمنّوأسوأّمرتدّافركّبذلكّألنهّباإلجماعّقتلهّوجبّمسلماّكانّفإن
ّ.ّلهّمسبةّوالّباهللّباستهزاءّليسّالباطلّالدينّمنّعليه
ّذلكّمنّالتوبةّأظهرّإذاّّالقتلّعنهّويسقطّكالمرتدّيستتابّهلّأنهّبمعنىّتوبتهّقبولّفيّوغيرهمّأصحابناّاختلفّثم
ّ:ّقولينّعلىّليه؟عّالحدّوثبوتّالسلطانّإلىّرفعهّبعد

ّمنّحذوهّاحتذىّمنّوأكثرّّالخطابّأبيّطريقةّهذهّالرسولّسابّفيّالروايتانّفيهّالرسولّسابّبمنزلةّأنه:ّأحدهما
ّفعليهّوتعالىّتباركّالربّبذكرّيعرضّشيئاّذكرّمنّّكل:ّقالّحيثّأحمدّاإلمامّكالمّعليهّيدلّالذيّوهوّالمتأخرين

ّأهلّقولّأنهّوذكرّاستتابتهّيذكرّولمّعليهّالقتلّوجوبّفأطلقّالمدينةّأهلّّهبمذّوهذاّكافراّأوّكانّمسلماّالقتل
ّلمّهذاّيردّّلمّولوّبتوبتهّالقتلّيسقطّالّأنهّالمشهورّالمدينةّأهلّوقولّبالتوبةّيسقطّالقتلّعليهّوجبّّومنّالمدينة
ّأخذّفلماّتوبتهّفيّاختلفواّوإنماّقتليّّالمسلمينّمنّتعالىّهللاّسبّمنّأنّعلىّمجمعونّالناسّفإنّالمدينةّبأهلّيخصه
ّكماّعليهّالقدرةّبعدّالتوبةّبإظهارّالخالفّمحلّقصدّأنهّعلمّالذميّّفيّبقولهمّأخذّكماّالمسلمّفيّالمدينةّأهلّبقول

ّ.ّالرسولّّسابّفيّذكرناه
ّمرتدّهذا:ّ"أبيّقال"ّقكخلّّومنّأنتّوكذاّكذاّابنّيا:ّ"قالّرجلّعنّأبيّسئل:ّقالّهللاّعبدّفإنّالثانيةّالروايةّوأما
ّّ.المرتدينّمنّفجعلهّ"ّعنقهّنضربّنعم:ّ"قالّعنقه؟ّتضرب:ّألبيّقلت"ّاإلسالمّعن

ّولمّقتلّالمسلمينّمنّتعالىّّهللاّسبّمن:ّ"قالّعنهّالقاسمّابنّروىّمالكّوقولّسعدّبنّالليثّقولّاألولىّوالرواية
ّابنّقولّوهذاّيستتبّلمّيظهرهّلمّوإنّفيستتابّوأظهرهّّبهّنداّدينّإلىّبارتدادهّهللاّعلىّافترىّيكونّأنّإالّيستتب
ّ.ّالمالكيةّوجماهيرّّالملكّوعبدّومطرفّالقاسم
ّعليّوأبيّجعفرّأبيّّوالشريفّيعلىّأبيّالقاضيّقولّوهذاّالمحضّالمرتدّبمنزلةّتوبتهّوتقبلّيستتابّأنه:ّوالثاني

ّمسلمةّبنّمحمدّمنهم:ّالمدنيينّمنّطائفةّقولّّوهذا"ّتتابيسّالّالرسولّسبّمنّإن:ّ"قولهمّمعّعقيلّوابنّالبناءّبن
ّمنهمّقبلّتابواّفإنّوالنصرانيّاليهوديّوكذلكّيستتابّحتىّبالسبّالمسلمّّيقتلّال:ّ"قالواّحازمّأبيّوابنّوالمخزومي

ّّ.المالكيةّمنّالعراقيونّذكرهّالذيّوهوّكالردةّكلهّوذلك"ّاالستتابةّمنّبدّوالّقتلواّّيتوبواّلمّوإن
ّالرسولّسبّوبينّبينهّّوفرقواّتوبتهّقبلتّتابّفإذاّردةّهللاّسب:ّقالواّعنهّهللاّرضيّالشافعيّأصحابّذكرّوكذلك
ّ.ّأيضاّحنيفةّأبيّاإلمامّمذهبّوهذاّالوجهينّأحدّعلى
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ّسبّ:قالواّالرسولّوسبّّهللاّسبّبينّفرقّومنّالردةّأنواعّمنّذلكّأنّفمأخذهّولرسولهّهللّالسابّاستتابّمنّوأما
ّللقتلّمسقطةّمقبولةّالطارئّأوّاألصليّالكفرّّمجردّإالّمنهّيصدرّلمّمنّوتوبةّهللّحقّوهوّمحضّكفرّتعالىّهللا

ّهللاّصلىّالنبيّأخبرّكماّولداّلهّإن:ّوبقولهمّثالثةّثالثّهو:ّبقولهمّهللاّّيسبونّالنصارىّأنّذلكّعلىّويدلّباإلجماع
ّشتمهّّفأماّذلكّلهّينبغيّوماّآدمّابنّوكذبنيّذلكّلهّينبغيّوماّآدمّابنّمنيشت:ّ"قالّأنهّوجلّعزّّهللاّعنّوسلمّعليه
ّّأّفال}:ّقولهّإلى{ّّثاّلّثّّثالّثةّهللّاّّّّّإنّّّّقاّلواّاّلّذينّّّّكّفرّّّّلّقدّّ}:ّسبحانهّوقال"ّالصمدّاألحدّوأناّولداّليّإن:ّفقولهّإياي

ّالكفرّمنّأتىّلوّالرجلّفإنّالتائبّعنّّحقهّيسقطّأنهّمنهّعلمّقدّسبحانهّهوو{ّّوّيّسّتّغّفّروّنهّّّهللاّّّّّإّلىّّيّتوّبونّّ
ّضررّيعودّوإنماّمعرةّوالّغضاضةّبالسبّتلحقهّالّسبحانهّّوهوّعليهّهللاّتابّتابّثمّاألرضّبملءّوالمعاصي

ّفإنّالرسولّوبينّهبينّالفرقّيظهرّوبهذاّالسابّجرأةّيهتكهاّأنّمنّأعظمّالعبادّقلوبّّفيّوحرمتهّقائلهّعلىّالسب
ّبالسبّوالغضاضةّالمعرةّّتلحقهّوالرسولّبالتوبةّتسقطّالّآلدميّالواجبةّوالعقوبةّآدميّحقّبهّتعلقّقدّهناكّالسبّ

ّمنّكثيرّعندّحرمتهّمنّينقصّوشتمهّهجوهّّأنّلماّسابهّباصطالمّإالّمكانتهّالقلوبّفيّوتثبتّحرمتهّتقومّفال
ّ.ّفسادّإلىّاألمرّأفضىّوإالّالمنتهكّبعقوبةّالحمىّهذاّيحفظّّلمّفإنّرةكثيّقلوبّفيّمكانهّفيّويقدحّالناس
ّهللاّحقّأنهّإلىّوبالنظرّّاألصحابّمنّكثيرّيذكرهّكماّآلدميّحقاّالرسولّسبّحدّأنّإلىّبالنظرّيتوجهّالفرقّوهذا
ّ.ّعليهمّالقدرةّبعدّتابواّإذاّاربوالشّوالسارقّالزانيّّفأشبهّالحدّبإقامةّإالّينجبرّالّهللاّحرمةّمنّانتهكهّماّفإنّأيضا
ّيرادّوتدينّاعتقادّعنّيصدرّّإنماّاألمرّنفسّفيّسبّهوّماّوأكثرّالغالبّفيّعقليّداعّلهّليسّهللاّسبّفإنّوأيضا

ّإنماّالغالبّفيّفإنهّالرسولّسبّبخالفّيؤثرّالّذلكّّأنّلعلمهّاإلهانةّحقيقةّالسابّيقصدّوالّالسبّالّالتعظيمّبه
ّتدعواّالتيّالجرائمّجنسّمنّوصارّومنافقّكافرّكلّمنّمتوفرةّذلكّإلىّوالدواعيّّواالستخفافّنةاإلهاّبهّيقصد
ّ.ّإليهاّداعيّالّالتيّالجرائمّبخالفّبالتوبةّتسقطّالّحدودهاّفإنّالطباعّّإليها
ّبسّبخالفّالكفرّعمومّفيّفيندرجّغالبّاألوقاتّداعّإليهّليسّتعالىّهللاّسبّخصوصّأنّالفرقّهذاّونكتة

ّبالتوبةّيسقطّالّلخصوصهّالمشروعّوالحدّحدّلخصوصهّيشرعّأنّّفناسبّمتوفرةّدواعيّلخصوصهّفإنّالرسول
ّوأنّعليهّهللاّأعداءّوحرصّإليهّالدواعيّتوفرّجهةّمنّخصائصّعلىّالرسولّسبّاشتملّّفلماّالحدودّكسائر

ّألنّبلّهللاّسبّمنّإثماّأغلظّّألنهّالّعقوبتهّتحتمتّلمخلوقّحقّفيهّوأنّبانتهاكهاّالحرماتّانتهاكّبهّتنتهكّالحرمةّ
ّ.ّالقتلّبتحتمّإالّتنحسمّالّمفسدته

ّإذاّوالمرتدّالكافرّثمّّالخمرّوشربّالطريقّوقطعّوالسرقةّالزناّمنّإثماّأعظمّوالردةّالكفرّأنّريبّالّأنهّترىّأال
ّمنّأعظمّالكفرّأنّمعّعقوبتهمّتسقطّلمّالقدرةّّبعدّالفساقّأولئكّتابّولوّعقوبتهماّسقطتّعليهماّالقدرةّبعدّتابا

ّفقدّوصغرهّالذنبّكبرّمنّسقوطهاّالعقوبةّتحتمّأخذّفمنّالكافر؟ّمنّإثماّأعظمّّالفاسقّأنّعلىّذلكّيدلّولمّالفسق
ّ.ّوالحكمةّالفقهّمسالكّّعنّنأى

ّوالّسرقةّوالّزنىّعلىّّغيرهمّمنّوالّمنهمّواحداّنقرّوالّالذنوبّأعظمّعلىّبالذمةّالكفارّنقرّأناّذلكّويوضح
ّالفاحشةّألجلّزمنهمّفيّبشراّيعاقبهّلمّبماّّالعقوبةّمنّلوطّقومّهللاّعاقبّوقدّللحدودّالموجبةّالمعاصيّمنّكبير

ّمراتّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعهدّعلىّرجالّقتلّرجلّدفنّّوقدّعافيةّفيّوهمّالمشركينّمنّمملوءةّواألرض
ّهذاّأراكمّهللاّولكنّمنهّشرّهوّمنّلتقبلّاألرضّإن:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفقالّّذلكّكلّفيّتلفظهّواألرض

ّذلكّأنّمعّالذميّالكافرّّبهّيعاقبّالّبماّذلكّوغيرّوالجلدّواإلعراضّالهجرّمنّالمليّالفاسقّيعاقبّولهذا"ّلتعتبرواّ
ّ.ّالكافرّمنّوعندناّهللاّعندّحاالّأحسن

ّاألصلّفيّالدنياّأنّذلكّّوسببّمنهاّأشدّهوّماّعقوبةّتؤخرّحيثّحتمتتّالمشروعةّالمقدورةّالعقوباتّرأيتّفقد
ّهللاّينزلّلكنّفشرّشراّوإنّفخيرّخبراّإن:ّبأعمالهمّالعبادّهللاّيجزيّالدينّالجزاءّيومّوإنماّالجزاءّدارّليست
ّالفاعلّيطهرّّماّأوّفاعلهّيخصّالّعامّفسادّفيهّعماّالنفوسّيزجرّماّبمقدارّالحدودّمنّويشرعّالعقابّّمنّسبحانه

ّإالّمادتهاّتنحسمّلمّفاعلهاّضررهاّّيتعدىّأنّخيفّإذاّفالخطيئةّسبحانهّيشاءّلماّأوّالجرمّلتغلظّأوّخطيئتهّمن
ّقبولّوجبّالتائبّتتعدىّمفسدةّذلكّعلىّتترتبّلمّالقدرةّبعدّّمنهّالتوبةّقبلتّإذاّوالردةّالكفرّكانّفلماّفاعلهاّبعقوبة
ّالفسوقّّأهلّبخالفّمقصودهّيحصلّالّذلكّأنّلعلمهّالتوبةّأظهرّأخذّإذاّثمّيرتدّأوّيكفرّّأنّديريّالّأحداّألنّالتوبة
ّتائبّإني:ّقالّأخذّإذاّثمّاشتهىّماّّيعملّالرجلّفإنّالفسوقّلبابّفتحاّذلكّكانّبالتوبةّعنهمّالعقوبةّأسقطتّإذاّفإنه
ّالنفوسّأنّيخافّالّلكنّالرسولّسبّمنّعظمأّهوّهللاّسبّّفكذلكّاقتضاهاّالتيّالشهوةّمنّمقصودهّحصلّوقد

ّيبعثهمّاعتقادّللخلقّوليسّاعتقادّعنّإالّغالباّيصدرّالّفإنهّالسيفّعلىّوعرضّفاعلهّّاستتيبّإذاّذلكّإلىّتتسرع
ّبخالفّذلكّعنّّتكفّواالستتابةّبالسيفّوروعهّوسفهاّوبرماّضجراّيكونّماّوأكثرّتعالىّهللّالسبّإظهارّّعلى
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ّذلكّيزعهّلمّعنهّكفّالتوبةّأظهرّإذاّأنهّّصاحبهاّعلمّمتىّعليهّتبعثّمتعددةّدواعيّهناكّفإنّولالرسّسبّإظهار
ّ.ّمقصودهّعن
ّعليهّهللاّصلىّالنبيّيتوقفّّلمّثمّالسبّبأنواعّهللاّيسبونّكانواّالمشركينّأنّالسنةّجهةّمنّالفرقّعلىّيدلّومما
ّوابنّسفيانّأبيّمثلّسبهّمنّتوبةّقبولّفيّتوقفّوقدّّبعينهّهممنّواحدّبقتلّعهدّوالّمنهمّأحدّإسالمّقبولّفيّوسلم
ّومثلّالمطلبّعبدّلبنيّوجاريةّوالقينتينّنقيدّبنّالحويرثّمثلّوالنساءّالرجالّّمنّيسبهّكانّمنّبقتلّوعهدّأميةّأبي

ّهذاّمنّأبسطّهوّبماّّبهّيقولّمنّعندّالفرقّتحقيقّعلىّالكالمّتقدمّوقدّالهجرةّبعدّبقتلهمّأمرّالذينّوالنساءّّالرجال
ّّ.الثالثةّالمسألةّفي
ّعمرّمنّتقدمّماّفوجههّ"ّالرسولّسبّمنّتوبةّتقبلّالّكماّوتعالىّسبحانهّهللاّسبّمنّتوبةّتقبلّال:ّ"قالّمنّوأما

ّفيّمذهبهّشهرةّمعّباالستتابةّيأمرّولمّالقتلّإيجابّّفيّاألنبياءّوسبّهللاّسبّبينّالتسويةّمنّعنهّتعالىّهللاّرضي
ّفيحملّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّكذبّألنهّيستتابّأنهّعنهماّهللاّرضيّعباسّّابنّعنّذكرناّقدّلكنّالمرتدّستتابةا

ّ.ّبهّيتدينّالذيّالسبّّعلىّذلك
ّولهّإليهّويدعواّحقّإنهّ:ّويقولّبكفرهّيتدينّالكافرّفإنّاالعتقادّيطابقّالذيّالكفرّعنّمنفردّذنبّالسبّفإنّوأيضا
ّالّأنهمّكماّسباّالحقيقةّفيّكانّوإنّهللّوسباّواستهزاءّّاستخفافاّيعتقدهّبماّيتدينّمنّالكفارّمنّوليسّموافقونّعليه

ّواالستهانةّواالستخفافّللتنقصّمظهرّفإنهّالسابّوأماّكذلكّكانواّوإنّهللاّأعداءّّمعذبونّجهالّضاللّإنهم:ّيقولون
ّالسماواتّوأنّعظيماّّقالّقدّأنهّنفسهّمنّويعلمّمستهزئّمستخفّمنتهكّأنهّنفسهّمنّيعلمّانتهاكاّلحرمتهّمنتهكّّباهلل

ّإني:ّ"بلسانهّقالّولوّكذلكّذلكّأنّيعلمّوهوّكفرّّكلّمنّأعظمّذلكّوأنّالجبالّوتخرّمقالتهّمنّتنفطرّتكادّواألرض
ّمجبولةّكلهاّالخالئقّفطرةّفإنّكاذبّأنهّعلمنا"ّذلكّعنّرجعتّفقدّواآلنّّعظمتهّوالّالصانعّوجودّأعتقدّالّكنت
ّسخريةّّمجردّهوّبلّذلكّفيّلهّشهوةّوالّالسبّهذاّإلىّتدعوهّشبهةّفالّوتعظيمهّالصانعّبوجودّّاالعترافّعلى

ّعندهّهللّوقارّالّسفيهّمنّأوّالغضبّّمنّممتلئةّشيطانيةّنفسّعنّتنبعثّالعالمينّربّعلىّوتمردّواستهانةّواستهزاء
ّمنّحداّتخصهّعقوبةّللسبّيكونّأنّوجبّكذلكّكانّّوإذاّوةوالشهّالغضبّعنّوالزنىّالطريقّقطعّكصدور
ّقولهّالكفرّعلىّزائدّقدرّالسبّأنّيبينّومماّّ.الحدودّكسائرّالتوبةّبإظهارّالعقوبةّّتلكّتسقطّفالّوحينئذّالحدود
ّ.ّ{ّّعّلمّّّرّّّبّغيّّّّعّدواّّّهللاّّّّّفّيّسّبواّّهللاّّّّّدونّّّّمنّّّّيّدّعونّّّاّلّذينّّّّتّسّبواّّوال}:ّتعالى
ّفعلمّهللّسبهمّإلىّذريعةّّيكونّماّيفعلواّأنّالمسلمونّنهىّثمّلرسولهّمعادينّمكذبينّمشركينّكانواّأنهمّالمعلومّومن
ّهللاّحرمةّمنّانتهكهّلماّتختصهّعقوبةّمنّلهّبدّّفالّويعاديّرسولهّويكذبّبهّيشركّأنّمنّعندهّأعظمّهللاّسبّأن

ّيقابلّفالّالجرائمّأعظمّذلكّألنّالقتلّبدونّذلكّعلىّيعاقبّأنّيجوزّفالّّوأولىّبالفعلّتنتهكهاّالتيّالحرماتّكسائر
ّ.ّالعقوباتّّبأبلغّإال

{ّّمّهيناّّّّعّذاباّّّّلّهمّّّّوّأّعدّّّّواآلّخّرةّّّّالّدّنّياّّفيّهللاّّّّّلّعّنّهمّّّّوّرّسوّلهّّّهللّاّّّّيّؤّذونّّّاّلّذينّّّّإنّّ}:ّوتعالىّسبحانهّقولهّذلكّعلىّويدل
ّتقريرّتقدمّوقدّباللسانّهوّإنماّالمطلقّواألذىّرسولهّّيؤذيّمنّقتلّعلىّتدلّكماّهللاّيؤذيّمنّقتلّعلىّتدلّفإنها
ّ.ّهذا

ّأخذّإذاّثمّذلكّيفعلّأنّّشاءّيشاءّالّفإنهّتعالىّهللّالسبّمفسدةّيرفعّالّالتوبةّبإظهارّعنهّالقتلّإسقاطّفإنّوأيضا
ّ.ّالفعليةّالجرائمّسائرّفيّاكمّفعلّإالّالتوبةّأظهر
ّمثلّهيّبلّتستدامّالّجريمةّّفعلّوإنماّلهّتركاّعنهّاالنتقالّيكونّحتىّعليهّالمقامّيريدّدينّإلىّينتقلّلمّفإنهّوأيضا
ّعلىّيعاقبّمنّعندّيستتابّالّهذاّومثلّالماضيةّالجريمةّّتلكّنفسّعلىّالعقوبةّفتكونّللعقوباتّالموجبةّاألفعال
ّ.ّردةّأوّكفرّمنّمستمرّذنب

ّهللّالسبّعلىّمصراّالناسّّمنّأحدّليسّأنّنعلمّفإناّهللّسابّعلىّحدّيقامّالّأنّتوجبّهذاّمثلّاستتابةّفإنّوأيضا
ّكانّباطالّولماّكانّبالكليةّالحدودّتعطيلّإلىّأفضىّّماّوكلّطبعّوالّعقلّإليهّيدعوّالّذلكّفإنّسبّأنهّيرىّالذي

ّطبعهّإليهّيدعوهّلماّذلكّمنّيتوبّّالّقدّأحدهمّأنّمعّيشرعّلمّالحدودّتعطيلّلىإّيفضيّباألفعالّالفساقّاستتابة
ّمنهّالتوبةّإظهارّإلىّيسارعّالذيّهللّالسابّفاستتابةّسبهّمنّيستحلهّّلماّيتوبّفالّالرسولّسبّمنّالمستتابّوكذلك

ّ.ّبهّّواالستهزاءّهللاّاسمّمةحرّبهتكّاألفواهّتمضمضّأنّوأوجبّالحدّتعطيلّتضمنّإذاّيشرعّّالّأنّأولىّأحدّكل
ّحتىّللقتلّقائلهّتعريضّّويكفيّالحدّإقامةّتحقيقّإلىّيحتاجّالّالمثابةّبهذهّكانّماّأنّيعارضهّلكنّفقيهّكالمّوهذا
ّ.ّيتوب
ّهللّتعظيماّبلّتهوىّّعماّالطباعّزجرّلمجردّليسّهللّالسابّعلىّالحدّإقامةّتحقيق:ّيقولّأنّاألولّينصرّولمن

ّ.ّلحقهّباالنتقاصّتتفوهّأنّلأللسنّوتقييداّبجنايةّّاالستهانةّإلىّتتسرعّأنّللنفوسّوضبطاّلكلمتهّوإعالءّرهلذكّوإجالال
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ّ.ّأولىّالخالقّسبّفحدّالتوبةّبإظهارّيسقطّالّوقذفهّالمخلوقّسبّحدّفإنّوأيضا
ّ.ّأعظمّوتأثيرهاّاألقوالّّشأنّبلّاألقوالّحدّفكذلكّالتوبةّبإظهارّتسقطّالّللعقوبةّالموجبةّاألفعالّفحدّوأيضا
ّالرفعّبعدّالتوبةّأظهرتّّإذاّتسقطّالّفإنهاّماضّقولّأوّفعلّعلىّونكاالّجزاءّوجبتّعقوبةّكلّأنّاألمرّوجماع

ّاالعتقادّعلىّهيّإنماّهناكّالعقوبةّألنّوالمرتدّّالكافرّبتوبةّهذاّينتقضّوالّبذلكّأولىّهللاّفسبّالسلطانّإلى
ّ:ّلوجهينّنقضاّيصلحّفالّّالماضيّمنّالمستصحبّالحالّفيّالحاضر
ّوعقوبةّيستدمهّولمّيستصحبهّلمّالسبّانقضاءّبعدّواستدامهّفإنهّاستصحبهّكذنبّليستّهللّالسابّعقوبةّأن:ّأحدهما
ّ.ّاعتقادهّعلىّمقيمّعليهّمصرّهوّّالذيّالكفرّهيّإنماّوالمرتدّالكافر
ّعلمناّأناّفرضّلوّحتىّاالعتقادّّذلكّعلىّدليلّوعملهّوقولهّلبهقّفيّاآلنّهوّاعتقادّعلىّيعاقبّإنماّالكافرّأن:ّالثاني

ّوسبقّغلطّقدّمخطئاّأوّبمعناهاّجاهالّيكونّبأنّنكفرهّّلمّلموجبهاّاعتقادّغيرّمنّخرجتّقالهاّالتيّالكفرّكلمةّأن
ّأنهّعلمناّوإنّفيقتلّهبحقّواستخفافهّهللاّلحرمةّانتهاكهّعلىّيعاقبّإنماّوالسابّذلكّّونحوّخالفهاّقصدّمعّإليهاّلسانه

ّوالزكاةّالصالةّبتاركّّأيضاّهذاّينتقضّوالّبذلكّيدينّالبشرّمنّأحدّليسّإذّديناّيعتقدهّوالّهللّالسبّيستحسنّّال
ّالكافرّإن:ّتقولّأنّشئتّوإنّالتركّزالّّفعلوهاّفإذاّالفرائضّلهذهّالتركّدوامّعلىّيعاقبونّإنماّفإنهمّونحوهما
ّاإليمانّوجدّفإذاّالعدمّهذاّدوامّعلىّأعنيّوالفرائضّاإليمانّّفعلّعدمّعلىّيعاقبونّالفرائضّوتاركيّوالمرتد

ّوجودهاّدوامّعلىّالّالكبيرةّواألفعالّاألقوالّوجودّعلىّيعاقبونّوهؤالءّالعدمّالنقطاعّّالعقوبةّامتنعتّوالفرائض
ّ.ّذلكّبعدّبالتركّذلكّيرتفعّلمّمرةّوجدتّّفإذا

ّالمسألةّفيّتقدمّفيماّالقولّّهذاّوبسطناّومغلظةّمجردة:ّنوعانّالردةّأنّتقدمّوقدّوقوةّوجهتّلهّالقولّفهذاّوبالجملة
ّ.ّالنصوحّبالتوبةّاإلثمّوسقوطّّسبحانهّهللاّوبينّبينهّفيماّالتوبةّقبولّفيّخالفّوالّالثالثة
ّفيّذكرناهماّاللذينّمسلكينالّّكأحدّالزنديقّبابّمنّجعلهّأنهّوهوّآخرّمسلكاّتعالىّهللاّسابّفيّسلكّمنّالناسّومن
ّإنماّهناّالكالمّفإنّضعيفّهذاّلكنّسريرتهّخبثّعلىّّدليلّلإلسالمّإظهارهّمعّمنهّالسبّوجودّألنّالرسولّساب
ّوكذلكّالكفرّأنواعّحكمّفحكمهّوالولدّالصاحبةّودعوىّكالتثليثّبهّالذيّيتدينّّالسبّفإنّبهّيتدينّالّسبّفيّهو

ّ.ّالبدعّصنوفّمنّوغيرهمّوالقدريةّالجهميةّةمقالّمثلّالمكفرةّّالمقاالت
ّبعضّذكرهّهكذاّّذلكّمثلّإلىّالعودّعنّيردعهّحتىّوجيعاّأدباّيؤدبّفإنهّسبحانهّهللاّسبّمنّتوبةّقبلناّوإذا

ّ.ّمرتدّكلّفيّمالكّأصحابّقولّوهوّأصحابنا
 . فصل
ّالربّبذكرّيعرضّشيئاّذكرّّمنّأنّعلىّأحمدّاإلمامّنصّتقدمّوقدّالرسولّسبّلوّكماّفهوّذمياّهللّالسابّكانّوإن

ّفجعلواّبسوءّرسولهّأوّدينهّأوّكتابهّأوّهللاّذكرّمن:ّقالواّّأصحابناّوكذلكّكافراّأوّمسلماّكانّسواءّيقتلّفإنهّسبحانه
ّوأصحابهّمالكّمذهبّوكذلكّسواءّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّذكرّوفيّهللاّذكرّفيّّالخالف:ّوقالواّواحداّفيهّالحكم

ّ:ّمسألتانّّهناّلكنّواحداّحكماّالذمةّأهلّمنّكتابهّأوّرسولهّأوّهللاّسبّلمنّذكرواّالشافعيّأصحابّّكذلكو
ّمثلّوغيرهّالمتكلمّعندّبهّّاستهانةّهوّمماّبهّيتدينّالّبماّيسبهّأن:ّأحدهماّقسمينّعلىّتعالىّهللاّسبّأن:ّإحداهما
ّ.ّهفيّيربّالّالذيّالسبّهوّفهذاّونحوهّوالتقبيحّاللعن

ّوصاحبةّولداّلهّإنّ:ّالنصرانيّقولّمثلّانتقاصاّوالّسباّيراهّوالّتعظيماّويعتقدهّبهّيتدينّمماّيكونّأن:ّوالثاني
ّإذاّينتقضّكماّالعهدّبهّينتقض:ّأصحابناّمنّّعقيلّوابنّالقاضيّفقالّالذميّأظهرهّإذاّفيهّاختلفّمماّفهذاّونحوه
ّفإنهمّوغيرهماّالخطابّوأبوّجعفرّأبوّالشريفّذكرهّماّمقتضىّوهوّّسلموّعليهّهللاّصلىّالنبيّفيّاعتقادهمّأظهروا
ّالّأنّعلىّعاهدناهمّأناّذلكّووجهّالمالكيةّمنّطائفةّعنّذلكّويحكىّالذمةّينقضّينقضّاإليمانّماّأنّذكروا

ّالعهدّوخالفواّبذلكّوالمؤمنينّّورسولهّهللاّآذواّفقدّذلكّمثلّأظهرواّفمتىّيعتقدونهّكانواّوإنّالكفرّمنّشيئاّيظهرواّ
ّكذبّالذيّللنصرانيّقالّأنهّعنهّهللاّرضيّعمرّعنّتقدمّّوقدّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّكسبّبذلكّالعهدّفينتقض
ّ.ّذلكّتقررّماّتقدمّوقدّعنقكّألضربنّّذلكّمثلّإلىّعدتّلئن:ّبالقدر

:ّالقاسمّابنّقالّيستتبّّولمّقتلّبهّرواكفّالذيّالوجهّبغيرّوالنصارىّاليهودّمنّهللاّشتمّمنّأنّمالكّعنّوالمنصوص
ّوهوّأصحابهّذكرهّالشافعيّمذهبّوهوّالمالكيةّّعامةّقولّوهذاّسباّالذميّبهّيتدينّماّيجعلّفلمّتطوعاّيسلمّأنّإال

ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّيذكرواّالّأنّوعلىّالذمةّأهلّمنّيأخذهّماّّاإلمامّتحديدّفي"ّاألم"ّفيّقالّمنصوصه
ّالّّأنّعليهمّويأخذّلهمّذمةّفالّفعلوهّفإنّشيئاّحكمهّمنّيعيبواّوالّاإلسالمّدينّفيّيطعنواّوالّّأهلهّهوّمابّإال

ّعلىّعاقبهمّإليهمّوعيسىّّعزيرّفيّالتقدمّبعدّفعلواّوجودهمّفإنّوعيسىّعزيرّفيّوقولهمّشركهمّالمسلمينّيسمعوا
ّألنهّأحمدّاإلمامّكالمّظاهرّوهذاّيقولونّماّعلمّمعّدينهمّّعلىّمبإقرارهّلهمّأذنّقدّألنهمّحداّبهاّيبلغّالّعقوبةّذلك
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ّدينهّمنّبهّيظهرهّماّأنّفعلمّشتمّبأنهّقتلهّفعللّشتمّألنهّيقتل:ّفقال"ّكذبت:ّ"لهّّفقالّبمؤذنّمرّيهوديّعنّسئل
ّكانّأوّكانّمسلماّّالقتلّفعليهّتعالىّالربّبذكرّيعرضّشيئاّذكرّمن:ّعنهّهللاّرضيّقالّكذلكّليسّبشتمّليسّّالذي
ّالسبّبابّمنّليسّالقسمّهذاّأنّوذلكّالقائلّعندّّسبّهوّفيماّالمدينةّأهلّمذهبّوإنماّالمدينةّأهلّمذهبّوهذاّكافرا
ّتعظيماّيعتقدهّوإنماّعيباّوالّطعناّهذاّيقولّالّالكافرّألنّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّّوسبّهللاّبسبّيلحقّالذيّوالشتم

ّوسلمّعليهّهللاّصلىّّالنبيّحقّفيّيقالّماّبخالفّتعالىّهللاّبسبّيتدينّالخلقّمنّأحدّالوّهوّوليسّوإجالالّ
ّالرسولّتعظيمّمنّبشيءّّيتدينّوليسّهللاّتعظيمّمنّبكثيرّيتدينّالكافرّأنّوذلكّوعيباّطعناّإالّيقالّالّفإنهّالسوءّمن
ّإن:ّ"قالّوإذاّوعيبّنقصّهذاّإن:ّيقولّفهوّ"ّشاعرّأوّساحرّوالسالمّالصالةّعليهّمحمد:ّ"قالّإذاّأنهّترىّأال

ّيقصدّقولّبينّوفرقّالحقيقةّفيّونقصاّعيباّهذاّكانّوإنّوعيبّنقصّهذاّّإن:ّيقولّفليس"ّهللاّابنّعزيراّأوّالمسيح
ّيجعلّّبحيثّالرسولّفيّكقولهمّهللاّفيّقولهمّيجعلّأنّيجوزّوالّذلكّبهّيقصدّالّوقولّوالنقصّّالعيبّقائلهّبه

ّالدينّفيّطعنّكلهّالرسولّفيّقولهمّّألنّيعتقدونهّالّماّوبينّيعتقدونهّماّبينّالجميعّفيّيفرقّإذّللعهدّقضانّالجميع
ّيعتقدونهّالذيّقولهمّمجردّوليسّونقصهّالرسولّعيبّبهّيقصدونّّالمسلمينّلعداوةّوإظهارّاإلسالمّعلىّوغضاضة

ّيقولهّكانّماّعلىّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّتقارّكانتّقريشاّأنّترىّأالّونقصهّهللاّعيبّّبهّيقصدونّمماّهللاّفي
ّأنّالمسلمينّهللاّنهىّّوقدّآبائهمّوذمّدينهمّفيّوالطعنّآلهتهمّعيبّعلىّيقارونهّوالّوحدهّهللاّوعبادةّالتوحيدّمنّ

ّمحذورّمنّأغلظّهللاّسبّمحذورّأنّفعلمّّالشركّعلىّيزالواّلمّكونهمّمعّهللاّالمشركونّيسبّلئالّاألوثانّيسبوا
ّ.ّواحداّحكمهماّيجعلّفالّبهّالكفر

ّ.ّالثانيةّالمسألة
ّ.ّتوبته وقبل هذا من الذمي استتابة في
ّالقتلّعنهّويسقطونّتوبتهّّيقبلونّفإنهمّتبعهمّومنّعقيلّوابنّوالبناءّوابنّالشريفّمثلّأصحابهّوجمهورّالقاضيّأما
ّمذهبّمنّالمعروفّهوّوهذاّأولىّالذميّفتوبةّّهللاّسبّإذاّالمسلمّتوبةّيقبلونّفإنهمّأصلهمّعلىّظاهرّوهذاّبها

ّعليهّهللاّصلىّمحمداّذكرّإنّمنكمّأحداّأنّوعلى:ّالذمةّأهلّشروطّفيّّقالّحيثّكالمهّعمومّيدلّوعليهّالشافعي
ّهللاّكتابّأوّوسلم
ّكانّإذاّيقتلّلمّوأسلمّللعهدّّنقضاّوصفتهّمماّشيئاّفعلّأوّقالّوأيهم:ّقالّثمّهللاّذمةّمنهّبرئتّفقدّينبغيّالّبماّودينه
ّإنه:ّالمالكيةّمنّوغيرهّالقاسمّابنّقالّوكذلكّيعتقدونهّّماّذكرواّإذاّعنىّيكونّفقدّهللّبالسبّيصرحّلمّأنهّإالّقوال
ّوالمنصوصّقتلّوإالّتابّفإنّيستتابّحتىّيقتلّالّإنه:ّوالمخزوميّحازمّأبيّوابنّّمسلمةّابنّوقالّيسلمّأنّإالّيقتل
ّ.ّالروايتينّإحدىّفيّعنهّهللاّرضيّأحمدّقولّمعنىّوهذاّتقدمّكماّيستتابّوالّيقتلّأنهّّمالكّعن
ّوظاهرّالمدينةّأهلّمذهبّّوهذاّكافراّأوّكانّمسلماّالقتلّفعليهّالربّبذكرّيعرضّشيئاّذكرّمن:ّحنبلّروايةّفيّقال
ّالنبيّشتمّفيّالعبارةّهذهّمثلّقالّفإنهّبالتوبةّمالمسلّّعنّالقتلّيسقطّالّكماّبالتوبةّعنهّيسقطّالّالقتلّأنّالعبارةّهذه

ّفعليهّكافراّأوّكانّمسلماّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّشتمّمنّكل:ّ"قالّأيضاّّحنبلّروايةّفيّوسلمّعليهّهللاّصلى
ّ.ّعنهاّويسألهّالمدنيينّمسائلّعليهّيعرضّحنبلّّوكان"ّالقتل
ّتوجيهّتقدمّوقدّمطلقاّبالتوبةّّالقتلّعنهّيسقطّالّبأنهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّشاتمّفيّقولهّفسرواّأصحابناّإنّثم

ّهوّليسّعندناّالمأخذّألنّبالتوبةّالقتلّعنهّيسقطّالّّهللاّيسبّالذيّالمسلمّإنّقلناّإذاّظاهرّوهذاّمثلهّوهذاّذلك
ّكماّكافراّكونهّمعّعليهّاوحدّذلكّعلىّعقوبةّيقتلّأنّالمأخذّوإنماّاستتبناهّّالسبّغيرّكفراّأظهرّلوّفإنهّالزندقة
ّ.ّاألفعالّّلسائرّيقتل

ّ:ّمراتبّثالثّالسبّهذاّيرتبّبأنّالمسألةّفيّالحكمّويظهر
ّقولّمثلّتعالىّهللاّّعندّسبّأنهّإالّاإلسالمّلدينّسبّفيهّوليسّبهّيتدينّبماّالربّشانّمنّأن:ّاألولىّالمرتبة

:ّقالّثم"ّذلكّلهّينبغيّوماّآدمّابنّشتمني"ّّ:ّرسولهّعنهّويهيرّفيماّتعالىّهللاّقالّفقدّذلكّونحوّعيسىّفيّالنصارى
ّالكفرّأنواعّسائرّحكمّحكمهّالقسمّفهذا"ّأولدّولمّألدّلمّالصمدّالذيّاألحدّّوأناّولداّاتخذتّإنيّفقولهّإيايّشتمهّوأما"

ّالقتلّّفسقوطّبهّالعهدّضبانتقاّقيلّوإذاّهذاّمثلّبإظهارّالعهدّانتقاضّفيّالخالفّذكرناّوقدّّتسمّلمّأوّشتماّسميت
ّ.ّالجمهورّقولّالجملةّفيّوهوّمتوجهّباإلسالمّعنه

ّوكرد"ّكذبت"ّللمؤذنّّاليهوديّكقولّعليهمّوطعنّالمسلمينّلدينّسبّوهوّبهّيتدينّماّيذكرّأن:ّالثانيةّالمرتبة
ّالرسولّسبّحكمّحكمهّافهذّذلكّونحوّكتابهّّأوّهللاّأحكامّمنّشيئاّعابّلوّوكماّعنهّهللاّرضيّعمرّعلىّالنصراني

ّأوّرسولهّأوّكتابهّأوّهللاّذكرّإذا:ّقالواّحيثّالعهدّنواقضّفيّالفقهاءّعناهّّالذيّهوّالقسمّوهذاّبهّالعهدّانتقاضّفي
ّعنهّالقتلّّسقوطّوأماّبسوءّرسولهّأوّدينهّأوّهللاّكتابّذكرّأو:ّقولهّعلىّمنهمّكثيرّاقتصرّولذلكّّبسوءّدينه
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ّوهيّهذاّوبينّبينهّفرقّالرسولّسبّفيّّالمسلكّذلكّسلكّفمنّآلدميّحقاّذلكّفيّأنّإالّسولالرّكسبّفهوّباإلسالم
ّبكلّيقتلّفإنهّورسولهّهللّمحاربّوأنهّاإلسالمّعلىّالجنايةّمنّّذلكّفيّلماّقتلهّومنّأصحابهّوأكثرّالقاضيّطريقة
ّ.ّذكرهاّتقدمّالتيّّاألدلةّأكثرّمقتضىّوهوّحال

ّونحوّوالتقبيحّكاللعنّّتعالىّهللاّدينّفيّمحرمّهوّكماّدينهّفيّمحرمّهوّبلّبهّيتدينّالّبماّبهيسّأن:ّالثالثةّالمرتبة
ّكماّدينهّفيّالكالمّهذاّمثلّتحريمّيعتقدّألنهّأشدّّفيهّكانّربماّبلّفرقّالمسلمّسبّوبينّبينهّيظهرّالّالنوعّفهذاّذلك
ّبلّلتحريمهّاعتقاداّلهّيجددّلمّفإسالمهّتحريمهّيعتقدّفيماّحدالّعليهّنقيمّأنّعلىّّعاهدناهّوقدّتحريمهّالمسلمونّيعتقد
ّفإذاّأشدّبلّالرسولّّكسبّالمسلمينّيؤذيّمماّذلكّمعّهوّثمّسواءّأسلمّثمّسرقّأوّقتلّأوّزنىّإذاّكالذميّّفيهّهو
ّيعتقدّمنّنّبتقبيحيتديّفإنهّالرسولّبخالفّأولىّّالذميّتوبةّتقبلّالّنقولّفأنّهللاّسبّمنّالمسلمّتوبةّتقبلّالّقلنا
ّسبّممنّالقتلّعنهّيسقطّالّبأنّأولىّّالوجهّهذاّمنّيكونّوقدّخالقهّأنهّيقرّالذيّخالقهّبتقبيحّيتدينّوالّكذبه

ّالرسولّسبّلمنّاالستثناءّعنهماّذكرّكماّتعالىّهللاّسبّفيمنّاستثناءّّوأحمدّنفسهّمالكّعنّيذكرّلمّولهذاّالرسول
ّوالكافرّّالمسلمّبينّقرناّولهذاّالسبّمنّالضربّهذاّقصداّوإنماّبالعكسّاألمرّونيرّأصحابهماّّمنّكثيرّكانّوإن
ّفإذاّبالمسلمينّمضرّدينهّفيّمحرمّّفإنهّبمسلمةّزناهّاألفعالّمنّالضربّبهذاّشيءّوأشبهّمنهماّسباّيكونّأنّبدّفال
ّالعهدّينقضّالّالكالمّهذاّأنّفرضّولّحتىّتعالىّهللاّسبّكذلكّّالزناّحدّيحدّأوّيقتلّأنّإماّبلّعنهّيسقطّلمّأسلم

ّيعلمّلمّوإنّاإلسالمّدينّفيّشرعهّالذيّهللاّحدّفيهّعليهّنقيمّفإناّمحرماّيعتقدهّأمرّكلّألنّّحدهّعليهّيقامّأنّلوجب
ّلالقتّهللاّدينّفيّحدهّأنّكماّّالكالمّهذاّمثلّعلىّيقتلونّكلهمّالمللّأهلّأنّالقلبّعلىّاألغلبّأنّمعّكتابهّفيّمأخذهّ

ّإذّأمركّأحياّمنّأولّإنيّاللهم:ّ"قالّالزناّحدّمنهمّّالزانيّعلىّأقامّلماّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّترىّأال
ّهوّسباّوتعالىّتباركّالربّسبّمنّعلىّالحدّفإقامةّأسلمّلوّعنهّيسقطّيكنّّلمّمنهمّالزانيّذلكّأنّومعلوم"ّأماتوه
ّ.ّحدهّعليهّويقامّهللاّأمرّفيهّيحياّأنّأولىّهموعندّهللاّعندّعظيمّودينهمّهللاّّدينّفيّسب
ّ:ّأقوالّثالثةّعلىّفيهّالفقهاءّاختلفّقدّالقسمّوهذا
ّنقضاّيروهّلمّهؤالءّوكأنّّتقدمّكماّالمدنيينّمنّطائفةّقولّهذاّمنهّالمسلمّيستتابّكماّمنهّيستتابّالذميّأن:ّأحدها
ّالقتلّحدهّرأواّوإنماّالمحاربّاألصليّالكافرّّالستتابةّمعنىّوالّالمحاربّيقتلّكماّيقتلّالعهدّناقضّألنّللعهد

ّتحتاجّالّالسبّمنّاستتابتهّأنّفاألشبهّهؤالءّقولّالذميّوعلىّيستتابّفكذلكّّالمسلمّيستتيبونّوهوّكالمسلمّفجعلوه
ّ.ّدينهّعلىّّبقائهّمعّتوبتهّتقبلّبلّإسالمهّإلى

ّالروايتينّإحدىّوهوّالشافعيّّقولّوهوّوغيرهّالقاسمّابنّقولّهذاوّيقتلّلمّأسلمّإنّلكنّيستتابّالّأنه:ّالثانيّالقول
ّإذاّلكنّاستتابةّإلىّقتلهّيحتاجّفالّعهدهّنقضّقدّأنهّّعلىّبناءّخالفّفيهّيذكرّلمّالقاضيّطريقةّوعلىّأحمدّعن
ّ.ّكالحربيّالقتلّعنهّسقطّأسلم
ّفلمّدينهّوفيّهللاّدينّفيّمحرمّّجرمّعلىّوجبّلهقتّألنّوأحمدّمالكّكالمّظاهرّوهوّحالّبكلّيقتلّأنه:ّالثالثّالقول
ّالمتقدمّاألدلةّأكثرّعليهّيدلّالذيّهوّالقولّوهذاّوالشربّّوالسرقةّالزناّعلىّكعقوبتهّباإلسالمّموجبهّعنهّيسقط
ّ.ّذكرها
 . فصل
ّعقولّفيّالسبّهمنّيفهمّماّّوهوّواالستخفافّاالنتقاصّبهّيقصدّالذيّالكالم:ّهوّالمسلمّمنّحكمهّذكرناّالذيّالسب
ّّمنّّّّيّدّعونّّّاّلّذينّّّّتّسّبواّّوال}:ّتعالىّقولهّعليهّدلّالذيّّوهوّونحوهّوالتقبيحّكاللعنّاعتقاداتهمّاختالفّعلىّالناس
ّ.ّ{ّّعّلمّّّّّبّغّيرّّّّعّدواّّّهللّاّّّّفّيّسّبواّهللاّّّّّدونّّ
ّوحقاّصواباّويراهّديناّّيعتقدهّمنّالناسّمنّلكنّالحكموّالحقيقةّفيّسباّكانّماّفأماّاأللسنةّبهّتفوهّماّأعظمّفهذا

ّالمبطنّالمنافقّأوّللردةّالمظهرّالمرتدّحكمّإماّّصاحبهّحكمّالكفرّمنّنوعّفهذاّتعييبّوالّانتقاصّفيهّليسّأنّويظن
ّفقطّأوّالبدعةّأوّالكفرّمنهاّيوجبّوماّاالعتقاداتّوتفصيلّيكفرّالّأوّصاحبهّّبهّيكفرّالذيّالكالمّفيّوالكالمّللنفاق

ّصاحبهّاستتابةّفيّتكلمناّالذيّّالسبّقسمّفيّهذاّيدخلّالّأنّالغرضّوإنماّموضعهّهذاّليسّذلكّمنّفيهّاختلفّما
ّ.ّأعلمّوهللاّوإثباتاّنفيا

 . فصل
ّظهرّقدّلكنّعموماّأوّخصوصاّّرسلهّبعضّأوّسبحانهّهللاّعلىّيقعّوذلكّباسمّمسمىّأوّبوصفّموصوفاّسبّفإن
ّلمّأنهّظهرّلكنّعليهّوقوعهّيعتقدّكانّوإنّألنهّأوّعليهّيقعّّالّاالسمّأوّالوصفّأنّالعتقادهّإما:ّذلكّديقصّلمّأنه

ّلمّإنّمنهّصاحبهّيستتابّالجملةّفيّحرامّوشبههّالقولّفهذاّغيرهّبلّذلكّبهّيقصدّّالّالغالبّفيّاالسمّلكونّيرده
ّ.ّالكفرّّعليهّيخافّكانّوإنّيقتلّوالّبذلكّفريكّالّلكنّبليغاّتعزيراّالعلمّمعّويعزرّحرامّأنهّّيعلم
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ّأبالهّالذيّالوقتّّأوّالناسّإلىّأحوجهّالذيّالزمانّأوّاألحبةّوبينّبينهّفرقّالذيّالدهرّيسبّأن:ّاألولّمثال
ّإنهّثمّبهّذلكّيفعلّمنّيسبّأنّيقصدّإنماّّفإنهّونثراّنظماّقولهّالناسّيكثرّمماّذلكّونحوّعليهّينكدّمنّبمعاشرة

ّحيثّمنّعليهّالسبّفيقعّسبحانهّهللاّهوّإنماّذلكّوفاعلّفيسبهّالزمانّهوّّالذيّالدهرّهوّذلكّفاعلّإنّيقولّأوّقديعت
ّوقوله"ّاألمرّّبيدهّالدهرّهوّهللاّفإنّالدهرّتسبواّال:ّ"بقولهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأشارّهذاّوإلىّّالمرءّيعتمدهّلم

ّنهىّفقد"ّوالنهارّالليلّأقلبّاألمرّّبيديّالدهرّوأناّالدهرّتسبّآدمّابنّيا:ّ"ليقوّوتعالىّتباركّربهّعنّيرويهّفيما
ّالتعزيزّيقتضيّالمحرمّوالقولّقتالّوالّكفراّيذكرّولمّّوحرمهّالقولّهذاّعنّوالسالمّالصالةّعليهّهللاّرسول

ّ.ّوالتنكيل
ّمثلّالعامّذلكّمنّاألنبياءّّيقصدّلمّأنهّريظهّلكنّوغيرهمّاألنبياءّفيهّيندرجّعامّباسمّمسمىّيسبّأن:ّالثانيّومثال

ّجداّّذلكّفعظمّوحواءّآدمّإلىّوكذاّكذاّابنّيا:ّفقالّرجلّعلىّافترىّرجل:ّقلتّأحمدّسألتّّ:قالّالكرمانيّنقلّما
ّوذكرّواحدّحدّإلىّوذهبّشيءّّهذاّفيّيبلغنيّلم:ّفقالّفيهّالحدّعنّوسئلّعظيماّهذاّأتىّلقدّالعافيةّهللاّنسأل:ّوقال

ّوإدريسّنوحّفيهّيدخلّاللفظّأنّمعّكافراّالقولّبهذاّعنهّّهللاّرضيّأحمدّيجعلّفلمّأيضاّالعزيزّعبدّبكرّأبوّذاه
ّكاناّلوّوإالّقذفهّلمنّوحداّغايةّجعلهماّوإنماّعمومهّفيّوحواءّآدمّيدخلّلمّالرجلّّألنّالنبيينّمنّوغيرهمّوشيث

ّمنّفيهّيدخلّمنّّصاحبهّبهّيقصدّيكادّالّالحالّهذاّمثلّفيّمالعموّهذاّومثلّريبّبالّقتلهّتعينّالمقذوفينّّمن
ّالحدّألنّواحداّحداّإالّيوجبّولمّالمؤمنينّّمنّخلقاّقذفّيكونّأنّأحوالهّأحسنّألنّذلكّأحمدّاإلمامّفعظمّاألنبياء

ّ.ّذلكّمثلّفيّالمالكيةّأكثرّقولّوهذاّّواحدّوهوّأصلهّعلىّابتداءّللحيّثبتّهنا
ّعلىّهللاّصلىّال:ّالطالبّّلهّفقالّمحمدّالنبيّعلىّهللاّصلى:ّغريمهّلهّقالّرجلّفيّوغيرهماّوأصبغّسحنونّوقال
ّإذاّعليهّيصلونّالذينّالمالئكةّشتمّأوّوسلمّعليهّهللاّّصلىّهللاّرسولّشتمّكمنّهوّليس:ّ"سحنونّقالّعليهّصلىّمن
ّابنّقالّوكذلك"ّالناسّشتمّإنماّيقتلّال":ّوغيرهّأصبغّوقال"ّالناسّشتمّإنماّّألنهّالغضبّمنّوصفّماّعلىّكان
ّأردتّّوإنماّاألنبياءّيردّلمّأنهّوذكرّآدمّبنيّهللاّولعنّإسرائيلّبنيّهللاّولعنّالعربّهللاّلعن:ّ"قالّّفيمنّزيدّأبي

ّ.ّالسلطانّاجتهادّبقدرّاألدبّعليهّإن":ّمنهمّالظالمين
ّمياسّبنّموسىّأبوّقالّّوكذلكّونحوهاّالمصليّألةمسّفيّالقتلّإلىّوغيرهّمسكينّبنّالحارثّمنهمّطائفةّوذهب
:ّقالّفيمنّألصحابناّالوجهينّأحدّقياسّوهذاّّبعينهاّالكرمانيّمسألةّوهذهّيقتلّإنه"ّآدمّإلىّهللاّلعنه:ّ"قالّفيمن

ّمحوتّ:قالّلوّكماّالمعصيةّالتزمّإنماّألنهّبيمينّذلكّليس:ّقالواّأصحابناّّأكثرّفإنّبهّأمرنيّماّكلّفيّهللاّعصيت
ّالخاصّباسمهّلذكرهّّأرادهّلوّألنهّالعمومّهذاّمنّالكفرّإرادةّقصدّيظهرّولمّكذاّفعلتّإنّالخمرّشربتّالمصحفّأو

ّ.ّالمعاصيّجميعّفيهّيشركهّالذيّباالسمّيكتفّولم
ّأوّيهوديّهوّ:قالّبأنّّبيمينهّالكفرّالتزمّولوّكفرّفيهّومعصيتهّاإليمانّبهّهللاّأمرهّمماّألنّيمينّهو:ّقالّمنّومنهم

ّكذاّفعلّإنّكذاّمكانّفيّهللاّيراهّالّأوّوالخنزيرّّالخمرّيستحلّهوّأوّاإلسالمّمنّأوّهللاّمنّبرئّهوّأوّنصراني
ّهذاّيختارّمنّولعلّالخصوصّدعوىّمنهّيقبلّفالّعامّاللفظّأنّالقولّهذاّّووجهّعنهّالمشهورّفيّيميناّكانّونحوه
ّ.ّأنبياءّالنسبّفيّبأنّجاهالّكانّئلالقاّأنّعلىّأحمدّاإلمامّّكالمّيحمل
ّعلىّيلومهّالمسلمينّتهجوّّكانتّالتيّالمرأةّفيّأميةّأبيّبنّالمهاجرّإلىّكتبّعنهّهللاّرضيّبكرّأباّأنّاألولّووجه
ّاأللفاظّوألنّاللفظّهذاّعمومّفيّيدخلونّاألنبياءّّأنّمعّبالضربّيعاقبهاّأنّالواجبّكانّأنهّلهّويذكرّيدهاّقطع

ّوالمزاياّالخصائصّمنّونحوهمّولألنبياءّوقذفّسبّلفظّاللفظّكانّفإذاّبهاّّالخصوصّإرادةّوغلبّكثرتّدقّالعامة
ّذلكّكانّفيهّوالتوسعّّالقولّفيّالتجوزّعلىّاإلنسانّيحملّوالغضبّذكرهمّأريدّإذاّأسمائهمّبأخصّذكرهمّّيوجبّما

ّيكادّالّالعمومّفيّالفردّذلكّدخولّكانّإذاّسيماّّالّالعمومّفيّدخولهمّيقصدّلمّأنهّفيّوحاليةّولفظيةّعرفيةّقرائن
ّ.ّبهّيشعر
ّالمسلمّفلطمه"ّالعالمينّّعلىّموسىّاصطفىّوالذي:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعهدّفيّقالّيهودياّأنّهذاّويؤيد
ّفيهّلماّموسىّعلىّتفضيلهّعنّوسلمّعليهّهللاّصلىّّهللاّرسولّونهىّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّإلىّاشتكاهّحتى
ّعليهّالتعزيرّلوجبّمحمدّمنّأفضلّبأنّموسىّالقولّأظهرّاليهوديّأنّولوّّمنهّوالغضّبعينهّالمفضولّانتقاصّمن

ّ.ّعليهّالتنبيهّتقدمّكماّبغيرهّأوّبالقتلّإجماعا
 . فصل

ّفيّكالمذكورينّينالمعروفّّاألنبياءّمنّباسمهّمسمىّنبياّسبّفمنّنبيناّسبّفيّكالحكمّاألنبياءّسائرّسبّفيّوالحكم
ّنبيّبأنهّالعلمّمعّالفاعلّأوّالقائلّذلكّفيسبّكذاّقالّّأوّكذاّفعلّنبياّأنّحديثاّيذكرّماّمثلّبالنبوةّموصوفاّأوّالقرآن
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ّوواجبّعموماّواجبّبهمّاإليمانّألنّتقدمّكماّهذاّفيّفالحكمّاإلطالقّعلىّاألنبياءّّنوعّيسبّأوّهوّمنّيعلمّلمّوإن
ّ.ّذميّمنّكانّّإنّومحاربةّمسلمّمنّكانّإنّوردةّكفرّوسبهمّكتابهّفيّعليناّهللاّقصهّنبمّخصوصاّاإليمانّ

ّكالمّأكثرّكانّوإنّبينهماّّفرقّأحداّأعلمّوماّمعنىّأوّلفظاّبعمومهّذلكّعلىّيدلّماّالماضيةّاألدلةّفيّتقدمّقد
ّوالّوتفصالّجملةّلهّوالطاعةّلهّالتصديقّوجبّوأنهّّإليهّالحاجةّلمسيسّذلكّفإنماّنبياّسبّمنّذكرّفيهّإنماّالفقهاء
ّمنّإخوانهّسائرّشاركهّوإنّغيرهّحرمةّمنّأعظمّحرمتهّأنّكماّغيرهّّسابّجرمّمنّأعظمّسابهّجرمّأنّريب

ّ.ّالدمّحاللّمحاربّكافرّسابهمّّأنّفيّوالمرسلينّالنبيين
ّلنبوتهّجحدّهذاّألنّوالسنةّّبالكتابّبوتهنّعلمتّممنّكانّإذاّذلكّمنّيستتابّفإنهّلنبوتهّمعتقدّغيرّنبياّسبّإنّفأما
ّ.ّنبيّأنهّأعلمّلمّّإني:ّقولهّيقبلّوالّمحضّسبّفإنهّنبيّأنهّيجهلّممنّكانّإن

 . فصل
ّبالّكفرّمنهّهللاّبرأهاّبماّقذفّعائشةّمن:ّ"يعلىّأبوّالقاضيّفقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأزواجّسبّمنّفأما

ّ.ّالحكمّبهذاّاألئمةّمنّواحدّّغيرّوصرحّواحدّيرغّهذاّعلىّاإلجماعّحكىّوقد"ّخالف
ّهللاّألنّالقرآنّخالفّّفقدّرماهاّمن:ّقالّلم؟:ّلهّقيلّقتلّعائشةّسبّومنّجلدّبكرّأباّسبّمن:ّ"مالكّعنّفروي
ّ".ّ{ّّمّؤّمّنينّّّّكّنّتمّّّّإنّّّّأّبداّّّّلّمّثّلهّّّّتّعوّدواّّأنّّّهللاّّّّّيّعّظّكمّّ}:ّقالّتعالى
ّبرجلينّبالرقةّالمأمونّّأتى:ّإسحاقّبنّإلسماعيلّيقولّمحمدّبنّالقاسمّسمعت:ّالنيسابوريّزيادّبنّبكرّأبوّوقال
ّألنّيقتالّأنّإالّحكمهماّما:ّ"إسماعيلّفقالّاآلخرّّوتركّفاطمةّشتمّالذيّبقتلّفأمرّعائشةّواآلخرّفاطمةّأحدهماّشتم
ّ".ّوغيرهمّالبيتّأهلّمنّالعلموّالفقهّأهلّسيرةّمضتّّهذاّوعلىّالقرآنّردّعائشةّشتمّالذي
ّبالمعروفّويأمرّالصوفّّيلبسّوكانّبطبرستانّالداعيّزيدّبنّالحسنّبحضرةّيوماّكنت:ّالقاضيّالسائبّأبوّقال

ّوكانّالصحابةّولدّسائرّعلىّيفرقّالسالمّّمدينةّإلىّدينارّألفّبعشرينّسنةّكلّفيّويوجهّالمنكرّعنّوينهى
ّمنّرجلّهذا:ّالعلويون:ّلهّفقال"ّعنقهّاضربّغالمّيا:ّ"فقالّّالفاحشةّمنّقبيحّبذكرّعائشةّذكرّرجلّبحضرته
ّّواّلّخّبيّثونّّّّلّلّخّبيّثينّّّاّلّخّبيّثاتّّ}:ّتعالىّهللاّقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعلىّطعنّرجلّّهذاّهللاّمعاذ:ّ"فقالّشيعتنا

ّعائشةّكانتّفإن{ّّكّريمّّّّّوّرّزقّّّّمّغّفّرةّّّّلّهمّّّّيّقوّلونّّّّمّماّّمّبّرّأونّّّّأوّلّئكّّّّللّطّيّباتّّّونّّّوالّطّيبّّّّللّطّيّبينّّّّوالّطّيّباتّّّّلّلّخّبيّثاتّّّ
ّ.ّالاللكائيّرواهّّحاضرّوأناّعنقهّفضربوا"ّعنقهّفاضربواّكافرّفهوّخبيثّفالنبيّخبيثة
ّبعمودّإليهّفقامّبسوءّعائشةّفذكرّمنّالعراقّرجلّعليهّقدمّأنهّزيدّبنّالحسنّأخيّزيدّبنّمحمدّعنّوروي
ّقرنانّجديّمسميّومنّقرنانّجديّسمىّهذا:ّ"فقالّاآلباءّبنيّّومنّشيعتناّمنّهذا:ّلهّفقيلّفقتلهّدماغهّبهّفضرب
ّ".ّفقتلهّالقتلّاستحق
ّ:ّقوالنّففيهّأزواجهّمنّعائشةّغيرّسبّمنّوأما

ّ.ّسيأتيّماّعلىّالصحابةّمنّغيرهنّكسابّأنه:ّأحدهما
ّذلكّمعنىّتقدمّوقدّعنهاّّهللاّرضيّعائشةّكقذفّفهوّالمؤمنينّأمهاتّمنّواحدةّقذفّمنّأنّاألصحّوهو:ّيوالثان
ّبنكاحهنّأذاهّمنّأعظمّلهّوأذىّوسلمّعليهّهللاّصلىّّهللاّرسولّعلىّوغضاضةّعارّفيهّهذاّألنّوذلكّعباسّابنّعن
ّفيهّواألمرّاآلية{ّّوّرّسوّلهّهللّاّّّّيّؤّذونّّّاّلّذينّّّّإنّّ}:ّهقولّعلىّالكالمّعندّمضىّّفيماّذلكّعلىّالتنبيهّتقدمّوقدّبعده

ّ.ّظاهر
 . فصل
ّأنهّأحمدّاإلمامّأطلقّّفقدّوغيرهمّبيته أهل من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من أحدا سب من فأما

ّ.ّوكفرهّقتلهّعنّوتوقفّنكاالّضرباّيضرب
ّضرباّأضربهّولكنّعنهّأجبنّّالقتل:ّ"قالّوسلمّعليهّهللاّصلىّلنبياّأصحابّشتمّعمنّأحمدّسألت:ّطالبّأبوّقال
ّ".ّنكاال
ّحد:ّلهّقلت"ّيضربّأنّّأرى:ّ"قالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأصحابّمنّرجالّشتمّعمنّأبيّسألت:ّهللاّعبدّوقال
ّ".ّاإلسالمّّعلىّأراهّما:ّ"وقال"ّيضرب:ّ"قالّأنهّإالّالحدّعلىّيقفّفلم

ّّ".عنهماّّهللاّرضيّوعمرّبكرّأباّيسبونّأوّيشتمونّالذين:ّ"فقالّالرافضة؟ّمنّأبيّسألت:ّوقال
ّعليهّهللاّصلىّالنبيّّبعدّاألمةّوخير:ّوغيرهّاإلصطخريّيعقوبّبنّأحمدّالعباسّأبوّرواهاّالتيّالرسالةّفيّوقالّ

ّثمّمهديونّراشدونّءخلفاّوهمّقومّووقفّّعثمانّبعدّوعليّعمرّبعدّوعثمانّبكرّأبيّبعدّوعمرّبكرّأبوّوسلم
ّوالّمساويهمّمنّشيئاّيذكرّأنّألحدّيجوزّالّالناسّخيرّاألربعةّهؤالءّّبعدّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأصحاب
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ّبلّّعنهّيعفوّأنّلهّليسّوعقوبتهّتأديبهّالسلطانّعلىّوجبّفقدّذلكّفعلّفمنّنقصّوالّبعيبّّمنهمّأحدّعلىّيطعن
ّ.ّيراجعّأوّّيموتّحتىّالحبسّوخلدهّالعقوبةّعليهّأعادّثبتّوإنّهمنّقبلّتابّفإنّويستتيبهّيعاقبه
ّمنصورّبنّوسعيدّوالحميديّّإسحاقّوعنّعنهّالكرمانيّوحكاهّالعلمّأهلّمنّأدركهّعمنّهذاّأحمدّاإلمامّوحكى

ّ.ّوغيرهم
ّيذكرّأحداّرأيتّإذاّحسنالّّأباّيا:ّ"ليّوقال"ّالعافيةّهللاّنسألّولمعاوية؟ّلهمّما:ّ"يقولّأحمدّسمعت:ّالميمونيّوقال

ّ".ّاإلسالمّّعلىّفاتهمهّبسوءّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأصحاب
:ّوقالّيراجعّأوّيموتّّحتىّحبسّينتهّلمّوإنّبالجلدّيرجعّحتىّواستتابةّتعزيرهّجوابّعلىّعنهّهللاّرضيّنصّفقد
ّ".ّهقتلّعنّّأجبن:ّ"وقال"ّاإلسالمّعلىّواتهمه:ّ"وقال"ّاإلسالمّعلىّأراهّما"

ّ.ّويحبسّيعاقبّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأصحابّشتمّمن:ّ"راهويهّبنّإسحاقّوقال
ّرمىّومنّيزوجّوالّبكفؤّّفليسّالروافضّمنّالسلفّسبّومن:ّ"قالّموسىّأبيّابنّمنهمّأصحابناّكثيرّقولّوهذا

ّتوبتهّويظهرّيتوبّأنّإالّمسلمةّعلىّنكاحّلهّّينعقدّولمّالدينّمنّمرقّفقدّمنهّهللاّبرأهاّبماّعنهاّهللاّرضيّعائشة
ّّ.التابعينّمنّوغيرهماّاألحولّوعاصمّّالعزيزّعبدّبنّعمرّقولّالجملةّفيّوهذا
ّأبغضه:ّقالّسببته؟ّأنّّعلىّحملكّما:ّفقالّعثمانّسبّبرجلّأتىّالعزيزّعبدّبنّعمرّإن:ّ"عتبةّبنّالحارثّقال
ّ".ّسوطاّثالثينّفجلدّبهّفأمر:ّقالّسببته؟ّرجالّأبغضتّوإن:ّقال
ّ.ّأسواطاّفضربهّّمعاويةّشتمّرجلّإالّقطّإنساناّضربّالعزيزّعبدّبنّعمرّرأيتّما:ّ"ميسرةّبنّإبراهيمّوقال

ّفوقّاجلدهّولكنّوسلمّّعليهّهللاّصلىّالنبيّسبّمنّإالّيقتلّال:ّ"سبهّرجلّفيّكتبّأنهّتقدمّوقدّالاللكائيّرواهما
ّ".ّأفعلّلمّلهّخيرّذلكّأنّرجوتّأنيّولوالّأسواطاّرأسه
ّعشرةّفضربته:ّقالّّعثمانّسبّقدّبرجلّأتيت:ّ"قالّاألحولّعاصمّحدثناّمعاويةّأبوّحدثنا:ّأحمدّاإلمامّوروى
ّ".ّسوطاّسبعينّضربتهّّحتىّيسبهّيزلّفلم:ّقالّأخرىّعشرةّفضربتهّقالّلماّعادّثم:ّقالّأسواط
ّ".ّأدبّأصحابهّسبّّومنّقتلّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّشتمّمن:ّ"مالكّقالّمالكّمذهبّمنّالمشهورّوهو
ّأبيّبغضّإلىّزادّومنّشديداّّأدباّأدبّمنهّوالبراءةّعثمانّبغضّإلىّالشيعةّمنّغالّمن:ّ"حبيبّبنّالملكّعبدّوقال
ّهللاّصلىّالنبيّسبّفيّإالّالقتلّبهّيبلغّوالّيموتّّحتىّسجنهّويطالّضربهّويكررّأشدّعليهّفالعقوبةّوعمرّبكر
ّ".ّوسلمّعليه
ّ".ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّبعدّمنّسبّمنّقتلّيوجبّأحداّأعلمّال:ّ"المنذرّابنّوقال
ّولمّفسقّمستحالّيكنّلمّوإنّّكفرّلذلكّمستحالّكانّإن:ّالصحابةّسبّفيّالفقهاءّعليهّالذي:ّ"يعلىّأبوّالقاضيّوقال
ّ".ّإسالمهمّمعّدينهمّفيّطعنّأوّكفرهمّسواءّيكفر
ّيوسفّبنّمحمدّقالّالرافضةّالصحابةّوكفرّسبّمنّبقتلّوغيرهمّالكوفةّأهلّمنّالفقهاءّمنّطائفةّقطعّوقد

ّإالّإلهّالّيقولّوهوّبهّيصنعّكيف:ّوسألهّال:ّقالّعليه؟ّفيصلىّ:ّقيلّكافر:ّقالّبكرّأباّشتمّعمنّوسئل"ّالفريابي
ّ".ّحفرتهّفيّتواروهّحتىّبالخشبّادفعوهّبأيديكمّّتمسوهّال:ّقالّهللا؟
ّمرتدّألنهّالرافضيّذبيحةّآكلّّولمّاليهوديّذبيحةّألكلتّرافضيّوذبحّشاةّذبحّيهودياّأنّلو:ّ"سيونّبنّأحمدّوقال
ّ".ّاإلسالمّعن

ّذبيحةّتؤكلّأنهّمعّّالمرتدّذبيحةّتؤكلّالّكماّوالقدريةّالروافضّذبيحةّتؤكلّال:ّ"هانيّبنّبكرّأبوّقالّوكذلك
ّ".ّالجزيةّمنهمّوتؤخذّّدينهمّعلىّرونيقّالذمةّوأهلّالمرتدّمقامّيقامونّهؤالءّألنّالكتابي
ّ".ّلمسلمّإالّشفعةّلرافضيّليس:ّ"الكوفةّأئمةّأعيانّمنّإدريسّبنّهللاّعبدّقالّوكذلك
ّامتنعّوماّهللاّإلىّلقربةّّقتلكّإنّوهللا:ّ"الرافضةّمنّلرجلّيقولّالحسنّبنّالحسنّسمعت:ّمرزوقّبنّفضيلّوقال
:ّقالّالجدّولكنهّبالمزاحّهوّماّوهللاّال:ّقالّتمزحّّهذاّتقولّإنماّقذفتّهللاّكرحم:ّقالّروايةّوفيّبالجوازّإالّذلكّمن

ّ".ّوأرجلكمّأيديكمّلنقطعنّّمنكمّهللاّأمكنناّلئن:ّيقولّوسمعته
ّجميعّلسبّالمعتقدينّالرافضةّّوبكفرّوعثمانّعليّمنّالبراءةّالمعتقدينّالخوارجّبكفرّأصحابناّمنّجماعاتّوصرح
ّ.ّوسبوهمّوفسقوهمّالصحابةّاكفروّالذينّالصحابة

ّ".ّيزوجّفالّكفرّفقدّيسبّكانّفإنّالرافضيّفأما:ّ"المقنعّفيّالعزيزّعبدّبكرّأبوّوقال
ّالّسباّسبهمّوإنّبذلكّكفرّّوعدالتهمّدينهمّفيّيقدحّسباّسبهمّإنّأنهّيعلىّأبوّالقاضيّنصرهّالذيّوهوّبعضهمّولفظ
ّّ.يكفرّلمّذلكّونحوّّغيظهّبهّيقصدّسباّيسبهّأوّأحدهمّأباّيسبّأنّمثلّيقدح
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ّوعمرّبكرّأباّشتمّمنّ:ّالمروزيّروايةّفيّوقالّزندقةّهذه:ّعثمانّيشتمّالرجلّفيّطالبّأبيّروايةّفيّأحمدّقال
ّ.ّاإلسالمّعلىّأراهّماّوعائشة

ّعنّطالبّأبيوّهللاّعبدّروايةّّفيّوتوقفّالصحابةّمنّألحدّبسبهّيكفرّأنهّفيهّالقولّأطلقّفقد:ّيعلىّأبوّالقاضيّقال
ّ.ّبكفرهّيحكمّلمّأنهّيقتضيّالتعزيرّوإيجابّالحدّوكمالّقتله
ّمنّعلىّالقتلّإسقاطّويحملّّخالفّبالّيكفرّبأنهّسبهمّاستحلّإذا"ّاإلسالمّعلىّأراهّما:ّ"قولهّيحملّأنّفيحتمل:ّقال
ّسبّعلى"ّاإلسالمّعلىّأراهّما:ّ"قولهّويحتمل:ّقالّالمعاصيّّيأتيّكمنّلتحريمهّاعتقادهّمعّفعلهّبلّذلكّيستحلّلم

ّفيّقولهّويحملّحقّبغيرّاألمرّوأخذواّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّبعدّوفسقواّظلمواّ:ّقولهّنحوّعدالتهمّفيّيطعن
ّشحّفيهمّوكانّوالشجاعةّّبالسياسةّمعرفةّوقلةّعلمّقلةّفيهمّكان:ّقولهّنحوّدينهمّفيّيطعنّالّسبّعلىّالقتلّّإسقاط
ّوالثانيةّيكفرّإحداهما:ّروايتانّسابهمّفيّفتكونّظاهرهّّعلىّكالمهّيحملّأنّويحتمل:ّقالّلكذّونحوّللدنياّومحبة
ّ.ّروايتينّتكفيرهمّفيّحكواّوغيرهّّالقاضيّقولّاستقرّهذاّوعلىّيفسق
ّ".ّخالفّبالّكفرّمنهّهللاّبرأهاّبماّعنهاّهللاّرضيّعائشةّقذفّومن:ّ"القاضيّقال

ّ.ّالسبّأحكامّتفصيلّفي:ّوالثانيّمطلقاّسبهمّفي:ّماأحدهّفصلينّفيّالكالمّنرتبّونحن
ّ.ّوالسنةّبالكتابّحرامّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّأصحابّفسبّاألولّأما
:ّتعالىّوقالّمغتاباّيكونّّأنّلهمّالسابّأحوالّوأدنى{ّّبّعضاّّّّبّعّضّكمّّّّيّغّتبّّّّوال}:ّيقولّسبحانهّهللاّفألنّاألولّأما
ّّلّكلّّّّوّيلّّ}
ّّبّهّتاناّّّاّحّتّمّلواّّفّقدّّّاّكّتّسّبواّّّماّّبّغّيرّّّّواّلّمّؤّمّناتّّّاّلّمّؤّمّنينّّّّيّؤّذونّّّّواّلّذينّّ}:ّوقالّلمزةّهمزةّعليهمّوالطاعن{ّّلّمّزةّّّّمّزةّّهّّ

ّولمّذكرتّحيث{ّآّمّنواّّذينّّالّّّّأّيّهاّّيا}:ّتعالىّقولهّفيّّبالخطابّالمواجهونّهمّفإنهمّالمؤمنينّصدورّوهم{ّّمّبيناّّّّوّإّثماّّ
ّاّلّمّهاّجّرينّّّّمنّّّاأّلّوّلونّّّّوالّساّبّقونّّ}:ّتعالىّبقولهّمطلقاّرضىّعنهمّرضيّسبحانهّّهللاّألنّأذاهمّيوجبّماّيكتسبوا

ّولمّإحسانّّاشتراطّغيرّمنّابقينالسّعنّفرضي{ّّعّنهّّّّوّرّضواّّعّنّهمّّّهللاّّّّّرّضيّّّّبّإّحّسانّّّاّتّبّعوّهمّّّّواّلّذينّّّّّواأّلّنّصارّّ
{ّالّشّجّرةّّّّتّحتّّّّيّباّيّعوّنكّّّّإذّّّاّلّمّؤّمّنينّّّّّعنّّّهللاّّّّّرّضيّّّّلّقدّّ}:ّتعالىّوقالّبإحسانّيتبعوهمّأنّإالّالتابعينّعنّيرض

ّلمّعنهّهللاّرضيّومنّالرضىّموجباتّعلىّيوافقهّأنهّّعلمّعبدّعنّإالّيرضىّفالّقديمةّصفةّهللاّمنّوالرضى
ّلتعلقّذلكّفإنّالتعليلّمعنىّفيهاّظرفاّأوّمحضاّظرفاّكانتّسواء{ّّيّباّيّعوّنكّّّّّإذّّ}:ّتعالىّوقولهّأبداّعليهّيسخط
ّبل:ّوقيلّّسبحانهّهللاّصفاتّمنّذلكّوغيرّوالقدرةّوالمشيئةّالعلمّتعلقّفيّكماّأيضاّرضىّيسمىّّفإنهّبهمّالرضى
ّاتبعّمنّويحبّيعصيهّأنّبعدّالكافرّّعنّويسخطّيطيعهّأنّبعدّالمؤمنّنعّيرضىّوإنهّالرضىّبنفسّيتعلقّالظرف
ّاألظهرّوهوّالكالمّأهلّمنّوكثيرّالحديثّوأهلّالسلفّجمهورّّقولّوهذاّهذاّأمثالّوكذلكّلهّإتباعهّبعدّالرسول
ّعلىّوتونيمّاآلخرةّفيّالثوابّأهلّمنّهمّعنهمّهللاّرضيّالذينّهؤالءّأنّأخرّمواضعّّفيّبينّفقدّهذاّوعلى

ّاّتّبّعوّهمّّّّواّلّذينّّّّواأّلّنّصارّّّّاّلّمّهاّجّرينّّّّمنّّّاأّلّوّلونّّّّوالّساّبّقونّّ}:ّتعالىّقولهّفيّكماّذلكّيستحقونّبهّالذيّاإليمانّ
ّ.ّ{ّاّلّعّظيمّّّاّلّفّوزّّّّذّلكّّّّأّبداّّّّفيّهاّّخاّلّدينّّّاأّلّنّهارّّّّتّحّتّهاّّتّجّريّّجّناتّّّّلّهمّّّّوّأّعدّّّّعّنهّّّّعّنّهّمّّوّرّضواّهللاّّّّّرّضيّّّّبّإّحّسانّّ

ّ".ّالشجرةّتحتّّبايعّأحدّالنارّيدخلّال:ّ"قالّأنهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعنّالصحيحّفيّثبتّوقد
ّريذكّفإنهّالصالحّوعملهّّإيمانهّبعدّعنهّرضاهّكانّوإنّالجنةّأهلّمنّفإنهّعنهّرضيّأنهّهللاّأخبرّمنّفكلّوأيضا
ّ.ّذلكّأهلّمنّيكنّلمّالربّيسخطّّماّذلكّيتعقبّأنهّعلمّفلوّلهّوالمدحّعليهّالثناءّمعرضّفيّذلك
{ّّجّنّتيّّواّدّخّليّّعّباّديّّفيّّّفاّدّخّليّّمّرّضّيةّّّّراّضّيةّّّّرّبكّّّّإّلىّاّرّجّعيّاّلّمّطّمّئّنةّّّالّنّفسّّّّأّيّتّهاّّيا}:ّتعالىّقولهّفيّكماّوهذا
ّّكادّّّّماّّبّعدّّّّمنّّّاّلّعّسّرةّّّّساّعةّّّّفيّاّتّبّعوّهّاّلّذينّّّّواأّلّنّصارّّّّّواّلّمّهاّجّرينّّّالّنّبيّّّّعّلىّهللاّّّّّتابّّّّلّقدّّ}:ّقالّوتعالىّسبحانهّوألنه
ّّيّدّعونّّّاّلّذينّّّّمعّّّّنّفّسكّّّّواّصّبرّّ}:ّوتعالىّانهسبحّوقال{ّّرّحيمّّّّرّؤوفّّّّبّهمّّّّإّنهّّّّّعّلّيّهمّّّّتابّّّّثمّّّّمّنّهمّّّّفّريقّّّّقّلوبّّّّيّزيغّّ
ّّتّراّهمّّّّبّيّنّهمّّّّرّحّماءّّّّاّلّكّفارّّّّعّلىّّأّشّداءّّّّمّعهّّّّواّلّذينّّّهللّاّّّّرّسولّّّّمّحّمدّّ}:ّتعالىّوقال{ّّوّجّههّّّّيّريّدونّّّّواّلّعّشيّّّّّباّلّغّداةّّّّرّبّهمّّ
ّّأّمةّّّّجّعّلّناّكمّّّّوّكّذّلكّّ{ّ}ّللّناسّّّّأّخّرّجتّّّّأّمةّّّّّخّيرّّّّكّنّتمّّ}:ّتعالىّوقالّاآلية{ّّوّرّضّواناّّّهللّاّّّّمنّّّّفّضالّّّّتّغونّّّيبّّّّسّجداّّّّرّكعاّّ
ّّيّقوّلونّّّّبّعّدّهمّّّّمنّّّّجاّءواّّواّلّذينّّ}:ّوتعالىّسبحانهّوقالّريبّبالّمرادونّّفهمّالخطابّبهذاّوجهّمنّأولّوهو{ّّوّسطاّّ
ّفجعل{ّّرّحيمّّّّرّؤوفّّّّإّنكّّّّرّبّناّآّمّنواّّلّلّذينّّّّغالّّّّّفيّّقّلوّبّناّّتّجّعلّّّّوالّّباإّليّمانّّّّسّبّقوّناّاّلّذينّّّّوإّلّخّواّنّناّّّلّناّاّغّفرّّّّرّبّنا

ّللسابقينّمستغفرينّبعدهمّنمّجاءواّوالذينّواألنصارّللمهاجرينّالقرىّّأهلّمنّرسولهّعلىّهللاّأفاءّماّسبحانه
ّويرضاهّّهللاّيحبهّأمرّلهمّالغلّمنّالقلبّوطهارةّلهمّاالستغفارّأنّفعلمّلهمّغالّقلوبهمّفيّيجعلّّالّأنّهللاّوداعين
ّّوّلّلّمّؤّمّنينّّّّنّبكّّّلذّّّّواّسّتّغّفرّّّهللّاّّّّّإالّّّّإّلهّّّالّّأّنهّّّّفاّعّلمّّ}:ّتعالىّقولهّفيّرسولهّبذلكّأمرّقدّأنهّكماّفاعلهّعلىّويثني

ّهوّالذيّلهمّالسبّيكرهّهللاّفيكونّلضدهّكراهتهّالشيءّّومحبة{ّّلّهمّّّّواّسّتّغّفرّّّّعّنّهمّّّّفاّعفّّ}:ّتعالىّوقال{ّّواّلّمّؤّمّناتّّ
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ّباالستغفارّأمروا:ّ"عنهاّهللاّرضيّعائشةّقولّمعنىّوهذاّالطهارةّضدّهوّّالذيّلهمّوالبغضّاالستغفارّضد
ّ.ّمسلمّرواه"ّفسبوهمّّمحمدّبألصحا
"ّسيقتتلونّأنهمّعلمّوقدّّلهمّباالستغفارّأمرناّقدّهللاّفإنّمحمدّأصحابّتسبواّال:ّ"قالّعباسّابنّعنّمجاهدّوعن
ّ.ّأحمدّاإلمامّرواه
ّأنّعليهّكائنونّأنتمّماّفأحسنّّواحدةّوبقيتّمنزلتانّفمضتّمنازلّثالثّعلىّالناس:ّ"قالّوقاصّأبيّبنّسعدّوعن
ّمنزلةّوهذهّالمهاجرونّفهؤالء{ّّوّرّضّواناّّ}:ّقولهّإلى{ّاّلّمّهاّجّرينّّّّّلّلّفّقّراءّّ}:ّقرأّثم:ّقالّبقيتّالتيّالمنزلةّبهذهّونواتك
:ّقال{ّّخّصاّصةّّّّبّهمّّّّكانّّّّوّلوّّ}:ّقولهّإلى{ّّإّلّيّهمّّّّهاّجرّّّّمنّّّّيّحّبونّّّّقّبّلّهمّّّّمنّّّّواإّليّمانّّّالّدارّّّّّتّبّوّأواّّواّلّذينّّ}ّمضتّقد
ّهذهّوبقيتّهاتانّمضتّقدّ{ّّرّحيمّّ}:ّقولهّإلى{ّّبّعّدّهمّّّّمنّّّّجاّءواّّواّلّذينّّ}:ّقرأّثمّمضتّقدّمنزلةّوهذهّاألنصارّهؤالءّ

ّسبهّحازّمنّوألن"ّلهمّتستغفرواّأن:ّيقولّبقيتّّالتيّالمنزلةّبهذهّتكونواّأنّعليهّكائنونّأنتمّماّفأحسنّالمنزلة
ّّأنّّّآّمّنواّّللّنّبّيّّواّلّذينّّّّكانّّّّما}:ّتعالىّلقولهّللمشركينّاالستغفارّيجوزّّالّكماّلهّاالستغفارّيجزّلمّبغيرهّأوّعينهب

ّلجنسّيستغفرّأنّيجوزّالّماوك{ّاّلّجّحيمّّّّّأّصّحابّّّّأّنّهمّّّّلّهمّّّّتّبّينّّّّماّّبّعدّّّّمنّّّّقّرّبىّّأوّليّّكاّنواّّوّلوّّّّلّلّمّشّرّكينّّّّيّسّتّغّفّروا
ّللذينّغالّقلوبناّفيّيجعلّالّأنّهللاّنسألّأنّلناّشرعّوألنهّإليهّّسبيلّالّذلكّألنّالمعصيةّباسمّمسمينّالعاصين

ّنسألهّأنّلناّيشرعّلمّجائزاّلهمّوالسبّعليهمّالغلّكانّولوّمعهّسبّالّالذيّالغلّمنّّأعظمّباللسانّوالسبّآمنوا
ّذلكّأنّفعلمّوالنصرةّّبالهجرةّالسابقينّوصفّكماّالصفةّبهذهّالفيءّمستحقيّوصفّوألنهّهفعلّيضرّالّماّّترك
ّسائرّتركّيشترطّالّكماّجائزّأمرّتركّّالفيءّاستحقاقّفيّيشترطّلمّجائزاّالسبّكانّولوّفيهمّللمؤثرّصفة

ّماّفيهّيشترطّالّالفيءّستحقاقاّألنّالفيءّاستحقاقّفيّشرطاّّيكنّلمّواجباّلهمّاالستغفارّيكنّلمّلوّبلّالمباحات
ّ.ّوأصلهّالدينّعقدّفيّداخلّلهمّاالستغفارّأنّعلىّّدليلّهذاّبلّبواجبّليس
ّهللاّصلىّهللاّرسولّّقال:ّقالّعنهّهللاّرضيّسعيدّأبيّعنّصالحّأبيّعنّاألعمشّعنّالصحيحينّففيّالسنةّوأما
ّ".ّنصيفهّوالّأحدهمّمدّأدركّماّذهباّأحدّمثلّّأنفقّأحدكمّأنّلوّبيدهّنفسيّفوالذيّأصحابيّتسبواّال:ّ"وسلمّعليه
ّخالدّفسبهّشيءّعوفّّبنّالرحمنّعبدّوبينّالوليدّبنّخالدّبينّكان:ّقالّالبخاريّبهاّواستشهدّلمسلمّروايةّوفي
ّوالّأحدهمّمدّأدركّماّذهباّأحدّمثلّأنفقّلوّّأحدكمّفإنّأصحابيّتسبواّال:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّفقال

ّ".ّنصيفه
ّماّذهباّأحدّمثلّيومّّكلّأنفقّلوّأحدكمّفإنّأصحابيّليّدعواّأصحابيّتسبواّال:ّ"صحيحهّفيّللبرقانيّروايةّوفي
ّ".ّنصيفهّوالّأحدهمّمدّأدرك

:ّيقالّألنهّوكثيرهاّالصحابةّّقليلّعلىّيقعّوذلكّيصحبهّصحبهّمنّفاعلّاسم:ّوالصاحبّصاحبّجمع:ّواألصحاب
:ّوقيلّالسفرّفيّالرفيقّهو:ّقيلّقد{ّّباّلّجّنبّّّّوالّصاّحبّّ}:ّتعالىّهللاّقالّوصحبتهّسنةّراشهّوصحبتهّساعةّصحبته

ّدامّماّّإحساناّبهّهللاّأوصىّوقدّفوقهاّفماّساعةّتكونّقدّالزوجةّوصحبةّالرفيقّصحبةّأنّومعلومّّالزوجةّهو
ّهللاّعندّالجيرانّوخيرّلصاحبهّّخيرهمّهللاّعندّاألصحابّخير:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعنّالحديثّوفيّصاحبا
ّمنّكل:ّوغيرهّأحمدّاإلمامّقالّوكذلكّوكثيرهّالجوارّّوقليلّوكثيرهاّالصحبةّقليلّذلكّفيّدخلّوقد"ّلجارهّخيرهم
ّ.ّذلكّبقدرّالصحبةّمنّلهّأصحابهّمنّفهوّبهّمؤمناّرآهّأوّيوماّأوّشهراّأوّّسنةّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّصحب

ّمدّبلغّماّأحدّمثلّأنفقّأحدكمّّأنّلو:ّ"وقالّأيضا؟ّأصحابهّمنّكانّإذاّأصحابهّيسبّأنّعنّخالدّنهىّفلم:ّقيلّفإن
ّ".ّنصيفهّوالّأحدهم
ّفيهّيعادونهّوأمثالهّخالدّّكانّوقتّفيّصحبوهّالذينّاألولينّالسابقينّمنّهمّونظراءهّعوفّبنّالرحمنّعبدّألن:ّقلنا

ّفقدّالحسنىّهللاّوعدّوكالّوقاتلواّالفتحّبعدّمنّّأنفقواّالذينّمنّدرجةّأعظمّوهوّاوقاتلوّالفتحّقبلّأموالهمّوأنفقوا
ّيسبّأنّوقاتلّالحديبيةّصلحّهوّالذيّالفتحّبعدّأسلمّممنّونظراؤهّّخالدّفيهّيشركهمّلمّبماّالصحبةّمنّانفردوا
ّ.ّوأبعدّلسابقيناّإلىّخالدّكنسيةّصحبهّمنّإلىّنسبتهّقطّيصحبهّلمّومنّقبلهّّصحبوهّالذينّأولئك
ّعليهّكقولهّوهذاّوالسالمّّالصالةّعليهّبصحبتهّعنهّانفردّمنّيسبّأنّأحدّلكلّخطاب"ّأصحابيّتسبواّال:ّ"وقوله
ّصدقت:ّبكرّأبوّوقالّكذبت:ّفقلتمّإليكمّهللاّرسولّإنيّ:ّفقلتّأتيتكمّإنيّالناسّأيها:ّ"آخرّحديثّفيّوالسالمّالصالة

ّذلكّلماّقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّوأميّهوّبأبيّقالّكماّأو"ّصاحبيّليّتاركواّأنتمّّفهلّصاحبي؟ّليّتاركواّأنتمّفهل
ّ.ّعنهّبهاّوانفردّبصحبتهّّعنهّبكرّأبوّامتازّولكنّأصحابهّفضالءّمنّالرجلّوذاكّبكرّأباّالصحابةّبعضّعاير
ّرسولّقال:ّقالّجدهّعنّّيهأبّعنّساعدةّبنّعويمّبنّعتبةّبنّسالمّبنّالرحمنّعبدّعنّالمدينيّطلحةّبنّمحمدّوعن
ّسبهمّفمنّوأصهاراّوأنصاراّوزراءّمنهمّليّّجعلّأصحاباّليّواختارّاختارنيّهللاّإن:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّهللا

ّ.ّاإلسنادّبهذاّمحفوظّوهذا"ّعدالّوالّصرفاّالقيامةّيومّمنهّهللاّّيقبلّالّأجمعينّوالناسّوالمالئكةّهللاّلعنةّفعليه
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ّعلىّبهّيحتجّوالّحديثهّّيكتبّالصدقّمحلهّهذا:ّتحديثهّفيّحاتمّأبوّوقالّحديثاّاإلسنادّبهذاّماجةّابنّروىّوقد
ّبهّيحتجّوالّبهّيحتجّأنّجازّمثلهّآخرّعضدهّفإذاّّبهّواالستشهادّتحديثهّلالعتبارّيصلحّأنهّالكالمّهذاّومعنىّانفراده
ّ.ّانفرادهّعلى
ّبعديّمنّغرضاّتتخذوهمّّالّأصحابيّفيّهللاّهللا:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّقال:ّقالّمغفلّبنّهللاّعبدّوعن
ّأنّفيوشكّهللاّآذىّومنّهللاّآذىّفقدّآذانيّومنّآذانيّّفقدّآذاهمّومنّأبغضنيّفقدّأبغضهمّومنّأحبنيّفقدّأحبهمّمن

ّالّغريب:ّلترمذياّوقالّعنهّزيادّبنّالرحمنّعبدّعنّرائطةّأبيّابنّعبيدةّحديثّّمنّوغيرهّالترمذيّرواه"ّيأخذه
ّ.ّالوجهّهذاّمنّّإالّنعرفه
ّ.ّالبناءّابنّرواه"ّهللاّسبّّفقدّسبنيّومنّسبنيّفقدّأصحابيّسبّمن:ّ"ولفظهّأيضاّأنسّحديثّمنّالمعنىّهذاّوروي
:ّالزبيريّأحمدّأبوّّرواه"ّأصحابيّسبّمنّهللاّلعن:ّ"قالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعنّرباحّأبيّبنّعطاءّوعن
ّّ.الاللكائيّرواهماّآخرّّوجههّمنّمرفوعاّعمرّابنّعنّعنهّروىّوقدّعنهّخالدّبنّمدمحّحدثنا
ّإذا:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّّهللاّرسولّقال:ّقالّمسعودّابنّعنّقالبةّأبوّحدثنيّقحذمّأبوّأنبأ:ّعاصمّبنّعليّوقال
ّ.ّالاللكائيّرواه"ّفأمسكواّأصحابيّذكرّوإذاّفأمسكواّالقدرّذكر
ّإسحاقّأبوّقالّوكذلكّ"ّالكبائرّمنّوعمرّبكرّأبيّشتم:ّ"يقالّكان:ّالنخعيّإبراهيمّقالّالوعيدّمنّفيهّجاءّولما

ّبهذهّشتمهمّكانّوإذا{ّّعّنهّّّّتّنّهّونّّّّماّّكّباّئرّّّّتّجّتّنّبواّّّإنّّ}:ّتعالىّهللاّقالّالتي"ّالكبائرّمنّوعمرّبكرّأبيّشتم:ّ"السبيعي
ّانصر:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّقالّوقدّكفارةّوالّحدّفيهاّليسّمعصيةّكلّّفيّمشروعّألنهّالتعزيرّفيهّماّفأقلّالمثابة
ّوسلمّعليهّّهللاّصلىّهللاّرسولّأصحابّمنّوالعلمّالفقهّأهلّبينّخالفاّفيهّنعلمّالّمماّوهذا"ّمظلوماّّأوّظالماّأخاك

ّوالترحمّلهمّواالستغفارّعليهمّالثناءّاجبالوّّأنّعلىّمجمعونّفإنهمّوالجماعةّالسنةّأهلّوسائرّبإحسانّلهمّوالتابعين
ّ.ّالقولّفيهمّأساءّمنّوعقوبةّومواالتهمّّمحبتهمّواعتقادّعنهمّوالترضيّعليهم

ّلهّأغلظّرجالّأنّوهوّّالمتقدمةّبكرّأبيّبقصةّيستدلّفإنهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّغيرّبشتمّأقتلّال:ّقالّمنّثم
ّإلىّكتبّوبأنهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّبعدّّألحدّهذاّليس:ّوقالّفانتهرهّله؟أقت:ّبرزةّأبوّلهّفقالّشتمهّروايةّوفي

ّومؤذيّورسولهّهللاّمؤذيّبينّميزّتعالىّهللاّوألنّتقدمّكما"ّالحدودّيشبهّّليسّاألنبياءّحدّإن:ّ"أميةّأبيّبنّالمهاجر
ّواإلثمّالبهتانّّومطلق{ّّمّبيناّّّّوّإّثماّّّّبّهّتاناّّّاّحّتّمّلواّّفّقدّّ}:ّالثانيّفيّوقالّواآلخرةّالدنياّفيّملعوناّاألولّّفجعلّالمؤمنين

ّوألنّالقتلّجوازّالعقوبةّمنّيلزمّوالّمطلقةّّعقوبةّعليهّفتكونّالجملةّفيّللعقوبةّموجبّهوّوإنماّللقتلّبموجبّليس
ّزنىّأوّإيمانّبعدّكفر:ّثالثّدىبإحّإالّهللاّإالّإلهّأنّالّيشهدّمسلمّامرئّّدمّيحلّال:ّ"قالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبي
ّعهدّعلىّكانّمنّبعضّألنّالكفرّيستلزمّالّاألنبياءّلغيرّالسبّومطلق"ّبهاّّفيقتلّنفساّقتلّرجلّأوّإحصانّبعد

ّاإليمانّيجبّّالّالصحابةّأشخاصّوألنّبذلكّأحداّيكفرّولمّبعضاّبعضهمّسبّربماّكانّوسلمّعليهّّهللاّصلىّالنبي
ّ.ّاآلخرّواليومّّورسلهّوكتبهّومالئكتهّباهللّاإليمانّفيّيقدحّالّحدالواّفسبّبأعيانهمّبهم
ّ:ّبهاّاحتجواّدالالتّفلهم"ّيكفر:ّ"قالّأو"ّالسابّيقتل:ّ"قالّمنّوأما
{ّاّلّكّفارّّّّبّهمّّّّلّيّغيظّّ}:ّتعالىّّقولهّإلى{ّّبّيّنّهمّّّّرّحّماءّّّاّلّكّفارّّّّعّلىّّأّشّداءّّّّمّعهّّّّواّلّذينّّّهللّاّّّّرّسولّّّّمّحّمدّّ}:ّتعالىّقوله:ّمنها
ّوأخزاهمّبهّهللاّأذلهمّفيماّالكفارّشاركّفقدّبهمّغيظّّفمنّبهمّيغاظونّالكفارّكانّوإذاّالكفارّبهمّيغيظّأنّبدّفال

ّجزاءّيكبتّالّالمؤمنّألنّكافرّإالّلكفرهمّجزاءّبهّكبتواّالذينّغيظهمّفيّّالكفارّيشاركّوالّكفرهمّعلىّوكبتهم
ّ.ّللكفر

ّصاحبهّيغاظّألنّمناسبّالكفرّّألنّمناسبّمشتقّبوصفّللحكمّتعليق{ّاّلّكّفارّّّّبّهمّّّّلّيّغيظّّ}:ّتعالىّقولهّأنّذلكّيوضح
ّموجبّحقهّفيّوجدّفقدّمحمدّبأصحابّهللاّغاظهّفمنّّمحمدّبأصحابّصاحبهّهللاّيغيظّألنّالموجبّهوّكانّفإذا
ّ.ّالكفرّوهوّذاك
:ّيقولّتعالىّهللاّألنّّالرافضةّيعنيّالكفارّضارعواّقدّيكونواّأنّآمنّما:ّ"اإلمامّألودياّإدريسّابنّهللاّعبدّقال
ّّ".اإلسالمّّعلىّأراهّما:ّ"أحمدّاإلمامّقولّمعنىّوهذا"ّ{ّاّلّكّفارّّّّبّهمّّّّلّيّغيظّّ}

ّآذانيّومنّآذانيّقدفّآذاهمّّومنّأبغضنيّفقدّأبغضهمّمن:ّ"قالّأنهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعنّروىّما:ّذلكّومن
ّهللاّوأذى"ّعدالّوالّصرفاّمنهّهللاّيقبلّالّأجمعينّوالناسّّوالمالئكةّهللاّلعنةّفعليهّسبهمّفمن:ّ"وقال"ّهللاّآذىّفقد

ّوبينّالمسلمينّسائرّوأذىّالصحبةّاستقرارّقبلّأذاهمّبينّالفرقّيظهرّوبهذاّّتقدمّكماّللقتلّموجبّكفرّورسوله
ّمرتداّيكونّأنّّويمكنّمنافقاّيكونّأنّيمكنّاإلسالمّيظهرّممنّالرجلّكانّقدّعهدهّعلىّإنهفّلهّصحبتهمّّبعدّأذاهم
ّبنّهللاّعبدّقالّمصحوبهّأذىّفأذاهّبنفاقّّمزنونّغيرّوهوّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّصحبةّعلىّمقيماّماتّإذاّفأما

ّ:ّوقالوا"ّبأخدانهمّالناسّاعتبروا:ّ"مسعود
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ّيقتديّبالمقارنّقرينّفكل...ّّقرينهّعنّوسلّتسألّالّالمرءّعن
ّفيّفقدحواّذلكّيمكنهمّّفلمّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّفيّالقدحّأرادواّقومّهؤالءّإنما:ّ"عنهّهللاّرضيّمالكّوقال

ّوذلك:ّقالّكماّأوّصالحينّأصحابهّكانّصالحاّّرجالّكانّولوّسوءّأصحابّلهّكانّسوءّرجل:ّيقالّحتىّأصحابه
ّوإعالءّهللاّدينّإظهارّعلىّويعينهّومالهّبنفسهّهللاّرسولّعنّويذبّّورسولهّهللاّينصرّكانّإالّرجلّمنهمّماّأنه

ّالناسّأكثرّقلوبّتطمئنّولمّدعوتهّتنتشرّولمّأمرهّيستقرّلمّحينئذّوهوّالحاجةّوقتّهللاّّرساالتّوتبليغّهللاّكلمة
ّهذاّوإلىّلهّأذىّذلكّّوعدّصاحبهّلهّلغضبّأحدّآذاهّثمّهذاّنحوّالناسّبعضّبهّعملّلوّرجالّأنّومعلومّبدينهّ

ّأحدهمّمقامّفإنّمحمدّأصحابّتسبواّال:ّ"يقولّّعنهّهللاّرضيّعمرّابنّسمعت:ّذعلوقّبنّنسيرّقالّعمرّابنّأشار
ّماّذهباّأحدّمثلّأحدكمّأنفقّلو:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّقولّمنّأخذهّّوكأنهّالاللكائيّرواه"ّكلهّعملكمّمنّخير
ّّ.جداّعظيمّتفاوتّوهذا"ّنصيفهّأوّّأحدهمّمدّبلغ
ّيحبكّالّأنهّإليّاألميّّالنبيّلعهدّأنهّالنسمةّوبرأّالحبةّفلقّوالذي:ّ"قالّعنهّهللاّرضيّعليّعنّرويّما:ّذلكّومن
ّ.ّمسلمّرواه"ّمنافقّإالّيبغضكّوالّمؤمنّإال

ّالنفاقّوآيةّاألنصارّحبّاإليمانّّآية:ّ"لقاّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأنّأنسّعنّالصحيحينّفيّخرجاهّما:ّذلكّومن
ّ".ّمنافقّإالّيبغضهمّوالّمؤمنّّإالّيحبهمّال:ّ"األنصارّفيّقالّلفظّوفي"ّاألنصارّبغض
ّمؤمنّإالّيحبهمّال:ّ"األنصارّّفيّقالّأنهّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعنّعازبّبنّالبراءّعنّأيضاّالصحيحينّوفي
ّ".ّهللاّّأبغضهّأبغضهمّومنّهللاّحبهأّأحبهمّمنّمنافقّإالّيبغضهمّوال

ّ".ّاآلخرّواليومّّباهللّآمنّرجلّاألنصارّيبغضّال:ّ"قالّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعنّهريرةّأبيّعنّولمسلم
ّاألنصارّيبغضّال:ّ"قالّّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّعنّعنهّهللاّرضيّسعيدّأبيّعنّأيضاّصحيحهّفيّمسلمّوروى
ّ".ّاآلخرّمواليوّباهللّيؤمنّرجل
ّأعلمّوهللاّاألنصارّخصّّوإنماّاآلخرّباليومّوالّباهللّيؤمنّالّمنافقاّيكونّأنّفيجبّبغضهمّعلىّزادّفقدّسبهمّفمن
ّومنعوهّونصروهّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّّوآوواّالمهاجرينّقبلّمنّواإليمانّالدارّتبوءواّالذينّهمّألنهم
ّاألموالّفيّوواسوهمّالمهاجرينّوآوواّأجلهّمنّواألسودّاألحمرّوعادواّّوالواألمّالنفوسّالدينّإقامةّفيّوبذلوا
ّوماّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّوأيامّالسيرةّعرفّومنّمستضعفينّفقراءّغرباءّقليالّذاكّّإذّالمهاجرونّوكان

ّوأرادّيبغضهمّالّأنّيملكّّالّالمنافقّأنّكماّيحبهمّالّأنّيملكّلمّورسولهّهللاّيحبّمؤمناّكانّثمّاألمرّمنّبهّقامواّ
ّفيّسيكونّاألمرّوأنّيقلونّواألنصارّيكثرونّّالناسّبأنّلعلمهّاألنصارّقدرّالناسّيعرفّأنّأعلمّوهللاّبذلك

ّاّلّذينّّّّأّيّهاّّيا}:ّتعالىّقالّكماّالحقيقةّفيّشريكهمّأمكنهّفهوّبماّورسولهّّهللاّنصرّفيّاألنصارّشاركّفمنّالمهاجرين
ّ.ّنفاقّأصحابهّمنّورسولهّهللاّنصرّّمنّفبغض{ّهللّاّّّّأّنّصارّّّوّنواكّّّآّمّنوا
ّأبيّفيّوالشاكّنفاقّوعمرّّبكرّأبيّوبغضّنفاقّهاشمّبنيّبغض:ّ"يقالّكان:ّقالّمصرفّبنّطلحةّرواهّهذاّومن
ّ".ّالسنةّفيّكالشاكّبكر
ّأبيّبنّعليّقال:ّقالّّجدهّعنّأبيهّعنّطالبّأبيّبنّعليّبنّالحسنّبنّإبراهيمّعنّالنواءّكثيرّرواهّما:ّذلكّومن
ّالرافضةّيسمونّقومّالزمانّآخرّفيّأمتيّّفيّيظهر:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّقال:ّعنهّهللاّرضيّطالب

ّ.ّأبيهّمسندّّفيّأحمدّابنّهللاّعبدّرواهّهكذا"ّاإلسالمّيرفضون
ّنافعّبنّربهّعبدّشهابّّأبيّحديثّمنّيضاأّورواهّكثيرّحدثنا:ّعقيلّبنّيحيىّعنّصحيحةّوجوهّمنّالسنةّوفي

ّيسمونّالساعةّقيامّقبلّقومّيجيء:ّ"قالّّيرفعهّجدهّعنّأبيهّعنّالحسنّبنّإبراهيمّعنّالنواءّكثيرّعنّالخياط
ّ.ّيضعفونهّالنواءّوكثير"ّاإلسالمّمنّبراءّالرافضة
ّالنبيّقال:ّقالّعليّعنّعمهّّعنّنخعيالّأوّالهمدانيّسليمانّأبيّعنّالكلبيّجنابّأبيّعنّالحمانيّيحيىّأبوّوروى
ّفإنهمّفاقتلهمّأدركتهمّإنّالرافضةّلهمّيقالّنبزّلهمّقوماّّوإنّالجنةّفيّوشيعتكّأنتّعليّيا:ّ"والسالمّالصالةّعليه

ّ".ّعنهماّهللاّرضيّوعمرّبكرّأباّيشتمونّأنهّذلكّوآيةّكذلكّوليسواّالبيتّأهلّّحبناّينتحلون:ّ"عليّقال"ّمشركون
ّحدثنا:ّسننهّفيّاألثرمّبكرّّأبوّورواهّيحيىّأبوّحدثناّاألحمسيّإسماعيلّبنّمحمدّحدثني:ّأحمدّبنّهللاّبدعّورواه
:ّعليّقال:ّقالّقومهّمنّرجلّعنّالهمدانيّسليمانّّأبيّعنّجنابّأبيّعنّمرزوقّبنّفضيلّحدثناّعمروّبنّمعاوية

ّإنهّالجنةّمنّأهلّوإنكّالجنة؟ّأهلّمنّكنتّعملتهّإذاّعملّعلىّأدلكّأال"ّّ:ّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّقال
:ّعنهّهللاّرضيّعليّوقال:ّقال"ّمشركونّّفإنهمّفاقتلوهمّأدركتموهمّفإنّالرافضةّلهمّيقالّنبزّلهمّقومّبعدناّسيكون

ّ".ّعنهماّهللاّرضيّوعمرّبكرّأباّيسبونّأنهمّذلكّآيةّمارقةّّعليناّيكذبونّمودتناّينتحلونّقومّبعدناّسيكون"
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ّالهمدانيّسليمانّأبيّعنّّالكلبيّجنابّأبيّعنّحازمّبنّمحمدّحدثناّسعيدّبنّسويدّحدثنا:ّالبغويّالقاسمّأبوّورواه
ّشيعتناّوينتحلونّبهّيعرفونّالرافضةّلهمّيقالّّنبزّلهمّقومّالزمانّآخرّفيّيخرج:ّ"قالّعنهّهللاّرضيّعليّعن

ّ".ّمشركونّفإنهمّفاقتلوهمّأدركتموهمّأينماّمروعّبكرّّأباّيشتمونّأنهمّذلكّوآيةّشيعتناّمنّوليسوا
ّسمعت:ّقالّعنهّهللاّرضيّّلعليّسريةّأختهّوكانتّأبيهّعنّكيسانّبنّحمادّعنّمعاويةّبنّمروانّحدثنا:ّسويدّوقال
ّفهذا"ّمشركونّفإنهمّفاقتلوهمّاإلسالمّيرفضونّّالرافضةّيسمونّنبزّلهمّقومّالزمانّآخرّفيّيكون:ّ"يقولّعليا

ّ.ّالمرفوعّلذلكّالمعنىّّفيّشاهدّعنهّهللاّرضيّعليّعلىّالموقوف
ّ.ّمتروكّوهوّمصعبّابنّسوارّإسنادهّوفيّسلمةّأمّحديثّمنّمرفوعاّالمعنىّهذاّوروي
ّأصحابيّليّواختارّّاختارنيّهللاّإن:ّ"وسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّقال:ّقالّأنسّعنّبإسنادهّبطةّابنّوروي
ّأالّتشاربوهمّوالّتواكلوهمّفالّأالّينتقصونهمّّقومّالزمانّآخرّفيّسيجيءّوإنهّيأصهارّوجعلهمّأنصاريّفجعلهم

ّ.ّنظرّالحديثّهذاّوفي"ّاللعنةّحلةّعليهمّعليهمّّتصلواّوالّمعهمّتصلواّفالّأالّتناكحوهمّفال
ّال:ّ"وسلمّعليهّهللاّّصلىّهللاّرسولّقال:ّقالّهريرةّأبيّعنّالبناءّابنّرواهّوأضعفّهذاّمنّأغربّهوّماّوروى
ّّ".القتلّكفارتهمّفإنّأصحابيّتسبوا
ّإبراهيمّعنّشباكّعنّّمغيرةّعنّاألحوصّأبوّفروىّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأصحابّعنّمأثورّهذاّفإنّوأيضا

ّحبكمّإلىّيدعوّرجالّتقتل:ّلهّفقيلّبقتلهّفهمّوعمرّّبكرّأباّينتقصّالسوداءّبنّهللاّعبدّأنّطالبّأبيّبنّعليّبلغ:ّقال
ّ".ّأبداّّدارّفيّيساكننيّال:ّ"فقالّالبيت؟ّلأه

ّبقتلهّفهم:ّقالّأوّبالسيفّّودعاّفدعاه:ّقالّوعمرّبكرّأباّيبغضّالسوداءّابنّأنّعلياّبلغ:ّقالّشباكّعنّروايةّوفي
ّبطةّوابنّالنجادّرواهّوقدّاألحوصّأبيّعنّمحفوظّّوهذاّالمدائنّإلىّفنفاه"ّفيهّأناّببلدّيساكننيّال:ّ"فقالّفيهّفكلم

ّعندهّحاللّوقتلهّإالّرجلّقتلّيريدّأنهّعنهّهللاّرضيّعليّيظهرّالّجيادّّإبراهيمّومراسيلّوغيرهمّوالاللكائي
ّبعضّقتلّعنّيمسكّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّكانّكماّبقتلهّالفتنهّخوفّتركهّإنماّيكونّّأنّأعلمّوهللاّويشبه

ّعشائرّلهمّأقوامّالفتنةّّأهلّمنّعسكرهّفيّوصارّعنهّهللاّرضيّعثمانّفتنةّعقبّقلوبهمّتشتتتّالناسّفإنّالمنافقينّ
ّ.ّالجملّفتنةّكانتّّوشبههّهذاّوبسببّعشائرهمّلهمّلغضبتّمنهمّاالنتصارّأرادّلو

ّبنّعمرّيسبّرجالّسمعتّّكنتّلوّأبتّيا:ّألبيّقلت:ّقالّأبزىّبنّالرحمنّعبدّبنّسعيدّعنّكهيلّبنّسلمهّوعن
ّبنّخلفّعنّعيينةّابنّورواهّوغيرهّأحمدّاإلمامّّرواهّنعم:ّقالّعنقه؟ّتضربّأكنتّفربالكّعنهّهللاّرضيّالخطاب
ّأضرب:ّقالّصانعا؟ّكنتّماّبكرّأباّيسبّبرجلّأتيتّلو:ّألبيّقلت:ّقالّّأبزىّابنّالرحمنّعبدّبنّسعيدّعنّحوشب
ّعليهّّهللاّصلىّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأصحابّمنّأبزىّابنّالرحمنّوعبدّعنقهّأضرب:ّقالّّفعمر؟:ّقلتّعنقه
:ّلهّقيلّأنّبعدّبالقرآنّهللاّّرفعهّممنّهو:ّوقالّمكةّعلىّعامالّعنهّهللاّرضيّعمرّوأقرهّخلفهّوصلىّأدركهّوسلم
ّ.ّخراسانّعلىّّعنهّهللاّرضيّعلىّواستعملهّهللاّلكتابّقارئّبالفرائضّعالمّأنه

ّالمقدادّهللاّعبيدّفشتمّكالمّالمقدادّوبينّبنّعمرّهللاّيدعبّبينّوقع:ّقالّالبهيّعنّوائلّعنّالربيعّابنّقيسّوروى
ّوفي"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّأصحابّمنّأحداّبشتمّبعدهّأحدّيجترئّّالّلسانهّأقطعّبالحدادّعلي:ّ"عمرّفقال

ّيجترئّالّّابنيّلسانّأقطعّذروني:ّ"فقالّوسلمّعليهّهللاّصلىّمحمدّأصحابّفيهّفكلمهّلسانهّبقطعّّعمرّفهمّرواية
ّإنماّعمرّولعلّوغيرهمّوالاللكائيّبطةّّوابنّحنبلّرواه"ّوسلمّعليهّهللاّصلىّمحمدّأصحابّمنّأحداّيسبّبعدهّأحد
ّ.ّفيهمّكانّالمقدادّولعلّوسلمّعليهّهللاّصلىّالنبيّّأصحابّوهمّالحقّأصحابّفيهّشفعّلماّعنهّكف
ّ.ّالهرويّذرّأبوّرواهّ"ّلكفيتكموهّصحبةّلهّأنّاللو:ّ"فقالّاألنصارّيهجوّبأعرابيّأتىّأنهّالخطابّبنّعمرّوعن
ّإالّعنهماّهللاّرضيّوعمرّبكرّّأبيّعلىّأحدّيفضلنيّال:ّ"يقولّعلياّسمعت:ّقالّجحلّبنّالحكمّروىّماّذلكّويؤيد
ّ".ّالمفتريّجلدّجلدته
ّولوّوعمرّبكرّيأبّّعلىّيفضلونيّقوماّأنّبلغنيّإنه:ّ"فقالّعنهّهللاّرضيّعليّخطبنا:ّقالّقيسّبنّعلقمةّوعن
ّالمفتريّعلىّماّعليهّمفترّفهوّذلكّمنّشيئاّّقالّومنّالتقدمّقبلّالعقوبةّأكرهّولكنيّفيهّلعاقبتّهذاّفيّتقدمتّكنت
ّبطةّابنّذلكّوروىّأحمدّبنّهللاّعبدّرواهما"ّعمرّثمّبكرّأبوّوسلمّّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّبعدّكانّالناسّخير

ّ.ّخطبهاّطويلةّخطبةّفيّعليّعنّفلةغّبنّسويدّّحديثّمنّالاللكائي
ّعمر:ّعطاردّمنّرجلّّفقالّوعمرّبكرّأبيّفيّتداروا:ّ"قالّليلىّأبيّابنّعنّصحيحّبإسنادّأحمدّاإلمامّوروى
ّحتىّبالدرةّضرباّيضربهّفجعل:ّقالّعمرّذلكّّفبلغ:ّقالّمنهّأفضلّبكرّأبوّبل:ّالجارودّفقالّبكرّأبيّمنّأفضل
ّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّبعدّالناسّخيرّكانّبكرّأبو:ّ"عمرّقالّثمّعنيّّإليك:ّفقالّجارودالّإلىّأقبلّثمّبرجلهّشغر
ّّ".المفتريّعلىّنقيمّماّعليهّأقمناّهذاّغيرّقالّمن:ّ"عمرّقالّثم"ّوكذاّّكذاّفيّوسلم



196 

 عبدالرؤوف أبومجد البيضاوي: اختزال وتوضيب                       (                ص)تم الرسولاالصارم المسلول على شمختزل 

ّأوّوعمرّبكرّيأبّعلىّّعلياّيفضلّمنّالمفتريّحدّيجلدانّعنهماّهللاّرضيّوعليّعمرّالراشدانّالخليفتانّكانّفإذا
ّهذاّفوقّعندهماّالسبّعقوبةّأنّعلمّعيبّّوالّسبّفيهّليسّالتفضيلّمجردّأنّمعّبكرّأبيّعلىّعمرّيفضلّمن

ّ.ّبكثير
 . فصل

ّ.ّفيهم القول تفصيل في
ّالشكّبلّكفرهّفيّالشكّّفهذاّالرسالةّفيّجبريلّغلطّوإنماّالنبيّهوّكانّأنهّأوّإلهّعلياّأنّدعوىّبسبهّاقترنّمنّأما
ّ.ّتكفيرهّفيّتوقفّمنّكفرّيف

ّونحوّالمشروعةّاألعمالّّتسقطّباطنةّتأويالتّلهّأنّزعمّأوّوكتمتّآياتّمنهّنقصّالقرآنّأنّمنهمّزعمّمنّوكذلك
ّ.ّكفرهمّفيّخالفّّالّوهؤالءّالتناسخيةّومنهمّوالباطنيةّالقرامطةّيسمونّوهؤالءّذلك
ّالزهدّعدمّأوّالعلمّقلةّّأوّالجبنّأوّبالبخلّبعضهمّوصفّمثلّدينهمّفيّوالّعدالتهمّفيّيقدحّالّسباّسبهمّمنّوأما
ّمنّيكفرهمّلمّمنّكالمّيحملّهذاّوعلىّذلكّبمجردّّبكفرهّنحكمّوالّوالتعزيرّالتأديبّيستحقّالذيّهوّفهذاّذلكّونحو
ّ.ّالعلمّأهل
ّ.ّاداالعتقّولعنّالغيظّلعنّبينّاألمرّلترددّفيهمّالخالفّمحلّفهذاّمطلقاّوقبحّلعنّمنّوأما
ّعشرّبضعةّيبلغونّالّّقليالّنفراّإالّوسلمّعليهّهللاّصلىّهللاّرسولّبعدّارتدواّأنهمّزعمّأنّإلىّذلكّجاوزّمنّوأما
ّعنهمّالرضىّمن:ّموضعّغيرّفيّالقرآنّنصهّلماّّمكذبّفإنهّكفرهّفيّأيضاّريبّالّفهذاّعامتهمّفسقواّأنهمّأوّنفسا

ّأوّكفارّوالسنةّالكتابّّنقلةّأنّالمقالةّهذهّمضمونّفإنّمتعينّكفرهّفإنّهذاّمثلّكفرّفيّيشكّمنّبلّعليهمّوالثناء
ّفساقاّأوّكفاراّعامتهمّكانّاألولّالقرنّهوّوخيرهاّ{ّّللّناسّّّّأّخّرّجتّّّّأّمةّّّّخّيرّّّّكّنّتمّّ}:ّهيّالتيّاألمةّهذهّوأنّفساق

ّاإلسالمّدينّمنّباالضطرارّيعلمّمماّهذاّفروكّشرارهاّهمّاألمةّهذهّسابقيّّوأنّاألممّشرّاألمةّهذهّأنّومضمونها
ّوقدّّبمذهبهمّيستترونّإنماّالزنادقةّوعامةّزنديقّأنهّيتبينّفإنهّاألقوالّهذهّمنّشيءّعنهّظهرّمنّّعامةّتجدّولهذا

ّذلكّفيّبلغهمّماّالعلماءّوجمعّّوالمماتّالمحياّفيّخنازيرّتمسخّوجوههمّبأنّالنقلّوتواترّمثالتّفيهمّهللّظهرت
ّوماّصحابّإالّسبّعنّالنهيّفيّكتابهّالمقدسيّالواحدّّعبدّبنّمحمدّهللاّعبدّأبوّالصالحّالحافظّفيهّصنفّنومم
ّ.ّوالعقابّاإلثمّمنّفيهّجاء

ّموضعّهذاّوليسّفيهّّترددّمنّومنهمّبكفرهّيحكمّالّمنّومنهمّكفرهّفيّريبّالّمنّالسابةّأصنافّفمنّوبالجملة
ّ.ّلهاّقصدناّالتيّالمسألةّّفيّالكالمّتمامّفيّألنهاّالمسائلّذههّذكرناّوإنماّذلكّفيّاالستقصاء

ّبهّوينفعّخالصاّلوجههّّيجعلهّسبحانهّوهللاّالوقتّواقتضاهّهللاّيسرهّماّذكرناّالبابّهذاّفيّالكالمّمنّتيسرّماّفهذا
ّ.والعملّالقولّمنمّيرضاهّفيماّويستعملنا

  .كثيرا كثيرا تسليما وسلم وصحبه وآله مدمح سيدنا على هللا وصلى العالمين رب هلل والحمدّ
ّ585\196ّ
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