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 قتل المسلم بالّذّمّي: 

 الحضارات  وصراعصراع الّتأویالت   بین

 

 
 

 : صملخّ ال

دائرة   من  انتخبناها  فقهّية  مسألة  خالل  من  اإلسالم   �� الفقهاء  اختالف  قضّية  البحث  هذا  يتناول 

ا�جنايات، �� قتل املسلم بالذّمّي. سمحت لنا هذه املسألة با�حفر �� األسباب العميقة لالختالف الفق�ّي  

ب�ن مدرس�ي ا�حجاز والعراق، و�الوقوف عند تصّور الفقهاء للعالقة ب�ن املسلم�ن وغ��هم. و�ّو�نا عملنا ��  

�ي
ّ
افعّية وا�حنفّية �� �جالهم    ضوء هذه األسباب، فقمنا أّوال بتمحيص املدّونة النصّية ال

ّ
استند إل��ا الش

الفق�ّي واألصو�ّ�، ونظرنا ثانيا �� موّجهات العملّية الّتأو�لّية ل�ّل مذهب ورهانا��ا، وان��ينا إ�� تجلية العمق  

 فجاء العمل �� ثالثة محاور:  ا�حضارّي لالختالف مستفيدين من تار�خ األديان املقارن.

 صراع ا�حضارات  -صراع الّتأو�الت -ع الّنصوصصرا :فاتيح امل �لماتال

 

Abstract : 

This article consists to study the differences between Muslim jurists, based on a specific 

criminal question: when a Muslim kills an unbeliever or precisely a "dhemmy" will he undergoes 

the punishment appropriate to his crime. 

The Chafiite and Hanafite  fuqaha held two widely different opinions; which requires asking 

three questions:  

- The first concerns the conflict between the supporting texts of each doctrine. 

- The second concerns the conflict between interpretations. 

- The third seeks to explain the implicit sources of the differences between "fatawa" in Islam. 

Key words: Diversity in fiqh - conflict of interpretations - relations between Muslim and 

“other” (no-Muslim). 

 

 د. رؤوف دّمق
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 مقّدمة:  -1

ّمّي 
ّ

بالذ املسلم  "قتل  قضّية   �� اإلسالمّي  الفقھ  دارس  أصول  1يجد  إ��  جّيدا  تمثيلّيا  شريع  مدخال 
ّ
الت

افعّية وا�حنفّية، ولم نذكر هذين  
ّ

اإلسالمّي وتار�خھ. إذ ترشده إ�� ضوابط العقل الفق�ّي �� صيغتيھ الش

�اث
ّ
ال�  �� الفق�ّي  االختالف  ذروة  ال 

ّ
مث ألّ��ما  بل  فقط  املسألة   �� بالّ�جال  الستئثارهما  ب�ن 2املذهب�ن   ،

ّرأي". يرتبط ذلك رأسا بمسألة "االنتماء املذه�ّي" ودوره  مدرس�ي ا�حجاز والعراق، أو "أهل ا�حديث" و"أهل ال

شريع اإلسالمّي، و�ـــ
ّ
 "الّسلطة" الفكرّ�ة داخل �ّل مذهب: ما �� أسسها ومحّددا��ا؟  �� توجيھ تار�خ الت

ذي �عيد الباحث املعاصر طرحھ دوما هو: ملاذا يختلف الفقهاء؟ و�مّر ا�جواب وجو�ا ع��  
ّ
لعّل الّسؤال ال

املستوى    تمحيص تتجاوز  قد  �ي 
ّ
ال الّتنظيمّية  وغايا��ا  الّضمنّية،  وموّجها��ا  املعلنة  الفتوى"  "مرجعّيات 

ع�� تلو�ن    -�� املقابل–العقدّي اإليما�ّي إ�� املستو��ن ا�جتم�ّ� الّداخ�ّ� وا�حضارّي ا�خار�ّ�، وقد �عمل  

� اختالف الفقهاء    و���جمھ إ�� قوان�ن.العالقات ب�ن األمم بتفاضل دي�ّي �عكس مدى الّتفّوق امليدا�ّي 
ّ

فيتخ�

بذلك عن طا�عھ الفردّي العفوّي ليعّ�� عن توّجهات "الّنظام" الفكرّي أو ا�جتم�ّ� أو الّسيا��ّي الّرس�ّي، 

 "صراع الّنصوص" ثّم قامت �عركها وتأو�لها لتنت�ي ضمنّيا بــ وقد سلك �� هذه املسألة "ا�جنائّية" رحلة بدأت

 ّم "صراع ا�حضارات".إ�� خض

 فما �� أ�عاد اختالف اآلثار �� هذه الّنازلة؟ وما حقيقتھ؟

 وما �� رهانات الفعل الّتأو��ّ� وموّجهاتھ؟ 

 وكيف ارتأى املسلمون تنظيم عالقا��م مع غ��هم من خالل هذا الّنموذج العم�ّ�؟  

 صراع الّنصوص:  -2

   � دائرت�ن  ب�ن  ّمّي" 
ّ

بالذ املسلم  "قتل  مسألة  املقتضية  تقع  ا�جنايات  دائرة  متداخلت�ن:  شريعّيت�ن 

للقصاص ودائرة عالقة املسلم �غ�� املسلم. وضبط الفقهاء أر�ع جنايات حسب "ا�حّل": أّولها ما يقع ع��  

زنا وسفاح، وثال��ا ما يقع ع��   وثان��ا ما يقع ع�� الفروج من  األبدان والّنفوس واألعضاء من قتل وجرح، 

. ثّم قّيدوا إقامة ا�حّد �� 3حرابة وسرقة وغصب، ورا�عها ما يقع ع�� األعراض من قذفاألموال من ��� و 

إ��   القاتل، و�عضها يرجع  إ��  أّن "لوجوب القصاص شرائط، �عضها يرجع  الّنفس بضوابط، ذلك  إتالف 

هذه األر�عة    . ولم يخل أّي شرط من4املقتول، و�عضها يرجع إ�� نفس القتل، و�عضها يرجع إ�� و�ّ� القتيل"

ذي  
ّ
رط ال

ّ
يا��ا وأ�عادها وحدودها من خالل ما يرجع إ�� املقتول. "وأّما الش

ّ
من اختالفات عميقة سندرس تجل

ذي بھ تختلف الّنفوس هو اإلسالم والكفر  
ّ
يجب بھ القصاص �� املقتول فهو أن ي�ون م�افئا لدم القاتل، وال

 
فضلّية المسلم على  -1

ٔ
ل القصاص ال

�
م ُيعط

ٔ
ن يقتَل مسلم ذمّيا دون وجه حّق: هل يقام على الجاني حّد القتل ا

ٔ
لة ا

ٔ
 .غيرهصورة المسا

صول الّتكميلّية في فقه   - 2
ٔ
ثر اال

ٔ
ذي لعبه المذهب المالكّي في هذا الخالف، وهو ما وّضحناه في كـتابنا "ا

ّ
يضا في الّدور ال

ٔ
ال نشّك ا

ولى، مؤّسسة مؤمنون بال حدود، الّرباطالسّنة". ط
ٔ
 .  18-15.ص2019لبنان،  -المغرب، بيروت-بعة ا

بو الوليد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد. طبعة سادسة، دار المعرفة، بيروت -3
ٔ
 . 330. ص2.  ج1982لبنان،  -ا

 .  236. ص10. ج2003لبنان،  -، دار الكـتب العلمّية، بيروتالكاساني، بدائع الّصنائع في ترتيب الّشرائع. طبعة ثانيةعالء الّدين  -4
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�ورّ�ة واألنوثّية وا
ّ

. فإذا قتل مسلم �افرا أو حّر عبدا أو رجل امرأة  1لواحد والكث��"وا�حرّ�ة والعبودّية والذ

أو جماعة واحدا اختلف الفقهاء هل يقام ا�حّد ع�� القاتل وهو "أع��" من املقتول، وأجمعوا ع�� وجوب  

القصاص م�ى �ان القاتل "أد�ى". ول�ن قارب جمهور الفقهاء شروط القصاص بمنظار تحكمھ تراتبّية دينّية  

 ي�ون املقتول جزء  واجت
ّ
ماعّية وجنسّية وعددّية فإّن املذهب ا�حنفّي استعاض عنھ بثالث صفات، و��: أال

الّدم   معصوم  ي�ون  "وأن  �عبده،  ا�حّر  يقتل  فال  القاتل،  ملك  ي�ون   
ّ
وأال بولده،  الواِلد  يقاد  فال  القاتل، 

و"العص2مطلقا" "الّت�افؤ"  مفهومي  إ��  عملّيا  القصاص  يحتكم  و�ذلك   .  �� أ�عادهما  ل 
ّ
سنحل ذين 

ّ
الل مة" 

اف�ّ� وا�حنفّي.  
ّ

 املذهب�ن الش

يحيلنا مفهوم العصمة إ�� حدودها الّدينّية �� الفقھ اإلسالمّي عند تقن�ن العالقة ب�ن املسلم وغ�� املسلم.  

و��ن  بي��م  ليس  حر�ّيون  إّما  فهم  بأح�ام.  صنف  �ّل  ور�ط  أصنافا  املسلم�ن  غ�َ�  الفقُھ  هذا  جعل  وقد 

 املسلم�ن عهد، و�ّما معاَهدون، وهؤالء أقسام أر�عة:  

مّيون: لهم عهد مؤّ�د مع املسلم�ن، �عيشون ب�ن ظهران��م و�دفعون إل��م ا�جز�ة.  -أ
ّ

 الذ

تة �� دار اإلسالم.   -ب
ّ
ذين أعطوا أمانا لإلقامة املؤق

ّ
 املستأمنون: هم ال

عوا مع املسلم�ن عقد هدنة ع�� إي -ج
ّ
ذين وق

ّ
 قاف ا�حرب.أهل الهدنة: هم ال

ذين يصط�ح معهم املسلمون ليبقوا �� أرضهم مع دفع ا�خراج، سواء أ�انت   -د
ّ
أهل الّص�ح: هم ال

 . 3األرض لهم أم للمسلم�ن

إّن هذه الّتقسيمات فقهّية ال قرآنّية، ألّن القرآن يكتفي بتحر�ض املسلم�ن ع�� قتال ا�حر�ّي�ن وا�جنوح  

. بل "ال ذكر لنظام الذّمة  4حد ع�� الّدين فال ُيقاتل مادام يدفع ا�جز�ةإ�� الّسلم مع املسامل�ن وعدم إكراه أ

�ي أصدرها الّرسول عليھ الّصالة والّسالم عندما دخل املدينة"
ّ
، فهل  5�� القرآن، وال ذكر لھ �� الّ�حيفة ال

ذين �عيشو 
ّ
ن �� "دار اإلسالم"  �ان هذا اإلحداث االصطال�ّ� الفق�ّي طر�قا إ�� الّتضييق ع�� غ�� املسلم�ن ال

 أي داخل الّدولة اإلسالمّية أم بابا مشروعا للّتعا�ش ب�ن األديان؟  

ال �ستقيم أن نفرد الّسؤال بجواب واحد، ألّن الفقهاء اختلفوا �� حكم املسلم إذا قتل ذمّيا دون وجھ  

ھ ال  
ّ
وري وأحمد بن حنبل وداود وجمهور الفقهاء أن

ّ
اف�� والث

ّ
ھ �افرحّق، فأف�ى الش

ّ
،  6يقاد املسلم بالذّمي ألن

 
 . 333. ص2ابن رشد، بداية المجتهد. مصدر سابق. ج -1
 .  246. ص10الكاساني، بدائع الّصنائع. مصدر سابق. ج -2
هل الذّمة. طبعة دار  -3

ٔ
قسام ضمن: ابن النّقاش محّمد بن علي، كـتاب المذّمة في استعمال ا

ٔ
المسلم للّنشر   راجع تفصيل هذه اال

 .  8-7ص ص  .1995المملكة العربّية الّسعودّية،  -والّتوزيع، الّرياض
منشورات مقّدمات، الّدار البيضاء،   الصغّير جنجار. ترجمة محّمد راجع الّشريف الفرجاني، الّسياسّي والّدينّي في المجال اإلسالمّي. -4

 . 193.ص2008
البي، عيال هللا. طبعة دار سراس للّنشر، تونس،  -5

ّ
 . 176. ص2002محّمد الط

عرافها في تقديس العهود وتذّم اإلخالل بها، وهو سبب تسمية  -6
ٔ
تي تبالغ ا

ّ
يتعارض موقف جمهور الفقهاء مع الّثقافة العربّية ال

ّن نقضه يوجب الذّم". محّمد بن علي الجرجاني، كـتاب المعاهدين بالذّميين، 
ٔ
فقد ورد في كـتاب الّتعريفات: "الذّمة لغة: العهد، ال

ولى، دار المعرفة، بيروت
ٔ
 .  101. ص2007لبنان،  -الّتعريفات. طبعة ا



ّمّي: 
ّ

ويالت    بين   قتل المسلم بالذ
ٔ
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بالقتل منھ  واالقتصاص  عليھ  ا�حّد  إقامة  بضرورة  لي��  أ�ي  وابن  حنيفة وأ�حابھ  أبو  بلغ 1بينما ق��ى   .

�اث إذن حّد الّدماء، فدم املسلم القاتل مهدور �� العراق معصوم �� ا�حجاز، وع��  
ّ
االختالف الفق�ّي �� ال�

الل هنا حرام هناك،  وال شّك �� أّن عبد هللا بن املقّفع قد و�� منذ بداية  الّنقيض، دم الذمّي القتيل ح

الّ�حابة   الّدولة اإلسالمّية فكتب رسالة  ا�ي بفداحة هذه االختالفات و��ديدها لوحدة 
ّ
الث القرن ال�جرّي 

شريع لتوحيد الّدولة، فقال: "ومّما
ّ
ينظر أم�� املؤمن�ن  منّ��ا ا�خليفة العّبا��ّي املنصور إ�� ضرورة توحيد الت

بلغ   قد  �ي 
ّ
ال املتناقضة  األح�ام  هذه  اختالف  والّنوا��  األمصار  من  وغ��هما  املصر�ن  هذين  أمر  من  فيھ 

اختالفها أمرا عظيما �� الّدماء والفروج واألموال، فيستحّل الّدم والفرج با�ح��ة وهما يحرمان بال�وفة و��ون  

�� ناحية أخرى، غ�� أ بھ  مثل ذلك االختالف  �� دما��م وحرمهم يق��ي  نافذ املسلم�ن  ألوانھ  ھ ع�� ك��ة 
ّ
ن

ھ ليس مّما ينظر �� ذلك من أهل العراق وأهل ا�حجاز"
ّ
 .2قضاة جائز أمرهم وحكمهم مع أن

شريع اإلسالمّي �� 
ّ
ر�ن واملؤّرخ�ن للت

ّ
لعّل أك�� ما يث�� انتباه الّدارس ملسألتنا ترّدد طبقات الفقهاء املتأخ

االختالف العميق ب�ن قول�ن: اعتباره اختالفا �� الّنصوص واآلثار، أو اختالفا �� تقدير محّدد    �عليل هذا

ذي يجعل اإل�سان معصوم الّدم �� الفقھ اإلسالمّي؟ "أساس العصمة عند  
ّ
العصمة، عصمة الّدم. فما ال

الّدم �سبب وجوده �� دار    ا�حنفّية: هو الوجود �� دار اإلسالم، فُيعّد املسلم والذّمّي واملستأمن معصوم

. 3اإلسالم. أّما ا�حر�ّي أو املسلم �� دار ا�حرب فليس معصوما وال عقاب ع�� قاتلھ، ل�ونھ �� دار ا�حرب"

بناء ع�� ذلك فإّن �ّل من �عيش �� إطار الّدولة اإلسالمّية محقون الّدم بقطع الّنظر عن دينھ، وال شّك ��  

ص من محوري "دار الكفر" و"دار  أّن هذه الفتوى تر�ح  
ّ
بمفهوم "املواطنة" بمالمح ا�ستيمّية قديمة لم تتخل

�اث الفق�ّي ا�حنفّي أل�� العامل الّدي�ّي تماما �� مجال القصاص ب�ن املسلم�ن وغ��هم،  
ّ
اإلسالم"، بل إّن ال�

��ما ال �ستتبع نفي �ّل مساواة  بقتل املسلم بالذمّي عندهم أّن ا�عدام املساواة �� الّدين بي فمن أسس اإلفتاء

ذي ينقل رأي املذهب بوضوح: "قلنا: املساواة �� الّدين ليس �شرط"
ّ
. يحمل هذا القول  4حسب ال�اسا�ي ال

 ا�جم�ّ� بوادر الفهم الَعلما�ّي للقانون ونظام الّدولة �� مجال ا�جنايات.  

األمان. فُيعّد املسلم والذّمّي واملستأمن   "أّما عند ا�جمهور غ�� ا�حنفّية: فأساس العصمة هو اإلسالم أو

سبة لغ��  
ّ
سبة للمسلم ولو �ان �� دار ا�حرب، أو �سبب األمان بالن

ّ
واملهاَدن معصوما، إّما �سبب اإلسالم بالن

املسلم   ُيقتل  ال  ھ 
ّ
أن  

ّ
إال العمد،  القتل  قاتلهم ع��  ويعاقب  أموالهم،  دماؤهم وال  تباح  املعاَهد، فال  املسلم 

ر مقالة ا�جمهور ع�� ا��جام داخ�ّ�، فاالستثناء األخ�� افتيات ع�� حرمة دماء  5عندهم"بال�افر  
ّ
. ال تتوف

املعاَهدين وأموالهم، و�ذلك جمعت هذه املقالة ب�ن ما ال يجتمع: األمان من جهة، والّتعّدي دون عقاب ��  

 
 .  334-333. ص2تفصيل المواقف ضمن: ابن رشد، بداية المجتهد.  مصدر سابق. ج راجع -1
ثار ابن المقّفع.عبد هللا بن ا -2

ٓ
ولى، دار الكـتب العلمّية، لمقّفع، رسالة الّصحابة. ضمن ا

ٔ
- 316. صص 1989لبنان،  -بيروت طبعة ا

173. 
ته. طبعة ثانية، دار الفكر، دمشق -3

ّ
دل

ٔ
 .  225. ص6. ج1985سوريا،  -وهبة الّزحيلي، الفقه اإلسالمّي وا

 .  260. ص10الكاساني، بدائع الّصنائع. مصدر سابق. ج -4
ته. مرجع سابق. ج -5

ّ
دل

ٔ
 . 226. ص6وهبة الّزحيلي، الفقه اإلسالمّي وا
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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مدنيّ  عمقا  إذن  ا�حنفّية  عند  العصمة  تكتسب  أخرى.  جهة  من  ا�جناية  بينما  قيمة  األديان  ب�ن  �سّوي  ا 

افعّية وا�جمهور عقدّي يفاضل ب�ن األديان.
ّ

 أساسها عند الش

آلّيات: ا�حكم بتعز�ر   ب�ن املسلم وال�افر بثالث  أتباعھ دعم مقار���م للقصاص  ثّم  اف�� 
ّ

الش سيحاول 

�ّي والّ�حابة. لقد  القاتل، ودعوى ش��ة العدم �� عصمة دم املقتول، وتجميع عدد كب�� من املروّ�ات عن النّ 

�ان ا�حكم بالّتعز�ر املو�ول إ�� القا��ي وسيلة ملنع القول ب��ك القاتل دون عقاب، والّتعز�ر �� األصل إبداع  

بقات أمام القانون، فال يقام ا�حّد ع�� األشراف كما يقام ع�� العوامّ 
ّ
، وهو 1فق�ّي يكّرس الّتفاضل ب�ن الط

رعّية القرآنّية أو النّ 
ّ

ما �ان حيلة ملراعاة ا�حظوة االجتماعّية من جهة وتخفيف العقاب  فاقد للش
ّ
بوّ�ة، و�ن

 بدل إبطالھ من جهة ثانية. 

ولكن بأّي وجھ شر�ّ� تتّم حماية املسلم املعتدي ع�� نفس �شرّ�ة دون وجھ حّق ال سيما أّن املعتدى  

لّسؤال محرجا للفقھ الّرس�ّي ومحوجا  عليھ ذمّي �عيش بأمان الذمّية �� إطار الّدولة اإلسالمّية؟ ظّل هذا ا

 عملّيا يحّد من عصمة  
ّ
عدالة" ا�جنائّية ب�ن األديان. فوجد �� "ش��ة العدم" حال

ّ
للبحث عن مسّوغات "الال

دم غ�� املسلم�ن بمختلف وضعّيا��م القانونّية مع املسلم�ن. وقّرر أّن القتل العمد املوجب للقصاص هو  

"ال قصاص باالعتداء ع�� غ�� اإل�سان أو ع��     معصوم الّدم ع�� الّتأبيد، فـــا�حادث اعتداء ع�� آدمّي ��ّ 

تة غ�� دائمة �املرتّد أو ا�حر�ّي أو املستأمن �� دار  
ّ
ذي فارق ا�حياة أو ع�� معصوم الّدم عصمة مؤق

ّ
املّيت ال

تة أثنا 
ّ
ما عصمتھ مؤق

ّ
ء إقامتھ �� دار اإلسالم  اإلسالم، ألّن املستأمن لم تثبت لھ عصمة مطلقة دائمة، و�ن

. تق��ي هذه املعادلة الفقهّية ع�� مفهوم األمان أو االستئمان  2�حاجة عارضة، ثّم �عود إ�� وطنھ األص�ّ�"

قضاء تاّما، وتؤّ�د حالة ا�حرب الفردّية مع غ�� املسلم�ن، و�� حرب فوضوّ�ة غ�� رسمّية، وتجعل �ّل من  

قتلھ،   يجوز  الّدم  مهدور  مسلم  غ��  "غ��  هو  ب�ن  تفّرق  ال  �ي 
ّ
ال ا�جهادّية  الّسلفّية  أطروحات  ي 

ّ
�غذ مّما 

ذي �عيش ب�ن  
ّ
املسلم�ن" و�ستبيح دماءهم مطلقا. و�عملّية قياس تّمت �عدية حكم املستأمن إ�� الذمّي ال

د  املسلم�ن �� سالم مب�ّي ع�� معاهدة رسمّية تم��ي عل��ا الّدولة، ألّن "�� عصمة دمھ ش��ة اإلباحة بالعو 

ما �عّزر، الفتئاتھ ع�� مص�حة ا�حاكم"
ّ
. فليس الّتعز�ر عقابا  3إ�� دار ا�حرب، فال ُيقتّص من قاتلھ عمدا، و�ن

ما ع�� الّتجّرؤ ع�� وظيفة القضاء.  
ّ
 ع�� الّتعّدي ع�� الّنفس البشرّ�ة و�ن

��ة قوّ�ة بحيث تمنع القصاص، ولكّ��ا معّ��ة عن اش��اط الّت�افؤ
ّ

الّدي�ّي واالجتما�ّ� ��   ال تبدو هذه الش

اف��  
ّ

�ون املقتول مثل القاتل �� شرف اإلسالم وا�حرّ�ة شرط    -رحمھ هللا–ا�جال ا�جنائّي، فقد "قال الش

. 4من الوجوب، فال ُيقتل املسلم بالذّمّي، وال ا�حّر بالعبد"  يمنع  الكفر والرّق وجوب القصاص، ونقصان  

 
ّ

��ة حّدا فاصال ب�ن الش
ّ

افعّية وجمهور الفقهاء من جهة واألحناف من جهة ثانية، فل�ن ب�ى �انت هذه الش
 

ّنه عقوبة اجتهادّية لم يحّددها الّشرع. راجع كريستيان النغ، العدالة والعقاب في المتخّيل  -1
ٔ
سمحت طبيعة الّتعزير بهذا الّتفاضل ال

ولى، دار ا
ٔ
 . 354-353. ص2016لبنان،  -لمدار اإلسالمّي، بيروتاإلسالمّي خالل العصر الوسيط. ترجمة رياض الميالدي، طبعة ا

ته. ج -2
ّ
دل

ٔ
 .  225. ص6وهبة الّزحيلي، الفقه اإلسالمّي وا

 . 225. ص6المرجع نفسه. ج - 3
البين وعمدة المفتين. طبعة 257. ص 10الكاساني، بدائع الّصنائع. مصدر سابق.  ج -4

ّ
يضا: محي الّدين الّنووي، منهاج الط

ٔ
. راجع ا

ولى، دار
ٔ
 . 472-471. ص2005لبنان،  -المنهاج، بيروت ا



ّمّي: 
ّ

ويالت    بين   قتل المسلم بالذ
ٔ
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عل��ا األوائل حكما شرعّيا ملزما فقد رأى العراقّيون أّ��ا مرجوحة �عمومات القصاص �� القرآن ومص�حة  

اف��: "وأّما قولھ "�� عصمتھ ش��ة العد
ّ

م"  حفظ ا�حياة والّتوازن ا�جتم�ّ�، إذ يرّد ال�اسا�ي ع�� مذهب الش

. إذن، ينظر  1ممنوع، بل دمھ حرام ال يحتمل اإلباحة بحال مع قيام الذّمة بمن�لة دم املسلم مع قيام اإلسالم"

أ�حاب أ�ي حنيفة إ�� القتل باعتباره جناية ع�� الّنفس اإل�سانّية بقطع الّنظر عن دين املقتول ومرتبتھ  

شريع اإل 
ّ
سالمّي، مقصد حفظ ا�حياة املشتّق من آيات كث��ة  االجتماعّية، و�بنون ذلك ع�� مبدأ ثابت �� الت

"ولكم �� القصاص حياة"، "وتحقيق مع�ى ا�حياة �� قتل املسلم بالذمّي أبلغ منھ �� قتل    179:  2م��ا البقرة

املسلم باملسلم، ألّن العداوة الّدينّية تحملھ ع�� القتل، خصوصا عند الغضب، و�جب عليھ قتلھ لغرمائھ،  

أبلغ"ف�انت ا�حاجة   الّزاجر أمّس، ف�ان �� شرع القصاص فيھ تحقيق مع�ى ا�حياة  . تتضّمن مقالة  2إ�� 

شريع وجو�ا ع�� عمومات القرآن ال  
ّ
ال�اسا�ي األخ��ة مبادئ من�جّية و�شريعّية حنفّية متعّددة، إذ يقام الت

ھ أقرب 
ّ
شريع   إ�� اليق�ن، وقد ُوجد   روايات اآلحاد ا�خاّصة، والعاّم القط�ّ� مقّدم ع�� ا�خاّص الظ�ّي، ألن

ّ
الت

معا،   ارع 
ّ

الش ا�حكم ومقصد  يرا�� مآل  أن  الفقيھ  �انت، وع��  أينما  يدور معها  أساسا �حفظ املص�حة، 

تكمن   بينما  دينّية،  وعداوة  اجتماعّية  فو��ى  سيستتبع  ذلك  ألّن  الذمّي  دم  إهدار  يمنع  أن  بالّتا��  وعليھ 

ا�جتم��ّ  الّنظام  حفظ   �� الفقيھ  والّدين  وظيفة  الّنفس  حفظ  و��  الك��ى  ا�خمس  الّضرورات  ومراعاة   

ريعة" أي غلق الباب أمام �ّل    . وتتحّقق املص�حة بالّزجر املعادل األصو�ّ� لــ3واملال والعرض والعقل
ّ

"سّد الذ

ب�ن    �عّد ع�� "حدود هللا" و"حقوق البشر". و�ّن �ّل مقار�ة للفقھ ا�جنائّي يجب أن تقام ع�� معادلة تجمع

 هذه ا�حقوق وتلك ا�حدود. 

"العدالة   ومن  اإلسالمّي،  الّدين  مبادئ  مع  اال��جام  من  كب��  قدر  ع��  إذن  ا�حنفّية  املقالة  ر 
ّ
تتوف

اف�� بمنع قتل ا�حّر بالعبد ألّن ا�حّر آدمّي  
ّ

�ي تظهر �� القول بقتل ا�حّر بالعبد، فقد ق��ى الش
ّ
اإل�سانّية" ال

،  4وجھ، مال من وجھ، وعصمة ا�حّر ت�ون لھ، وعصمة املال ت�ون للمالك  من �ّل وجھ، والعبد آدمّي من

"عمومات القصاص من غ�� فصل ب�ن ا�حّر والعبد، وألّن   وهو ما رفضھ األحناف بناء ع�� آدمّية القتيل و

 بإيجاب القصاص ع�� ا�حّر بقتل العبد...
ّ
دمّي  وقولھ: "العبد آ  ما شّرع لھ القصاص وهو ا�حياة ال يحصل إال

، لكّن الّتفاوت  فنعم"  ال، بل آدمّي من �ّل وجھ. وأّما قولھ: "ا�حّر أفضل من العبد من وجھ مال من وجھ" قلنا:

رف والفضيلة ال يمنع وجوب القصاص"
ّ

 . 5�� الش

 
 .  260. ص10الكاساني، بدائع الّصنائع. مصدر سابق. ج -1
 . 258المصدر نفسه. ص -2
ّن الّشريعة وضعت للمحافظة على هذه الّضرورات. راجع مثال: -3

ٔ
بو حامد الغزالي، المستصفى يّتفق فقهاء مختلف المذاهب في ا

ٔ
من   ا

صول. طبعة 
ٔ
 المقالة الشافعية تهدر ضرورة حفظ النفس هنا.  . لكّن 294-293سوريا. د.ت. صص-دار الفكر، دمشقعلم اال

البين. مصدر سابق. ص 333. ص2راجع: ابن رشد، بداية المجتهد. مصدر سابق. ج -4
ّ
 .  472، ومنهاج الط

ّن المذهب الحنفّي يمنع القصاص على . يجب الّتنبيه مع ذلك إلى 261-260. ص10الكاساني، بدائع الّصنائع. مصدر سابق. ج -5
ٔ
ا

. ولكّنه حاسم مع من قتل عبد غيره. راجع: الّشيخ نظام 333. ص2الحّر إذا قتل عبَد نفسه، راجع بداية المجتهد. مصدر سابق. ج
 .  3. ص6. ج 1980لبنان، دار إحياء الّتراث العربّي،   -وجماعة من علماء الهند: الفتاوى الهندّية. طبعة ثالثة، بيروت
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لهما أمام   والّتفاضل االجتما�ّ� ال اعتبار  الّدي�ّي  الّتباين  أّن  الفقھ ا�حنفّي   �� ابت 
ّ
الث العدالة  إّن املبدأ 

قال   لذا  األفراد،  وحياة  ا�جماعة  مص�حة  ب�ن  الفتوى  هذه  وتر�ط  ا�جتم�ّ�،  الّنظام  إ��  سبيال  ا�جنائّية 

العراقّيون بقتل ا�جماعة بالواحد، و�� الّصورة الغالبة ع�� القتل ع�� سبيل الّتعاون واالجتماع، "فلو لم  

ل غ��ه استعان �غ�� يضّمھ إ�� نفسھ، ِلُيبطَل  يجعل فيھ القصاص ال�سّد باب القصاص: إذ �ّل من رام قت

 . 1القصاَص عن نفسھ، وفيھ تفو�ت ما شرع لھ القصاص، وهو ا�حياة"

ھ  
ّ
افعّية ع�� جّر ا�خالف الفق�ّي إ�� حلبة الّنصوص، ومن املث�� جّدا أن

ّ
و�� املقابل، �عتمد املن�جّية الش

  يندر أن تخلو مسألة فقهّية مهما �انت جزئّية أو جو 
ّ

هرّ�ة من �عارض األحاديث الّنبوّ�ة خاّصة، ولم �شذ

الّن�ّي و�عضها   إ��  �عضها مرفوع  جّدا  مروّ�ات عديدة  ا�حديث  أهل  اعتمد  إذ  القاعدة،  مسألتنا عن هذه 

الّ�حابة جيل  عند  بــ2موقوف  األّول  ع��  نصط�ح  أن  يمكن  حديثان  أهّمها  بــ   ،  ا�ي 
ّ
والث الوصّية"    "حديث 

 ":  "حديث يوم الفتح 

� هللا   -أ
ّ

ھ سألھ قيس بن عبادة واألش�� هل عهد إليھ رسول هللا ص�
ّ
حديث الوصّية: "روي عن ع�ّ� أن

 ما �� كتا�ي هذا، وأخرج كتابا من قراب سيفھ  
ّ
م عهدا لم �عهده إ�� الّناس، قال: ال، إال

ّ
عليھ وسل

من سواهم، أال ال ُيقتل مؤمٌن  فإذا فيھ: املؤمنون تت�افأ دماؤهم ويس�� بذّم��م أدناهم، وهم يد ع��  

والّناس   واملالئكة  هللا  لعنة  فعليھ  محِدثا  آوى  أو  حدثا  أحدث  من  عهده،   �� عهد  ذو  وال  ب�افر 

ھ نقل بألفاظ أخرى مختلفة  3أجمع�ن" 
ّ
. لم يخل هذا املضمون الّنبوّي من اضطراب �� الّرواية ألن

يُ  ال  حكم  التقا��ا  مركز  لعّل  الّصيغة،  هذه  عن  ب�افركث��ا  مسلٌم  ع��  4قتل  حرص  إذن  هناك   .

تحص�ن هذا ا�حكم بتكثيف روايتھ، ولكّن "اختالف" الّروايات قد يدّل ع�� "اختالقها". لقد رام أهل  

يعّية بوجود وصّية نبوّ�ة  
ّ

السّنة ��ذا ا�حديث تحقيق غايت�ن مختلفت�ن: األو�� دحض املقالة الش

انية تحص�ن منع قتل املسلم بالذمّي ع��  تنّص ع�� استخالف ع�ّ� ع�� ا�حكم �عد وف
ّ
اة الّن�ّي، والث

الّنقل �عد أن فشلوا �� اإلقناع بوجاهة املنع و�ا��جامھ مع فلسفة اإلسالم �� الّتعامل مع "اآلخر  

بــ القول   �� ذلك  مع  أوقعهم  ا�حديث  هذا  لكّن  دون    الّدي�ّي".  األسرار  من  ���يء  ع�ّ�  "اختصاص 

يتح5غ��ه" ھ 
ّ
إن ثّم  �� عهد ،  ل 

ّ
يتمث مّي" خاّصة و�ي��ما فرق جوهرّي 

ّ
"الذ "ال�افر" عاّمة ال  ّدث عن 

قھ باملسألة غ�� دقيق.  
ّ
 األمان، فع�� فرض �ّحة ا�حديث فإّن �عل
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ولى، الّروضة للّنشر والّتوزيع، القاهرة راجع تفصيلها ضمن: -2

ٔ
بو بكر البيهقي، الخالفّيات. طبعة ا

ٔ
د2015مصر،  -ا

ّ
.  6.المجل

ولى، د ، ومحّمد علي512-502صص
ٔ
خبار. طبعة ا

ٔ
سرار منتقى اال

ٔ
وطار من ا

ٔ
ار ابن الجوزي، المملكة العربّية الّشوكاني، نيل اال

 . 32-16. صص13. ج2005الّسعودّية، 
حمد في مسنده. ج -3

ٔ
خرجه ا

ٔ
بو داود في سننه، الحديث عدد 4734، والّنسائي في سننه، الحديث عدد 119. ص1ا

ٔ
 .4530، وا

. وفي هذه الّرواية يجيب علّي عن سؤال: وما 1412، وسنن الّترمذي، الحديث عدد 111راجع مثال صحيح البخاري، الحديث عدد  -4
ن ال يقتل مسلم بكافر. 

ٔ
سير وا

ٔ
 في الّصحيفة؟ بقوله: العقُل وفكاُك اال

وطار. مصدر سابق. ج -5
ٔ
 . 20. ص13الّشوكاني، نيل اال



ّمّي: 
ّ

ويالت    بين   قتل المسلم بالذ
ٔ
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و�تضاعف اإلش�ال �� م�ن ا�حديث من خالل عبارت�ن، أوالهما "املؤمنون تت�افأ دماؤهم"، وهو ما  

سو�ة بحديث "من قتل عبده قتلناه"يقت��ي قتل ا�حّر بالعبد م�ى �انا " 
ّ
، لكّن  1مؤمن�ن"، وتتدّعم الت

ھ ال  
ّ
و�ا�ي: "أك�� أهل العلم ع�� أن

ّ
أهل ا�حديث انقلبوا ع�� مضمونھ وأفرغوه من محتواه، إذ يقول الش

ھ أراد من �ان عبده"
ّ
  . و�� إضافة الّنا�خ "�ان" ��خ ل�حديث 2ُيقتل السّيد �عبده، وتأّولوا ا�خ�� ع�� أن

و�عطيل ملضمونھ �ش�ل داّل ع�� أّن سلطة ا�حّدث�ن �انت دوما تر�و ع�� سلطة ا�حديث نفسھ. أّما  

ھ إذا أعطى أحد أفراد األّمة أمانا للعدّو جاز  
ّ
انية ف�ي "�س�� بذّم��م أدناهم" وتنّص ع�� أن

ّ
العبارة الث

الفرد ملزما ل�جميع فكيف    ذلك ع�� جميع املسلم�ن وليس لهم أن ينقضوا عليھ عهده، فإذا �ان عهد

ر ع��  
ّ
ھ ال يتوف

ّ
يخرق عهد رس�ّي �عطيھ الّدولة للمستأمن�ن أو "الذّمي�ن"؟ م�ن ا�حديث إذن مش�ل ألن

ا��جام داخ�ّ� و�ناقض أح�اما فقهّية وأخالقا إسالمّية ومبادئ عاّمة كث��ة. هناك أسئلة أخرى كث��ة  

النّ  خّص  فلماذا  ا�حديث/الوصّية:  �ش�ل  ق 
ّ
الوصايا  تتعل هذه  ع��  نّص  وملاذا  الوصايا؟  ��ذه  علّيا  �ّي 

�� قراب   �� كتاب جعلھ  �� اإلسالم؟ وملاذا أخفى ع�ّ� الوصّية  ل جوانب مركزّ�ة 
ّ
أّ��ا ال تمث بذا��ا رغم 

ا�ع املسر�ّ� املتخّيل ج�ّ� �� قّصة ا�حديث. 
ّ
 سيفھ وانتظر سؤاال من الّ�حابة ليكشفها؟ إّن الط

اف�� من حديث عطاء وطاوس ومجاهد وا�حسن    حديث يوم الفتح: -ب
ّ

نقرأ �� "نيل األوطار": "روى الش

ُيقتل مؤمن ب�افر" الفتح: ال  م قال يوم 
ّ
� هللا عليھ وسل

ّ
أّن رسول هللا ص� . لم يحظ هذا  3مرَسال 

فاق ع�� ضعف سنده من  
ّ
ا�حديث بثقة رّواة أهل السّنة وال نجده �� ا�جامع الّرئيسّية، بل هناك ات

افعّية باعتباره نا�خا ملروّ�ات  ج
ّ

ره الّزم�ّي مّما سيسمح للش
ّ

جوء إليھ لتأخ
ّ

هة إرسالھ، ولكن تّم ال�

 األحناف.  

لقد وجد جمهور الفقهاء أنفسهم �� مأزق، فكيف ُ��در دماء بمروّ�ات ال تحظى بإجماع املسلم�ن؟ بل إّن 

ذي طال أحاديث الباب وآثاره صدر من داخل الّدائ
ّ
فت املروّ�ات عن الّن�ّي  الّنقد ال

ّ
رة السنّية نفسها، ح�ن كث

والّ�حابة ملنع االقتصاص من املسلم املعتدي ع�� الذمّي، لكّ��ا اصطدمت بما قالھ ا�حافظ �� "الفتح"  

ها ضعيفة  
ّ
�عد أن ذكر حديث ع�ّ� اآلخر وحديث عمرو بن شعيب وحديث عائشة وابن عّباس: إّن طرقها �ل

األو��   ر�ق 
ّ
الط  

ّ
حسن"إال م��ما  �ّل  سند  فإّن  انية، 

ّ
ا�حّدثون  4والث مارسها  �ي 

ّ
ال الفرز  عملّية  إّن  ُيقال  قد   .

القول   الّسند، لكّن هذا  �� نقد  الّتحّري  جعل��م يطرحون ما ضعف و�قبلون ما حسن، مّما يقّوي عملّية 

 
حمد في مسنده. ج -1

ٔ
بو داود، الحديث عدد 19و 10. ص1رواه ا

ٔ
، والّنسائي، الحديث عدد 1414، والّترمذي، الحديث عدد 4515، وا

 .   2663، وابن ماجه، الحديث عدد  4738
وطار. مصدر سابق. ج -2

ٔ
 . 32. ص13الّشوكاني، نيل اال

حمد في مسنده، ج18. ص13المصدر نفسه. ج -3
ٔ
ّن  29. ص8كبرى. ج، والبيهقي في الّسنن ال348. ص2. والحديث رواه ا

ٔ
فت ا

ّ
. والال

ثبتها  
ٔ
تي ا

ّ
ّنه روي بلفظ مختلف تماما عن الّصيغة ال

ٔ
وطار" يعتبر سند البيهقي مرسال ضعيفا. ومّما ُيضعف الحديث ا

ٔ
محّقق "نيل اال

ّنه قيل  
ٔ
مام  -افتراضا–الّشوكاني رغم ا

ٔ
فظ. راجع البيهقي، كـ عدد كبيريوم الفتح ا

ّ
تاب الخالفّيات.  من الّشهود مّما يمنع اضطراب الل

د
ّ
 .  507. ص6مصدر سابق. المجل

وطار. مصدر سابق. ج -4
ٔ
 . 19-18. ص13الّشوكاني، نيل اال



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - عاشر  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)247( 

و�ا�ي �� شأن حديث منسوب إ�� الّن�ّي مضمونھ: "اإل 
ّ

،  1سالم �علو وال ُ�ع�� عليھ"ي��اوى عندما نقرأ مقالة الش

قھ البخاري �� �حيحھ"
ّ
 . 2فقد قال: "وهو و�ن �ان فيھ مقال لكّنھ قد عل

والقبول   والّتعديل  ا�جرح  حّق  فاحتكروا  الّنقل،  سلطة  بزمام  املسك  من  إذن  ا�حديث  أهل  ن 
ّ

تمك

ك آثارا م��ا حديث يرو�ھ ر�يعة  والّرفض، وطعنوا �� ما رواه العراقّيون مؤّ�دا ملذه��م، فقد "اعتمدوا �� ذل

م رجال من أهل 
ّ
� هللا عليھ وسل

ّ
بن أ�ي عبد الّرحمان عن عبد الّرحمان البيلما�ي قال: قتل رسول هللا ص�

فشّن ا�حّدثون حملة شعواء ع�� ا�حديث   .3القبلة برجل من أهل الذّمة، وقال: أنا أحّق من و�� �عهده"

زوا ا�جر 
ّ

ح ع�� ابن البيلما�ي راو�ھ، يقول الب��قي: "وهذا حديث ليس بمسند، فال  معتمدين ع�� إرسالھ، ورك

ھ  4ُيجعل مثلھ إماما ُ�سفك بھ دماء املسلم�ن"
ّ
ال رفض ا�حديث: "وأجيَب عنھ بأن

ّ
و�ا�ي معل

ّ
، و�ضيف الش

كيف  مرسل، وال تثبت بمثلھ حّجة، و�أّن ابن البيلما�ي املذ�ور ضعيف ال تقوم بھ حّجة إذا وصل ا�حديث ف

. و�جماال، رفض ا�حّدثون جميع مروّ�ات العراقّي�ن �� الباب، سواء أ�انت أخبارا عن الّن�ّي أو  5إذا أرسلھ"

صھ الب��قي بقولھ: "هذه  
ّ

آثارا عن �حابتھ، فأسقطوا االحتجاج ��ا دون أن يقّدموا دليل ��اف��ا، وهو ما �خ

 .6جميعا"أحاديث منقطعات أو ضعاف، أو تجمع االنقطاع والّضعف 

رة
ّ

 من�لة هامشّية متأخ
ّ
، إذ تّم االعتماد  7بيد أّن ا�حديث الّسابق لم يحتّل �� املسار ا�حجا�ّ� ا�حنفّي إال

القرآن  �� القصاص  عمومات  ع��  "ا�حّق"  8أساسا  نحو  ترنو  ما 
ّ
و�ن وقتيل،  قتيل  ب�ن  ف��ا  فصل  وال   ،

هذه   و�عت��  و"ا�حياة".  و"املساواة"  ا�حنفّي و"العدالة"  األصو�ّ�  الفكر   �� قطعّية  ع��    9العمومات  قّدم 
ُ
ت

ا�حديث ا�خاّص لظنّيتھ. وقد اشتّق فقهاء املذهب ا�حنفّي من مجموع هذه اآليات مقصد حفظ ا�حياة �� 

اإلسالم، وقرؤوا �� ضو��ا املروّ�ات عن الّن�ّي املتواترة �� العراق أو ا�حجاز، ور�طوا هذا املقصد بمص�حة  

وضرورة حفظ الّنظام ا�جتم�ّ�. وارتكزوا ع�� أّن عصمة دم الذمّي ال ش��ة ف��ا ألّن املبيح للقتل ليس   األّمة

الكفر مطلقا بل الكفر الباعث ع�� ا�حراب، فإذا اجتمع عهد الذمّية واإلقامة �� "دار اإلسالم" صارت حرمة  

 
خرجه البخاري. ج -1

ٔ
 .  218. ص79. الباب3ا

وطار. مصدر سابق. ج -2
ٔ
 . 28. ص13الّشوكاني، نيل اال

خرجه الّدارقطني334. ص2ابن رشد، بداية المجتهد. مصدر سابق. ج -3
ٔ
، والبيهقي في الّسنن  156. ص4في سننه، ج . والحديث ا

 .  31. ص8الكبرى. ج
د -4

ّ
 . 514. ص6البيهقي، الخالفّيات. مصدر سابق. المجل

وطار. مصدر سابق. ج -5
ٔ
 . 24. ص13الّشوكاني، نيل اال

د -6
ّ
 .520. ص6البيهقي، الخالفّيات. مصدر سابق. المجل

حناف في  -7
ٔ
 في المرتبة الّثالثة. راجع بدائع الّصنائع. عّدد الكاساني سبع حجج انطلق منها اال

ّ
فتواهم، ولم يذكر هذا الحديث إال

باب في شرح الكـتاب. طبعة المكـتبة العلمّية، بيروت262- 258. صص10مصدر سابق. ج
ّ
يضا: عبد الغني الغنيمي، الل

ٔ
  -. راجع ا

ّن "المساواة 144. ص3لبنان، [د.ت.] ج 
ٔ
 في هذه الّصفحة تعليل الحكم با

ٔ
في العصمة ثابتة بالّدار، والمبيح كـفر المحارب دون ، نقرا

 المسالم". 
 .  33: 17، اإلسراء45: 5، المائدة178: 2البقرة -8
حناف العاّم قطعّيا بينما يعتبره الجمهور ظنّيا مرجوحا بالخاّص عند الّتعارض. يقول البزدوي: "العاّم عندنا يوجب الحكم   -9

ٔ
يعتبر اال

صول فخر اإلسالم البزدوي، طبعة بمنزلة الخاّص فيما يتناوله"  فيما تناوله قطعا ويقينا
ٔ
سرار عن ا

ٔ
راجع عالء الّدين البخاري، كشف اال

 .  291. ص1ج]. مصر، [د.ت. -دار الكـتاب اإلسالمّي، القاهرة
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دّي. "وأّما من طر�ق القياس فإّ��م اعتمدوا  دم الذمّي مساو�ة �حرمة دم املسلم دون أّي اعتبار ل�جانب العق

قطع إذا سرق من مال الذمّي، وقالوا: فإذا �انت حرمة مالھ كحرمة  
ُ
ع�� إجماع املسلم�ن �� أّن يد املسلم ت

 . 1مال املسلم فحرمة دمھ كحرمة دمھ"

األحناف "القياس ��  ينطوي القياس األخ�� ع�� قّوة استداللّية كب��ة و�قت��ي االح��از من ترديد رفض  

نا مجموع ما سبق إ�� أّن "صراع الّنصوص" �ان صراعا وهمّيا أر�د منھ أن يحجب "صراع  
ّ
ا�حدود". و�دل

 التأو�الت". 

 صراع التأویالت:   -3

اف�ّ� وا�حنفّي ضرو�ا من الّتأو�ل انبنت أحيانا ع�� حفر �� طبقات املع�ى وعدول عن  
ّ

مارس التّياران الش

غوّي املطابق لشروط  املعا�ي األول، وت
ّ
مّسكت أحيانا أخرى �شرعّية الّتفس�� ا�حر�ّ� القائم ع�� الفهم الل

�كيب. وقد تداخلت �� هذه العملّيات عناصر مقام الّتلّفظ وا�جوار الن��ّي وأطروحات املذهب.  
ّ
الوضع وال�

افعّية من خالل عبارة نبوّ�ة
ّ

 وأخرى قرآنّية.   و�مكن الّتمثيل ع�� صراع الّتأو�الت ا�حنفّية والش

 من العدالة الجنائیّة إلى الجنایة على العدالة:   "ذو عھد في عھده": -3-1
ا فاصال ب�ن األطروحت�ن 

ّ
أثارت العبارة الّنبوّ�ة الّسابقة "ال ُيقتل مؤمن ب�افر وال ذو عهد �� عهده" خط

افعّية ا�حنفّية، إذ قرئت قراءت�ن مختلفت�ن تماما، وأبانت عن أهمّية التّ 
ّ

�اث  الش
ّ
غوّي البنيوّي �� ال�

ّ
حليل الل

ل  
ّ
ما ب�ّحة ا�حديث أي سالمة �سبتھ إ�� الّن�ّي؟ ال تمث

ّ
شري�ّ� اإلسالمّي. فهل �ع�ي ذلك أّن الفر�ق�ن سل

ّ
الت

شريع، ألّن ا�حّدث�ن فرضوا االعتماد ع�� "الّ�حيح" و"ا�حسن" وحّ�ى  
ّ
هذه "الّ�ّحة" مسألة جوهرّ�ة �� الت

غة فقد �ان قادرا ع�� تطويعها، فــــ"الّضعيف"، وألّن ا
ّ
غة تتنافس    لّتأو�ل الفق�ّي و�ن �ان ينطلق من الل

ّ
"الل

غة أو للمنقول 
ّ
  2�� م�ان��ا وم�ا��ا من املن�ج مع أداة ثانية �� املعرفة الّنقلّية... و�حسب أن ت�ون الغلبة لل

ثانو 3ي�ون املن�ج" ذي يجعل سالمة ا�حديث 
ّ
ال الث 

ّ
الث بالباحث املعاصر، فسواء أ�ان  . االعتبار  ق 

ّ
يتعل ّ�ة 

جاها��ا،  
ّ
شريعّية �� اإلسالم بات

ّ
ھ معّ�� عن الفلسفة الت

ّ
حق�ن فإن

ّ
مصدر ا�حديث الّن�ّي نفسھ أو الفقهاء الال

غة إذن م�انة بارزة �� املنا�ج الفقهّية  
ّ
ت الل

ّ
وهو مصدر "شر�ّ�" لألح�ام ��در بھ دماء وتصان بھ أخرى. احتل

األصولّيةواملقار�ا  االهتمام  4ت  تنامي  فرغم  ا�حديثة،  غة 
ّ
الل فلسفة  ضمن  امل�انة  هذه  ع��  وحافظت   ،

غوّي البنيوّي ضامنا لعلمّية املن�ج، ذلك أّن  بالعوامل ا�خارجّية ي�ّح بول ر��ور مثال ع��
ّ
أهمّية الّتحليل الل

 
بو الوليد بن رشد، بداية المجتهد. مصدر سابق. ج -1

ٔ
 . 334. ص2ا

غة هو الّنقل وح -2
ّ
ّن "منافس" الل

ٔ
شكال مختلفة. ال نرى ا

ٔ
صولّية كـثيرة قد تتفاعل معها با

ٔ
 ده، وإّنما هناك مبادئ مذهبّية وا

داب والعلوم   -3
ٓ
ولى، دار محّمد علي للّنشر والّتوزيع، صفاقس، وكلّية اال

ٔ
غة في كـتب الّتفسير. طبعة ا

ّ
الهادي الجطالوي، قضايا الل

 . 11. ص1998تونس،  -اإلنسانّية، سوسة
غوّية". راجع:   -4

ّ
صيلّية للمباحث الل

ٔ
همّية بقوله: "خّصص الفقهاء المسلمون حوالي ربع كـتاباتهم التا

ٔ
 يشير سامي الّديب إلى هذه اال

Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, introduction toislamiclaw: foundation, sources, and principles. Ed. Eyrolles, 
Paris, 2006.   .219ص  
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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��ّدد هذه "العلمّية" أّن الّتحليل   . لكّن ما1"البحث من وجهة نظر بنيوّ�ة هو باألساس بحث عن العلمّية"

غوّي "استبطا�ّي" يحفر �� طبقات املع�ى فتتصارع الّتأو�الت، يقول: "إّن الّتأو�ل... �شاط ذه�ّي يكمن ��  
ّ
الل

اهرفّك شفرة املع�ى ا�خفّي داخل املع�ى  
ّ
. ول�ن 2مستو�ات الّداللة ال�امنة �� الّداللة ا�حرفّية"  و�شر الظ

� عنھ نحو املع�ى الباطن  �ان املن�ج النّ 
ّ

اهر فقد تخ�
ّ
شّبث باملع�ى الظ

ّ
ق�ّ� �� الّسياق اإلسالمّي حر�صا ع�� الت

 وهو يؤّول العبارة الّنبوّ�ة الّسابقة.  

�كي�ّي وامل�ج�ّي، إذ رأى األحناف أّن "ذو عهد �� عهده" معطوف  
ّ
وقد شمل اختالف الّتأو�ل املستو��ن ال�

ي�ون مع�ى ا�حديث: ال ُيقتل مؤمن ب�افر، وال ُيقتل ذو عهد �� عهده ب�افر، وأّولوا  ع�� مؤمن بداللة الّرفع، ف

فـــــ ا�حديث،  بدليل  خاّصة  ا�حر�ّي  ھ 
ّ
أن ع��  ا�حر�ّي فقط،   ال�افر  املعطوف: هو   �� املذ�ور  بال�افر  "املراد 

الذمّي�ن إجماعا، فيلزم أن يقّيد  بدليل جعلھ مقابال للمعاَهد، ألّن املعاهد يقتل بمن �ان معاَهدا مثلھ من  

فاقا،  
ّ
ال�افر �� املعطوف عليھ با�حر�ّي، كما قّيد �� املعطوف، ألّن الّصفة �عد متعّدد ترجع إ�� ا�جميع ات

في�ون الّتقدير: ال ُيقتل مؤمن ب�افر حر�ّي، وال ذو عهد �� عهده ب�افر حر�ّي، وهو يدّل بمفهومھ ع�� أّن  

مون أّن هذه الواو للعطف، بل �� لالستئناف، فيحصل  3ذّمّي"املسلم يقتل بال�افر ال
ّ
افعّية فال �سل

ّ
. أّما الش

طر الّسابق من ا�حديث م�ى 
ّ

مع�ى مستقّل يقت��ي أّن ذا العهد ال ُيقتل، لكّن هذا املقت��ى ُيبطل حكم الش

 
ّ

افعّية وليس لهم، ألّن �ان ال�افر معاَهدا، فيمنع قتل الذمّي، لذلك قال األحناف إّن هذا ا�حديث ع�� الش

يقت��ي   العطف  وألّن  إجماعا،  باألع��  يقتل  األد�ى  وألّن  ا�حر�ّي،  ودو��ما  الذمّي  من  مرتبة  أد�ى  املعاَهد 

سو�ة
ّ
 .4الت

ب�ن  با�جمع  و�نت�ي  بالظّن  يبدأ  تأو�ل  وهو  عهده"،   �� عهد  ذو  "وال  لعبارة  اف�� 
ّ

الش تأو�ل  الّر�يع  ينقل 

اف��: "
ّ

َوَد بي��م و��ن الكّفار، أعلمهم أّن دماَء أهل  متناقض�ن، قال الش
َ
ھ ال ق

ّ
ا أعلمهم أن

ّ
�شبھ أن ي�ون مل

. فإذا �ان دم ذي العهد محّرما  5العهد محّرمة عل��م، فقال: ال يقتل مؤمن ب�افر، وال يقتل ذو عهد �� عهده"

 ؟  و�ان الذمّي �عيش مع املسلم�ن �عهد دائم فكيف ال ُيقاد املؤمن م�ى قتل ذمّيا

مولّية رغم  
ّ

اف�ّ� ع�� ا��جام ا�حديث الّنبوّي و�تعّسف مبقيا "ال�افر" �� داللتھ الش
ّ

يق��ي الّتأو�ل الش

ھ ا�حر�ّي خاّصة، ويستبطن قصد املشّرع الّضم�ّي، "وهو متظاهر بخدمة صاحب  
ّ
أّن بنية ا�حديث ترّجح أن

نفسھ معّ�� عن ذاتھ ومشاغلها وتصّورا��ا  النّص و�يان مقاصده واعتبار شريعتھ، ولكّنھ �� ا�حقيقة خادم ل

 . 6للّدنيا واآلخرة �� قراءة تطّوع إرادة ال�اتب إ�� ما تصبو إليھ إرادة القارئ"

 
1 - Paul Ricoeur, le conflit des interprétatios: essais d’herméneutique. Ed du seuil, paris, 1969 .84ص 

 .  16المرجع نفسه. ص 2
وطار. مصدر سابق. ج -3

ٔ
 . 22. ص13الّشوكاني، نيل اال

ولى، دار الكـتب، مصر،  -4
ٔ
. ويجمع  394. ص2. ج1999راجع شهاب الّدين القرافي، العقد المنظوم في الخصوص والعموم. طبعة ا

ة الفريقين الّنحوّية. 
ّ
دل

ٔ
 القرافي في الّصفحات الموالية ا

د -5
ّ
 . 504. ص6البيهقي، الخالفّيات. مصدر سابق. المجل

غة في كـت -6
ّ
 . 132ب الّتفسير. مرجع سابق. صالهادي الجطالوي، قضايا الل
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وائف أو ب�ن األجناس، 
ّ
لكّن ما سبق ال �ع�ي أّن "اإلسالم كما نزل" تتضّمن أح�امھ مساواة ب�ن جميع الط

مبا  أّن  إ��  الّنعيم  أحمد  هللا  عبد  نّبھ  الّدو�ّ�  فقد  القانون  مع  تتوافق  ال  املوروثة  اإلسالمّية  ريعة 
ّ

الش دئ 

وائف غ�� املسلمة �� األقطار اإلسالمّية  
ّ
ق بوضعّية الط

ّ
العلما�ّي �� معاي�� حقوق اإل�سان، السيما �� ما يتعل

ساء وحقوق االعتقاد والّتعب�� واالجتماع واستخدام العنف �� سبيل �شر اإلسالم. ومّما
ّ
يضاعف    ووضع الن

شريع املوروث حاّد جّدا بحيث  
ّ
ر الّسودا�ّي أّن الّتنافر ب�ن القانون الّدو�ّ� العاّم والت

ّ
اإلش�ال حسب هذا املفك

ريعة محّل ا�خالف 
ّ

ريعة غ�� �اف ألّن معظم مبادئ وقواعد الش
ّ

يمتنع الّتوفيق، و�صبح "االج��اد �� إطار الش

والعدالة الّدستورّي  بالقانون  قة 
ّ
نصوص    واملتعل ع��  تقوم  اإل�سان  وحقوق  الّدو�ّ�  والقانون  ا�جنائّية 

والسّنة" القرآن  من  قاطعة  تبّ�ي  1وا�حة   �� الّنعيم وجاهة  يرى  إذن؟ ال  املأزق  ا�خروج من  يمكن  . كيف 

إسالمّي  أساس  دون  العلما�ّي  حقيقّي  2القانون  إصالح  إ��  يدعو  ھ 
ّ
ألن املستوى  هذا   �� موقفھ  و�ضطرب   ،

 .3عاّم �� اإلسالم �عد أن قّرر استحالة الّتوفيق �� املستوى ا�جنائّي ع�� األقّل للقانون ال

شريع  
ّ
الت  �� الّتجديد  مناقشة فرص  بّد من استحضارهما عند  ال  رئيسّيان  ا�حقيقة هناك معطيان   ��

وائف  
ّ
والط واألقلّيات  ا�جماعات  ب�ن  للعالقات  مة 

ّ
املنظ القوان�ن  أغلب  أّن  أّولهما  الّدولة  ا�جنائّي،  داخل 

خاضعة ملواز�ن القوى واحتياجات املرحلة، بما ف��ا استقطاب أنصار للّدين ا�جديد وضمان من�لة تمّ��هم  

ا�ي يبدو أك�� أهمّية،  4عن غ��هم �� الّدنيا واآلخرة، فتلك األح�ام من قبيل "االجتماع املنصوص"
ّ
. املعطى الث

ق بمن�ج الفقهاء واملفّسر�ن �� الّتعا
ّ
مت اآللة الّتأو�لّية مظاهر ا�حيف  و�تعل

ّ
طي مع النّص الّدي�ّي. فقد �خ

�ي تحلم بمجتمع يقوم ع�� الّتعا�ش واح��ام العقائد.  
ّ
تجاه اآلخر الّدي�ّي ولم تطّور املبادئ القرآنّية والّنبوّ�ة ال

ا 
ّ
ر�� �� ذلك: "ل�ن بقي املسيحّيون ينتظرون التئام مجمع الفاتي�ان الث

ّ
وا عن املقالة  يقول محّمد الش

ّ
�ي ليتخل

�ي مفادها أّن "ال نجاة ملن هو خارج الكنيسة" فإّن املسلم�ن �ان يمك��م أن �سبقوهم �� ذلك بأر�عة عشر  
ّ
ال

"ِإنَّ    69:  5، معتمده �� ذلك املائدة5قرنا لو ائتمروا بما أمرهم هللا، واعت��وا أّن الوحدانّي�ن ال خوف عل��م"

ِخِر َوَعِمَل َصاِ� 
ْ

َيْوِم اآل
ْ
ِ َوال

َّ
َصاَرٰى َمْن آَمَن ِبا� اِبُئوَن َوالنَّ ِذيَن َهاُدوا َوالصَّ

َّ
ِذيَن آَمُنوا َوال

َّ
ْ�ِ�ْم  ال

َ
 َعل

ٌ
ْوف

َ
 خ

َ
ال

َ
ًحا ف

وَن". لكّن املفّسر�ن املسلم�ن حّرفوا داللة اآلية
ُ
 ُهْم َيْحَزن

َ
 واعت��وا أّن املقصود من سبق اإلسالم فقط.   َوال

و�تكّرر املن�ج "الّرس�ّي" نفسھ �� الّتعامل مع اإلرث الّنبوّي، ففي مثالنا "ال يقتل مؤمن ب�افر، وال ذو عهد  

�� عهده" نزوع نحو املساواة القانونّية ب�ن املسلم وال�افر املعاهد، أي االرتقاء ب�ّل "الكّفار" غ�� ا�حر�ّي�ن  

�� مرتبة قانونّية تخّول لهم الّتعامل ا�جنائّي العادل تماما مع املسلم�ن. و�ذلك ال ي�ون مقصد الّن�ّي من  إ

ھ لهذا الّسبب  
ّ
 ا�حر�ّي كما قّرر علماء املذهب ا�خنفّي، ولعل

ّ
طر األّول من ا�حديث إال

ّ
"ال�افر" املذ�ور �� الش

 
ولى، سينا للّنشر، القاهرة-1

ٔ
حمد الّنعيم، نحو تطوير الّتشريع اإلسالمّي. طبعة ا

ٔ
 . 82. ص1994مصر،  -عبد هللا ا

". المرجع  -2
ّ
حسب العلمانّية حال

ٔ
خذ به اليوم، فإّني ال ا

ٔ
ّن الكـثير من مظاهر الّشريعة ال يمكن اال

ٔ
يقول بوضوح: "رغم اعترافي با

 .  81الّسابق. ص
 حيث يقّرر استحالة الّتوفيق بين الّشريعة والّدستورّية.  135. راجع في المقابل ص99-76-34راجع كـتابه المذكور، ص -3
ولى، دار الّتنوير، بيروتيقول عب - 4

ٔ
نّي اجتماع منصوص"راجع كـتابه الّدين والّتدّين. طبعة ا

ٓ
لبنان،   -د الجواد ياسين: "الّتشريع القرا

 .  124. ص2012
 .  57. ص2008دمشق،  -محّمد الّشرفي، اإلسالم والحرّية: سوء الّتفاهم الّتاريخّي. طبعة ثانية، دار بترا للّنشر والّتوزيع، سوريا -5
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ات غّيب صفة ال�افر عن املعاهد �ش�ل �امل، و 
ّ

افعّية الغالبة  بالذ
ّ

- عّ�� عنھ بذي العهد. لكّن القراءة الش

لها ا�جمهور  تبّ�ي  املعاهد    -بدليل  قتل  منع  فبدل  املسلم،  ال  ال�افر  ع��  معطوفا  العهد  ذي  حكم  جعلت 

 با�حر�ّي منعت قتل املسلم بالذمّي. وستجد هذه "املساواة املفقودة" �عب��ها �� النّص القرآ�ّي أيضا.  

 في القرآن بین العموم والخصوص:نفي المساواة  -3-2
لت العبارة الّنبوّ�ة "ال يقتل مؤمن ب�افر وال ذو عهد �� عهده" محور صراع الّتأو�الت الفقهّية، فإّن  

ّ
ل�ن مث

ِة    20:  59ا�جدل األصو�ّ� انطلق أساسا من ا�حشر َجنَّ
ْ

ْ�َحاُب ا�
َ
ِة، أ َجنَّ

ْ
ْ�َحاُب ا�

َ
اِر َوأ ْ�َحاُب النَّ

َ
 َ�ْسَتِوي أ

َ
" ال

ھ لو قتل بھ، كما  
ّ
مّي، ألن

ّ
وا ��ذه اآلية "ع�� املنع من قتل املسلم بالذ

ّ
افعّية استدل

ّ
َفاِئُزوَن". ذلك أّن الش

ْ
ُهُم ال

ب�ن املسلم والذمّي" ُيقتل املسلُم باملسلم، كّنا قد سّو�نا  الذمّي باملسلم، وكما  ب�ن  1ُيقتل  . يدور االختالف 

غ
ّ
افعّية وا�حنفّية �� فل�ي الل

ّ
فظ أم باالستعمال،  الش

ّ
ة واألصول املتداخل�ن، فهل يتّم الّتقّيد بمقت��ى الل

غ��    �� "خفّيا"  مع�ى  أم  اهر 
ّ
الظ ا�حر�ّ�  املع�ى  هللا  يقصد  وهل  املساقات؟  سلطة  أم  الوضع  بحقيقة  أي 

العمق   إ��  ال�لم غالبا؟ ستقودنا هذه األسئلة  أم خّص كما يخّص  فظ ع�� عمومھ 
ّ
الل بقي  غموض؟ هل 

 و�ّ� لالختالف وصوال إ�� مسألة القياس �� ا�حدود. األص

تنتفي  فال  الوجوه،  �عض  من  ساوي 
ّ
الت املساواة  لفظ  إطالق   �� يكفي  ھ 

ّ
أن إذن  وأنصاره  اف�� 

ّ
الش يرى 

ّ� الّسالب (ال �ستوي) جزئّي موجب (استواء �� وجھ)، يقول  
ّ

 بانتفاء �ّل الوجوه، ألّن نقيض الك�
ّ
املساواة إال

يئ�ن، كما �� قولھ �عا�� (ال �ستوي أ�حاب الّنار  2صر للمقالة الّرسمّيةاآلمدي املنت
ّ

: "نفي املساواة ب�ن الش

وأ�حاب ا�جّنة) يقت��ي نفي االستواء �� جميع األمور عند أ�حابنا القائل�ن بالعموم خالفا أل�ي حنيفة، 

ھ قال: إذا وقع الّتفاوت ولو من وجھ واحد فقد و�� بالعمل بداللة ا
ّ
ھ إذا قال  فإن

ّ
فظ... حّجة أ�حابنا أن

ّ
لل

القائل: "ال مساواة ب�ن ز�د وعمرو" فالّنفي داخل ع�� مسّ�ى املساواة، فلو وجدت املساواة من وجھ ملا �ان  

فظ"
ّ
. قّيد القوُل بالعموم أ�حابھ فاضطّرهم إ�� �عميم  3مسّ�ى املساواة منتفيا، وهو خالف مقت��ى الل

الّتعم ثابتة مفادها ندرة  اآلية، و�ذا �ان هذا  ھ متعارض مع قاعدة أصولّية 
ّ
غة فإن

ّ
الل يم من�جما فعال مع 

غوّ�ة واملنطقّية  4ا�حفاظ ع�� مقت��ى الوضع وترجيح االستعمال عليھ
ّ
. حافظ ا�خالفون ع�� املنطلقات الل

�ي ستدّعمها املقالة الّتفس��ّية ح�ن تر�ط اآلية �سياق 
ّ
��ا الن��ّي والّتار��ّ�،  وأضافوا إل��ا قاعدة االستعمال ال

فتخّصص مداها الّدال�ّ�. إذ رأوا أّن االستواء ينقسم إ�� االستواء من �ّل وجھ واالستواء من �عض الوجوه،  

 وال بّد من استوا��ما �� أمر ّما ولو �� نفي ما سواهما ع��ما، و�الّتا�� "ال بّد �� اعتبار املساواة  
ّ
وما من شيئ�ن إال

ساوي من �ّل 
ّ
 وجھ، وعند ذلك، فيكفي �� نفي املساواة نفي االستواء من �عض الوجوه، ألّن نقيض من الت

 
صول الفقه. طبعة المعهد العلمّي الفرنسّي للّدراسات العربّية، دمشق،  -1

ٔ
بو الحسين البصري، المعتمد في ا

ٔ
 . 249. ص1. ج1964ا

ولى،   -2
ٔ
حكام. طبعة ا

ٔ
صول اال

ٔ
مدي، اإلحكام في ا

ٓ
صل يقول بالوقف ال بالعموم وال بالخصوص. راجع: سيف الّدين اال

ٔ
ّنه في اال

ٔ
رغم ا

 . 259. ص2. ج2003ّتوزيع، المملكة العربّية الّسعودّية، دار الّصميعي للّنشر وال
 .  303. ص2المصدر نفسه. ج -3
صول الّشريعة. طبعة مؤّسسة انتشارات وجاب دانشكاه، طهران -4

ٔ
ريعة إلى ا

ّ
.  1. ج1960إيران،  -راجع مثال: سّيد مرتضى، الذ

 . 208ص



ّمّي: 
ّ

ويالت    بين   قتل المسلم بالذ
ٔ
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ّ� املوجب جزئّي سالب، فثبت أّن نفي املساواة ال يقت��ي نفي املساواة من �ّل وجھ"
ّ

. قام ا�خالفون 1الك�

فت أّن  "عكس" البناء املنطقّي ع�� تلك القراءة، فبان عد   لقراءة ا�جمهور بما يمكن وسمھ بــ
ّ
رادها. والال

ّ
م اط

ما وجدنا الّرازي  
ّ
تلك القراءة لم تقنع عددا كب��ا من األصولّي�ن، فلم يكن األحناف وحدهم �� معارض��ا و�ن

ھ لو �ان إطالق لفظ املساواة يتحّقق من �عض الوجوه "لوجب إطالق لفظ املتساو��ن  
ّ
اف�ّ� يذهب إ�� أن

ّ
الش

شيئ�ن �ّل  ألّن  األشياء،  جميع  ومذ�ور�ن    ع��  معلوم�ن  �و��ما  من  األمور،  �عض   �� �ستو�ا  وأن  بّد  فال 

من �ّل    املساواة، فيستنتج من تقليب منطقّي "ُ�عت�� �� املساواة  2وموجودْين و�� سلب ما عداهما ع��ما"

ا�جزئّي" الك�ّ� هو  نقيض  ألّن  الوجوه،  �عض  االستواء من  نفي  املساواة  نفي   �� يكفي   .3الوجوه، وحينئذ: 

اف�ّ�، يقول البصري: "قد علمنا  
ّ

واعتمدت القراءة االع��الّية ع�� عل�ي الكالم والّتفس�� لدحض الّتأو�ل الش

ھ أراد: ال �ستو�ان �� �عض الّصفات... وقد ذكرنا �� اآلية االف��اق �� 
ّ
ات، فعلمنا أن

ّ
استواءهم �� صفات الذ

ھ يحيل بذلك  4الفوز، فيجب حمل اآلية عليھ"
ّ
اف�ّ�،  . إن

ّ
ع�� ا�جانب املغّيب من اآلية �� الّتأو�ل األصو�ّ� الش

 وهو عبارة "أ�حاب ا�جّنة هم الفائزون". 

وقد عدنا إ�� كتب الّتفس�� فوجدنا أّ��ا تخّصص اآلية عندما تر�طها بأسباب نزولها و�جوارها من اآليات،  

خروّي تمي��ا من هللا، وتبعدها عن الّسياق  بل حّ�ى عندما تقرؤها �املة �� غ�� تجزيئ، وتضعها �� إطارها األ 

 ا�جنائّي تمي��ا ب�ن البشر. 

وتّتفق كتب الّتفس�� ع�� أّن سورة ا�حشر ارتبط نزولها بقّصة إجالء ��ود ب�ي الّنض�� من املدينة �عد  

حد
ُ
و 5أ ناصرهم  ومن  املهاجر�ن  الفقراء  يمدح  دال�ّ�  تناظر  ع��  الّسورة  من  األو��  اآليات  وتقوم  �توّعد  ، 

ل اآلية  
ّ
الّنض��، وتمث ب�ي  ذين أغووا 

ّ
ال ا    20املنافق�ن 

ّ
مل ھ �عا�� 

ّ
أن الّرازي: "اعلم  تتو�جا لهذه املقابلة، يقول 

أرشد املؤمن�ن إ�� ما هو مص�ح��م يوم القيامة بقولھ (ولتنظر نفس ما قّدمت لغد) وهّدد ال�افر�ن بقولھ  

الف بّ�ن  أنفسهم)  فأ�ساهم  هللا  �سوا  ذين 
ّ
وأ�حاب  (ال الّنار  أ�حاب  �ستوي  (ال  فقال  الفر�ق�ن  ب�ن  رق 

الفائزون)" هم  ا�جّنة  أ�حاب  مقدار  6ا�جّنة،  بان  الّتار��ّ�  وسياقها  الن��ّي  بجوارها  اآلية  ر�طنا  فإذا   .

اف�� ليطّوعوها ما�عة لقتل املسلم بالذمّي، بل لو قرأنا  
ّ

ذي مارسھ عل��ا أ�حاب الش
ّ
العسف الّتأو��ّ� ال

قھ باملآل األخروّي املبّ�ن �� اآلية الّسابقة عل��ا  اآلية � 
ّ
ا�ي موّجها شطرها األّول إ�� �عل

ّ
املة وجدنا شطرها الث

�تيب. ولعّل هذه ا�حمولة الفقهّية املضافة إ�� اآلية  
ّ
ن لعدم املساواة   20�� ال�

ّ
�انت مللء الفراغ املرج�ّ� املقن

اف�� ر��ي هللا عنھ ��ذه اآلية ع�� أّن املسلم  ب�ن املسلم�ن وغ��هم �� القصاص. "وقد استدّل  
ّ

أ�حاب الش

. بيد أّن هذا االستدالل انب�ى ع�� "ترحيل"  7ال يقتل بال�افر وأّن الكّفار ال يمل�ون أموال املسلم�ن بالقهر"

 
مدي، اإلحكام. مصدر سابق. ج -1

ٓ
 .  304. ص2اال

صول الفقه. طبعة مصر، مؤّسسة الّرسالة [د.ت.]. جفخر الّدين ا -2
ٔ
 .  378. ص2لّرازي، المحصول في علم ا

 .  378المصدر نفسه. ص -3
صول الفقه. مصدر سابق. ج -4

ٔ
بو الحسين البصري، المعتمد في ا

ٔ
 .  250. ص1ا

 .  1092. ص28. ج2009لبنان،  -راجع: الّزمخشري، الكّشاف. طبعة ثالثة، دار المعرفة، بيروت -5
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مساواة" من العقيدة إ�� االجتماع مجاال، ومن الّسماء إ�� األرض م�انا، ومن اآلخرة إ�� الّدنيا  
ّ
زمانا، ومن  "الال

 .
ّ
 االختصاص الرّ�ا�ّي إ�� ا�حكم اإل�سا�ّي جهة ومحال

افعّية ع�� فكرة "ا�حّل"، ففي تقديره أّن    -ا�حنفّي –أّما الّسرخ��ي  
ّ

ذع للمقالة الش
ّ
فقد أّسس نقده الال

مولّية، "فإّن نفي املساواة بي��ما ع��    1من سورة ا�حشر وما شا��ها  20اآلية  
ّ

العموم  ال تحتمل القراءة الش

اف�� �� 2غ�� محتمل لعلمنا باملساواة بي��ما �� حكم الوجود واإل�سانّية والبشرّ�ة والّصورة"
ّ

. وقد أخطأ الش

ھ فيما  
ّ
ھ "سّوى فيما أثبتھ من حكم العموم ب�ن ما يحتمل العموم و��ن ما ال يحتملھ لعدم محل

ّ
تقديره، ألن

فظ    "ا�حّل"  .تبدو فكرتا "االحتمال" و3هو ا�حتمل"
ّ
ع�� درجة كب��ة من األهمّية، ألّ��ما تقّيدان عموم الل

 خّصص"
ّ
 4وتحرصان ع�� القيمة اإلجرائّية للقاعدة الفقهّية، لذلك �ان الفكر األصو�ّ� يرّدد "ما من عاّم إال

فظ أس�� املواضعة.  
ّ
 دليال ع�� ندرة بقاء العمومات �� شمولها، و�قاء الل

اف�� �سّوي ب�ن
ّ

نا    و�ذا �ان الش
ّ
فظ فإّن الّسرخ��ي �ستنجد بقاعدة مفادها أن

ّ
محتمل ا�حال ومحتمل الل

ذي هو مدفوع  
ّ
م وقصده، "ونحن نقول: فيما ذهب إليھ تحّقق ا�حرج ال

ّ
ف حرج اإلحاطة بإرادة املت�ل

َّ
�ل

ُ
ال ن

م ليعمل بھ فيما يحتمل العموم، واعتبار اإلرادة املغّ��ة للعموم 
ّ
 . 5عن حقيق��ا"وهو الوقوف ع�� مراد املت�ل

ذين  
ّ
الل غوّي 

ّ
الّتعليل�ن املنطقّي والل افعّية وا�حنفّية عن ت�افؤ 

ّ
الش ب�ن  أبانت املناظرة األصولّية  وهكذا 

وهو   كالنّية، 
ّ

والش الّصورّ�ة   �� مغرقة  صور  إ��  العم�ّ�  الفق�ّي  ا�خالف  وترحيل  مذهب،  �ّل  ��ما  ح 
ّ

�س�

�ا و�ن  األصو�ّ�  الفكر  ألّن  مع�وس،  فإّن ن  استدالل  ��ا    تقعيدّيا  �عا�ج  بنظرّ�ات  الفقيھ  مّد  وظيفتھ 

شريعّية املعّقدة، وقد انبثقت هذه املناظرة من تفس�� اآلية 
ّ
من سورة ا�حشر، ثّم خرجت    20الوضعّيات الت

مساواة وحدودها، وامتدادا لثنائّية ا�خاّص والعاّم  
ّ
عن الّتفس�� إ�� الّتأو�ل والّتأصيل، بحثا �� شمول الال

 ن مسالك الّداللة.  ضم

كتب   من  أخرى  مظاّن   �� املقّررة  القواعد  من  كث��  عن  هنا  وا�حنفّية  افعّية 
ّ

الش املقالتان  وخرجت 

املذهب�ن، م��ا ترجيح االستعمال ع�� الوضع �� ضبط داللة األلفاظ، و�� قاعدة قّررها غ�� عالم من تالميذ  

اف��
ّ

، وهو 7العراقّي�ن، إذ يرّدد الّسرخ��ي "ا�حّد بالقياس ال يثبت"، وم��ا منع القياس �� ا�حدود عند 6الش

ما يتعارض مع قياسهم قتل املسلم بالذمّي ع�� القصاص �� األطراف كما وّ�ح ابن رشد. مع ذلك أشاد  

�اث ا�حنفّي واعت��ه من�جما مع القانون ا�حديث من�جّيا، 
ّ
كريستيان ال�غ بمبدأ منع القياس �� ا�حدود �� ال�
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ل مبدأ من املبادئ ا�جوهرّ�ة �� القانون ا�جنائّي الغر�ّي ا�حديث"يق
ّ
، فال عقو�ة 1ول: "إّن حظر القياس يمث

 بقانون. ومنذ القديم "طّور [أبو حنيفة] حظر القياس �� املسائل ا�جنائّية �حماية حرّ�ة األفراد  
ّ
شرعّية إال

ا�حنفّي إذن من "ا�حداثة" القانونّية من�جّيا من خالل    . يق��ب التّيار 2من الّسلطة القمعّية ألجهزة الّدولة"

الّدين واملن�لة   الّنظر عن  العقاب بقطع   �� �� ا�حدود، ومضمونّيا من خالل إقرار املساواة  القياس  رفض 

�اث الفق�ّي اإلسالمّي و�انت الّسيا
ّ
ْم يقع تطو�ر هذين املبدأين "ا�حداثّي�ن" �� ال�

َ
دة  االجتماعّية. ولكن، ِلَم ل

افعّية؟ يمّر ا�جواب ع�� الّنظر �� األ�عاد ا�حضارّ�ة ملسألة قتل املسلم بالذمّي. 
ّ

 للمقالة الش

 صراع الحضارات/األدیان:  -4

حشد الب��قي عددا �خما من األخبار عن الّن�ّي واآلثار عن الّ�حابة لالستدالل ع�� شرعّية منع قتل  

اب هّم بقْتل مسلم  املسلم بالذّمّي �� الّتار�خ الّتأسي��ّي لإلسالم
ّ
. ونقل خ��ا مكّررا مفاده أّن عمر بن ا�خط

�ان قد قَتل ذمّيا فراجعھ �عض الّ�حابة. وّمما لھ داللة �عليل الّ�حا�ّي تلك املراجعة �عدم �ساوي املسلم  

� ثّم دعا أبا عب
ّ

ا�ي �العبد لألّول، "قال أبو عبيدة بن ا�جّراح: ليس ذلك لك. فص�
ّ
يدة فقال:  وغ�� املسلم، فالث

تل عبدا لھ أكنَت قاتلھ بھ؟ فصمت عمر ر��ي هللا عنھ، 
َ
لَم زعْمَت ال أقُتلھ بھ؟ فقال أبو عبيدة: أرأيت لو ق

عليھ" ظا 
ّ
مغل دينار  بألف  عليھ  ق��ى  الّ�حا�ّي  3ثّم  استدالل  ش�ل  ع��  للوقوف  فرصة  ا�خ��  لنا  ر 

ّ
يوف  .

أبو عبيدة إذ لم �ستحضر عمر وال  الفتوى،  ��ا    أصولّيا ع��  �ي تمت�� 
ّ
ال الكث��ة  واحدا من تلك األحاديث 

ك  
ّ

نسب إ�� الّن�ّي ا�حكم ونقيضھ كما رأينا، بل إّن عمرا هّم بقتل املعتدي مّما �شك
َ
�ي ت

ّ
املدّونات الفقهّية وال

ا أو  �� �ّحة �ّل تلك املروّ�ات و�رّجح أّ��ا ظهرت �عدّيا مللء فراغ �شري�ّ� أو توج��ھ بما يخدم متخّيال شعبيّ 

ھ صيغ بنفس املراحل الّسابقة مع �غي��  
ّ
توّجها رسمّيا للّدولة. ومّما يضاعف الشّك �� �ّحة ا�خ�� نفسھ أن

: هّم بقتل املعتدي فراجعھ �حا�ّي أو أك�� ف��اجع. وتحيلنا  4الفواعل، ليلعب عثمان بن عّفان دور عمر

شري 
ّ
ع ليس النّص بقدر ما هو حاجة "الفاعل�ن املركزّ��ن"  هذه البنية القصصّية املتخّيلة إ�� أّن الفاعل �� الت

و�تدّعم هذا الّتعليل بما   �� ا�حضارة اإلسالمّية إ�� قانون يضمن للمتفّوق تفّوقھ و�حافظ عليھ و�كّرسھ،

سامح بقّوة الّدولة، ف
ّ
أشار إ�� تحّول املسلم�ن منذ عمر بن عبد  ذهب إليھ قولدز��ر ح�ن ر�ط منسوب الت

سامح الّدي�ّي إزاء ال��ود والنصارى 
ّ
،"وا�حار�ون املنتشرون �� أصقاع �عيدة (أي ا�حاكمون  5العز�ز عن الت

للمناطق   األصلّي�ن  ان 
ّ
الس� مع  وعالقا��م  الّداخ��  اجتماعهم  م 

ّ
تنظ قوان�ن  إ��  حاجة   �� �انوا  ا�جدد) 
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�اء وا�حاجة"املفتوحة. ولم يكن املرجُع الفق�ّي �عاليَم الّسابق�ن بقدر ما  
ّ

: يقصد عدولهم عن الّن�ج  1�ان الذ

 القرآ�ّي والّسلفّي نحو ما أسماه "السيف من أجل ا�جنس العر�ّي".  

و�ذا عدنا إ�� تار�خ األقلّيات �� اإلسالم وجدنا إجماع الّدارس�ن ع�� تراوحھ فعال ب�ن الّتعا�ش واح��ام  

، "فل�ن تمّتعت هذه األقلّيات بضمانات تّتصل بأم��ا  2ةاملعتقد من جهة، والّ��ميش واالزدراء من جهة ثاني

وممتل�ا��ا و�حرّ���ا �� ممارسة طقوسها وعبادا��ا، فقد �انت �� نفس الوقت عرضة ملمارسات تمي��ّية شبھ  

والقانونّية" والّسياسّية  االجتماعّية  األصعدة  ع��  حّد  .  3عدوانّية  تصل  "الّضمانات"  تلك  �انت  هل  ولكن 

ل املمارسات العدوانّية و�� أّي إطار تتنّ�ل؟  املساوا
ّ
 ة؟ ثّم كيف �عل

ال�ي احتقار غ�� املسلم باإلسالم الّتار��ّ� معت��ا أّن "ما ُ�سّ�ى بأح�ام أهل الذّمة �انت،   
ّ
ير�ط محّمد الط

ارع"
ّ

الش مقاصد  عن  انحرافا  واالستفزازّ�ة،  االحتقارّ�ة  أش�الها  من  كث��  ا�حك4��  هذا  دفعھ  إ��  .وقد  م 

"تنقية" اإلسالم من �ّل مفاضلة ب�ن األديان، و��� إسقاط مفاهيم الّتعّددّية واملساواة والّنظم الفدرالّية ع��  

�ي يمكن أن �عت��ها دستور أّول دولة أقيمت �� اإلسالم  
ّ
ارع"، استشّفها من �حيفة املدينة "ال

ّ
"مقاصد الش

�شاء مجتمع واحد، �عّددي األديان والهوّ�ات، ع�� أساس  ع�� الّنمط الّتعّددّي... هدف الّ�حيفة... هو إ

اليوم" "الفدرالّية"  بالّنظم  تماما  إ�� 5الّتضامن والعدل واملساواة، وهذا نظام شبيھ  الّتصّور  . ودفعھ هذا 

استنقاص" أّي  ع��  تحتوي  وال  الّتعو�ض  "�ع�ي  باعتبارها  ا�جز�ة  ��  6تأو�ل  القرآن  من�جّية  اخ��ال  و���   ،

سننھ  التّ  من  سّنة  إ��  عودة  هو  لإلسالم  سبة 
ّ
بالن ا�حوار  "إّن  يقول:  ا�حوار،   �� املسلم  غ��  مع  عامل 

رعّية"
ّ

. و�ضيف �� مقال "اإلسالم وا�حوار الّدي�ّي": "القرآن... �عت�� نفسھ امتدادا للكتابات املقّدسة  7الش

إ�� آخره ال  8الّسابقة" أّولھ  القرآن حوارا من  أّن اعتبار  النّص،  . غ��  يصمد �عملّية استقراء �سيطة لهذا 

ھ يصعب االع��اف للقرآن بحوار حقيقّي، ألّن �ّل حوار يف��ض وجود طرف�ن  
ّ
و�ضيف ا�حاِور �� هذا املقال أن

قادر�ن ع�� الّتخاطب فيما بي��ما، بينما القرآن ال يفعل أك�� من اإلقرار بالفروقات املوجودة ب�ن البشر،  

العقائدّي، فخطاب القرآن قائم ع�� األمر، وما أّسسھ من عالقات سلمّية مع اآلخر�ن    وخاّصة �� املستوى 
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ليس حوارا بل والء الّضعيف لألقوى، فال حوار �� غياب الّت�افؤ، لذا يتساءل هذا ا�حاور �� صيغة الّنفي:  

 .1"هل استطاع هذا "ا�حوار" أن يجد �عب��ه �� الّتار�خ؟"

الّتمجيد مل با�حداثة بما �� "بوتقة  �عد �ّل هذا  ق 
ّ
الّتعل إ��  ال�ي يدعو 

ّ
الط القرآن راح   �� ن�جّية ا�حوار 

�ي   2صهر"
ّ
املة" ال

ّ
و�ر�ط ب�ن حقيقة أّن هللا لم يخاطب �شرا دون �شر وحتمّية االنخراط �� "األخالقّية الش

املة أّن  
ّ

ا�حداثة العاملّية انبنت ع��  أفرز��ا منظومة غر�بة عّنا. وهو يقصد ببوتقة الّصهر واألخالقّية الش

حقوق اإل�سان �� صيغة �ونّية، فراح يتحّدث �� ل�جة غنائّية عن أّن الّتن�يل تواُصل ال يقبل الفصل، وأّن 

واإلسالم واملسيحّية  ال��ودّية  أي  الث، 
ّ
الث �ّل   3الّديانات  إاله   

ّ
"فا� يلغيھ،  وال  الّسابق  م��ا  حق 

ّ
الال يكّمل 

ر �� خلط ب�ن ا�حداثة واألديان، ألّن ا�حداثة  4د أن يحتكره ويستأثر بھ"الّناس، ال يحّق ألح
ّ

، وهنا يقع املفك

يحّدد   أن  أورو�ّية احتقارّ�ة دون  �عرة استعمارّ�ة  ينكر وجود  دي�ّي، وهو ال  كيفّية    -عملّيا-نظام فكرّي ال 

ع
ّ

وب الّضعيفة، وهو أج�� ما ي�ون ��  الّتعامل معها ملنع "بوتقة الّصهر" من أن تتحّول إ�� "بوتقة قهر" الش

 الّنظام العاملّي ا�حديث.  

افعّية القاضية بتحا��ي تطبيق ا�حّد ع�� املسلم املعتدي ع�� غ��  
ّ

يجب اإلقرار بأّن سيادة الفتوى الش

ع�ّي بفقھ يضمن للمسلم/الفرد حصانة دينّية ول�جماعة فخرا حضارّ�ا  
ّ

املسلم �عّ�� عن الّرضا الّرس�ّي والش

م األنا ا�حضارّي"،    أو
ّ

�جسّية ا�حضارّ�ة" أو ش�ل من أش�ال "ت�خ
ّ
ثقافّيا، ف�ي �عّ�� إذن عن نوع من "الن

م حكرا ع�� ا�حضارة اإلسالمّية وال ع�� أح�ام شريع��ا، إذ نقرأ �� "الّتلمود" ما يتجاوز  
ّ

وليس هذا الّت�خ

�جسّية إ�� العصبّية للعنصر ال��ودّي، ونكتفي باإل�حاحات
ّ
 الّتالية:   الن

 )58"إذا ضرب وث�ّي ��ودّيا، توّجب قتل الوث�ّي". (س��در�ن:  -

 )58"ال يتوّجب ع�� ال��ودّي أن يدفع لوث�ّي أجور عمل" (س��در�ن،  -

 ) 57، (س��در�نعندما يقتل ال��ودّي وثنّيا ال تتوّجب عليھ عقو�ة املوت  -

األح�ام   هذه  مثل  �سّرب  إم�ان  إن�ار  يمكن  ثقافة  وال  إ��  ال��ودّية  قافة 
ّ
الث من  اآلخر  تجاه  العدوانّية 

اإلسالم، فثقافة ا�جتمعات الّدينّية �� جماع مختلف تأو�الت النّص املقّدس وما أضيف إليھ من أخبار.  

ويش�� بندكت أندرسن �� هذا املستوى إ�� أّن "ا�جماعات الكالسيكّية الك��ى جميعها �انت تتصّور أّ��ا �� 

د �� دراستھ ل�جماعات الّدينّية 5أر��ّي" �ون، ع�� وسيط لغة مقّدسة مرتبطة بنظام قّوة فوق مركز ال
ّ

. و�ؤك

البوذّي –الك��ى   والعالم  املسي�ّ�  والعالم  اإلسالم  أّمة  بھ    -و��  سم 
ّ
تت ذي 

ّ
ال َر��ّي 

َ
امل شبھ  ا�ع 

ّ
"الط ع�� 
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ّ
 . 155عيال هللا. مرجع سابق. صمحّمد الط

و غير متدّين، مّما يجعل -3
ٔ
ن يدري. هذا المشروع ال يستوعب إذن من هو خارج عن هذه الّديانات ا

ٔ
 ه إقصائّيا دون ا

البي،  -4
ّ
 . 154عيال هللا. مرجع سابق. صمحّمد الط

ولى، شركة قدمش للّنشر  -5
ٔ
صل القومّية وانتشارها. ترجمة ثائر ديب. طبعة ا

ٔ
ّمالت في ا

ٔ
ندرسن، الجماعات المتخّيلة: تا

ٔ
بندكت ا

 . 57. ص2009لبنان،  -والّتوزيع، بيروت
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. إذن يظّل �ّل حوار ب�ن األديان عقيما  1ھ"القومّية، وع�� جذورها الّضار�ة �� تر�ة ا�خوف من اآلخر وكراهّيت

وعبثّيا دون استحضار هذا "املتخّيل الّرادي�ا�ّ�"، واالستفادة من تار�خ األديان املقارن. ع�� أّن إذابة جليد  

ف ع�� شروط من أهّمها إقصاء �ّل القوان�ن املنطو�ة ع�� احتقار ذي أسس دينّية أو عرقّية  
ّ
الكراهّية يتوق

ل لبنة أو�� أساسّية. و�� ا�جال اإلسالمّي، يمكن اعتبار اإلفتاء   أو جنسّية،
ّ
ولن ي�ون ذلك �افيا لكّنھ سيمث

بھ   سم 
ّ
تت مر��ّي"  ومتخّيل "شبھ  ال�ون  �� مركز  نفَسھ  املسلم  لتصّور  ا�ع�اسا  بالذمّي  املسلم  قتل  �عدم 

 القومّية القائمة ع�� العداء. 

، بل �� �ّل مسألة،  2نّص الّدي�ّي وراء اختالف الفقهاء �� املسألةو�ناء ع�� ما تقّدم ال يمكن أن ي�ون ال

ما وراء هذا  
ّ
ھ من الّ�خف أن �عتقد أّن هللا والّرسول يقوالن القول ونقيضھ �� �ّل جزئّية �شريعّية. و�ن

ّ
ألن

اهر الّنق�ّ� املصطنع أنظمة اجتماعّية تتصارع
ّ
شريعّية وتختلف تقديرا��ا  ، ورؤى تبحث عن الّنجاعة  3الظ

ّ
الت

لوجھ   تصّورهما  تباين  مسألتنا   �� وا�حنفّية  افعّية 
ّ

الش املقار�ت�ن  ب�ن  ا�حقيقّي  االختالف  فمحّك  لألص�ح. 

الّدين   القائمة ع��  الهوّ�ة  أو  ات اإلسالمّية 
ّ

الذ اف�ّ� ضرورة تحص�ن 
ّ

الش املص�حة ا�حضارّ�ة لألّمة، فرأى 

 حنيفة بفائدة استقطاب اآلخر �� مجتمع عرا�ّ� متداخل األعراق.    ، �� ح�ن آمن أبو 4والعرو�ة

 الخاتمة:  -5

�اث اإلسالمّي، وهو اختالف داّل ع��  
ّ
كشفت مسألة "قتل املسلم بالذّمّي" عمق االختالف الفق�ّي �� ال�

وا�جغر  والّديمغرافّية  العمرانّية  املتغّ��ات  من  �جملة  خضوعھ  بمع�ى  بوضوح،  شريع 
ّ
الت افّية  تار�خّية 

والّسياسّية وغ��ها. وُيعزى هذا االختالف أساسا إ�� تباين وجهات نظر الفاعل�ن املركزّ��ن إ�� ما هو "أص�ح"  

ل  
ّ
لألّمة أو ل�حضارة، ول�ن �ان هؤالء الفاعلون �� البدء أفرادا يفتون �ش�ل عفوّي، فقد استبدلوا �عد �ش�

هات ا�جماعة أو الّدولة، وال تقبل قرارا��ا الّنقض. فال  املذاهب وا�غالقها بمؤّسسات رسمّية �عّ�� عن توّج 

مع�ى إذن لوسم �ّل تفصيالت العملّية الفقهّية بالقداسة، وال وجاهة �� �عليل االختالف الفق�ّي �عليال لغوّ�ا  

ا ير�ط الفتوى ونقيضها بنّص نبوّي أو أثر عن وجوه الّ�حابة، إّن مختلف ا�حديث واآلثار معّ�� عن  
ّ
جاف
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ٔ
المؤّرخون الّتقليدّيون للّتشريع اإلسالمّي على تعليل اختالف الفقهاء تعليال نصّيا يحجب اال

ة غالبها من الّنصوص، وهي بلغة العرب، وفي اقتضاءات  
ّ
دل

ٔ
 االختالف الفقهّي الحتمّي: "إّن اال

ّ
ة. يقول ابن خلدون معلال

ّ
دل

ٔ
وتدافع اال

لفاظها لكـثير م
ٔ
حكام الّشرعّية اختالف بينهم معروف". المقّدمة. طبعة دار الجيل، بيروتا

ٔ
لبنان، [د.ت.].   -ن معانيها وخصوصا اال

 .   494ص
ّن الفقه بناء اجتماعّي للّشريعة، فقد   -3

ٔ
سباب اختالف الفقهاء في اإلسالم وانتهى إلى ا

ٔ
قام محّمد خالد مسعود بدراسة عميقة ال

La diversité dans le fiqh en tant que  fuqaha:-Ikhtilaf al"استنبط الفقهاء الّشريعة بالعود إلى سياقهم االجتماعّي". راجع 
FR.pdf.-MKM-e. https://arabic.musawah.org/sites/default/files/Wantedconstruction social 85ص. 

ن الخالصة: "هكذا تتداخل العروبة بالقرشّية وتتوّحد كلتاهما  -4
ٓ
قا على إصرار الّشافعي على عروبة القرا

ّ
بو زيد معل

ٔ
يقول نصر حامد ا

ذي يرفض العقالنّية، وينفر من ال
ّ
سيس االيديولوجّية  ّتفكير المنطقّي االعتزالّي". راجع: بالمنحى الفكرّي المحافظ ال

ٔ
اإلمام الّشافعي وتا

 . 64. ص1996مصر،  -الوسطّية. طبعة ثانية، مكـتبة مدبولي، القاهرة
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االختالف  مت بھ  ف 
ّ
غل ذي 

ّ
ال الن��ّي  فالّرداء  ريعة، 

ّ
الش و�عّقل  األح�ام  �عليل  من  ينفر  سائد  جم�ّ�  خّيل 

 الفق�ّي هو �� الواقع غطاء وه�ّي �عّ�� عن حاجة ا�جماعة إ�� االعتصام بحبل الوحدة.

باستحضار املعا�ي  استبطن  قوّ�ا،  شري�ّ� 
ّ
الت ا�جال   �� الّتأو��ّ�  الفعل  �ان  البدء،  م    �� 

ّ
املت�ل مقاصد 

لة للمع�ى املقصود، وهو غ�� املع�ى ا�حر�ّ� املباشر غالبا، واستنبط األح�ام  
ّ
الّراجحة وعناصر الّسياق املش�

وفق ثنائّيات ا�حقيقة وا�جاز وا�خاّص والعاّم والوضع واالستعمال... لم �سلم هذا الفعل الّتأو��ّ� طبعا من  

�جسّية ا�حضارّ�ة"، لكّنھ صهر �ّل العناصر املقامّية ا�خارجّية  توجيھ أدبّيات املذهب وطبيعة ا�جتم
ّ
ع و"الن

داخل خطاب فق�ّي نجح قرونا �� توجيھ ا�حياة القانونّية �� ا�جال اإلسالمّي، بل امتّدت فاعلّيتھ إ�� الو��  

را �� القديم ثّم ��اوى  الفردّي للمؤمن والو�� ا�جم�ّ� ذاتھ. وقد ُينظر إ�� هذا اإلرث الفق�ّي باعتباره أّدى دو 

�اث وا�حداثة ��  
ّ
تحت ضر�ات ا�حداثة والعقالنّية. وقد ي�ون من اإلجحاف تصّور وجود جدار عازل ب�ن ال�

املسألة ا�جنائّية. إذ �ان األحناف سابق�ن عصرهم ح�ن نفروا من القياس �� ا�حدود رغم أّ��م أهل القياس، 

ماعّية وا�جنسّية �� إقامة ا�حدود، �ان الّنفور واإللغاء �سبّي�ن كما  وح�ن ألغوا االعتبارات الّدينّية واالجت

وّ�حنا �� عملنا، لكّنھ �ان يمكن أن ي�ون أرضّية جّيدة للّتجديد القانو�ّي من الّداخل، بيد أّن ما وقع عملّيا  

افعّية طا�عا رسمّيا
ّ

باعتبارها مقالة    هو أّن أطروحات العراقّي�ن هّمشت ع�� الّتدر�ج واكتست املقالة الش

 "ا�جمهور". 

وتنطوي سيادة حكم منع القصاص ب�ن املسلم وغ��ه ع�� قدر كب�� من الّتفاضل الّدي�ّي، و�بدو أّن �ّل  

ا�جتمعات الّدينّية تحّصن ذا��ا بأمثال هذه األح�ام، ا�حداثة نفُسها أنتجت نظاما عاملّيا يبالغ �� إخضاع  

الّتحديث القانو�ّي يجب أن �س�� جنبا إ�� جنب مع الّتحديث األخال�ّ�؟ الّضعيف للقوّي. هل �ع�ي ذلك أّن  

 أم إّن "الّتدافع" ب�ن األمم �و�ّي أبدّي؟  
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 :المراجعالمصار و
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