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Abstract

The jurists have consensus that a Muslim blasphemer must be given death
punishment. However, they differed on the punishment of non-Muslim blasphemer.
Majority of the jurists, such as Malikīs, Shafi’is and Ḥanbalis, opine that a nonMuslim blasphemer should be given death punishment, because committing
blasphemy terminates his agreement with the Islamic state. The Hanafis claim that
the blasphemer’s agreement remains intact and is not terminated, therefore he will
be dealt with under the notion of Siyasah. Furthermore, the jurists disagreed on the
repentance of the blasphemer as well. In plethora of views and arguments, the thing
which seems of much importance is to explore the legal effective cause (ʽIllah)
behind these verdicts, and to see whether it is the apostasy-cum-blasphemy, or one
of them, or blasphemy per se. The determination of a precise cause will enable us to
comprehend the legal rules revolving around it. The purpose of this study is not to
analyze the arguments of each opinion; rather, it aims to disclose the effective cause
as determined by different schools of law, to streamline all the legal rules.
Keywords: Blasphemy, ʽIllah, Repentance, Ḥadd, Siyasah

 كما اتفق اجلمهور من ادلالكية والشافعية واحلنابلة،)1(سب الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص فإنو يُقتل
ّ اتفق الفقهاء على أف ادلسلم إذا
 فال ينتقض، وخالف احلنفية يف ذلك،سب الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص فإنو يقتل ألجل نقض عهده
ّ على أف الكافر كذلك إذا
 فيقتلو سياسة لو كاف الذمي متعوداً أو، بل األمر يف ذلك إىل اإلماـ، وال يتحتم قتلو،الساب
عندىم عهد الذمي
ّ
.يعزر
ًرلاىرا
ّ  بل، فإنو ال يتعُت قتلو،السب لغفلة أو غيظ أو محق
ّ  ولكن لو صدر عنو،ابلسب
ّ
 ويرى ادلالكية واحلنابلة عدـ،الساب ادلسلم قبوؿ توبتو
 فَتى احلنفية والشافعية يف،الساب كذلك
مث اختلفوا يف توبة
ّ
ّ
 ويرى احلنابلة أنو ال تقبل توبتو، أما الذمي؛ فذىب اجلمهور غَت احلنابلة إىل قبوؿ توبتو ابإلسالـ،قبوؿ توبتو
.)2(ابإلسالـ ويقتل مع إسالمو
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يتحَت بكثرة النقوؿ الواردة عن أصحاب ادلذىب ،ونرى كثَتاً من الفقهاء
والناظر يف حكم
الساب يف كتب الفقهاء ّ
ّ
كل مذىب ،وجيب على الفقيو أف ينظر
يبحثوف عن اجلزئيات الواردة يف كل مذىب ،وال يلتفتوف إىل علّة القتل يف ّ
إىل العلّة قبل النظر يف اجلزئيات الواردة يف ادلذىب ،فإف تعيُت العلة جيمع اجلزئيات ربت أصل واحد يدور حولو رحى
اجلزئيات ،وىذه العلة أحياانً تكوف منصوصاً عليها من أئمة ادلذىب ،وأحياانً تستنبط من خالؿ النظر يف اجلزئيات
الواردة.
ادلبحث األول :مسائل متهيدية

الفرع األول :اختالف العلماء يف ادلسائل ادلتعلقة ابلساب اتبع لالختالف يف العلة:

الساب.
السب ،كلها اتبعة للخالؼ يف علّة قتل
ّ
اخلالفات اليت أشران إليها يف مسألة ّ
للردة ،وجب أف نقوؿ بقبوؿ توبتو ،قاؿ ابن تيمية :أما
فلو قلنا مثالً :إف
لردتو أو لسبّو ادلتضمن ّ
الساب ادلسلم يقتل ّ
ّ
من استتاب الساب ﵁ ولرسولو فمأخذه أف ذلك من أنواع الردة(.)3
السب ادلتضمن للكفر ،وجب كذلك أف نقوؿ بقتلو مع القوؿ بقبوؿ توبتو إذا اتب؛
ولو قلنا أبنو يُقتل خلصوص
ّ
لزواؿ الكفر ادلقتضي للقتل.
بغض النظر عن كونو كفراً لزـ أف نقوؿ بعدـ قبوؿ توبتو،
السب أو أذى الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلصّ ،
ولو قلنا :إنو يقتل خلصوص ّ
الساب.
وأبنو ال أثر للتوبة يف سقوط القتل عن
ّ
وكذلك لو قلنا أبنو يقتل ألجل حق آدمي.
الساب ليس ألجل الكفر األصلي ،بل لشيء آخر؛ ألف الكافر األصلي
ىذا ،مع أف العلماء متفقوف على أف قتل
ّ
ِ
ادلن عليو والفداء على خالؼ يف ذلك وإذا كاف كتابياً فإنو جيوز
احلريب إذا أُسر فإنو ّ
يتخَت اإلماـ يف قتلو واسًتقاقو و ّ
الساب خيالف الكافر األصلي يف مجيع ىذه األحكاـ ،فتُقتل
عقد اجلزية معو ،كما أف ادلرأة ال تقتل للكفر األصلي ،و ّ
يتعُت قتلو ،فيعلم من ىذا أف قتل الساب ليس ألجل
خيَت اإلماـ يف
الساب بل ّ
السب ،وال ّ
ّ
ادلرأة عند اجلمهور ألجل ّ
()4
السب .
خالص الكفر بل دلا تضمنو من خصوص ّ
الردة أو خصوص ّ
الساب يقتل حداً لزـ أف نقوؿ بقتلو ولو اتب ،ولو قلنا :إنو
وأنيت إىل مسألة العلّة بعبارة أخرى :فنقوؿ :لو قلنا إف
ّ
يُقتل كفراً لزـ أف نقوؿ بقبوؿ توبتو ،وىذا ما ذكره القاضي يف الشفا(.)5
الفرع الثاين :تسمية الشيء حدًّا ال مينع سقوطه ابإلسالم
وبٌت القاضي عياض قبوؿ التوبة وعدـ قبوذلا على كوف القتل ح ّدا أو كفراً ،فعلى القوؿ بقتلو كفراً يسقط القتل
ابإلسالـ ،وعلى القوؿ بقتلو حدِّا ال يسقط القتل ابإلسالـ.
ورد السبكي ذلك معلّال أنو ال تالزـ بُت كوف العقوبة حدِّا وبُت عدـ سقوطها ابإلسالـ ،فال يلزـ من كوف قتل ادلرت ّد
ّ
الردة ابإلسالـ؛ ألف اإلسالـ أعلى،
حداً أف ال يسقط ابلتوبة ،وال يلزـ من عدـ سقوط احل ّد ابلتوبة أف ال يسقط حد ّ
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ِِ
ين َك َفُروا إِ ْف يػَْنػتَػ ُهوا يػُ ْغ َف ْر َذلُْم َما
فيسقط القتل عن ادلرت ّد ابإلسالـ مع كونو حدِّا ،وذلك لقوؿ هللا عز وجل﴿ :قُ ْل للَّذ َ
ف﴾( ،)7(،)6كما أهنم اختلفوا يف ح ّد الزان ىل يسقط ابلتوبة أـ ال؟ مع اإلمجاع على تسميتو حداً(.)8
قَ ْد َسلَ َ
ومثّل ابن عابدين لذلك أيضاً حب ّد الزان ،فإنو يسقط يف بعض الصور بعد الثبوت ،مثل ما إذا ثبت ح ّد الزان على

شخص إبقراره ،مث رجع ،فإف احل ّد يسقط عنو عند احلنفية( ،)9وىذا ال ينايف كونو حداً(.)10
مث ذكر السبكي زلمالً لقوؿ القاضي قائالً" :وديكن أتويل كالـ القاضي على فرض اخلالؼ فيما إذا أسلم ،ال فيما

قبل ذلك"(.)11
ومعٌت ىذا الكالـ أنو إذا اتب الساب وأسلم فلو قلنا بقتلو ألجل الكفر لزـ أف نقبل توبتو؛ ألنو زاؿ الكفر ِ
ادلقتضي
ّ
حدا لزـ أف نقوؿ بعدـ سقوط القتل عنو ،وىذا معٌت معترب ،فاخلالؼ لفظي ،والعربة للمعاين.
للقتل ،ولو قلنا بقتلو ً
الفرع الثالث :عبارات الفقهاء يف علة قتل الساب

صرحوا بو يف علة الراب ،بل يستخرج
يصرحوا على ما ذكران بعبارة علة قتل
ّ
الساب مثل ما ّ
ليعلم أف أكثر العلماء مل ّ
ذلك من كالمهم يف ىذا السياؽ واإلشارات الواردة يف عباراهتم ،وبعد تعيُت العلّة عند العلماء يسهل علينا فهم
مذاىبهم.
وسنذكر فيما يلي ثالثة آراء:
السب ادلتضمن للردة.
السب أو ّ
الرأي األوؿ :الردة مع ّ
الردة والسب كالمها على سبيل االنفراد.
الرأي الثاينّ :
الساب يقتل حداً.
السب ،وقد ورد عند بعضهم بعبارة أف
ّ
الرأي الثالث :خصوص ّ
ونفًتض ىهنا افًتاضات اتلية:
ابلسب يف مجيع الصور.
 -1إف القوؿ األوؿ يستلزـ قبوؿ توبة ادلسلم ،وعدـ تعُت قتل الكافر
ّ
 -2إف القوؿ الثاين يستلزـ قبوؿ توبة ادلسلم وقتل الذمي الساب ،وقبوؿ توبتو ابإلسالـ.
الساب ،أما
الساب ادلسلم ،كما أنو يستلزـ القوؿ بتعُت قتل الذمي
 -3إف القوؿ الثالث يستلزـ عدـ قبوؿ توبة
ّ
ّ
قبوؿ توبتو ابإلسالـ فال يستلزمو.
وال ب ّد من افًتاض ما ذكران؛ ألف الفقهاء أشاروا بتعبَتات سلتلفة إىل علّة القتل ،فقد يتوافق عبارة عديد من الفقهاء
تقرر
مع اختالؼ النتائج ،فنحن ال ننظر إىل ما تقتضيو ظواىر ألفاظهم ،بل ننظر إىل أصوذلم وإىل الرأي الذي ّ
عندىم .فعلى سبيل ادلثاؿ:
الساب يُقتل حداً ،ولكن ادلالكية واحلنابلة أرادوا بذلك أنو ال
كل من احلنفية وادلالكية والشافعية واحلنابلة أف
ّ
ّ
صرح ّ
تقبل توبتو؛ ألف احل ّد ال يسقط ابلتوبة ،واحلنفية والشافعية ّقرروا أف تسميتو حداً ال يستلزـ القوؿ بعدـ قبوؿ التوبة،
فذىبوا إىل قبوؿ توبتو مع تسميتو حدِّا
السب
السب ،ولكن الشافعية أرادوا بذلك خصوص
الساب يُقتل خلصوص
صرحوا أبف
ّ
ّ
ّ
كما أف الشافعية واحلنابلة ّ
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ردة.
بغض النظر عن كونو ّ
ادلتضمن ّ
السب ّ
للردة فقبلوا توبة الساب ادلسلم ،واحلنابلة أرادوا بذلك خصوص ّ
فال ننظر إىل األلفاظ وادلباين ،بل ننظر إىل ادلقاصد وادلعاين.
ادلبحث الثاين :أقوال الفقهاء يف علة قتل الساب

وبعد ذكر ىذه ادلباحث التمهيدية نذكر األقواؿ ادلختلفة يف علة القتل فيما يلي.

القول األول :الردة مع السب أو السب ادلتضمن للردة
الفرع األول :الرأي والقائلون به:

للردة(.)12
السب كالمها ،وأف
يرى احلنفية يف ادلشهور عندىم أف علّة قتل
الساب يقتل ً
حدا ّ
الساب ىو ّ
ّ
ّ
الردة و ّ
نص على ذلك أبو يوسف يف كتاب اخلراج فقاؿ" :وأديا رجل مسلم سب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أو كذبو أو عابو أو تنقصو،
ّ
الساب القتل ألجل الكفر ،وليس ادلراد بو
فقد كفر اب﵁ وابنت منو زوجتو ،فإف اتب وإال قتل"( ،)13فأوجب على
ّ
الكفر األصلي بل الكفر بعد اإلسالـ.
()16

ونص الطحاوي يف سلتصره( ،)14ويف سلتصر اختالؼ العلماء( ،)15والسغدي يف فتاواه
ّ
ادلرت ّد ،ويفعل بو ما يفعل ابدلرت ّدين.
السب عن غيظ ومحق فإنو ال ينتقض
كما ّ
يدؿ على ذلك أف متوف الفقو احلنفي متفقة على أف الذمي إذا صدر عنو ّ
الساب ليس إال ال ّردة ،فإنو لو كاف خصوص
يعزر( ،)17وىذا يعٍت ابلضرورة أف علّة قتل
عهده ،وال يُقتل بذلك بل ّ
ّ
السب علّة لوجب أف يقاؿ بقتل الذمي.
ّ
ِ
الردة ادلوجبة للقتل ،وإال لكاف ح ّده
السب عندان ،بل لكونو من جزئيات ّ
القتل ليس خلصوص ّ
قاؿ ابن عابدين" :إف َ
القتل وإف كاف ذميّاً"(.)18
الساب ىو الردة والشتم معاً ،فبذلك اجتمعت على قتلو علّتاف ،وال مانع من توارد
فادلذىب عند احلنفية يف علة قتل
ّ
علتُت على معلوؿ و ٍ
احد(.)19
الساب لو كاف كافراً فإنو ال يقتل حداً عند احلنفية بل قد
ويدؿ على كوف العلّتُت مؤثرة يف احلكم معاً عند احلنفية أف
ّ
ّ
السب فقط لوجب أف يقتل الكافر أيضاً ِّ
حدا عندىم.
يُقتل سياسة ،ولو كاف العلة ّ
أو نقوؿ بعبارة أخرى:
الساب ،وإذا وجب
الردة وجب قتل
للردة ،فإذا وجد الشتم
علّة القتل عند احلنفية ىي الشتم
ادلتضمن دلعٌت ّ
ادلتضمن ّ
ّ
ّ
ّ
متضمن دلعٌت
سب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وجد منو الشتم ولكنو غَت ّ
الشتم ومل يكن متضمنا للردة مل جيب القتل ،فالذمي إذا ّ
الردة فلم يتعُت قتلو.
ّ
ِ
الردة ادلوجبة للقتل ،وإال لكاف ح ّده
السب عندان ،بل لكونو من جزئيات ّ
القتل ليس خلصوص ّ
قاؿ ابن عابدين" :إف َ
ِ
تضمنو من
السب علّة القتل ،فمعلوـ أنو إمنا كاف علّة لما ّ
مر ،ولو ُسلّم أف ّ
القتل وإف كاف ذميّاً ،وادلذىب خالفو كما ّ
سب مع قطع النظر عن كونو كفراً حىت لو
الكفر و ّ
كل مرت ّد تقبل توبتو فكذلك ىذا ،وكوف العلّة ىي ذات ال ّ
الردة ،و ّ
أيضاً أبف حكمو حكم
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خاص ،ويف إثباتو
سب بال كفر يكوف موجباً للقتل فيبقي أثره بعد التوبة وال يزوؿ إال ابلقتل حيتاج إىل دليل ّ
فُ ِرض ّ
تسكب العربات ،وإال دلا ساغ ٍ
جملتهد فيو خالؼ"(.)20
َ
داخل يف ح ّد الردة ،وقتل ادلرت ّد ح ّد عند احلنفية ،حيث يصدؽ عليو تعريف احلد "العقوبة
احلنفية
الساب عند
فقتل
ّ
ٌ
ادلقدرة حقا ﵁ تعاىل"( ،)21وأضاؼ ابن عابدين أف عدـ ذكر الفقهاء لو يف كتاب احلدود ال ينايف كونو حداً؛ فإف
ح ّد قاطع الطريق ح ّد مع عدـ وروده يف كتاب احلدود ،والذي ورد يف كتب الفقو أف احلدود أربعة ،فادلراد بذلك أف
احلدود اليت تذكر يف كتاب احلدود إمنا ىي أربعة ،وحد قطع الطريق واالرتداد ذكرمها الفقهاء يف كتاب اجلهاد(.)22
الفرع الثاين :االعرتاضات على هذا الرأي ومناقشتها

وي ِرد على ذلك ع ّدة اعًتاضات ،نذكرىا فيما يلي مع أجوبتها:
االعرتاض األول:

للسب أصالً ،مع أف احلنفية يروف
الردة وجب أف نقوؿ أبف الذمي ال يقتل
السب ادلتضمن دلعٌت ّ
ّ
لو كانت العلّة ىي ّ
تكرر منو ذلك قتل مع
أبف الذمي إذا أعلن ابلسب أو ذباىر بو أو ّ
تعود عليو فإنو يقتل ،كما أهنم يروف أف الذمي لو ّ
إسالمو.
ابلسب فإنو ال يُقتل حدِّا ،بل يقتل سياسة ،ومن أصوؿ احلنفية أف لإلماـ
الذمي إذا ذباىر
واجلواب عن ذلك أف ّ
ّ
()23
القتل سياسة يف كل ما فحش من اجلرائم .
نص على
والقتل سياسةً ال خيتص
ابلسب عند احلنفية ،بل جيوز لإلماـ يف كل جناية رأي ادلصلحة يف قتل اجملرـّ ،
ّ
()24
السب من الذمي أو ذباىر بو ومل يُسلم قُتِل عندىم سياسة.
تكرر ّ
ذلك احلصكفي يف شرح ادللتقى  ،فلو ّ
كل مرة ،جاز لإلماـ قتلو ،وىذا القتل منشأه
تكرر منو
السب حبيث إنو ّ
ّ
ولو أف الذمي ّ
يسب مث يتوب ويسلم يف ّ
نص على ذلك العالمة ابن عابدين بعد ما ّقرر أف الذمي لو تكرر
سبب آخر ،وىو الزندقة ،ألنو ال يوثق إبسالموّ ،
ذلك منو فإنو يُقتل مع إسالمو ،وأورد أنو ما الفرؽ بُت ادلسلم والكافر يف ذلك حيث إف ادلسلم إذا اتب قبل منو
السب إمنا صدر
ذلك ،والكافر إذا اتب مل يقبل منو ذلك ،فأجاب ابن عابدين عن ذلك أبف ادلسلم ظاىر حالو أف ّ
ٍ
اعتقاد جازـ ،فإذا اتب وأانب وأسلم ،قبلنا إسالمو؛ خبالؼ الكافر ،فإ ّف
منو عن غيظ ومحق وسبق لساف ،ال عن
تكرر
ظاىر حالو ّ
يدؿ على اعتقاد ما يقوؿ وأنو أراد الطعن يف الدين ،ولذلك ّقرر ابن عابدين يف ادلسلم أيضاً أنو إذا ّ
منو ذلك وصار معروفاً هبذا االعتقاد داعياً إليو ،يقتل وال تُقبل توبتو وإسالمو ،كالزنديق ،فال فرؽ ٍ
حينئذ بُت ادلسلم
َُ
َ
الذمي من ىذه الناحية(.)25
و ّ
االعرتاض الثاين:

مرة ،فإنو يُقتل مع إسالمو كما ذكران آنفاً ،فاحلكم
تكرر منو
ّ
كل ّ
ويرد عليو أيضاً أف ادلسلم إذا ّ
السب واتب يف ّ
موجود مع عدـ العلّة ،وىذا يؤثر على زبلّف العلّة عن احلكم ،وذلك نقض يف العلة.
تكرر السب منو واتب يف كل مرة ،بل مأخذ قتلو ىو الزندقة وعدـ
واجلواب أف ّ
الردة ليست مأخذ قتل ادلسلم إذا ّ
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الثقة إبسالمو كما أشران إليو يف اجلواب السابق ،وحينئذ ال فرؽ عند احلنفية بُت ادلسلم والكافر يف ذلك ،فكلّّ منهما
مرة فإان نقتلو لزندقتو ولعدـ الثقة إبسالمو ،ونكِل سريرتو إىل العامل
إذا صدر منو
ّ
السب ع ّدة مرات وأسلم يف كل ّ
ابلسرائر ،فتنفعو توبتو عند هللا لو كاف صادقاً يف توبتو.
االعرتاض الثالث

السب يف داخل ح ّد الردة ،وأف قتل ادلرتد ح ّد ،فينبغي أف ال يسقط القتل
تقرر لدى احلنفية أف ّ
ويرد عليو أيضاً أنو ّ
الساب عند احلنفية.
ردتو مل يُقتل ،وكذلك
ابإلسالـ؛ ألف احل ّد ال يسقط ابلتوبة بعد ثبوتو ،بينما ادلرت ّد إذا اتب عن ّ
ّ
الردة مع عزمو على البقاء على الكفر ،فالعلة بذلك ذات
الردة؛ بل علة قتلو ّ
واجلواب عن ذلك أف ادلرت ّد ال يقتل جملرد ّ
جزءين ،والعلة ذات اجلزءين تنتفي ابنتفاء أحد جزئيها ،وبعد إسالمو مل يبق ىناؾ داع إىل قتلو ،والدليل على ذلك
ِِ
ف﴾( ،)26وكاف مقتضى القياس أف ال يسقط احل ّد بعد
ين َك َفُروا إِ ْف يػَْنػتَػ ُهوا يػُ ْغ َف ْر َذلُْم َما قَ ْد َسلَ َ
قولو تعاىل﴿ :قُ ْل للَّذ َ

الساب إذ ىو مثل قتل ادلرت ّد(.)27
ثبوتو ،لكنو تُرؾ القياس ألجل ىذه النصوص ،وكذلك األمر يف قتل
ّ
ومبٌت االعًتاض على أف احل ّد ال يسقط بعد ثبوتو ابلتوبة ،بينما األمر ليس كذلك ،فسقوط العقوبة بعد ثبوهتا ال ينايف
كوهنا حداً ،وسبق أف حققنا ذلك يف البداية.
االعرتاض الرابع
القتل حداً لوجب أف يستوي فيو الرجل وادلرأة ،وادلرأة ادلرت ّدة ال تُقتل عند احلنفية.
لو كاف ّ
خصصنا ادلرأة ألجل ورود النهي عن قتل
وأجاب احلنفية عن ذلك أبنو كاف ينبغي أف يستوي فيو الرجل وادلرأة لكنا ّ
()28
فادلقرر لدى احلنفية أف ادلرأة ال تقتل ال للكفر األصلي وال للكفر الطارئ ،بل رببس ادلرتدة إىل أف
النساء للكفر ّ ،
سبوت أو تتوب (.)30( )29

الفرع الثالث :ملخص رأي احلنفية يف علة القتل

الردة والشتم كالمها ،وأف ىذا القتل ىو ح ّد عند احلنفية ،وأف الذمي
وملخص ما سبق أف علّة القتل عند احلنفية ىي ّ
ّ
عزره وإف شاء قتلو ،وإف جهر ابلسب أو أعلن
سب فإف الردة مل توجد فال يتحتم قتلو بل اإلماـ فيو سلَت ،إف شاء ّ
إذا ّ
تعود عليو قتلو سياسة.
بو أو ّ
الساب
رجحو ابن عابدين يف رسالتو ومشى عليو ادلتقدموف من احلنفية من أف
ّ
وىذا القوؿ مبٍت على القوؿ الذي ّ
سب فإنو ال ينتقض عهده بل يعاقبو اإلماـ ولو أف يقتلو
ادلسلم إذا اتب وأسلم فإنو يسقط عنو احلد ،وأف الذمي إذا ّ
سياسة.
وىناؾ قوؿ آخر ذىب إليو البزازي يف فتاواه وتبعو كثَت من ادلتأخرين ،وىو أف العلة ىي خصوص السب ،وبناء عليو
السب ،فهم متفقوف يف ذلك مع ادلالكية أو
سب يتعُت قتلو ولو أسلم ،وكذلك الكافر يقتل ألجل
ّ
فإف ادلسلم إذا ّ
احلنابلة ،وسيأيت بيانو عند ذكر القوؿ الثالث.
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الفرع الرابع :ادلسائل ادلرتتبة على العلة
ويتفرع على ىذا القوؿ مسائل اتلية:
ّ
سب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فإنو يرت ّد بذلك وذبري عليو أحكاـ ادلرت ّدين.
 -1ادلسلم إذا ّ
ِ
تكرر ذلك منو فإنو يُقتل ألجل الزندقة.
 -2وإذا اتب عن ذلك وأسلم ُعفي عنو ومل يُقتل ،إال إذا ّ
الردة.
وسب الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص؛ فكلّّ منهما داخل يف ّ
سب هللا ّ
 -3ال فرؽ بُت ّ
ورببس إىل أف سبوت أو تتوب.
 -4ادلرأة ادلسلمة إذا سبّت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فإهنا ال تُقتل ،بل يعرض عليها اإلسالـُ ،
الساب مثل حكم استتابة ادلرت ّد ،فادلرت ّد عند احلنفية يُعرض عليو اإلسالـ ،فإف أسلم ،وإال قُتل
 -5وحكم استتابة
ّ
أجل ثالثة أايـ ،وإف مل يطلب التأجيل يقتل من ساعتو يف ظاىر
يؤجل فإذا طلب ذلك ّ
مكانو ،إال أف يطلب أف ّ
()31
الساب.
يستحب لإلماـ أف يؤجلو ثالثة أايـ طلب ذلك أو مل يطلب  .فكذلك األمر يف
الرواية ،وروي عنهم أنو
ّ
ّ
مرة مل يتعُت قتلو؛ لعدـ العلّة ،إال أف يرى اإلماـ قتلو سياسة نظراً إىل حاؿ اجملرـ
 -6والذمي إذا صدر منو ّ
السب ّ
السب وأعلن بو قُتل سياسة.
تعود على ّ
وجرمو ،وكذلك لو ّ
ابلسب قُتلت ،وىذا كذلك داخل
الذمي يف ذلك ،فإذا أعلنت
 -7وادلرأة الذمية خبالؼ ادلرأة ادلسلمة ،فهي مثل ّ
ّ
عندىم يف القتل سياسة.
الساب ليس من
 -8سبق أف ذكران يف تعريف احل ّد عند احلنفية أنو العقوبة ادلقدرة حقِّا ﵁ ،فمعٌت ذلك أف قتل
ّ
حلق هللا تعاىل ،فإذا
حقوؽ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص بل من حقوؽ هللا تعاىل ،أو حق هللا تعاىل فيو غالب وحق الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص تبع ّ
ويتفرع على ىذا أنو مل يكن لدى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حق
سقط حق هللا تعاىل ابلتوبة سقط ّ
حق الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص كذلكّ ،
الساب
الساب ادلسلم دوف التوبة ،مثل بقيّة احلدود ،وىذا مبٍت على رأي احلنفية فقط فيما إذا كاف
العفو عن
ّ
ّ
الساب ذمياً فبما أنو يُقتل سياسة ،فيجوز لإلماـ أف يُسقط القتل عنو لو رأى ذلك.
مسلماً ،أما إذا كاف
ّ
القول الثاين :السب والردة على سبيل االنفراد

الفرع األول :الرأي والقائلون به
الساب عندىم.
الردة كليهما علّة لقتل
السب و ّ
ّ
ويُعلم من كالـ الشافعيّة يف ادلشهور أف ّ
قاؿ الغزايل يف الوسيط" :ادلسلم إف طوؿ لسانو يف الرسوؿ :فإف ك ّذب عليو عُّزر ،وإف ك ّذبو فهو مرت ّد فيقتل إال أف
ردة"( ،)32ودبثلو قاؿ القسطالين(.)33
تعرض فيو استهزاء فهو ّ
يتوب ،وكذلك كل ّ
الساب ادلسلم مرت ّد ،فالكالـ يف قتلو مثل الكالـ يف قتل ادلرتد ،ولكن القتل ىل لعموـ الردة أو
وقرر السبكي أف
ّ
ّ
السب ،أو ذلما معاً؟
خلصوص
ّ
الردة والسب ،وحكم كل منهما القتل ،وال ديتنع ورود علّتُت على
فذكر أنو وجد يف السابّ ادلسلم علتاف للقتلّ :
الساب
معلوؿ واحد ،ويظهر أثر ىذا يف بعض الصور ،وىو فيما إذا صدر السب من كافر وفيما إذا اتب
ّ
ابإلسالـ(.)34
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السب من ادلسلم اجتمع على قتلو
السب ،فإذا صدر
ومعٌت كالـ السبكي أف للقتل علتاف :عموـ الردة وخصوص
ّ
ّ
السب من الذمي فإنو يُقتل للعلّة الثانية ،وإذا اتب
علتاف ،عموـ ّ
السب ،فيُقتل ذلما ،أما إذا صدر ّ
الردة وخصوص ّ
ادلسلم فإنو انتفى أحد جزئي العلّة فال يثبت حكم القتل.
السب ال ألجل نقض العهد،
و ّ
ب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فالراجح لدى الشافعية أنو ينتقض عهده ويُقتل ألجل ّ
الذمي إذا س ّ
ابلسب ،ولكن ىذا
الساب ،وروي عن بعضهم أف عهدىم ال ينتقض
فإف من انتقض عهده يتخَت اإلماـ فيو خبالؼ
ّ
ّ
السب
السب ،فثبت بذلك أف العلة ادلقتضية للقتل يف الذمي ىو ّ
ال يستلزـ عدـ قتلو ،فيُقتل مع بقاء العهد ألجل ّ
نفسو بغض النظر عن كونو انقضاً للعهد أـ ال.
فالسب إذا كاف
وليعلم أف الفرؽ بُت الرأي األوؿ والرأي الثاين أف أصحاب القوؿ األوؿ جعلوا رلموع األمرين علة،
ّ
متضمناً دلعٌت الكفر اقتضى قتل الساب ،كما يف ادلسلم ،أما إذا مل يكن كذلك ،مل يكن ِ
موجباً للقتل حدِّا ،كما يف
ّ
ِ
الذمي الساب ،وأصحاب القوؿ الثاين جعلوا أحد األمرين كذلك موجباً للقتل ،ففي ادلسلم اجتمعت العلتاف ،والذمي
ّ
السب.
يقتل إلحدامها وىي ّ
الفرع الثاين :االعرتاضات على الرأي

االعرتاض األول
السب ،لزـ أف ال يسقط القتل عنو
وي ِرد على ذلك فيما إذا كاف
الساب مسلماً أنو لو كاف العلّة يف قتلو ّ
ّ
الردة و ّ
السب وجد منو.
ابإلسالـ ،فإف خصوص ّ
السب وجد منو.
السب ،وال يقبل إسالمو؛ ألف خصوص ّ
ومثلو الذمي إذا أسلم ينبغي أف يقتل ألجل خصوص ّ
سب لو اعتباراف:
وأجاب السبكي عن ذلك قائالً" :إف خصوص ال ّ
الردة يذىب أثرىا ابإلسالـ.
كفرا ،وىذا يزوؿ ابإلسالـ ،كما أف ّ
أحدمها :من حيث كونو ً
كفرا ،وىذا ادلعٌت ال شك أنو ال يذىب ابإلسالـ ،ولكن
والثاين :من حيث كونو سبًا فقط ،مع قطع النظر عن كونو ً
ترتيب القتل عليو من جهة ىذا ادلعٌت حيتاج إىل دليل ،واألدلة اليت قدمناىا صحيح أهنا تقتضي ترتيب احلكم على
السب اخلاص معنياف ،أحدمها :كونو سبًا ىو كفر يزوؿ ابإلسالـ ،واآلخر :مطلق
السب اخلاص ،ولكن يف ّ
خصوص ّ
كفرا معٌت معترب صاحل ألف يكوف
ّ
زلل النص معٌت معترب ال جيوز إلغاؤه ،وال شك أف جهة كونو ً
السب ،وإذا كاف يف ّ
علّة أو جزء علة ،فاإلعراض عنو ابلكلية وجعلو مطلق السب يتوقف على دليل".
اخلاص
السب
مث ذكر أنو ال ينايف ما تقدـ ذكره أف قتل
الساب لعموـ ّ
ّ
ّ
السب ،فإنو ذكران أان أردان بو ّ
الردة وخلصوص ّ
ٍ
مقتض للقتل ،حىت لو فرض
سب
الذي ىو كفر ،وال يتم البحث إال إذا ثبت أف خصوص
السب من حيث ىو ّ
ّ
عدـ التكفَت بو يكوف مقتضياً للقتل كذلك ،قاؿ" :ويف تقريره تسكب العربات أو تتجاذب االحتماالت ،فاألوىل
الكف عن الدماء بعد اإلسالـ ،وامتطاء حبل العصمة ،وحسبانو على هللا".
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االعرتاض الثاين
كافر من قبل ،والكفر ال يزداد ،فال ديكن القوؿ بقتلو مع
وي ِرد على ذلك أف احل ّد يُقاـ على ادلسلم لكفره ،والذمي ٌ
يتعُت قتلو.
خيَت فيو اإلماـ وال ّ
عدـ انتقاض عهده ،وبعد انتقاض العهد كذلك ّ
وأجاب السبكي عن ذلك أف للقتل علّتاف :عموـ الردة وخصوص السب ،ويقتل ادلسلم الجتماع العلتُت ،أما الكافر
فيقتل لوجود العلة الثانية فقط.
السب من ادلسلم إنشاء كفر ،ومن الكافر زايدة يف الكافر ،والزايدة يف الكفر شلكنة ،نظراً إىل قولو تعاىل:
وذكر أف
ّ
()35
أقر عليو قبل ذلك ،وال جيوز تقريره عليو،
﴿ ُمثَّ َك َفُروا ُمثَّ ْازَد ُادوا ُك ْفًرا﴾  ،قاؿ" :والسب كفر جديد مل يكن الكافر ّ
فال بد من استيفاء ح ّده ،وح ّده إمنا ىو القتل"(.)36
أقر
أما القوؿ بتخيَت اإلماـ فيو ،فأجاب عن ذلك أبف اإلماـ إمنا يتخَت يف الذمي الذي مل يصدر منو إال الكفر الذي ّ
السب ،مع أهنم يروف
عليو ،أما لو صدر منو كفر زائد موجب للقتل فال ،وألجل ذلك يوجب العلماء القتل يف صورة ّ
يف الذمي الناقض للعهد إبحلاقو ابدلأمن أو بتخيَت اإلماـ فيو.
السب،
وأضاؼ أنّو يتّضح من كالـ العلماء يف ذلك أف سبب القتل يف ىذه احلالة إما غلظ الكفر أو خصوص
ّ
الساب يقتل للردة مع السب،
السب جزءاً من العلّة واجلزء اآلخر ىو الكفر ،فادلسلم
وعلى الوجو األوؿ يكوف
ّ
ّ
السب ،أما على الوجو الثاين فخصوص السب علة يف ادلوضعُت ،حىت لو
والكافر الذمي يقتل للكفر األصلي مع
ّ
السب وحده دوف الكفر فإف صاحبو يقتل.
فرض ّ
الردة ،فانتفى القتل.
رجحو السبكي إذا اتب ادلسلم انتفى أحد جزئي العلة وىو ّ
وبناء على ما ّ
السب ادلتضمن للكفر ،فإذا زاؿ الكفر زاؿ
داع إىل القتل؛ فإنو كاف مقتوالً ألجل
وإذا أسلم الذمي مل يبق كذلك ٍ
ّ
القتل.

االعرتاض الثالث
الساب يُقتل حدِّا ،واحل ّد ال يسقط ابإلسالـ ،مثل ح ّد الزان والسرقة،
وي ِرد كذلك أنو يُعلم من كالـ الشافعية أف
ّ
الساب يقتل ح ّدا ،وىم ال يروف سقوط القتل ابإلسالـ أيضا كما سيأيت.
يدؿ على أف
وكالـ األئمة ادلالكية كذلك ّ
ّ
حدا ال يستلزـ عدـ سقوطو ابإلسالـ ،قاؿ" :وال
السب ً
وأجاب السبكي عن ذلك دبا ق ّدمنا يف البداية أف كوف قتل ّ
الًتدد يف سقوطو ابإلسالـ؛ ألف اإلسالـ أعلى".
يلزـ من الًتدد يف سقوط احل ّد ابلتوبة ّ
الفرع الثالث :ادلسائل ادلرتتبة على هذا الرأي

ويًتتّب على ىذا الرأي مسائل اتلية:
سب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فإنو يرت ّد بذلك وذبري عليو أحكاـ ادلرتدين.
 -1ادلسلم إذا ّ
 -2وإذا اتب عن ذلك وأسلم ُع ِفي عنو ومل يُقتل.
فكل منهما داخل يف الردة.
سب هللا ّ
 -3ال فرؽ بُت ّ
وسب الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص؛ ّ
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 -4ادلرأة ادلسلمة إذا سبّت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فإهنا تُقتل أيضا بناء على رأي الشافعية يف إجياب القتل على ادلرأة ألجل
الردة(.)37
ّ
الساب مثل حكم استتابة ادلرتد(.)38
 -5وحكم استتابة
ّ
للسب ،ويقتل كذلك عند من يرى
ابلسب بناء على الرأي الراجح لدى الشافعية ،فيقتل
 -6والذمي ينتقض عهده
ّ
ّ
السب.
عدـ نقض العهد بو ألجل ّ
 -7الذمي إذا اتب ابإلسالـ قُبلت توبتو ،وسقط القتل عنو بذلك.
 -8ال فرؽ بُت الذمي والذمية يف ذلك.
القول الثالث :خصوص السب

الفرع األول :الرأي والقائلون به

ردة.
القوؿ الثالث يف علة قتل
بغض النظر عن كونو كفراً أو ّ
السب نفسو ىو علة للقتل ّ
ّ
الساب ىو أف ّ
السب ىو العلة ،وبعضهم بعبارة أف إيذاء الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص علّة القتل،
وىذه العلة ذكرىا بعضهم بعبارة أف خصوص
ّ
حق اآلدمي وحق اآلدمي ال يسقط
السب وال تُقبل توبتو ،وذكره بعضهم أبنو ّ
وبعضهم أبف الساب يُقتل حداً ألجل ّ
عن ادلرت ّد ابإلسالـ.
حدا عندىم مسلماً كاف أو كافراً ،وال يسقط ىذا القتل ابإلسالـ وال
وذىب إليو احلنابلة يف ادلشهور ،فيقتل
الساب ً
ّ
ابلعود إىل الذمة؛ فإنو ّّ
حد وجب ال ديكن سقوطو(.)39
السب ،فإان لو
صرحوا أبنو ال تقبل توبة ّ
ساب الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ،وىذا يستلزـ علّية خصوص ّ
ومأخذ ىذه العلّة أف احلنابلة ّ
وصرح أبو اخلطاب من احلنابلة هبذا ادلأخذ ،فقاؿ" :ىل تقبل توبة
جعلنا ّ
الردة علّة للقتل ،لزـ أف نقوؿ بقبوؿ توبتوّ ،
السب والقذؼ ،فال يسقط ابلتوبة،
من سب هللا تعاىل ورسولو؟ على روايتُت :إحدامها :ال تقبل؛ ألف قتلو موجب ّ
كح ّد القذؼ ،والثانية :تُقبل .)40("...
خيَت فيو اإلماـ بُت القتل
وكذلك مأخذ قتل الذمي
الساب عندىم ليس نقض الذمة ،فإف من انتقض عهده ّ
ّ
السب.
واالسًتقاؽ والفداء واإلحلاؽ ابدلأمن ،خبالؼ
ّ
الساب ،فيتعُت قتلو خلصوص ّ
ردة ،وأنو جناية غَت الكفر؛ ألف القتل لو كاف
بغض النظر عن كونو ّ
السب بنفسو موجب للقتل ّ
وقرر ابن تيمية أف ّ
ّ
عمن كاف يؤذيو ،والتوبة إمنا تُقبل
جزاء ّ
للردة ،مل جيز للنيب ملسو هيلع هللا ىلص العفو عنو ،كما ال جيوز العفو عن ادلرت ّد ،مع أنو عفا ّ
من ادلرت ّد الذي ارت ّد عن الكفر مث اتب عنو ،أما لو فعل شيئاً يوجب قتلو مثل القتل فإنو جيب قتلو(.)41
للردة (يف ادلسلم) ولنقض العهد (يف
الساب يُقتل خلصوص
وقرر ابن تيمية يف موضع آخر أف
السب ادلستلزـ ّ
ّ
ّ
ّ
للردة ونقض العهد".
الكافر) ،فقاؿ" :يُقتل (أي
سب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ادلستلزـ ّ
ّ
الساب) خلصوص ّ
الردة ونقض العهد ،لكن ذلك ال يعٍت قبوؿ التوبة ،بينما ّقرر
السب يتضمن معٌت ّ
وىهنا أفاد ابن تيمية أف خصوص ّ
الردة يف ادلسلم ،وأرادا بو قبوؿ التوبة ،فمثل ىذه األمور خالفات
السب يتضمن ّ
كل من السبكي وابن عابدين أف ّ
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ظ عند اثنُت ،ويريد بو أحدمها غَت ما أراده اآلخر.
لفظية ،وقد يرد لف ٌ
ابلسب ،ولكنهم ال يعنوف بذلك قبوؿ توبتو ،بل جيعلونو من قسم ادلرت ّد الذي ال تُقبل
بردة ادلسلم
صرحوا ّ
ّ
فاحلنابلة ّ
توبتو.
الفرع الثاين :رأي ادلالكية

يصرحوا
وىذا الرأي الثالث ذىب إليو ادلالكية أيضاً يف ادلشهور ،وقد ورد التصريح عندىم أبف
ّ
الساب يقتل حدِّا ،فلم ّ
الساب يُقتل حدِّا إف اتب ،وإف مل يتب قُتِل كفراً ،فال فرؽ بُت رأي احلنابلة
السب ولكن ذكروا أف
ّ
بعلّية خصوص ّ
ورأي ادلالكية إال يف التعبَت ،وادلراـ واح ٌد ،وسبق أف ذكران أف بعض اخلالفات لفظية ،فال ب ّد من النظر إىل ادلقصود.
الساب ادلسلم ،وأخرامها:
الساب روايتاف عن اإلماـ مالك ،إحدامها :وىي ادلشهورة عنو عدـ قبوؿ توبة
ويف قبوؿ توبة
ّ
ّ
()42
وىي رواية الوليد بن مسلم سقوط القتل عنو ابلتوبة .
فادلالكية يتوافقوف مع احلنابلة بناء على الرواية األوىل ادلشهورة ،أما على الرواية الثانية فهم يتوافقوف فيها مع الشافعية.
وقد حبث القاضي عياض عن مسألة العلّة يف كتابو الشفا ،فقاؿ" :إف مشهور مذىب مالك وأصحابو وقوؿ السلف
ومجهور العلماء قتلو حدِّا ال كفرا إف أظهر التوبة منو وذلذا ال تقبل عندىم توبتو وال تنفعو استقالتو وال فيأتو"(،)43
كفرا".
وقاؿ يف مقاـ آخر" :وكالـ شيوخنا ىؤالء مبٍت على القوؿ بقتلو ً
حدا ال ً
ويدؿ كالمو على أف ادلسلم
ورجح القاضي عياض القوؿ القائل أبنو ال تقبل توبة
وفصل فيوّ ،
الساب ادلسلم أصالًّ ،
ّ
ّ
سب الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص فإنو يُقتل ألجل الكفر ،ولو اتب أو أنكر ما شهد عليو فإنو يقتل حدِّا ،وأضافوا أف ىذا احل ّد ال
لو ّ
يسقط ابإلسالـ.
()45
()44
يدؿ على أف ادلسلم لو
وصرح بذلك عدد من أئمة ادلالكية اآلخرين أيضاً مثل النفراوي والدردير  ،وكالـ ىؤالء ّ
ّ
للسب.
مل يتب فإنو يُقتل كفراً ،ولو اتب فإنو يقتل حداً ّ
وسبق أف ذكران أف السبكي تع ّقب على القاضي عياض أف كوف القتل ح ّدا ال يستلزـ عدـ سقوطو ابإلسالـ ،ولكن
ىذا األمر لفظي ،فادلالكية يعنوف بذلك أنو لو اتب الساب وأظهر إسالمو ،فإنو يُقتل مع ذلك حدِّا ،فيُحمل
كالمهم على ذلك ،وعليو محل السبكي كالـ القاضي(.)46
وبناء على ذلك فال فرؽ يف رأي احلنابلة وادلالكية ،لعدـ ظهور الفرؽ على األحكاـ ادلًتتبة عليهما .بل احلنابلة كذلك
"ساب النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقتل حدِّا من
ذكروا رأيهم يف بعض ادلواضع دبثل ما ذكر القاضي بو رأي ادلالكية ،فقاؿ ابن تيمية:
ّ
احلدود ال جملرد الكفر ،وكل قتل وجب حداً ال جملرد الكفر فإنو ال يسقط ابإلسالـ"(.)47

الفرع الثالث :قول ادلتأخرين من احلنفية

السب ،ويقتل حدِّا ،وبناء على
رجحوا ىذا الرأي ،فذكروا أف
ّ
وكثَت من متأخري احلنفية كذلك ّ
الساب يُقتل خلصوص ّ
السب ،فإنو يُقتل بذلك حىت ولو اتب.
ذلك فادلسلم إذا صدر منو ّ
سب الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ،أو واحداً من األنبياء عليهم السالـ ،فإنو يُقتَل حداً ،وال توبة لو أصالً؛
قاؿ البزازي يف فتاواه" :إذا ّ
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ألنو ح ٌد وجب ،فال يسقط ابلتوبة كسائر حقوؽ اآلدميُت"( ،)48ودبثلو قاؿ ابن اذلماـ(.)49
السب ،فال يسقط عنو
تدؿ على أف
ونصوص ىؤالء ادلتأخرين ّ
ّ
الساب ادلسلم يرت ّد عن اإلسالـ ،مث يقتل حداً ألجل ّ
القتل بذلك.
الساب مثل ادلرت ّد
رد على ىذا الرأي ،ووصفو أبنو خروج عن ادلذىب ،فإف نصوص ادلتقدمُت انطقة أبف
وابن عابدين ّ
ّ
يف مجيع األحكاـ ،وتقبل توبتو ،وبسط ابن عابدين يف ذلك يف كتابو ادلسمى بػ" :تنبيو الوالة واحلكاـ على شامت خَت
األانـ أو أحد أصحابو الكراـ"(.)50
الفرع الرابع :االعرتاضات على الرأي
االعرتاض األول
وي ِرد على ىذا الرأي أف تسمية القتل حداً ال دينع سقوطو ابإلسالـ ،فقتل ادلرت ّد يسميو اجلميع حداً مع أنو يسقط
السب مع بقاء اإلدياف وبقاء العهد ،خبالؼ السرقة والزان
ابلتوبة،
فالسب كذلك موجب للكفر ،حيث إنو ال يتصور ّ
ّ
فالسب نوع من أنواع الكفر ،فإذا زاؿ الكفر ابلتوبة واإلسالـ زاؿ فروعو،
فإف الرجل يبقى مؤمناً بعد ذلك أيضاً،
ّ

السب مع حد ادلرت ّد ال حب ّد قاطع الطريق والزاين والسارؽ(.)51
فينبغي إحلاؽ ح ّد ّ
وأجاب شيخ اإلسالـ ابن تيمية عن ذلك دبا حاصلو أنو ال صلة لسقوط احل ّد ابإلسالـ ،وال يسقط ّّ
حد ابإلسالـ،
بل العقوبة إمنا ذبب لوجود سببها وتنعدـ لعدمو ،فإذا ارت ّد عن اإلسالـ أو كاف كافراً أصلياً فهذا إمنا يقتل ألجل كفر
مستمر عليو ،ال ألجل كفر قد مضى منو ،وإذا كفر مث مل يتب ،علِمنا أنو ابؽ على كفره فيقتل ألجل ذلك ،وإذا
ىو
ّ
اتب زاؿ ادلوجب للعقوبة فتزوؿ العقوبة.
أما الزاين والسارؽ فإهنما يُعاقباف ألجل جردية صدرت منو يف ادلاضي ،ال ألجل االستمرار؛ فإف االستمرار عليو غَت
السب ال ديكن
السب فهذا إمنا جيب إحلاقو من ىذا اجلانب ابلزان والسرقة ،فإف
الساب إذا انتهى عن
شلكن ،و ّ
ّ
ّ
االستمرار عليو مثل الكفر واالرتداد ،بل ىذه جردية ارتكبها صاحبها فوجب أف يعاقب عليها ،حىت ال يعود إليها،
فالساب يُعاقب على جردية ماضية مثل الزاين والسارؽ وال يُعاقب على االستمرار
وحىت يكوف ذلك نكاالً لآلخرين،
ّ
مثل الكافر وادلرتد(.)52

االعرتاض

السب لزـ أف يقاؿ بقتل الذمي الساب بعد إسالمو ،فإف
ويرد على ىذا الرأي أيضاً أف علة القتل لو كانت خصوص ّ
السب وجد منو ،أو بعبارة أخرى :ما الفرؽ بُت ادلسلم والذمي يف ذلك ،حيث ال تُقبل توبة ادلسلم وتقبل
خصوص ّ
من الذمي؟
الساب ابإلسالـ(.)53
وىذا االعًتاض ال يرد على احلنابلة فإف ادلشهور لديهم أنو ال يسقط القتل عن الذمي
ّ

أما ادلالكية فاالعًتاض يتّجو إليهم( ،)54وكذلك يتجو إىل احلنابلة بناء على الرواية الثانية عنهم.
يدؿ على زندقتو ،وأف ابطنو خبالؼ ظاىره ،فإذا أسلم مل نثِق بو ،أما
السب من ادلسلم ّ
وأجاب ادلالكية عن ذلك أبف ّ
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السب من قبل ،إال أان منعناه عن إظهاره ابلعهد ،فإذا أسلم سقط عنو ذلك.
الكافر فكاف
يستحل ّ
ّ
وأجيب عن ذلك يف النوادر من كتاب ابن سحنوف أبف ادلسلم مل ينتقل من دينو إىل غَته ،بل فعل شيئاً ح ّده القتل
وال عفو فيو ألحد ،فكاف كالزنديق الذي ال تقبل توبتو؛ إذ مل ينتقل من ظاىر إىل ظاىر ،والكتايب كاف على الكفر،
سب النيب ملسو هيلع هللا ىلص غُفر لو ما قد سلف ،كما قاؿ هللا سبحانو"(.)55
فلما انتقل إىل اإلسالـ بعد أف ّ
وقاؿ العدوي" :والفرؽ بُت توبة الكافر أهنا تقبل وتوبة ادلسلم ال تقبل ،أف قتل ادلسلم حده ،وىو زنديق ال تعرؼ
توبتو ،والكافر كاف على كفره فيعترب إسالمو"(.)56
الساب ادلسلم
الساب ادلسلم على الزندقة ،فبعبارة أخرى :علّة قتل
ويعلم من كالـ ادلالكية أهنم بنوا األمر يف قتل
ّ
ّ
عندىم زندقتو.
السب منو مرة
ولكن ىذا الوجو ّ
السب حبيث إنو كلّما أخذ اتب ،أما لو صدر ّ
تكرر منو ّ
متجو يف الشخص الذي ّ
يصح احلكم بزندقتو.
فإنو ال ّ
الفرع اخلامس :ادلسائل ادلرتتبة على القول الثالث

ويًتتب على ىذا الرأي عدة مسائل ،نوجزىا فيما يلي:
سب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فإنو يرت ّد بذلك.
 -1ادلسلم إذا ّ
الساب ابلتوبة.
 -2ال يسقط القتل عن
ّ
حدا.
السب منو فإنو يُقتل ً
 -3وأضاؼ ادلالكية أف الساب إف مل يتب فإنو يُقتل كفراً ،وإف اتب أو أنكر صدور ّ
ساب الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ،وروي عن احلنابلة وجو بعدـ قبوؿ توبة ساب هللا
ساب هللا تعاىل ،وال يقبل توبة ّ
 -4يقبل توبة ّ
تعاىل أيضاً(.)57
السب.
 -4ال فرؽ يف ذلك بُت ادلرأة والرجل يف أحكاـ ّ
 -5ودبا أنو ال تقبل توبة الساب ،فال يشرع استتابتو ،إال أف يقاؿ ابستحباب االستتابة حىت تنفعو توبتو عند هللا إف

كاف صادقاً يف توبتو(.)58
للسب.
ابلسب ،فيقتل
 -6الذمي ينتقض عهده
ّ
ّ
 -7الذمي إذا اتب ابإلسالـ قبلت توبتو ،وسقط القتل عنو بذلك عند ادلالكية يف ادلشهور ،ومل تُقبل توبتو عند
احلنابلة يف ادلشهور ،وعند كل منهما وجو آخر.
 -8ال فرؽ بُت الذمي والذمية يف ذلك.
اخلامتة
توصلنا من ادلباحث السابقة إىل النتائج التالية:
ّ
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الساب ترجع إىل اخلالؼ يف علة القتل ،فيجب البحث عن اخلالؼ يف
 -1إف ادلسائل اخلالفية يف حكم قتل
ّ
العلّة ،حىت يسهل زبريج ادلسائل ادلبنية عليها يف ادلذاىب ادلختلفة.
صرحوا هبا يف مسألة الراب ،بل العلّة
يصرح الفقهاء بعلّة القتل يف مسألة ّ
سب الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص مثل ما ّ
 -2مل ّ
مستنبطة من ادلسائل اليت حكم الفقهاء بشأهنا.
السب ادلتضمن
 -3إف علة قتل
ّ
السب كالمها أو ّ
الساب عند احلنفية بناء على رأي ادلتقدمُت منهم ىي الردة و ّ
للردة
للردة،
فالساب يقتل ً
السب إذا مل يكن متضمناً ّ
للردة عندىم ،فتنطبق عليو مجيع أحكاـ ّ
حدا ّ
ّ
ّ
الردة ،و ّ
الذمي الساب.
مل يتعُت قتلو كما يف ّ
الساب ادلسلم وبُت ادلرت ّد العادي يف األحكاـ ،والذمي جيوز قتلو سياسة،
 -4وبناء على ىذا الرأي ال فرؽ بُت
ّ
ابلسب.
تعود أو ذباىر
ّ
لو ّ
ِ
ابلسب.
ابلردة ،فالسابة ادلسلمة ال تقتل عندىم
 -5ودبا أف احلنفية ال يوجبوف قتل ادلرأة ّ
ّ
السب من ادلسلم اجتمع على
السب ،فإذا صدر
 -6يرى الشافعية أف علة القتل ىي عموـ الردة وخصوص
ّ
ّ
السب من الذمي فإنو يُقتل للعلّة
السب ،فيُقتل ذلما ،أما إذا صدر
الردة وخصوص
قتلو علتاف ،عموـ ّ
ّ
ّ
الثانية ،وإذا اتب ادلسلم فإنو انتفى أحد جزئي العلّة فال يثبت حكم القتل.
 -7إف أصحاب القوؿ األوؿ جعلوا رلموع األمرين علة ،وأصحاب القوؿ الثاين جعلوا أحد األمرين كذلك
ِ
الساب.
موجباً للقتل يف الذمي
ّ
ردة.
بغض النظر عن كونو كفراً أو ّ
السب ىو علة للقتل ّ
 -8يرى احلنابلة أف خصوص ّ
 -9يرى ادلالكية أيضاً الرأي الذي يراه احلنابلة ،مع التغيَت يف العبارة.
الساب يُقتل
رجح ادلتأخروف من احلنفية مثل البزازي وابن اذلماـ وآخروف ىذا الرأي ،فذكروا أف
-10
ّ
ّ
السب ،فإنو يُقتل بذلك حىت ولو
السب ،ويقتل حدِّا ،وبناء على ذلك فادلسلم إذا صدر منو
خلصوص
ّ
ّ
اتب.
احلواشي
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