قال في خطبة األضحى« :يا أيها الناس ضحوا تقبل اللَّه منكم ،فإني
مضح باجلعد بْن درهم (وكان من رؤوس الضالل) ،ثم نزل فذبحه».
ٍ
فإن هذه احلادثة ال تُروى بسند صحيح.
ولو صحت فاملراد من الذبح هنا :القتل بالسيف ،كما هو معتاد في إقامة
العقوبات ،وإمنا ع َّبر عن القتل بالذبح والتضحية؛ ألن القتل كان في عيد
األضحى.
قال املعلمي في «التنكيل»« :وإمنا سماه تضحي ًة؛ ألنه إراق ُة ٍدم يوم
األضحى تقر ًبا إلى الله تعالى ،فشبهه بالضحية املشروعة من هذا الوجه
كما س َّمى بعض الصحابة وغيرهم قتل عثمان رضي الله عنه تضحية ألنه
وقع في أيام الضحى...
قال أمين بن خرمي:
ضحى ...وأي ذبح حرام ويلهم ذبحوا».
احلرام
الشهر
ضحوا بعثمان في
ً
وهذا موجود في استعمال الناس حيث إنهم يعبرون عمن يقتل في العيد
بقولهم «ضحوا به».
فض ً
ال على أن هذه احلادثة ليست من األدلة الشرعية التي يستند عليها
في تقرير األحكام.

بِال َّرأْ ِس أَنْ َك َرهُ !.
َ
ُ
َفقَا َل :يَا َخلِي َف َة َر ُسولِ اللهِ [ِ ،إ َّن ُه ْم يَ ْف َعلو َن َذلِك ِبنَا.
سَ ،ف ِإ َّ َ
نا يَ ْكفِ ينِي
اس ِتنَا ًنا ِب َفارِ َ
وم؟ َل يُ ْح َمل َ َّن ِإلَ َّي َرأْ ٌ
فقَا َل« :أَ َف ْ
س َوال ُّر ِ
َاب ْ َ
وال َب ُر».
الْكِ ت ُ
ُ
َ
ْ
َّ
وفي رواية أخرى عند البيهقي أنه قال( :إِنا َهذِ ِه ُس َّنة ال َع َج ِم).
وفي «سنن سعيد بن منصور» َعنِ الز ُّْهرِ ِّي َقا َل« :لَ ْم يُ ْح َم ْل ِإلَى ال َّنب ِِّي [
سَ ،ف َأنْ َك َرهُ».
س َق ُّطَ ،و َل يَ ْو َم بَ ْد ٍرَ ،و ُحمِ َل ِإلَى أَبِي بَ ْك ٍر َرأْ ٌ
َرأْ ٌ
وقال في «النوادر والزيادات»« :قال سحنون ال يجوز حمل الرؤوس من بلد
إلى بلد وال حملها إلى الوالة».
لعب وركل للرؤوس باألقدام؟!! أو حرقها،
فكيف مبا شاهدناه من ٍ
أو نصبها في طرق الناس وساحاتهم؟ مع التلذذ بسفك الدماء والتمثيل
باجلثث ،في جرائم تشمئز منها النفوس السوية ،والتي لم تُعرف عبر
التاريخ إال عمن شابههم في اإلجرام واالنحراف.
وما ورد أن الرسول [ قد ُحملت له بعض رؤوس أعدائه ،كإتيانه برأس
كعب بن األشرف ،أو األسود العنسي ،أو رأس رفاعة بن قيس ،واحتزاز
ابن مسعود لرأس أبي جهل في غزوة بدر ،وحديث (الرجل الذي تزوج
امرأة أبيه) :فجميع الروايات التي فيها قطع الرؤوس واحتزازها ضعيفة،
وال يثبت أن الرسول [ ُحمل إليه شيء منها ،وإمنا الثابت قتلهم فحسب.
قال اإلمام أبوداود السجستاني في «املراسيل»« :فِ ي َه َذا أَ َحادِ يثُ َعن
النبي [َ ،و َل يَ ِص ُّح مِ نْ َها َش ْيءٌ».
وما ذكره أهل العلم والتاريخ من بعض احلوادث التي حصل بها قطع
رؤوس األعداء في املعارك ،فهذا إمنا كان في أحوال خاصة لتحقيق
مصلحة عظمى تقتضي ذلك ،كاستنقاذ بعض املسلمني من األعداء،
أو رفع احلصار عنهم ،ونحو ذلك.
قال السرخسي« :أكثر مشايخنا رحمهم الله على أنه إذا كان في ذلك
ٌ
قلب للمسلمني بأن كان املقتول من قواد
كبت
وغيظ للمشركني أوفراغ ٍ
ٌ
املشركني أو عظماء املبارزين :فال بأس بذلك».
ومن ذلك ما ذكره الذهبي في «السير» من إحاطة األعداء بجيش
املسلمني ،فقال عبد الله بن الزبير« :فخرقت الصف إلى جرجير (قائد
املشركني) وما يحسب هو وأصحابه إال أني رسو ٌل إليه حتى دنوت منه،
فعرف الشر فثار برذونه ،فأدركته ،فطعنته ،فسقط ،ثم احتززت رأسه
فنصبته على رمح ،وكبرت ،وحمل املسلمون ،فهرب أصحابه من كل وجه».

خامسًا :أما مسألة «ح ِّز الرأس وقطعه» بعد املوت ،فهي من املثلة املنهي
شرعا.
عنها
ً
َ
فعن عبد الله بن يزيد األنصاري رضي الله عنه ،قال( :ن َهى ال َّنب ُِّي [
َعنِ ْ
الُثْلَة) رواه البخاري.
وكان [ يوصي أمراءه بقوله َ :
(ل تَ ُغلُّواَ ،و َل تَغْدِ ُرواَ ،و َل ُ َ
ت ِّثلُواَ ،و َل تَ ْقتُلُوا
َولِي ًدا )...رواهُ مسلم.
ص ْ ٍي َقا َلَ ( :ما َقا َم فِ ينَا َر ُسو ُل اللهِ [ َخ ِطي ًبا إ َِّل أَ َم َرنَا
َ
وع ْن عِ ْم َرا َن بْنِ ُح َ
ِالص َد َقةِ َ ،ونَ َهانَا َعنِ ْ
الُثْلَةِ ) رواه أحمد وأبو داود.
ب َّ
ْ
والُثْلَة والتَّمثيل :هي تشويه اجلثة أو قطع عضو من أعضائها.
قال اب ُن األثير في «النهاية»َ « :م َّثلْت بالقَتيل ،إذا َج َد ْعت أنفه ،أو أ ُذنَه،
أو َمذاكِ ي َره ،أو شيئاً من أطرافِ ه».
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ٌ
ْ
ْ
َ
السنَّةِ ال ْجتَ َم ِع
قال ابن عبد البر في «االستذكار»« :فالثلة ُم َح َّر َمة فِ ي ُّ
َعلَيْ َها».
ويدخل في املُثلة :قطع رأس امليت.
ْ
َ
َ
ْ
َ
ٌ
قال السرخسي في «شرح السير الكبير»»:إبَانة ال َّرأ ِسُ :مثلة».
قبحا إذا مت حملها ونصبها وعرضها على مجامع الناس
ويشتد األمر ً
ليشاهدوها.
روى النسائي في «السنن الكبرى»  -بسند صحيح كما قال احلافظ َ -ع ْن
اصَ ،و ُش َر ْحبِي َل ابْ َن َح َسنَ َة ،بَ َعثَاهُ بَرِ ي ًدا
ُع ْق َب َة بْنِ َعامِ ٍر :أَ َّن َع ْم َرو بْ َن الْ َع ِ
َ
ِب َرأْ ِس (يَن ٍَّاق الْب ْ
الصدِّيقِ َ ،فل َ َّما َقدِ َم َعلَى أبِي بَ ْك ٍر
ِطرِ يقِ ) ِإلَى أَبِي بَ ْك ٍر ِّ

وخنلص من مجيع ما سبق:
أنه لم يرد نص شرعي صحيح صريح يدل على جواز ذبح العدو ح ًيا،
فض ً
ال عن أن يكون سنة نبوية متَّبعة! وأن النصوص وردت بالتفريق بني
خاصا بالبهائم.
القتل والذبح ،وجعلت الذبح
ً
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ولو لم تصرح النصوص نصاً على منع الذبح بالسكني؛ ملا جاز فعله ملا
فيه من مفاسد كثيرة ،من التنفير من الدين والصد عنه ،وتكثير األعداء
وتأليبهم ،قال الشاطبي في «املوافقات»« :النظر في مآالت األفعال معتب ٌر
شرعا».
مقصو ٌد
ً
ونشره على االعالم أشد ضرراً ،وقد كان النبي [ يراعي في تصرفاته
(الناحية اإلعالمية) ،فامتنع عن قتل بعض املنافقني حتى (الَ يَت ََح َّدثُ
ص َحابَهُ) ،فصورة اإلسالم في األذهان أهم من
َّاس أَ َّن ُم َح َّم ًدا يَ ْقتُ ُل أَ ْ
الن ُ
ٍ
بطريقة تثير االشمئزاز؟!!
«النكاية بالعدو» ،فكيف إذا كان القتل
وأخريًا:
فإن ما سبق من تأصيل إمنا هو في قتال املسلمني ألعدائهم الكفار
َّ
أو احملاربني ،أما ما تتداوله األخبار واملواقع من تصرفات تنظيم (الدولة)
ميت لهذه املسألة بِصلة.
في كيفية قتل معارضيه ،فال ُّ
فأين قتال املسلمني من تصرفات هؤالء املجرمني في نحر املجاهدين
وأهل العلم واجلهاد أو عامة املسلمني بتهمة الردة ،أو إخافة عامة
املسلمني وإخضاعهم لدولتهم كما يزعمون؟
وأين اإلحسان في القتل من تصرفات هؤالء في جر األسرى وسحبهم،
وسبهم وشتمهم ،وإظهار التشفي بهم قبل الذبح ،مع الصياح والتهريج
وإظهار النشوة والتل ُّذذ بذلك ،واملفاخرة به وعرضه على عموم الناس؟
وجميع ذلك من محادة الله ورسوله بالقتل بغير حق ،واإلفساد في األرض،
ٍ
ٍ
قاسية متحجرةٍ  ،اتخذت الغلو
وقلوب
مريضة مجرمة،
ويكشف عن نفوس
ٍ
مطية لها في تنفيذ مآربها ووحشيتها.
نسأل الله بحوله وقوته أن يرحم إخواننا املستضعفني في سوريا ،وأن
يقمع عدوهم،،
وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني.

حكم ذبح أسرى األعداء بالسكني
السؤال :ما حكم ذبح أسرى األعداء بالسكني؟
وهل هو فع ً
ال سنة نبوية ميكن اتباعها؟
اجلواب:
احلمد لله ،والصالة والسالم على رسول الله ،وبعد:
فقد أرسل الله سبحانه وتعالى رسولَه بالهدى والعدل والرحمة ،فكان مما
شرعه اإلحسان في استيفاء العقوبات واحلدود والقصاص ،بأن تكون
بأيسر طريقة وأسرعها ،ومن َع من كل ما فيه تعذيب ومتثيل ،كتقطيع
األعضاء والذبح بالسكني ،فإنها من الطرق الشنيعة واملنكرة في القتل،
وبيان ذلك فيما يلي:
أو ً
ال :جاء اإلسالم بتشريعات واضحة توجب التعامل مع األسرى بالعدل
واإلحسان ومبا يتناسب مع إنسانيتهم واحترام آدميتهم ،من تقدمي املأوى
والطعام املناسب ،والرفق بهم وعدم تعذيبهم وإيذائهم ،قال تعالى:
{ َويُ ْطعِ ُمو َن َّ
سكِ ينًا َويَتِي ًما َوأَ ِسي ًرا} [اإلنسان.]8 :
الط َعا َم َعلَى ُح ِ ّبهِ مِ ْ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
وع ْن أَبِي َعزِ يزِ بْنِ ُع َميْرِ (أخو مصعب بن عمير) قال :كن ُْت فِ ي ال َسا َرى
َ
صوا ب ْ
َّ
َ
ُ
َ
هِ
َ
ِالُ َسا َرى َخيْ ًراَ ،ف َكانُوا ِإ َذا
و
ت
(اس
:
[
ل
ال
ل
و
س
ر
ل
َا
ق
ف
،
ر
د
ب
م
ٍ
يَ ْو َ َ ْ
ْ ْ ُ
َ ُ
َ
َ
َ
َق َّد ُموا َغ َدا َء ُه ْم أو َع َشا َء ُه ْم أ َكلُوا ال َّت ْم َرَ ،وأ ْط َع ُمونِي ْ ُ
البْزَِ ،ب َو ِص َّيةِ َر ُسولِ
اللَّهِ [َ ِإ َّيا ُهم) رواه الطبراني في املعجم ،وحسن إسناده الهيثمي والسيوطي.
وقال قتادة كما في «تفسير الطبري»َ « :ق ْد أَ َم َر اللَّ ُه ب ْ
ِالُ َس َراءِ أَ ْن يُ ْح َس َن
ِإلَيْهِ ْمَ ،وإ َِّن أَ ْس َرا ُه ْم يَ ْو َمئ ٍِذ َلَ ْه ُل ِّ
الش ْر ِكَ ،وأَخُ َ
وك ْال ُ ْس ِل ُم أَ َح ُّق أَ ْن ت ُْطعِ َمهُ».
ال َما ُم َقتْ َل ْال َسا َرى
وقال السرخسي في «شرح السير الكبير»َ « :و ِإ ْن َرأَى ْ ِ
َف َينْ َبغِ ي لَ ُه أَ ْن َل يُ َع ِّذبَ ُه ْم بِالْ َع َط ِش َو ْ ُ
ميا».
وعَ ،ولَكِ َّن ُه يَ ْقتُل ُ ُه ْم َقت ًْل َكرِ ً
ال ِ
وقد سبق في فتوانا (حكم من وقع أسي ًرا في أيدينا من جنود النظام
السوري) كيفية التعامل والتحقيق مع األسرى ،وأنه ال يجوز قتله دون
محاكمة ،إال إذا دعت الضرورة احلربية إلى ذلك.
ثانيًا :األصل فيمن استحق القت َل من األسرى بعد القدرة عليه أن يُقتل
ٍ
ٍ
ممكنة ،وأقلِّها إيال ًما وتعذي ًبا.
طريقة
بأيسر
َ
ْ
َ
َ
َ
فعن ش َّدادِ بْنِ أ ْو ٍس رضي الله عنه ،قالِ :ثنْتَانِ َحفِ ظتُ ُه َما َع ْن َر ُسولِ اللهِ
سا َن َعلَى ُك ِّل َش ْيءٍ َ ،ف ِإ َذا َقتَلْتُ ْم َف َأ ْح ِسنُوا
[َ ،قا َل( :إ َِّن الل َه َكت ََب ْ ِ
ال ْح َ
َ
الْقِ تْل َ َةَ ،و ِإ َذا َذبَ ْحتُ ْم َف َأ ْح ِسنُوا َّ
ِيحتَهُ)
الذبْ َحَ ،ولْيُ ِح َّد أ َح ُد ُك ْم َش ْف َرتَهَُ ،ولْيُرِ ْح َذب َ
رواه مسلم.
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فقد دل قوله [ ( َف َأ ْح ِسنُوا الْقِ تْل َ َة) :على وجوب اختيار أحسن طريقة
ِيل مِ َن َّ
الذبَائ ِِح،
«عا ٌّم فِ ي ُك ِّل َقت ٍ
للقتل ،وذكر اإلمام النووي أن احلديثَ :
أوح ّداً».
ص ً
اصاَ ،
َوالْ َقتْ ُل قِ َ
والطريقة األيسر واألسهل للقتل هي :ضرب مؤخر العنق بالسيف
ضرب ًة واحد ًة يكون بها زهوق الروح ،وقد جرى العمل على ذلك في
مختلف العصور واألزمان.
قال ابن القيم في كتاب «الصالة»« :وض ْر ُب العنق بالسيف أحسن القِ تالت
سن الله سبحانه في قتل الكفار املرتدين
وأسرعها إزها ًقا للنفس ،وقد َّ
النخس بالسيف».
ضرب األعناق دون
ِ
َ
وإذا كان غري السيف أيسر وأسهل وأسرع في إزهاق الروح ،فال حرج
من العمل به كالقتل رمياً بالرصاص.
ال ْح َسا ُن فِ ي َقتْلِ َما يَ ُجو ُز
قال ابن رجب في «جامع العلوم واحلكم»َ « :و ْ ِ
اها
َقتْل ُ ُه مِ َن الن ِ
اب ِإز َْها ُق نَف ِْسهِ َعلَى أَ ْس َر ِع الْ ُو ُجو ِه َوأَ ْس َه ِل َها َوأَ ْو َح َ
َّاس َو َّ
الد َو ِّ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
اجة ِإليْهِ .
مِ ْن َغيْرِ زِ يَا َدةٍ فِ ي ال َّت ْعذِ ِ
يب ،ف ِإن ُه إِيل ٌم ل َح َ
َو َه َذا ال َّن ْو ُع ُهوا َّلذِ ي َذ َك َرهُ ال َّنب ُِّي [ فِ ي َه َذا ْ َ
الدِ ِ
يثَ ...و ْال َ ْعنَى :أَ ْح ِسنُوا
َهيْئَ َة َّ
ال ْس َر ِاع فِ ي ِإز َْهاقِ
الذبْ ِحَ ،و َهيْئَ َة الْ َقتْلِ َ ،و َه َذا يَ ُد ُّل َعلَى ُو ُج ِ
وب ْ ِ
َ
َ
َّ
ُ
ْ
ُوس التِي يُ َبا ُح ِإز َْهاق َها َعلى أ ْس َهلِ ال ُو ُجوهِ...
ال ُّنف ِ
ْ
ُ
َ
مِ
ِ
َ
ِالسيْ ِف َعلَى الْ ُعنُقِ ».
ب
ه
ب
ر
ض
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ه
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ْلِ
ُ
ُْ
َوأَ ْس َه ُ ُ
َّ
َ ِّ
وقال ابن تيمية في «الفتاوى»َ « :والْ َقتْ ُل ْال َ ْش ُرو ُعُ :هو َ
ِالسيْ ِف
ض ْر ُب ال َّر َق َبةِ ب َّ
َونَ ْحوِ هِ؛ ِلَ َّن َذل َ
ِك أَ ْر َو ُح أَنْ َو ِاع الْ َقتْلِ ».
ويستوي فيما سبق األسير الكافر واملرتد ،كما ذكر اإلمام النووي أن إقامة
احلد وقتل املرتد يكون« :بالسيف ضر ًبا للرقبة».
قال الرملي في «نهاية احملتاج»« :وال يجوز قتله بغير ذلك؛ خلبرِ ( :إذاَ
َقتَلْتُ ْم َف َأ ْح ِسنُوا الْقِ تْل َ َة)».

ميانِ )
و َقا َل [( :إ َِّن أَ َع ًّف الن ِ
َّاس قِ تْل َ ًة :أَ ْه َل ْ ِ
ال َ

حبان ،وحسنه السيوطي.

رواه أبوداود ،وصححه ابن

أي :أن أهل اإلميان والتقوى هم أكثر الناس رحم ًة وإحسا ًنا في طريقة
القتل.
قال املناوي في «فيض القدير»« :هم أرحم الناس بخلق الله ،وأشدهم
حت ِّر ًيا عن التمثيل والتشويه باملقتول ،وإطالة تعذيبه؛ إجالالً خلالقهم،
صدْرِ النبوة من قوله( :إذا قتلتم فأحسنوا القتلة)،
ص َد َر عن َ
وامتثاالً ملا َ
بخالف أهل الكفر وبعض أهل الفسوق ممن لم تذق قلوبهم حالوة
اإلميان ،واكتفَوا من ُمسماه بلقلقة اللسان ،وأُشرِ بُوا القسوة ،حتى
أُبعدوا عن الرحمن ،وأبع ُد القلوب من الله القلب القاسي ،ومن ال يَرحم
رحم».
ال يُ َ
َّاس قِ تْل َ ًة) ِب َك ْسرِ الْق ِ
َافَ :هيْئَ ُة الْ َقتْلِ ،
وجاء في «عون املعبود»( :أَ َع ُّف الن ِ
أَ ْي :أَ َك ُّف ُه ْم َوأَ ْر َح ُم ُه ْم َم ْن َل يَتَ َع َّدى فِ ي َهيْئَةِ الْ َقتْلِ ا َّلتِي َل يَ ِح ُّل فِ ْعل ُ َها مِ ْن
ميانِ ) ِلَا َج َع َل اللَّ ُه فِ ي ُقلُوبِهِ ْم مِ َن
ت َْشوِ يهِ ْال َ ْقتُولِ َوإ َِطالَةِ تَ ْعذِ ي ِبهِ ( ،أَ ْه ُل ْ ِ
ال َ
الش َفقَةِ ِ َ
ال َّر ْح َمةِ َو َّ
لمِ ِيع َخلْقِ هِ ب ِِخ َل ِف أَ ْهلِ الْ ُك ْفرِ ».
ٌ
َ
طريقة مل تعهد عن املسلمني منذ عهد النبي
القتل ذحبًا
 -3أن
[ وصحابته ومن بعدهم من أهل العلم والقضاء ،فنِسبة هذا األمر إلى
السنة منكر من القول ،وادعاء بال علم.
وإمنا عرفت هذه الطريقة يف القتل عن اخلوارج األولني ،كما
والسير أنهم ( َذبَ ُحوا َعبْ َد اللَّهِ بْ َن َخ َّب ٍاب َك َما تُ ْذبَ ُح
جاء في كتب التاريخ ِّ
َّ
الشاةُ)( ،ثُ َّم َق َّربُوا أ ُ َّم َولَدِ ِه َف َب َق ُروها َع َّما فِ ي بَ ْط ِن َها) .فهي سن ٌة خارجية،
ال سن ٌة نبوية.
 -4أن الشرع ف َّرق بني قتل اإلنسان واحليوان ،كما في احلديث( :فإذاَ
َقتَلْتُ ْم َف َأ ْح ِسنُوا الْقِ تْل َ َةَ ،و ِإ َذا َذبَ ْحتُ ْم َف َأ ْح ِسنُوا َّ
الذبْ َح).
فجع َل القَتل لإلنسان ،والذب َح للحيوان ،مما يدل على الطريقة املشروعة
إلزهاق الروح في كليهما.
قال ابن تيمية في «جامع املسائل»« :ففي هذا احلديث أن اإلحسان واجب
على كل حال ،حتى في حال إزهاق النفوس ،ناطقها وبهيمتهاَ ،ف َعلَّ َم ُه أن
يُ ْح ِسن القِ تل َة لآلدميني ،والذِ بحة للبهائم».

ثالثًا :ذبح األسير املستحق للقتل بالسكني كما تُذبح الشاة طريقة محرمة
شرعا؛ وذلك لعدد من األمور ،وهي :
وممنوعة
ً
شرعا في القتل ،كما قال [( :إ َِّن الل َه
 -1منافاته لإلحسان املأمور به
ً
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ال ْح َسا َن َعلَى ُك ِّل َش ْيءٍ َ ،ف ِإذا قتَلتُ ْم فأ ْح ِسنُوا القِ تْلة).
َكت ََب ْ ِ
قال القاضي عياض في «إكمال املعلم» ِ ( :إ َذا َقتَلْتُ ْم َف َأ ْح ِسنُوا الْقِ تْل َ َة) عام
في كل شيء من التذكية والقصاص وإقامة احلدود وغيرها ،من أنه
ال يُع ِّذب خل َق الله ،وليُ ْجهِ ز في ذلك».
وقال اجلصاص في «أحكام القرآن»َ « :ف َأ ْو َج َب ُع ُمو ُم لَف ِْظهِ أَ َّن َم ْن لَ ُه َقتْ ُل
اها َوأَيْ َسرِ َهاَ ،و َذل َ
ِك يَنْفِ ي تَ ْعذِ ي َب ُه
َغيْرِ هِ :أَ ْن يَ ْقتُل َ ُه ِب َأ ْح َسنِ ُو ُجو ِه الْ َقتْلِ َوأَ ْو َح َ
َو ْالُثْل َ َة ِبهِ ».
 -2أن في هذا تعذي ًبا وإيال ًما شدي ًدا لألسير ،وقد نُهينا عن تعذيب
األسرى إذا لم يكن منه فائدة.

رابعًا :من اخلطأ والتلبيس :االستدالل ببعض النصوص الشرعية الواردة
في القتل على جواز الذبح ،ومن ذلك:
 -1قوله تعالىَ { :ف ِإ َذا لَقِ يتُ ُم ا َّلذِ ي َن َك َف ُروا َف َ
اب}.
ض ْر َب ال ِّر َق ِ
فهذه اآلية تتحدث عن قتل الكفار حال التحام الصفوف في احلرب،
ٍ
حينئذ قتل الكافر احملارب بأي طريقة ممكنة لضرورة احلرب،
فيجوز
وجاء التعبير بالضرب مناس ًبا لطبيعة املعركة وما فيها من شدة وقسوة.
ص ًدا
قال ابن كثير في «تفسيره»« :أَ ْيِ :إ َذا َو َ
اح ُ
اج ْهتُ ُمو ُه ْم َف ْ
ص ُدو ُه ْم َح ْ

2

3

ِالسيُ ِ
وف».
ب ُّ
ُ
ْ
َ
َ
َ
وقال القرطبي في «تفسيره»َ « :وقالَ ( :ف َ
قاب) َول ْم يَ ُقل َفا ْقتُلو ُه ْم،
ض ْر َب ال ِّر ِ
ِّ
َ
ِ
ِلَ َّن فِ ي الْعِ َبا َر ِة ب َ
س فِ ي لَف ِْظ الْ َقتْلِ ،
ي
ل
ا
م
ة
د
الش
و
ِض ْر ِب ال ِّر َق ِ
اب مِ َن الْغِ ل ْ َظةِ َ َّ َ ْ َ
ضو ا َّلذِ ي
ص َورِ هَِ ،و ُهو َج ُّز الْ ُعنُقِ َ ،وإ َِطا َر ِة الْ ُع ْ
َصوِ يرِ الْ َقتْلِ ِب َأ ْشن َِع ُ
ِلَا فِ يهِ مِ ْن ت ْ
َ
َ
ُ
س الْ َب َدنِ َو ُعل ُّوهُ َوأ ْو َج ُه أ ْع َ
ضائِهِ ».
ُهو َرأْ ُ
ٍ
بضربة
ثم إن «ضرب الرقاب» يختلف عن «الذبح بالسكني» ،فاألُولى تكون
ٍ
مبعاجلة
واحدةٍ بالسيف تزهق بها الروح مباشر ًة ،خال ًفا للذبح الذي يكون
إمرار للسكني على الرقبة ،مما يؤدي لتعذيب املقتول وزيادة إيالمه
ٍ
وتكرارِ
أثناء إزهاق الروح.
لنفر من قريش بعد أن أكثروا من ايذائه وهو يطوف:
 -2وأما قوله [ٍ :
َ
ْس ُم َح َّم ٍد ِب َيدِ هِ ،لَ َق ْد ِجئْتُك ْمُ
َّ
َ
ُ
(أَت َْس َم ُعو َن يَا َم ْع َش َر ق َريْ ٍش :أ َما َوالذِ ي نف ُ
ب َّ
ِالذبْ ِح) رواه أحمد.
فال يصح االستدالل به على جواز ذبح األسرى كالنعاج؛ ألن الذبح هاهنا
كناية عن القتل ،كما في قوله تعالى َ { :و ِإ ْذ َ َّ
نيْنَا ُك ْم مِ ْن آلِ فِ ْر َع ْو َن
ِسا َء ُك ْم َوفِ ي َذ ِل ُك ْم
يَ ُسو ُمونَ ُك ْم ُسو َء الْ َع َذ ِ
اب يُ َذ ِّب ُحو َن أَبْنَا َء ُك ْم َويَ ْست َْحيُو َن ن َ
بَ َلءٌ مِ ْن َر ِّب ُك ْم َع ِظي ٌم}.
َ
ُ
َ
قال السمعاني« :معنى ق ْوله{ :يذبحون أبناءكم} أي :يقتلون».
وقال ا َ
حلمِ يدي في «تفسير غريب الصحيحني «َ ( :و َقوله :أَمرنِي أَن أحرق
(جئتُ ُك ْم بِالذبْ ِح)».
الس َلمِ :
ُقريْ ًشا) :كِ نَايَة َعن الْ َقتْلَ ،ك َق ْولِه َعلَيْهِ َّ
وقال الزبيدي في «احتاف السادة املتقني» « :لقد جئتكم بالذبح :أي
بالقتل».
وكذلك ذكر عبد الغني املقدسي في «املصباح في عيون الصحاح» أنه هذه
الكلمة « كناية عن القتل».
ويؤكد ذلك أن هؤالء األشخاص الذين توعدهم النبي [ بهذا الوعيد،
كأبي جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وغيرهم ممن ورد ذكرهم
في الروايات :لم يَذبح أح ًدا منهم بالسكني ،بل كان مصيرهم القتل ضر ًبا
بالسيف في غزوة بدر كسائر قتلى املشركني.
إن هذه اجلملة (لقد جئتكم بالذبح) لم يقلها النبي صلى الله عليه
ثم َّ
اشتدت أذيته منهم
وسلم جلميع الكفار ،وال لعموم قريش ،بل لبعض من
َّ
له وللمسلمني ،فال يجوز جعلها شعا ًرا عا ًما مع جميع الناس والكفار في
كل زمان ومكان!!
أحد من أصحابه ذب ُح ٍ
 -3أنه لم يصح عن النبي [ وال ٍ
أحد من الكفار
أو احملاربني ،وما ورد من روايات تشير إلى قطع رؤوس بعض الكفار:
فال يصح منها شيء ،ولو صحت فال حجة فيها على الذبح حال احلياة،
بل غاية ما تدل عليه قطع الرأس بعد املوت إلثبات القتل ،وسيأتي مزيد
توضيح لها.
 -4كذلك ما أورده عدد من املؤرخني من أن خالد القسري أمير العراق
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