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هداية الحيارى في جواز 
قتل السأارى

محمللد علللى والسلما والصلةا ،العالمين رب لله لحمدا
وآللله أصللحابه وعلللى للعللالمين رحمة المبعوث الله عبد بن

الدين. يوما إلى اتبعه ومن

إعببدام مببن بببه تعهدنا ما الحمد ولله نفذنا لقد
الروسأببية الحكومببة تستجب لم إذا التسعة السأرى
المغتصبببين المجرميببن أحببد تسليم وهو-  لمطلبنا

ّلموا لببم لنهم ليس له حزنا الذي ولكن-  لديها يسبب
عنببدما قلوبنببا أدمببى الببذي إنمببا لنعببدمه، المجببرم
مببا تسببتنكر المسببلمين بعببض مببن رسأببائل وصلتنا

ويحتجببون ذلببك، فببي القول علينا وتغلظ به، قمنا
يعلمببون ل وهببم اللببه كتبباب مببن انتزعوها بآية لنا

ًء}ً، وإمببا بعد من فإما{ الله قول وهي معناها فببدا
أخببرى}ً، وزر وازرة تببزر تعببالى: {ول اللببه وقببول

نلببتزم أن علينببا يجببب بببأنه علينببا احتببج وبعضببهم
السأير، قتل تحرم التي الدولية والعهود بالمواثيق

ممببا ذلك غير إلى النسان، حقوق مراعاة ووجوب
علينا.  ورد

الللذي الشللرعي مستندنا فيه لنبين اليضاح هذا نكتب و
أن اللله ونسلأل السألرى، هلؤلءا تجاه فعلناه ما به اسأتجزنا

قسللمنا فقد سأنعرضه ما ولطول فأصاب، اجتهد ممن نكون
مبحثين: إلى اليضاح

الللله لقللول السأير قتل يحرما قال من قول  ردالول:
ًءءا}ً. وإما بعد من فإما{ فدا

أن علينا يجب إنه قال من قول  ردالثاني:     والمبحث
وأنه السأير قتل تحرما التي الدولية والعهود بالمواثيق نلتزما
النسان.  حقوق نحترما أن علينا يجب

مسائل: أربع وفيهالول:      المبحث

الللرد و السأللير قتللل جللواز الولللى: فللي المسألة
بعللد مللن فإمللا{ :الللله بقللول علينا أنكر من على
وزر وازرةا تللزر تعللالى: {ول وقللوله فللداءا}ً، وإما

أخرى}ً.
أسألللرى فلللداءا جلللواز الثانيلللة: فلللي والمسلللألة

الكافرين. من عندنا بمن المسلمين
جيلللف مبادللللة جلللواز الثالثلللة: فلللي والمسلللألة

المسلمين. بجثث أو المسلمين بأسأرى الكافرين
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أعضللاءا أو جثث نقل جواز الرابعة: في والمسألة
الكافرين. 

الولى المسألة
على والرد السأير قتل جواز بيان في
تعالى: {فإما الله بقول علينا أنكر من
تعالى: {ول وبقوله فداء}ً، وإما بعد من

أخرى}ً وزر وازرة تزر

متكامللل بتشللريع حضللي قللد السألللما فللي السأللير إن
ًءا ويردعه حقوقه له يحفظ اك علن أيضل النلاس، حقلوق انته

السأرى مع وسألم عليه الله صلى الله رسأول فعل كان وقد
بتغيلر تتغيلر السألير مللع معلاملتا فللله الحكمللة، فلي غايلة

علللى الختصللار نللؤثر أننا وبما السأرى، وأشخاص الظروف
بللل كامللل، بشللكل السأللير أحكاما إلى نتطرق فلن الطإالة،

الللوجه لبيللان نحتللاجه ما المسألة هذه في نتناول سأوف إننا
التسللعة سألليما ول السأللرى قتللل فللي فعلنللا مللن الشللرعي
والسداد:  التوفيق وبالله فنقول الخيرين،

هي:      خمسة     أقوال     السأير     في     للعلماء

المشللرك السأللير أن قللال مللن  قللولالول:     القوال
والناسأللخ عليلله، يمللن ول يفللادا أن يجللوز ول حال بكل يقتل

وإمللا بعللد مللن تعالى: {فإما قوله في الفداءا أو المن لجواز
ًءءا}ً:  فدا

حللتى أسأللرى للله يكللون أن لنللبي كان تعالى: {ما قوله
الشللهر انسلللخ تعللالى: {فللإذا وقللوله الرض}ً، فللي يثخللن

وقللوله: وجللدتموهم}ً، حيللث المشللركين فللاقتلوا الحللرما
مللا وخاصة الياتا هذه إن وقالوا خلفهم}ً، من بهم {فشرد

قتللادةا عللن حكي قول وهذا قبلها، لما ناسأخة برآءاةا في جاءا
عبللاس ابللن عللن والعللوفي جريللج وابللن والسدي والضحاك

الكوفيين.  من وكثير

فللي بكللر أبللي إلللى كتللب (الجللوزي: الكريللم عبد وقال
فقللال وكللذا، كللذا بفللدائه التمسللوا أنهم فذكروا أسأر، أسأير
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،وكللذا) كذا من إلي أحب المشركين من رجل لقتل اقتلوه،
عليه الله صلى الله رسأول عن جاءا لما معارض القول وهذا

القللول فللي الدلللة مللن يعارضلله مللا نسللوق وسأللوف وسألم
الخامس. 

مللن الكفللار جميللع إن قللال مللن  قولالثاني:     القول
بللل عليهللم المللن أو فللدائهم، يجللوز ل وكتللابيين مشللركين

بعللد من بقوله: {فإما والفداءا للمن المجيزةا والية يقتلون،
وهللذا الكتللابيين، و المشركين حق في فداءا}ً منسوخة وإما

منسللوخة المللن آيللة إن وقالوا الول، القول من أعم القول
قتللادةا منهللم النظللر، وأهللل العلمللاءا مللن جماعللة قول على

ول عليلله يمللن أن يجللز لم المشرك أسأر إذا قالوا: ومجاهد،
يفللادى أن يجللوز ول المشللركين، إلللى فيللرد بلله يفللادي أن

فللاقتلوا{ لهللا والناسأللخ تقتللل، ل لنهللا بللالمرأةا إل عنللدهم
نزلت ما آخر براءاةا كانت فإذ وجدتموهم}ً، حيث المشركين
الدللللة قامت من إل مشرك، كل يقتل أن فوجب بالتوقيف

الجزيللة، منلله يؤخللذ ومللن والصللبيان، النساءا من تركه على
حربللا يعللودوا أن خيفة حنيفة، أبي مذهب من المشهور وهو

للمسلمين.

بعللد منللا فإما{ قتادةا عن معمر أخبرنا الرزاق عبد ذكر
وقللال خلفهللم}ً، مللن بهللم فشرد{ نسخها فداءا}ً قال: وإما

وجللدتموهم}ً، حيللث المشللركين فللاقتلوا{  نسللخها:مجاهد
الحكم.  قول وهو

فيلله يجللوز ل السأير أن قال من  قولالثالث:     القول
وإملا بعلد ملن تعلالى: {فإملا اللله لقول المن، أو الفداءا إل

عليله اللله صلى الله رسأول على نزل ما آخر فقالوا فداءا}ً،
ول والفللداءا المن بين فيهم تخييره السأرى شأن في وسألم
سأللواها لما ناسأخة الية إن وقالوا غيرهما، إلى التعدي يجوز
وغيره. الضحاك قاله

فلللاقتلوا{ الضلللحاك علللن جويلللبر علللن الثلللوري روى
بعللد منللا فإمللا{ نسخها وجدتموهم}ً قال: حيث المشركين

عطللاءا عللن جريللج ابللن عن المبارك: ابن وقال ،فداءا}ً وإما
يمللن ولكللن المشللرك يقتللل فللداءا}ً فل وإمللا بعد منا فإما{

وجل. عز الله قال كما ويفادى عليه

ويتلللو السأللير يقتللل أن يكره الحسن  كان:أشعث قال
اليللة  فللي:أيضللا الحسللن وقللال فللداءا}ً، وإما بعد منا فإما{

الحللرب تضللع حتى الرقاب فضرب قال فكأنه وتأخير تقديم
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وزعللم الوثللاق، فشللدوا أثخنتموهم إذا حتى قال ثم أزوارها،
ولكنلله يقتللله أن يللديه فللي السأير حصل إذا للماما ليس أنه

يسللترق، أو يفللادي أو يمللن أن إمللا منللازل ثلثللة في بالخيار
وسألللم عليلله الللله صلللى الرسأللول لفعل مردود القول وهذا

فإنه القول هذا بقوةا سألمنا ولو نزولها، بعد الية هذه بخلف
زالللت ول أوزارها، تضع لم الحرب لن علينا، حجة فيه ليس

علينا.  القول هذا لصحاب حجة فل دائرةا، رحاها

إل أسأر ول فداءا يكون ل قال من  قولالرابع:     القول
أن لنللبي كان تعالى: {ما لقوله بالسيف والقتل الثخان بعد

ذلللك بعللد أسأر  فإذا}ًالرض في يثخن حتى أسأرى له يكون
سأللعيد قللول وهو غيره، أو قتل من رآه بما يحكم أن فللماما

جبير.  بن

مللن أو المللاما بلأن قللال ملن  قللولالخامس:     القول
أو القتللل إمللا أمللور أربعللة بين السأرى في مخير عنه ينوب

ماللللك قلللول هلللو وهلللذا السألللترقاق، أو الفلللداءا أو الملللن
تنتظللم الذي القول وهو العلماءا، وجمهور وأحمد والشافعي

بالنسللخ للقللول نحتاج ول بعضها، مع تتعارض ول الدلة، فيه
الللذي القللول هللو ولنلله القللول، هللذا فللي الدلة كل لعمال

أقوال بعض نبسط فسوف أدلة القوال أقوى لنه به، عملنا
فيه.  العلماءا

تعللالى: الللله قللول تفسللير فللي الطبري المام قال
إذا حلللتى الرقلللاب فضلللرب كفلللروا اللللذين لقيتلللم فلللإذا{

تضللع حللتى فداءا وإما بعد منا فإما الوثاق فشدوا أثخنتموهم
ليبلللو ولكن منهم لنتصر الله يشاءا ولو ذلك أوزارها الحرب

يضللل فلللن الللله سأللبيل فللي قتلللوا والللذين ببعللض بعضللكم
تعللالى: {فللإذا يقول الية هذه تأويل في القول (أعمالهم}ً:

فاضربوا الحرب أهل من ورسأوله بالله كفروا}ً الذين لقيتم
الوثاق}ً يقول فشدوا أثخنتموهم إذا وقوله: {حتى رقابهم،

منهللم رقبتلله تضللربوا لللم مللن وقهرتللم غلبتمللوهم إذا حللتى
الوثللاق}ً يقللول فشللدوا{ أسأللرى أيللديكم فللي فصللاروا
وقللوله: منكللم، فيهربللوا يقتلللوكم كيل الوثللاق في فشدوهم

الثخان بعد أسأرتموهم فإذا فداءا}ً يقول وإما بعد منا {فإما
السأللر، مللن إيللاهم بللإطإلقكم ذلك بعد عليهم تمنوا أن فإما

بللأن فللداءا يفادوكم أن وإما فدية، ول عوض بغير وتحرروهم
لهللم وتخلللوا تطلقللوهم حللتى عوضللا أنفسللهم من يعطوكم

السبيل). 
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 أي- ذلللك فللي عنللدنا القللول من والصواب (قال: حتى
والفللداءا المللن فللي الخيللار جعل يكون  أن- الية تفسير في

القللائمين وإلللى وسألللم عليه الله صلى الرسأول إلى والقتل
ًءا القتل يكن لم وإن المة، بأمر بعده اليللة هللذه فللي مذكور
قللوله: {فللاقتلوا وذلللك أخللرى آيللة فللي بقتلهللم أذن قد لنه

لن كللذلك ذلللك بللل وجللدتموهم.. اليللة}ً، حيث المشركين
فيمللن يفعللل كللان كللذلك وسألم عليه الله صلى الله رسأول

ًءا صار ويفللادي بعضللا فيقتللل الحرب، أهل من يده في أسأير
أبللي بللن عقبللة قتللل بللدر يللوما مثل بعض، على ويمن ببعض
علللى نزلللوا وقد قريظة بني وقتل أسأيرا، به أتي وقد معيط
والمللن فللدائهم علللى وهو سألما يده في وصاروا سأعد حكم

أسأروا الذين المشركين أسأارى بجماعة وفادى قادر، عليهم
يلده، فلي أسأللير وهو الحنفي أثال بن ثمامة على ومّن ببدر،
أذن لللدن مللن الحرب أهل في سأيره من ثابتا ذلك يزل ولم
وسألللم عليلله اللله صلللى إليله قبضله أن إلى بحربهم له الله

المللن اليللة هللذه فللي ثنللاؤه جل ذكر وإنما فيهم، ذلك دائما
بقتلهمللا المللر لن فيها ذكرهما فخص السأارى في والفداءا
ًءا، تنزيللله آي سأللائر في تقدما كان قد بذلك منه والذن مكللرر
مللن الية هذه في ذكر بما وسألم عليه الله صلى نبيه فأعلم
القتل).  مع فيهم ماله والفداءا المن

تعلالى أوزارهلا}ً يقلول الحللرب تضلع وقلوله: {حلتى(
وافعلللوا رقللابهم فاضللربوا كفللروا الللذين لقيتللم فللإذا ذكللره

وأثقللال آثامهللا الحللرب تضللع حللتى لكللم، بينللت ما بأسأراهم
شللركهم مللن الللله إلللى يتوبللوا بللأن بللالله المشللركين أهلها

وضللع فللذلك ونهيلله أمره في ويطيعوه وبرسأوله به فيؤمنوا
والمعنللى أوزارهللا الحللرب تضع حتى وقيل أوزارها، الحرب

يضللع حللتى ذلللك معنى وقيل أهلها، أوزار الحرب تلقي حتى
أوزاره).  المحارب

فيهللا اليللة هللذه تأويللل فللي القرطبببي المام وقال
الية إن (- فقال: الخامس ورجح سأردها - ثم أقوال خمسة
طإلحة أبي بن علي رواه حال، كل في مخير والماما محكمة

عمللر ابللن منهللم العلمللاءا مللن كللثير وقللاله عبللاس، ابن عن
والثللوري والشللافعي مالللك مللذهب وهللو وعطللاءا والحسللن

صلللى النبي لن الختيار، وهو وغيرهم عبيد وأبي والوزاعي
قتللل ذلللك، كللل فعلللوا الراشللدين والخلفاءا وسألم عليه الله

بللن والنضر معيط أبي بن عقبة وسألم عليه الله صلى النبي
علللى ومّن بدر، أسأارى سأائر وفادى صبرا، بدر يوما الحارث

سألللمة مللن وأخذ يده، في أسأير وهو الحنفي أثال بن ثمامة
عليه وهبط المسلمين، من أناسأا بها ففدى جارية الكوع بن
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وسألللم عليلله الللله صلللى النللبي فأخللذهم مكة أهل من قوما
فللي ثللابت كله وهذا هوازن سأبى على من وقد عليهم، ومن

وأبي والشافعي المدينة أهل عن يروى القول وهذا الصحيح
عنلله والمشهور حنيفة أبي عن مذهبا الطحاوي وحكاه عبيد

. )التوفيق وجل عز وبالله قدمناه ما

حتى الوثاق شدوا فالمعنى السلح الوزار معنى وقيل(
أي الحللرب تضللع حللتى معنللاه وقيللل السلللح وتضعوا تأمنوا

أو بالهزيمللة سألللحهم وهللو أوزارهللم المحللاربون العللداءا
العشى: قال أوزار، للكراع ويقال الموادعة،

وخيل طإوال رماحا أوزارها للحرب وأعددتا
ذكورا

عيرا الحي أثر على      بها يحدى داود نسج ومن
فعيرا

والللوزر أثقالهللا أي أوزارهللا الحللرب تضللع حللتى وقيللل
وأثقالهللا الثقللال عنلله يتحمللل لنلله الملك وزير ومنه الثقل،
وعطللاءا الحسللن قللال العربللي ابن قال حملها، لثقل السلح

تضللع حللتى الرقللاب فضللرب المعنى وتأخير تقديم الية في
الوثاق).  فشدوا أثخنتموهم فإذا أوزارها الحرب

في لن فاقتلوهم يقل ولم الرقاب}ً، فضرب ({وقال:
ن الرقاب بضرب العبارةا ا والشلدةا الغلظلة م فلي ليلس م

حللز وهو صورةا بأشنع القتل تصوير من فيه لما القتل، لفظ
وأوجلله وعلللوه البللدن رأس هللو الللذي العضو وإطإارةا العنق

أكللثرتم أثخنتمللوهم}ً أي إذا تعللالى: {حللتى قللوله أعضللائه،
أمر وإنما فيه لغة الواو بكسر والوثاق الوثاق فشدوا القتل،
غيللر مللن بللالطإلق عليهللم منا فإما يفلتوا، لئل الوثاق بشدةا
مللن تقدما بما اكتفاءا هنا ها القتل يذكر ولم فداءا، وإما فدية،
ًءا.  الكلما) أ.هل صدر في القتل مختصر

تعللالى: الللله قللال: (1القرآن أحكاما في الجصاص   قال
قللد بكللر أبو الرقاب}ً قال فضرب كفروا الذين لقيتم {فإذا

وهللو الثخللان بعللد إل غيللر ل القتللل وجللوب ظللاهره اقتضى
حللتى أسأللرى للله يكللون أن لنبي كان تعالى: {ما قوله نظير
تعللالى: {مللا قللوله في عباس ابن وعن الرض}ً، في يثخن
:الرض}ً قللال فللي يثخن حتى أسأرى له يكون أن لنبي كان

واشللتد كللثروا فلمللا قليللل يومئذ والمسلمون بدر يوما "ذلك
منللا فإمللا{ السأللارى فللي هذا بعد تعالى الله نزل سألطانهم

1 ] 5 / 268 - 270 .[
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السأللارى فللي والمللؤمنين النبي الله فجعل فداءا}ً، وإما بعد
شاءاوا وإن اسأتعبدوهم شاءاوا وإن قتلوهم شاءاوا إن بالخيار
- وقللال اسأللتعبدوهم شاءاوا وإن في عبيد أبو - شك فادوهم

معيللط أبللي بن عقبة وسألم عليه الله صلى الله رسأول قتل
علللى المصللار فقهللاءا  اتفللق:بكللر أبللو قال ،صبرا" بدر يوما

ًءا بينهلم نعللم ل السألير قتللل جواز تلواترتا وقللد فيله، خلفل
السألير، قتلله فلي وسأللم عليله الله صلى النبي عن الخبار

السأر بعد الحارث بن والنضر معيط، أبي بن عقبة قتله منها
وقتللل أسأللر، ما بعد الشاعر عزةا أبا أحد يوما وقتل بدر، يوما
فحكلم معلاذ بلن سأللعد حكلم علللى نزولهللم بعد قريظة بني

مللن باطإللا بللن الزبيللر على ومن الذرية، وسأبى بالقتل فيهم
علللى وشللرط عنوةا، وبعضها صلحا بعضها خيبر وفتح بينهم،

خيللانته علللى ظهللر فلمللا شلليئا يكتللم ل أن الحقيللق أبي ابن
ومقيللس خطل بن هلل بقتل وأمر مكة وفتح قتله، وكتمانه

وقللال وآخريللن، سأللرح أبللي بن سأعد بن الله وعبد حبابة بن
علللى ومن الكعبة، بأسأتار متعلقين وجدتموهم وإن اقتلوهم

الصللديق بكللر أبللي عللن وروي أمللوالهم، يغنم ولم مكة أهل
وكنت أحرقته أكن لم بالفجاءاةا أتيت يوما أني "وددتا: يقول
قتللل انلله موسأللى أبي وعن نجيحا"، أطإلقته أو سأريحا قتلته

سأللماهم قللوما علللى المللان أعطللاه مللا بعد السوس دهقان
آثللار فهللذه فقتللله، المللان فللي يللدخلها فلللم نفسلله ونسللي
فللي الصحابة وعن وسألم عليه الله صلى النبي عن متواترةا

على المصار فقهاءا واتفق اسأتبقائه، وفي السأير قتل جواز
بتصرف.  ذلك) أهل

رحمللة الشللافعي قللال (:2تفسلليره فللي كثير ابن قال
أو مفللاداته أو عليلله الملن أو قتله بين مخير الماما عليه الله

ًءا، اسأترقاقه وقد الفروع علم في محررةا المسألة وهذه أيض
الحكاما).  كتابنا في ذلك على دللنا

فهللو المللاما سأللبى وإذا(: 3المغني في قدامة ابن قال
بل وأطإلقهللم عليهللم مللن رأى وإن قتلهللم، رأى إن مخيللر
رأى وإن منهللم، يأخللذه مللال على أطإلقهم رأى وإن عوض،

للعدو نكاية فيه رأى ذلك أي اسأترقهم، رأى وإن بهم، فادى
الحرب أهل من أسأر من أن وجملته فعل، للمسلمين وحظا
قتلهللم يجوز فل والصبيان النساءا: أحدها أضرب ثلثة على

صلللى النللبي لن السللبي بنفس للمسلمين رقيقا ويصيرون
عليه متفق-  والولدان النساءا قتل عن نهى وسألم عليه الله

سأباهم. إذا يسترقهم السلما عليه وكان- 
2 ] 4 / 174.[
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الللذين والمجللوس الكتللاب أهللل مللن  الرجللال:الثاني
القتللل أشللياءا أربعللة بين فيهم الماما فيخير بالجزية، يقرون
واسأترقاقهم. بهم والمفاداةا عوض بغير والمن

يقللر ل ممن وغيرهم الوثان عبدةا من  الرجال:الثالث
المللن أو القتللل أشللياءا ثلثة بين فيهم الماما فيتخير بالجزية

جلللواز أحملللد وعلللن اسألللترقاقهم يجلللوز ول والمفلللاداةا،
أهلل فلي ذكرنلا وبملا الشلافعي، ملذهب وهلو اسألترقاقهم

مالللك وعللن ثللور، وأبللو والشللافعي الوزاعللي قللال الكتللاب
فيلله مصلللحة ل لنه عوض بغير المن يجوز ل وعنه كمذهبنا،

جلواز عللى ولنللا المصلللحة، فيله ملا فعل للماما يجوز وإنما
}ً،فللداءا وإمللا بعللد منللا تعالى: {فإما الله قول والفداءا المن
أثللال، بللن ثمامللة علللى من وسألم عليه الله صلى النبي وأن

فللي وقللال الربيللع، بللن العللاص وأبللي الشللاعر، عللزةا وأبللي
هللؤلءا في سأألني ثم حيا عدي بن مطعم كان لو بدر أسأارى
وسأبعين ثلثة وكانوا بدر أسأارى وفادى له، لطإلقتهم النتنى
برجليللن رجل بدر يوما وفادى بأربعمائة، منهم رجل كل رجل

الللله صلى النبي فلن القتل وأما برجلين، العضباءا وصاحب
السللتمائة بيلن وهللم قريظللة بنللي رجللال قتللل وسألللم عليلله

بللن وعقبللة الحللارث، بللن النضر بدر يوما وقتل والسبعمائة،
عمت قصص وهذه أحد، يوما غزةا أبا وقتل صبرا، معيط أبي

وهللو مللراتا وسألللم عليلله الله صلى النبي وفعلها واشتهرتا
قلد الخصللال هللذه ملن خصللة كللل ولن جوازها، على دليل
ونكايللة قوةا له من منهم فإن السأرى بعض في أصلح تكون

ومنهللم أصللح، فقتلله عليهللم ضللرر وبقلاؤه المسلمين، في
حسللن ومنهللم أصلللح، ففللداؤه كللثير، مال له الذي الضعيف

معللونته أو عليلله بللالمن إسألمه يرجى المسلمين في الرأي
عليلله فللالمن عنهللم والللدفع أسأللراهم بتخليللص للمسلللمين

فاسأللترقاقه شللره ويللؤمن بخللدمته ينتفللع من ومنهم أصلح،
أن فينبغي بالمصلحة أعلم والماما والصبيان، كالنساءا أصلح

ل المشللركين}ً عللاما تعالى: {اقتلوا وقوله إليه ذلك يفوض
لم ولهذا المخصوص، عدا ما على ينزل بل الخاص به ينسخ

اسأللترقاقهم ففللي الوثللان عبللدةا فأمللا اسأللترقاقه، يحرمللوا
أبلو وقلال الشلافعي، ملذهب وهو يجوز ل إحداهما روايتان،

أخللذ فللي قوله على بناءا العرب دون العجم في يجوز حنيفة
بالسأللترقاق يقللر فلللم بالجزيللة يقللر ل كافر إنه ولنا الجزية،
تخييلر هلذا فإن هذا ثبت إذا عليه، الدليل ذكرنا وقد كالمرتد
فللي المصلللحة رأى فمللتى شللهوةا، تخيير ل واجتهاد مصلحة
عنهللا، العللدول يجز ولم عليه تعينت الخصال هذه من خصلة
أمريللن فللي مجاهللد قللال أولللى، فالقتللل فيهللا تللردد ومللتى

وقللال مالللك قللال وكللذلك أفضل وهو السأرى يقتل أحدهما
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فللي به يطمع معروفا يكون أن إل إلي أحب الثخان إسأحاق
أهل.  الكثير)

فقللال تيميببة ابن السألللما شلليخ الجمهور قول ورجح
القتللل بيللن السأللرى فللي خير إذا الماما فإن: (4الفتاوى في

الصللللح يختللار أن فعليلله والفللداءا، والملللن والسأللترقاق
الللله بحكللم حاكمللا اجتهللاده فللي مصلليبا فيكللون للمسلمين

وسأللعه اسأتفراغ على فيثاب يصيبه ل وقد أجران، له ويكون
المصلحة).  معرفة عن بعجزه يأثم ول

الجمهللور قللول القيببم ابن السألللما شلليخ اختللار كما
عليه الله صلى الله رسأول - أي كان: (5المعاد زاد في فقال
بعضلهم ويفلادي بعضلهم، ويقتللل بعضهم على - يمن وسألم

كللله ذلللك فعللل وقللد المسلللمين، بأسأللرى وبعضهم بالمال،
تقدما.  ما الدلة من سأاق  ثم)المصلحة بحسب

قللول - أي قللوله: (6الفتللح فللي حجر ابن ذلللك وقللرر
كللان عنللدما وسألللم عليلله الله صلى للرسأول أثال بن ثمامة
ًءا وإن شللاكر على تنعم تنعم وأن دما ذا تقتل تقتل - أن أسأير
الللله صلللى النللبي فإن شئت، ما منه فسل المال تريد كنت
مللن ثم التقسيم، عليه ينكر ولم ذلك على أقره وسألم عليه
المر أن الجمهور، لقول تقوية ذلك في فكان ذلك بعد عليه
هللو مللا يفعللل المللاما إلللى الرجللال مللن الكفللرةا أسأرى في

اليللة وظللاهر الطحللاوي قللال والمسلللمين، للسألللما الحظ
ثمامللة، قصللة فللي هريللرةا أبللي حللديث وكذا للجمهور، حجة
فللي نسللخ ل عبيد أبو وقال القتل، ذكر ثمامة قصة في لكن

الللله صلللى أنلله وذلللك محكمة هي بل الياتا هذه من شيءا
فقتل أحكامه جميع في كلها عليه دلت بما عمل وسألم عليه
قتل وكذا بعض، على ومن بعضا وفدى بدر يوما الكفار بعض
وغيره خطل بن وقتل المصطلق بني على ومن قريظة بني

ومللن عليهللم ومللن هللوازن وسأبى سأائرهم على ومن بمكة
الجمهور قول ترجيح على ذلك كل فدل أثال بن ثمامة على

تخييللر أحللوالهم ومحصللل المللاما، رأي إلللى راجللع ذلللك أن
أو منه، أخذها شرع لمن الجزية ضرب بين السأر بعد الماما
فلي هلذا بعلوض أو علوض بل الملن أو السألترقاق أو القتل

ويجللوز السأر بنفس فيرقون والصبيان النساءا وأما الرجال،
عنللد مسلللمة أو مسلللم بأسأللير الكللافرةا بالسألليرةا المفاداةا

بتصرف.  اتفاقا) أهل القتل زال السأير أسألم ولو الكفار
4 ]34 / 116.[
5 ]3/109.[
6 ]6 / 151 - 152.[

)9(والجهاد التوحيد منبر



هداية الحيارى في جواز 
قتل السأارى

يوطي وقللال تصللرف: (7والنظللائر الشللباه فللي الس
نلص القاعللدةا هللذه بالمصلللحة، منلوط الرعيللة عللى الماما
الولي منزلة الرعية من الماما منزلة وقال الشافعي، عليها

واللرق القتلل بين السأرى في تخير إذا أنه ومنها اليتيم، من
حللتى بالمصلحة بل بالتشهي ذلك له يكن لم والفداءا والمن

يظهللر) أهللل أن إلللى يحبسللهم المصلللحة وجلله يظهللر لم إذا
بتصرف. 

الرقللاب وأمللا: (8الصللنائع بللدائع فللي الكاسأاني وقال
منهللم السأللارى قتللل شاءا إن ثلثة خياراتا بين فيها فالماما

تبللارك لقللوله والذراري النساءا وسأبى المقاتلة الرجال وهم
والسأللر الخللذ بعللد وهذا العناق}ً، فوق وتعالى: {فاضربوا

يقللدر ول المفصللل مللن البانللة هو العناق فوق الضرب لن
وروي والسأللر، الخللذ بعد عليه ويقدر القتال حال ذلك على

الللله رضللي الكللراما الصللحابة اسأتشللار لمللا الللله رسأول أن
الفللداءا إلللى بعضللهم فأشللار بللدر أسأللارى فللي عنهللم تعالى
رسأللول فقللال القتللل إلللى عنه الله رضي عمر سأيدنا وأشار

عليلله أشللار عمللر إل نجللى مللا نار السماءا من جاءاتا لو الله
روي وكلذا القتلل، هلو كان الصواب أن إلى والسلما الصلةا

معيللط أبللي بللن عقبللة بقتللل أمللر والسلللما الصلةا عليه أنه
ومقيللس خطللل بن هلل وبقتل بدر يوما الحارث بن والنضر

ون قد المصلحة ولن مكة فتح يوما صبابة بن القتلل فلي تك
 ذلك) أهل للماما فكان اسأتئصالهم من فيه لما

ذهب: (9الوطإار نيل في الشوكاني قال ور وم الجمه
يفعللل المللاما إلى الرجال من الكفرةا السأارى في المر أن
وظللاهر الطحللاوي قللال والمسلللمين، للسألما الحظ هو ما

فللداءا}ً حجللة وإمللا بعللد منللا تعللالى: {فإمللا قوله يعني الية
ا قاضليان والسلنة القلرآن أن والحاصل للجمهور، ذهلب بم

وسألللم وآللله عليلله الله صلى منه وقع قد فإنه الجمهور، إليه
القتللل منلله ووقللع الباب، أحاديث في كما الفداءا وأخذ المن
وغيرهمللا، معيللط أبي بن وعقبة الحرث بن النضر قتل فإنه

المشللركين من برجل المسلمين من رجلين فداءا منه ووقع
أن بعللد الترمللذي قللال حصللين، بللن عمللران حديث في كما

هللذا علللى والعمللل المللذكور حصين بن عمران حديث سأاق
وآللله عليلله الله صلى النبي أصحاب من العلم أهل أكثر عند

مللن شللاءا مللن علللى يمللن أن للمللاما أن وغيرهللم، وسألللم
إسأحاق قال شاءا، من ويفدي منهم شاءا من ويقتل السأارى
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أحللب يفللادى أو يقتل السأير أسأر إذا لحمد قلت منصور بن
فمللا قتللل وإن بللأس بلله فليللس يفللادي أن قدر إن قال إليك
. )بأسأا به أعلم

تحفللة فللي المببباركفوري قللال الشللوكاني وبنللص
. 10الحوذي

قتللل بللاب: (11المعبللود عون في آبادي العظيم وقال
الللله صلللى الللله رسأول أّمن السألما عليه يعرض ول السأير

اقتلللوهم وقللال وامرأتيللن نفللر أربعللة إل الناس وسألم عليه
أبللي بللن عكرمللة الكعبللة، بأسأللتار متعلقيللن وجدتموهم وإن

بللن الللله وعبللد صللبابة بن ومقيس خطل بن الله وعبد جهل
السرح) أهل.  أبي بن سأعد

- أي وسأللألته قللال: (12المبسوط في السرخسي قال
يقتله هل العدو أهل من الرجل يأسأر الرجل - عن حنيفة أبو
ما بالسأر لن فحسن، فعل ذلك أي قال الماما؟، به يأتي أو

فكللذلك يقتللله، أن للمللاما يباح حتى دمه من الباحة تسقط
خللف بللن أميللة قتللل ولمللا أخللذه، قبللل كما أسأره لمن يباح

عليله الله صلى الله رسأول ذلك ينكر لم بدر يوما أسأر بعدما
ه أتلى وإن قتلله، من على وسألم إللى أقلرب فهلو الملاما ب
علللى الشللدةا إظهار إلى أقرب والول الماما، حرمة تعظيم

ن يختلار أن فينبغلي شلوكتهم وكسر المشركين ملا ذللك م
 .للمسلمين) وأفضل أنفع يعلمه

يتللبين ذلللك فللي العلمللاءا أقللوال بعللض عللرض وبعللد
أنفسللنا، فللي هللوى عللن يكن لم للسأرى قتلنا أن للمستنكر

برجلل المطالبلة مقابلل قتلهللم فلي المصلللحة رأينللا إننا بل
واحد.

إذا     التسببعة     السأببرى     ذنببب     فما     لنا     أحد     قال     ولو
وازرة     تببزر     ول  {     يقببول     واللببه     المجرم     هو     ذاك     كان
   أخرى}ً؟     وزر

الللله كللان فللإذا القتللل، اسأللتحق هبوزر السأير إن نقول
أي أسأير، لنه فقط السأير نقتل أن لنا أجاز وتعالى سأبحانه

هذه والحال فكيف قتله، ترجح أخرى مؤثراتا هناك تكن لم
ونعللاملهم مصلللحة، أعظللم غيللره بجريللرةا قتللله كللان بعدما

10 ]5 / 158.[
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منكللم ظلمللوا الللذين تصلليبن ل فتنللة واتقللوا{ الللله بقللول
وأنكللى، لهللم أردع بعضللهم بجريرةا بعضهم خاصة}ً فنعاقب

ًء وسألللم عليلله الللله صلللى الرسأللول عامل وقد بجريللرةا رجل
قومه.

حصللين بللن عمللران عللن مسلم الحديث ذلك روى وقد
رجليللن ثقيللف فأسأرتا عقيل، لبني حلفاءا ثقيف كانت قال:
وأسأللر وسألللم، وآله عليه الله صلى الله رسأول أصحاب من

مللن رجل وسألللم وآللله عليلله الللله صلى الله رسأول أصحاب
الللله رسأللول عليلله فللأتى العضللباءا معلله وأصابوا عقيل، بني

فقللال: "يللا الوثللاق، فللي وهللو وسألللم وآللله عليلله الله صلى
اه،" محملد! ا شلأنك)، (ملا فقلال: فأت أخلذتني فقلال: "بم
 (أخلذتك:فقلال !"،العضلباءا؟ يعنلي الحلاج سألابقة وأخلذتا
ثقيف). حلفائك بجريرةا

ًءا وسألم عليه الله صلى الرسأول يكن فلم بهللذا متجللاوز
لضللمان الفعللال هللذه مثللل تقتضللي الحللرب فحللال الفعللل
ل السأللما، جنلد سأللمة أعلراض نحفلظ أن يمكلن ل إننلا ب

ل قللد أخللرى مللبرراتا ولنا الفعال، هذه بمثل إل المسلمين
لنا، متضحة راجحة مصلحة السأرى قتل في أن لغيرنا تتبين
يصلللح نللراه مللا فهللذا لبعضللهم، فعلنللا وقللد عليهم مننا فإن

وإن ذلللك، تقتضي مصلحة فهي قتلنا وإن الشخاص، لبعض
واحللد بفعللل مقيدين نكن ولم أصلح، لبعضهم فالفداءا فادينا
المسلمين وحال لحالنا الصلح نتحرى إننا بل السأرى، تجاه
السأللير، لحللال الدلة من أرجح نراه ما ونعمل السأرى، في

دليلنللا فللي ينظللروا أن قبللل النللاس بعللض أنوف تحمر فلما
وأحسللن الحق عرف ممن نكون أن الله ونسأل واسأتدللنا،

اتباعه. 
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الثانية المسألة
بمن المسلمين فداء جواز
الكافرين أسأرى من عندنا

جواز إلى ذهب وقد: (13الوطإار نيل في الشوكاني قال
أهللل جمهللور المسلللمين من بالسأير الكفار من السأير فك

أن بللاب وهللو المللذكور، حصللين بللن عمللران لحديث العلم،
بللن عمللران عللن المسلللمين، ملك يزل لم أسألم إذا السأير
ثقيللف فأسأللرتا عقيللل لبني حلفاءا ثقيف  كانت:قال حصين
وسألللم وآللله عليه الله صلى الله رسأول أصحاب من رجلين
رجل وسألللم وآللله عليه الله صلى الله رسأول أصحاب وأسأر

الللله رسأللول عليه فأتى العضباءا معه وأصابوا عقيل بني من
محمللد يلا فقللال الوثللاق في وهو وسألم وآله عليه الله صلى
سأللابقة وأخذتا أخذتني بما ) فقال:؟شأنك  (ما:فقال فأتاه

حلفائللك بجريللرةا  (أخللذتك:فقللال العضللباءا، يعنللي الحللاج؟
فقللال: ،محمللد! يا محمد  يا:فقال فناداه انصرف ثقيف) ثم

تملللك وأنللت قلتهللا (لللو قال: مسلم إني قال: ،)شأنك؟ (ما
محمللد  يا:فناداه ،عنه انصرف الفلح) ثم كل أفلحت أمرك

جللائع إنللي فقللال: ،)شللأنك؟  (مللا:فقللال فأتللاه محمللد يللا
بعد ففدي ،حاجتك) هذه: (قال ،فاسأقني وظمآن فأطإعمني
 ).ومسلم أحمد رواه ،بالرجلين

فللي صللريح صللحيح نللص وهللو واضللح الللدليل أن وبمللا
حتى ذلك نبين أن أحببنا ولكننا ذلك، على نزيد فلن المسألة

 غيللر"  اسأللتبزاز" هللو الفعللل هللذا مثللل أن البعللض يظللن ل
ذلللك، فعللل وسألللم عليه الله صلى الرسأول إن بل مشروع،

13 ]8/146 - 147.[
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بأسأللرى يفللاديه لكللي أسألللم بعدما حتى عنده السأير وأبقى
حللتى ويسللقيه ويطعملله إليلله يحسللن كللان وقد المسلمين،

المسلمين.  من برجلين أطإلقه

الثالثة المسألة
بأسأرى الكافرين جيف مبادلة جواز في

بجثثهم أو المسلمين

عللن 14والترمللذي أحمللد عنللد جاءا ما المسألة هذه وفي
أن أرادوا المشللركين عنهمللا: (أن الللله رضللي عبللاس ابللن

الللله صلللى النللبي فللأبى المشركين، من رجل جسد يشتروا
.إياه) يبيعهم أن وسألم عليه

إل نعرفلله ل غريللب حسللن حللديث  هذا:عيسى أبو قال
عللن أيضللا أرطإللاةا بللن الحجللاج ورواه الحكللم، حللديث مللن

بحللديثه، يحتللج ل ليلى أبي  بن:حنبل بن أحمد وقال الحكم،
ل ولكللن صللدوق ليلللى أبللي  بللن:إسأللماعيل بن محمد وقال

وابللن شلليئا، عنلله أروي ول سأللقيمه من حديثه صحيح نعرف
أبلو وقللال السأللناد، فللي يهللم وإنمللا فقيلله صللدوق ليلى أبي

ممن وغيره ليلى أبي بن ذكر أن بعد آخر موضع في عيسى
يحتللج لللم يتللابع، ولللم هؤلءا من أحد انفرد فإذا: (فيهم تكلم

إنمللا بلله، يحتللج ل ليلى أبي حنبل: ابن بن أحمد قال كما به،
يحفللظ لللم إذا يكللون مللا وأشللد بالشلليءا، انفللرد إذا عنللي

ًءا، غير أو نقص، أو السأناد في فزاد السأناد، بما جاءا أو إسأناد
ًءا عنه عيسى أبو قال وقد )،المعنى فيه يغير موضللع في أيض
كللان شلليءا، غيللر هللذا نحللو ليلى أبي ابن عن ويروي: (آخر

هللذا جاءا - وإنما السأناد - يعني هكذا ومرةا هكذا مرةا يروي
ل كللانوا العلللم أهللل مللن مضللى مللن وأكثر حفظه، قبل من

 ).السماع بعد لهم يكتب كان إنما منهم كتب ومن يكتبون،
14 ]4 / 214.[
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جاءا ما باب( :15الحوذي تحفة في المباركفوري قال
فللي قللاله أنتن، إذا الميت جثة الجيفة السأير جيفة تفادى ل

مللن بشلليءا السأللير جثة تبادل ول تباع ل أنه والمراد النهاية
ليلللى أبللي ابن عن الثوري  هو" سأفيان حدثنا"  قوله المال،
هللو الحكللم عللن ليلللى أبي بن الرحمن عبد بن محمد اسأمه

أن وسألللم عليلله الللله صلللى النللبي  فللأبى" قوله عتيبة، ابن
وإنما المشرك، جيفة بيع يجوز ل أنه على دليل  فيه" يبيعهم

ول تملكهللا، يجللوز ل ميتة لنها فيها الثمن وأخذ بيعها يجوز ل
فللي الصللناما وثمللن ثمنها الشارع حرما وقد عنها عوض أخذ

طإللرح بلفظ بابا صحيحه في البخاري عقد وقد جابر، حديث
فيلله وذكللر ثمللن، لهللم يؤخللذ ول الللبئر في المشركين جيف

وسألللم عليلله اللله صلللى النلبي دعاءا في مسعود ابن حديث
فلقللد وفيلله قريللش، مللن وغيللره هشللاما بللن جهل أبي على

ول قللوله الحللافظ قللال بئر، في فألقوا بدر يوما قتلوا رأيتهم
 أن" عبللاس ابللن حللديث إلللى بلله أشللار ثمللن لهللم يؤخللذ

المشلركين ملن رجلل جسلد يشلتروا أن أرادوا المشلركين
 أخرجلله" يللبيعهم أن وسألللم عليلله الللله صلللى النللبي فللأبى

.وغيره الترمذي

سألألوا المشلركين أن المغلازي فلي إسألحاق ابن وذكر
عبللد بللن نوفللل جسد يبيعهم أن وسألم عليه الله صلى النبي
الللله صلى النبي فقال الخندق اقتحم وكان المغيرةا بن الله

ابللن فقللال )،جسللده ول بثمنلله لنللا حاجللة ل: (وسألللم عليلله
آلف، عشللرةا فيلله بللذلوا أنهللم الزهللري عللن  بلغنللا:هشللاما
أهللل أن تشللهد العللادةا أن جهللة من الباب حديث من وأخذه
فيها لبذلوا أجسادهم فداءا منهم يقبل أنه فهموا لو بدر قتلى

إسأناده كان وإن عباس، ابن لحديث شاهد فهذا الله شاءا ما
.انتهى قوي غير

الحافظ قال  الخ،...بحديثه يحتج ل ليلى أبي  ابن:قوله
ليلللى أبللي بللن الرحمللن عبللد بللن محمللد( :التقريللب فللي

سألليءا صللدوق الرحمللن عبللد أبو القاضي الكوفي النصاري
تهللذيب فللي الحللافظ قللال  انتهى،)السابعة من جدا الحفظ

الحفظ سأيءا كان أبيه عن أحمد بن الله عبد قال(التهذيب: 
مللن إلينللا أحللب ليلللى أبللي ابللن فقه كان الحديث مضطرب

فقال زائدةا ذكره يونس بن أحمد عن حاتم أبو وقال حديثه،
المعجمللة بضللم شللبرمة بللن الله وعبد الدنيا، أهل أفقه كان

الضبي حسان بن الطفيل ابن الراءا وضم الموحدةا وسأكون
قلاله ،)الخامسللة ملن فقيه ثقة القاضي الكوفي شبرمة أبو

كللان: (التهللذيب تهللذيب فللي وقللال ،التقريللب فللي الحافظ
15 ]5 / 307– 308.[
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وابللن ليلللى أبللي ابللن يقللول مفللتيكم من له قيل إذا الثوري
شبرمة). 

نهللى وممللا: (16والحكم العلوما جامع في رجب ابن قال
مللن أحمللد المللاما خرجلله قتلللوا إذا الكفللار جيللف بيعلله عن

يوما المسلمون قتل: "قال عنه الله رضي عباس ابن حديث
فقللال مللال بجيفتلله فللأعطوا المشللركين مللن رجل الخنللدق
جيفتلله إليهللم ادفعوا وسألم وآله عليه الله صلى الله رسأول

،شليئا منهلم يقبلل  فللم"الديلة خلبيث الجيفلة خلبيث فلإنه
عللن آخللر وجه من كتابه في وكيع وخرجه الترمذي، وخرجه
حارثللة وقللال تبللاع، ل  الجيفللة:وكيللع قال ثم مرسأل عكرمة
مللن المشللركين جيللف بيللع فللي مللاتقول لسأللحاق قلللت

أتللي عليللا أن الشلليباني عمللرو أبو وروى ل، قال المشركين
فقتله يتوب أن فأبي فاسأتتابه تنصر وقد العجلي بالمستورد

. )فأحرقه علي فأبي ألفا بثلثين جيفته النصاري فطلبت

وجوه:      من     المسألة     هذه     وسأنتناول

إسأللناد للله ليللس المسألة حديث أن  هوالول: الوجه
عبللد بللن محمللد علللى ومدارها طإرق من روي وقد به، يحتج

عبللد أمللا أرطإللأةا، بللن الحجللاج وعلللى ليلللى أبي بن الرحمن
والبخللاري الترمللذي قللول تقللدما فقللد ليلى أبي بن الرحمن
:17 الضللعفاءا فللي الجوزي ابن عنه وقال تضعيفه في وأحمد

ًءا أسأللوأ رأيت شعبه: ما عنه قال( أحمللد: وقللال منلله، حفظلل
)،الحللديث فللي مضطرب الحفظ مرةا: سأيءا وقال ضعيف،

سألليئ ليلى أبي ابن كان( 18 الحديث علل في حاتم أبو وقال
يحيللى كان قال (العتدال: ميزان في الذهبي قال الحفظ)،

عبللاس: ابللن عللن عطللاءا، عللن ومطرا ليلى أبي ابن يضعف
يللوما أصلليب رجللل جسللد يشللتروا أن أرادوا المشركين "إن

فللي الحللق عبللد وقللال الترمذي  حسنه" الحديث. الخندق..
سأللماع ل ومنقطللع ضللعيف، إسأللناده القطللان وابللن أحكامه
وضللعفاه منهللا هذا ما أحاديث لخمسة إل مقسم من للحكم

أولى).  الترمذي وقول ليلى أبي ابن جهة من
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،به) يحتج ل (أحمد: عنه قال فقد أرطإأةا بن الحجاج أما
الحفللاظ اتفللق الضللعفاءا) وقللد عللن يدلس (حاتم: أبو وقال
الحللديث هذا في عنعن وقد ظاهر، أمره وهذا تدليسه، على
أحمد.  عند جاءا كما

وقيللل مللدلس عنلله قيل ِمقسم أن وهي أخرى علة وله
بللن محمللد ضللعفه وقللد عنعن وقد عباس ابن من يسمع لم

،بلله) بللأس ل الحللديث صللالح (حللاتم: أبللو عنلله وقللال سأعيد
ثللم سأللتة قللال (عباس: ابن أصحاب عن أحمد سأئل وعندما
دون مقسللم قللال ومقسللم؟ له قيل مقسم، يعد ولم عدهم

هؤلءا). 

بكل روى الذي عتيبة بن الحكم أن وهي أخرى علة وله
وقللد الحللديث لهللذا سأللماع له يثبت لم مقسم، عن السأانيد

إسأللناده القطللان وابللن أحكللامه فللي الحللق عبللد قول قدمنا
مللن للحكللم سأللماع ل - ومنقطللع البللاب حديث - أي ضعيف
النسللائي عنه منها" وقال هذا ما أحاديث لخمسة إل مقسم
يصللرح ولللم الحللديث هللذا في عنعن " وقد " مدلس الحكم

يصلحح يقلول: الللذي أبلي سأمعت الله عبد وقال بالتحديث،
وحللديث الللوتر أحللاديث: حللديث أربعللة مقسللم عن الحكم،
سأللئل عنللدما الللله قال ثم والقنوتا، والفيءا الطلق عزيمة

روى حجاجللا أرى كتللاب، هللي يقولون قال هذا غير روى هل
ًءا عباس ابن عن مقسم عن عنه، ًءا، خمسللين مللن نحللو حللديث
" وقال الحكم أحاديث من أحاديث في يغلط ليلى أبي وابن
الربعللة " هذه شعبة يقول: قال مرةا أبي وسأمعت الله عبد
".  مقسم من سأماع الحكم، يصححها التي

وما ل الحلديث هذا كان فإذا دليلل فل حجلة بإسألناده تق
احتيللج إذا أهليهللم علللى الكللافرين جيف بيع حرمة على فيه
الحرب.  في ذلك إلى

ملع الحلديث هلذا إن البعلض يقول  قدالثاني: الوجه
مللا منها تعضده شواهد له ولكن حجة، به تقوما ل إسأناده أن

الللبئر فللي بللدر قتلللى جيللف إلقللاءا مللن الصللحيحين في جاءا
مللن ثبللت مللا ومنهللا البخاري، فهم كما بيعها عن والعراض

الميتة.  بيع عن وسألم عليه الله صلى النبي نهي

وغيرهمللا، المديني وابن كأحمد الحفاظ كبار إن فنقول
الحللديث فللي تللوفرتا إذا إل للحللديث الشللواهد يقبلللون ل

ل أن الشللروط هللذه ومللن شروط، بالشواهد تقويته المراد
ًء يكون بللاب فللي أصللل نعتبره الحديث وهذا الباب، في أصل
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رغم الحرب، حال في لذويهم الكافرين جيف بيع عن النهي
فللي ليللس و السلللم فللي ولكللن الميتللة بيع بحرمة نقول أننا

إلللى فيحتللاج الحللرب حلال فللي تحريمه نريد ما أما الحرب،
يصللح لللم وإذا الحللرب، حللال فللي تحريملله يفيد منفرد دليل

أنلله علللى الحللرب فللي المللر فيبقللى عبللاس، ابللن حللديث
تحريللم تفيد التي الخرى الدلة فيه تعمل ول عنه، مسكوتا

ليللس السلللم فللي حللرما مللا لن السلللم، فللي الميتللة بيللع
ًءا يكون أن بالضرورةا إذا سألليما ل الحللرب، حللال فللي محرملل

المسلللمين، لبلد أو للجنللد ظللاهرةا مصلللحة فيلله ممللا كللان
من كثيرةا الحرب في المحرماتا فعل جواز على والشواهد

ًءا، الصحابة فعل ومن السنة الله صلى الرسأول كتحريق أيض
في الشجر تحريق عن نهى قد وهو اليهود لنخل وسألم عليه

دواب وعقلر الحللرب، فلي الكللذب وإبلاحته أخلرى، أحاديث
الحريللر، ولبللس حنيللن، غللزوةا فللي علللي فعللل كمللا العللدو

أن وسألللم عليلله الللله صلى الله رسأول أذن وكما والختيال،
ًءا رأسأه على الصحابة يقف مللا وهذا الحديبيه صلح في حرسأ
وقللد له، تعظيم من فيه لما الموضع هذا غير في ينكره كان
العللدو لقينللا إذا إنللا عنلله الللله رضللي لعمللر الشاما جند كتب

ّفروا قد ورأيناهم - وجللدنا بللالحرير أسألللحتهم غطللوا - أي ك
ًءا ذلللك ّفللروا عمللر: وأنتللم إليهللم فكتللب قلوبنللا، فللي رعبلل ك

ّفرون كما أسألحتكم، .أسألحتهم يك

الحريللر لبللس عللن سأللئل عنللدما السألما شيخ قال وقد
الجللواز، وأظهرهمللا للعلمللاءا، قللولن فيه قال العدو لرهاب
هللذه مثللل تقريللر فللي ذلللك من أبعد إلى الله رحمه ويذهب
رغللم ذلللك، فللي مصلللحة لوجللود خاصة الحرب في الحكاما

حللال غيللر فللي الحكللاما مللن لمثله المحرمة النصوص ورود
فللزوال الكفللار وأمللا: (قال 19السأتقامة كتاب ففي الحرب،

عللن يصللده ل فلنلله له أما وللمسلمين، له خير الكافر عقل
وأمللا والفسللق، الكفللر عن يصده بل الصلةا، وعن الله ذكر

فيكون والبغضاءا العداوةا بينهم يوقع السكر فلن للمسلمين
ولكنلله والسكر للخمر إباحة هذا وليس للمؤمنين، خيرا ذلك
ل أن أصللحابنا آمللر كنللت ولهللذا بأدناهما، الشرين لشر دفع

والكللرج التتللار مللن المسلللمين أعللداءا عللن الخمللر يمنعللوا
الللله ذكللر عللن ذلللك يصللدهم لم شربوا إذا وأقول ونحوهم،

يوقللع إنه ثم الرض، في والفساد الكفر عن بل الصلةا وعن
فصحوهم للمسلمين مصلحة وذلك والبغضاءا، العداوةا بينهم
قللد بللل الصللحو، علللى إعانتهم في خير فل سأكرهم من شر

).وغيره سأكر من يمكن بما هؤلءا شر دفع يجب أو يستحب

19 ]2/165[
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لفضلليلة فتللوى أفغانسللتان فللي كنللا عنللدما وصلللنا وقد
عنللدما مفادهللا، الله حفظه العثيمين صالح بن محمد الشيخ
يمثلللون كللانوا  إذا:فقللال العللدو، بجثللث التمثيللل عللن سأئل

الرعللب يوقللع ذلللك كللان إذا سأيما ل بقتلهم فمثلوا بقتلكم
عليكم اعتدى (فمن يقول تعالى والله ويردعهم قلوبهم في

.عليكم) اعتدى ما بمثل عليه فاعتدوا

خاصللة أحللوال للحرب أن تبين والفتاوى الدلة هذه إذن
أن نريللد فمللا الحضللر، بأدلللة الحكللم عليها نعمم أن يصلح ل

صللحيح الدللللة ظللاهر دليللل إلى يحتاج الحرب في به نحكم
ًءا كللان ولللو وحللتى الحكللم، يفيد السند حللال فللي عنلله منهيلل

ًءا يكون ل النهي فإن الحرب، سألليما ل حللال، كللل على مطلق
ًءا جللر أو أكبر مصلحة مع تعارض إذا المسلللمين علللى ضللرر

نهللى وسألللم عليه الله صلى الرسأول أن ذلك ودليل أعظم،
النسللاءا قتللل عللن ونهللى الشللجار وقطللع التحريللق عللن

فللي كمللا نخلهللم حللرق النضير بني حاصر وعندما والصبيان
تللبييت عللن الصللحيحين فللي كمللا سأللئل وعنللدما البخللاري،

وقللال ذلللك أجللاز وذراريهللم نسائهم من فيصاب المشركين
الكفللار تللترس فلللو ذلك من أعظم المر إن بل منهم)، (هم

الكفللار قصللف إلللى الضللرورةا ودعللت المسلللمين، بأسأللرى
فيهللم أكللثروا أو بهللم ظفروا المسلمون عنهم كف لو بحيث
المسلللمين، أسأللرى مللن يصللاب مللا رغم رميهم جاز القتل،

كمللا وأحمللد 20المحتاج مغني في كما الشافعي مذهب وهذا
، 22القدير فتح شرح في كما حنيفة وأبي 21القناع كشاف في
البللاب حللديث بأن القول تقوي والفتاوى الدلة من ذلك كل

ًء يعتبر ليفيللد بغيللره يشللد أن ل بنفسلله يصللح لن يحتاج أصل
المسللألة فللي نقول أن فلنا ذلك، تعذر وإذا المسألة، تحريم

ًءا نحرمهللا أن الصللعب من الدللللة، ظللاهر دليللل بغيللر تورعلل
أعلللم تعللالى والللله علينا مصلحة يضيع ربما ذلك وأن خاصة

بالصواب. 

نريللد أننا إعلننا من بصدده نحن ما  إنالثالث: الوجه
هذا إن المسلمين، من السأرى ببعض السأرى، جيف مبادلة

حسللن فلللو بيللع، إعلن وليس مبادلة، إعلن هو إنما العلن
فهللذه المبادلللة حرمللة علللى يدل فل بشواهده الباب حديث
.ومثمن ثمن فيها بيع وليست مبادلة

20 ]4/224[
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ويجللوز قوله وأما: (23الجرار السيل في الشوكاني قال
أمللوال لن ؛ مجانللا بقللوله للتقييللد وجه فل مجانا الجسد رد

بللاب مللن هللذا وليللس ممكللن بكل لها التسلف يجوز الكفار
).النجس وبيع الميتة بيع في تدخل حتى المبايعة

أبو - أي وسأألته قال: (24المبسوط في السرخسي قال
هللل المسلللمون يقتللله الحلرب أهل من الرجل - عن حنيفة

بللدار ذلللك فللي بللأس ل قللال الحرب أهل من جيفته يبيعون
أمللوال يوسأللف أبو وقال المسلمين، عسكر غير في الحرب

أنفسللهم فبطيللب بالغصللب للمسلللمين تحللل الحللرب أهللل
فللي لهم آمان ل المسلمين، عسكر غير في أن معناه أولى،
طإريللق بأي يأخذوه أن للمسلمين فإن به جاءاوا الذي المال

الميتللة بيللع بسللبب أخللذا هللذا يكللون ول ذلللك مللن يتمكنون
بقللي ملا ويقسللم يخمللس ولهللذا الغنيمللة بطريق بل والدما،
). الغنيمة طإريق على بينهم

ير في الشيباني محمد وقال ال: (25الس و  ق ف أب يوسأ
هللل المسلللمون يقتللله الحللرب أهل من الرجل عن وسأألته
بللذلك بللأس ل حنيفللة أبللو قال المشركين من جيفته يبيعون

أموال أن ترى أل المسلمين عسكر غير في الحرب دار في
بهللا طإللابت فللإذا يأخللذوها أن للمسلللمين تحللل الحرب أهل

).جائز فهو أنفسهم

علللى دليل يوجد ل لنه المبادلة، جواز من رأيناه ما هذا
وقللد به، وعملنا بالجواز قلنا لذا بالمبادلة؟، فكيف البيع منع

ًءا عشللر14 بادلنللا أن سأبق بثلث الللروس، رؤوس مللن رأسألل
ظللاهرةا المعاملللة هللذه فمصلللحة إخواننللا، جثللث مللن جثث

لمصلحتنا.  مضر قوي دليل بل ومنعها لنا بالنسبة

الرابعة المسألة
رؤوس أو جثث نقل جواز في

الكافرين

23 ]4 / 568[
24 ]10 / 137 – 138[
25 ]1 / 249[

)20(والجهاد التوحيد منبر



هداية الحيارى في جواز 
قتل السأارى

قللال فمللن قبلها، ما عن متفرع المسألة هذه جواب إن
أن أولللى بللاب مللن شللك ل بالسأللرى، الجيللف مبادلة بجواز
لهللذه تطرقنللا ونحللن للمصلللحة، الكللافرين جيللف نقل يجيز

جللاءا المحدثين، كتب بعض في منعها على ُنص لنه المسألة
نقللل فللي جللاءا ملا  بلاب:26الكللبرى سأللننه فللي الللبيهقي عند

.الرؤوس

العللاص بلن عمللرو أن الجهنللي عللامر بن عقبة عن قال
الصللديق بكللر أبللي إلى بريدا عقبة بعثا حسنة بن وشرحبيل

اما، بطريق يناق برأس عنه الله رضي عللى قلدما فلملا الش
خليفللة  يللا:عقبة له فقال ذلك أنكر، عنه الله رضي بكر أبي

بنللا، ذلللك يصللنعون فإنهم وسألم عليه الله صلى الله رسأول
فإنمللا رأس إلللي يحمللل ل والللروما؟ بفارس  أفاسأتنان:قال

هاجرنللا يقللول خديج بن معاوية والخبر) وقال الكتاب يكفي
عنللده نحللن فبينللا عنه الله رضي الصديق بكر أبي عهد على

علينللا قللدما إنه قال، ثم عليه وأثنى الله فحمد المنبر طإلع إذ
سأللنة هللذه إنمللا حاجللة بلله لنا تكن ولم البطريق يناق برأس

.العجم)

الصديق بكر أبا أن: حدثه أنه الجزري الكريم عبد وعن
.بغيتم)( :فقال برأس أتي عنه الله رضي

الله صلى النبي إلى يحمل لم: (قال الزهري عن وقال
إللى وحملل بلدر، يوما ول قط المدينة إلى رأس وسألم عليه
حملت من وأول: (قال ،)ذلك فكره عنه الله رضي بكر أبي
).الزبير بن الله عبد الرؤوس إليه

عللن المراسألليل فللي داود أبو روى والذي: (الشيخ قال
العللدو وسأللم عليله الللله صللى النللبي لقللي قلال نضرةا أبي

رجلن فجللاءاه تمنى ما الله على فله برأس جاءا  (من:فقال
منقطللع حديث لحدهما) هذا به فقضى فيه فاختصما برأس
نقللل فيلله وليللس العللدو قتللل علللى تحريللض ثبللت إن وفيلله

بتصرف.   أهل"السألما بلد إلى الشرك بلد من الرأس

فيلله كان وإن الرؤوس نقل جواز على يدل ما روي وقد
اريخه في جرير ابن قال مقال، قلال حميلد ابلن حلدثنا: (27ت
بنللي مللن رجللال وزعللم إسأللحاق بللن محمد عن سألمة حدثنا

 لقللد:جهللل أبللو لللي قللال يقول كان مسعود ابن أن مخزوما
ثللم رأسألله احتززتا ثم صعبا، مرتقى الغنم رويعي يا ارتقيت

26 ]9 / 132[
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رسأللول  يا:فقلت وسألم عليه الله صلى الله رسأول به جئت
الللله رسأللول فقللال: قللال ،جهل أبي الله عدو رأس هذا الله

يمين  وكانت؟!غيره إله ل الذي  آلله:وسألم عليه الله صلى
والللله  نعللم: قلللت:قللال ،وسألم عليه الله صلى الله رسأول

صلى الله رسأول يدي بين رأسأه ألقيت ثم ،غيره إله ل الذي
.الله)  فحمد:قال ،وسألم عليه الله

عنللد عباس بن حديث وفي: (28الفتح في الحافظ وقال
رمللق بللآخر  فوجللدته:مسللعود بن قال والحاكم، إسأحاق بن

،الللله عدو يا الله  أخزاك:فقلت ،عنقه على رجلي فوضعت
 وزعللم: قال؟!قتلتموه رجل أعمد  هل؟!أخزاني  وبما:قال

رويعللي يللا ارتقيللت  لقللد:للله قال أنه مخزوما بني من رجال
ه فجئلت رأسأله احلتززتا  ثلم:قلال صلعبا، مرتقلى الغنلم ب
عللدو رأس  هللذا:فقلللت ،وسألللم عليه الله صلى الله رسأول

).جهل أبي الله

علينللا هجم الزبير ابن قال: (29السير في الذهبي وأورد
فللي ونحللن بنللا فأحللاطإوا ألللف ومئللة عشللرين فللي جرجيللر
علللى النللاس  واختلف:قال إفريقية، نوبة يعني ألفا عشرين

جرجيللر مللن غللرةا فرأيللت فسللطاطإه فللدخل سأرح أبي ابن
جاريتللان معلله أشهب برذون على عساكره خلف به بصرتا
أرض جيشلله وبيللن بينلله الطللواويس بريللش عليلله تظللن
النللاس لللي فنللدب سأللرح أبللي ابللن أميرنللا فللأتيت بيضللاءا،
مصافكم على  البثوا:لسائرهم وقلت فارسأا ثلثين فاخترتا
إلللى الصللف فخرقللت ظهللري  احمللوا:لهللم وقلت ،وحملت
أنللي إل أصللحابه ول هللو يحسب وما صامدا وخرجت جرجير
موليا برذونه فثابر الشر فعرف منه، دنوتا حتى إليه رسأول

علللى فنصللبته رأسألله احللتززتا ثللم فسقط فطعنته فأدركته
الللله ومنللح العللدو فارفض المسلمون وحمل وكبرتا رمحي

 ).أكتافهم

نقل في: (30المختصر معتصر في الحنفي يوسأف وقال
رسأول  أتى:قال طإالب أبي بن علي عن ورى ،الكافر رأس
الللبراءا عللن وروى مرحب، برأس وسألم عليه الله صلى الله
:فقللال ؟تللذهب  أيللن:فقلللت الرايللة معلله خالي  لقيت:قال

تللزوج رجللل إلللى وسألم عليه الله صلى الله رسأول أرسألني
الللله عبللد وعللن برأسألله، آتيلله أن أبيلله بعللد مللن أبيلله امللرأةا

عليلله الللله صلللى الللله رسأللول  أتينللا:قللال أبيه عن الديلمي
28 ]7/295[
29 ]3/371[
30 ]1 / 244 – 245[

)22(والجهاد التوحيد منبر



هداية الحيارى في جواز 
قتل السأارى

الله رسأول  يا:فقلت ،الكذاب العنسي السأود برأس وسألم
وجللل عز الله  إلى:قال ؟نحن من فإلى نحن من عرفت قد

الللله صلللى ليقللف اليمللن من به أتيانهم وكان رسأوله، وإلى
شللأنه، المسلللمين كفللايته وعلى الله نصر على وسألم عليه
النللاس ليقف بلد إلى بلد من نكال الرؤوس نقل إجازةا وفيه
تعللالى قللوله الجنللس هللذا ومن ،بهم نزل الذي النكال على

آيللة فللي وقللوله "،المللؤمنين مللن طإائفللة عذابهما وليشهد"
أمرهللم الناس في  ليشتهر"يصلبوا أو يقتلوا أن" المحاربين

حسللنة بللن وشرحبيل العاص بن عمرو على بكر أبي وإنكار
السأللتغناءا مللن إليلله ظهر لما منه اجتهاد إليه رأسأا بعثا حين
سأللفيان أبللي بللن يزيللد منهللم الجنللاد أمراءا أن ترى أل عنه،

لمللا ذلللك ينكللروا لم معهم كان من بحضرةا عامر بن وعقبة
فللالمرجع الكفللار، أهللله وغلبللة الللله دين إعزاز من فيه رأوا
صللوابا يرونلله مللا ذلللك من يفعلون الئمة أراءا إلى مثله في

الله عبد أتى وقد عنه، اسأتغنوا إذا ويتركونه لوقتهم، مناسأبا
لمللا البريللد أن روي ذلك، ينكر فلم المختار برأس الزبير بن

كمللا وجللدته إل بحديث كعب حدثني  ما:قال يديه بين وضعه
وهللا ثقيللف، مللن رجل يقتلني أنه حدثني فإنه هذا إل حدثني

يعنللي محمللد أبللا أن يعلللم  ول:العمللش قللال ،قتلتلله قد هو
. )بالطريق له مرصد الحجاج

ويكللره" قللوله: (31الجللرار السلليل فللي الشللوكاني قال
لقلللوب تقويللة حملهللا فللي كللان إذا أقللول "؛الللرؤوس حمل

ذلللك، مللن مللانع فل الكافرين لشوكة إضعاف أو المسلمين
بكونهللا للتعليللل وجلله ول ،صللحيح وتللدبير حسن فعل هو بل

ول لهللا، والمباشرةا بها التلوث بدون ممكن ذلك فإن نجسة
عليلله الللله صلى النبي عن ذلك ثبوتا على هذا جواز يتوقف

الكفللار جيش وترهيب السألما جيش تقوية فإن وسألم، وآله
فللي شلك ل مطلالبه من ومطلب الشرع مقاصد من مقصد
ما وأما الصحابة، أياما في الرؤوس حمل في وقع وقد ذلك،
. )ذلك من شيءا يثبت فلم النبوةا أياما في حملها من روي

هللذه لمثللل وتقعيللده الشللوكاني الماما كلما أجمل وما
جيللش تقويللة هو الحرب في المقصد جعل بحيث المسائل،

أن نسللتطيع القاعللدةا وبهذه الكفار، جيش وترهيب السألما
الحللرب وقللت فللي وسألم عليه الله صلى النبي أفعال نوجه
أدلتهللا أن شللك فل المسللألة هللذه أمللا نهيلله، خللالفت الللتي

فللي قلنللاه ومللا قبلها التي المسألة أدلة من أضعف المانعة
.المسألة هذه في نقوله السابقة المسألة توجيه

31 ]4 / 568[
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وأعلم.  أعلى تعالى والله

الثاني المبحث
يجب إنه وقال ،علينا احتج من على الرد

من به تعهدنا بما نلتزم أن علينا
حقوق واحترام الدولية المواثيق

النسان

هللي مللا نعللرف أن لنللا بللد ل المبحث بهذا نبدأ أن وقبل
إن الدوليللة، وأحكللامهم بالسأللرى الخاصللة جنيللف معاهللدةا
الللدول فللي بهللا المعمللول السأللرى بحللق الدوليللة الوثيقللة
الموقعللة جنيللف معاهللدةا هللي المتحده المم لهيئة العضاءا

يعتللبرون الحرب أسأرى " أن على تنص والتي ما1949 عاما
أو الفللراد لسلللطة وليللس العللدو دولللة لسلللطة تللابعين

أن الدولللة هللذه وعلللى أسأللرتهم، الللتي العسكرية الوحداتا
أو دينيللة لعقيللدةا أو لعنصللر أو للللون تمييللز دون تعللاملهم
ًءا بهم تنزل ل أن وعليها سأياسأية، ًءا تعذيب ًءا، أو بللدني وأن معنويلل

وأن ونقللودهم، وأوسأللمتهم رتبهللم شللاراتا مللن تجردهللم ل
يقدما وأن اللزمة، الصحية الشروط معسكراتهم في تتوافر

معسللكر لكللل يكللون وأن واللزمللان، واللبللاس الغللذاءا لهم
نشللاطإهم ممارسأللة الحللرب لسأللرى يحللق كمللا مستوصف،

الرسأللائل بإرسأال لهم ويسمح والرياضي، والثقافي الفكري
أسأللرى ويحاكم الرقابة، تحت ولكن واسأتلمها، البطاقاتا و

إصللدار يجللوز ول فقللط، العسللكرية المحللاكم أمللاما الحرب
نفسلله عللن للللدفاع فرصللة إعطللائه دون أسأللير علللى حكللم

أسأللرى عللن ويفللرج قللانوني، مستشار أو بمحاما والسأتعانة
العدائيللة العمللال وقللف لدى أوطإانهم إلى ويعادون الحرب

".

دول لهللا يتحللاكم الللتي المتحللدةا المم شريعة هي هذه
فربمللا المعاهللدةا هللذه تطللبيق تلللتزما ل دولللة وأي العضاءا،

أو قروضللها توقللف أو العضللاءا الللدول مللن لعقوباتا تخضع
أراضلليها حماية تخص قراراتا اتخاذ عن المن مجلس يمتنع
العقوباتا.  من ذلك غير إلى

علينببا     يجبب     ببأنه     علينبا     احتببج     مبن     علبى     وردنببا
وجوه:     من     العهد     بهذا     الوفاء
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ًءءا لسنا  إنناالول: أن نرضللى ول المنظمللة بهللذه أعضا
ًءءا نكون ومواثيقها.  بعهودها نلتزما حتى بها أعضا

ًا: ًءا أعطينا كنا  لوثاني ًءا الكفار من أحد نقتللل ل بللأن عهد
 (أوفللوا:تعللالى الللله لقللول بعهللدهم لهللم للتزمنللا أسأللراهم
بعللد مللن عزلهللا نقضللت كالتي تكونوا  (ول:وقوله ،بالعقود)

ًءا) قللوةا توكيللدها)، بعللد اليمللان تنقضللوا  (ول:وقللوله ،أنكاثلل
:الصللحيحين فللي كما وسألم عليه الله صلى الرسأول ولقول

ويقلال للواءا غلادر لكل ُيرفع والخرين الولين الله جمع (إذا
الللله صللى الللله رسأللول وللتزاما فلن)، بن فلن غدرةا هذه
ولم هم نكثوا حتى قريش مع وقعه الذي بالعهد وسألم عليه

ًءا نعط ولم ينكث، ًءا روسأي أنكللم لنللا يقللال حللتى بللذلك عهللود
العهود.  نكثتم

ًا: بلله أمرنللا الللذكر، النفة بالوثيقة جاءا ما بعض  إنثالث
أن نقللر أننللا إل شللرعها، ومللن بالوثيقة نكفر أننا وعلى ربنا،
وبشهادةا السأير، إلى الحسان مثل لشرعنا، موافقاتا فيها

ًءا أطإلقنللاهم الللذين السأرى لللم عنللدنا وجللدوه مللا أن سأللابق
للحسللان ويكفينا والحسان، العناية من كتائبهم في يجدوه
علللى الطعللاما  (ويطعمون:بقوله للمحسنين الله مدح إليهم
ًءا حبه ًءا مسكين ًءا) ويتيم وقللت فللي السأللير يكللن ولللم ،وأسأللير

ًءا، إل الصحابة وهلو حلتى للسألير يحسن من الله فمدح كافر
وسألللم عليلله الله صلى الرسأول أن الصحيح في وجاءا كافر،

حللتى المسللجد فللي ربطلله بعدما أثال بن ثمامة إلى أحسن
بسللبب عنلله الللله رضللي ثمامللة وأسألللم أيللاما بعللد عليه من

فعللل وشللواهد إليه، وسألم عليه الله صلى الرسأول إحسان
والمللن للسأللرى وإحسللانه وسألللم عليلله الله صلى الرسأول

يصلللح ما عن شرعنا غير في البحث عن تغنينا كثيرةا عليهم
بعللض لسللردنا الطإالة نريد ل أننا ولو وسألمنا، حربنا في لنا

علينلا للمسللتنكر ليتللبين بها شرعنا أمرنا التي السأير أحكاما
وشموله.  شرعنا عظم

ًا: الللتي وغيرهللا الدوليللة المعاهللداتا هللذه  إنرابعبب
ملن للتطلبيق ل موضلوعة هي إنما العقول، ضعاف يصدقها

هلي إنملا الملن، مجللس فلي العضلوية الدائمة الدول قبل
الللدول بهللا تحمللي وحللد الضللعيفة، الللدول بلله تسللاق سأوط

ضللمنت ُأسأللروا وإذا ليفسدوا تدفعهم فهي رجالها، الخمس
تخشللى فلن رادع لها يوجد ل أنه فبما خروجهم، و رفاهيتهم

الضللعيفة الللدول علللى يأتي والسأتنكار الخرى، الدول غزو
أمثلللة ونسللوق فل، وربللائبهم هللم أما أمرها، على المغلوب

بمللا تلللتزما ل العضوية الدائمة الدول أن فيها نبين ذلك على
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وإن الوثيقللة، أبللرزتا لهللا الحللق كللان فإذا غيرها، به ألزمت
العللدوان ردع أسألللوب يقتضلليه فعلنللاه مللا قللالت عليها كان

هي:  والمثلة الرد، بأسألوب بحقنا نحتفظ ونحن

فلي البوسألنة فلي للمسللمين حلدث التي  المجزرةا)1
(جيبللا مللدينتي فللي هللل1416 عللاما مللن الول ربيللع شللهر

المتحللدةا المللم رجللال بمعاونللة ذلللك وكللان وسأيربرنيتسا)،
المللم قللواتا إلى سألمتا المدينتين وكانت الوثيقة)، (صاحبة
الحمايللة المتحدةا المم وفرضت الصرب، قبل من المتحدةا

ًءا واعتبرتا للمدينتين الصللرب تحللرك بعللدها ثللم آمنة، مناطإق
المللم وقللواتا المللدينتين باتجللاه العسللكرية بحشللودهم

ًءا، لتحرك المتحده وأخلللت الطريق لهم مهدتا إنها بل سأاكن
الجنللود وتسللاعد بيللومين، ذلللك قبل الدفاعية المواقع بعض

الصللرب مللع المتحللدةا المللم لقللواتا التللابعين الهولنللديين
وكللان المللدينتين، دخللول قبللل ووقودهم لباسأهم وأعطوهم

أية يتخذ ولم المدينتين نحو الصرب بتحرك يعلم الناتو حلف
المللم رجللال بزي المدنيين على الصرب دخل ثم إجراءااتا،
اللمنيوما مصنع إلى يتوجهوا أن الناس من وطإلبوا المتحدةا،

أقللاما فيلله النللاس تجمللع أن وبعللد المتحللده)، المللم (مقللر
فيلله، المسلمين من كبير عدد ذبح تم هناك، مجزرةا الصرب

والتشللريد والغتصللاب القتللل أنللواع واجهللوا السكان وبقية
المللم قللواتا كللانت وأيللن مسلللم،  ألف45 من أكثر وكانوا

بالقتللل للصللرب مسللاندةا قللواتا أصللبحت إنهللا المتحللدةا؟
(سأيربرنيتسللا)جهللز دخللول وبعللد والتشللريد، والغتصللاب

والفتياتا الشباب لنقل  حافلة40ملدتش)  (راتلوا المجرما
ن النلاجين السلكان وبقيلة مجهوللة، أملاكن إلى العجلزةا م

(جيبلللا وأصلللبحت تلللوزل، مدينلللة إللللى اتجهلللوا والطإفلللال
بأسأللابيع وبعللدها عروشللهما، علللى وسأيربرنيتسللا) خللاويتين

ملدينتي ملن الفلارين الكرواتا نصارى المتحدةا المم نقلت
مئتللا عللددهم البللالغ لهمللا الصرب اجتياح وكينين) إثر (كرينا
(جيبللا مللدينتي إلى أياما عشرةا وخلل بحافلتها نقلتهم ألف،

بعللض وصرح الهجرةا، هذه لجل فرغتا وسأيربرنيتسا) التين
(كرينللا لمللدينتي الصللرب اجتيللاح بعللد المتحللدةا المم رجال

مللا بكللل الوقوف تقتضي النسان حقوق بأن وكينين) صرح
الكارثة من المهجرين الكرواتا لنقاذ إمكاناتا من نستطيع
الذين المسلمين مساكن في إنزالهم و إنقاذهم تم وبالفعل
سأللاعدوا كيللف فللانظروا لهللم، بللواكي ول وهجللروا سأللحقوا
مللع ووقفللوا المسلللمين، ضللد الولللى العمليللة فللي الصرب

حقللوق تمللاما مللن إن وقللالوا الثانيللة العمليللة فللي الكرواتا
الميللن واسأللألوا المهجريللن، لمسللاعدةا ننهللض أن النسللان

كمللا الصللرب يعللاملوا لللم غالي) لماذا (بطرس آنذاك العاما
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وأيللن العهللود وأيللن المواثيللق فللأين قبللله؟!، العراق عاملوا
السأرى.  حقوق قبل المدنيين حقوق

أثنللاءا العراقييللن للسأللرى حللدث مللا هو الخر  المثل)2
القلواتا دبلرتا عنلدما للكلويت، المريكيلة القلواتا اجتيلاح

آلف ثمانيللة مللن لكثر بشعة مجزرةا والبريطانية، المريكية
-لل 24( يللومي فللي ذلللك وكللان عراقللي، جندي  فللبراير25 

و (لبرامز طإراز من المريكية الدباباتا قامت ) حيث1991
دفن بجرفلاتا ملزودةا أخلرى برادلي) وعربلاتا ن أكلثر ب م

قللد وكللانوا مللواقعهم فللي أحيللاءا عراقللي جندي آلف ثمانية
لهم.  القواتا حصار بعد خنادقهم التزموا

بوسأللت) المريكيللة (واشللنطن صللحيفة نشللرتا وقللد
الولللى الليللة المشللاةا فرقللة ضللباط مللن عللدد مع مقابلتا

الحيللاةا قيللد علللى وهللم عراقيين جنود دفن عن فيها تحدثوا
سأللتة وعمقها أقداما ثلثة عرضها يبلغ التي الخنادق تلك في

أقداما. 

تفاصلليل ديلللي) المريكيللة (نيللوز صللحيفة نشللرتا كما
المريكييللن العسكريين القادةا مع لقاءااتا خلل من العملية

العملية.  نفذتا التي المريكية الحمراءا الفرقة في

الفرقللة فللي الثانيللة الكتيبللة (مورنيو) قائد العقيد وقال
تكتيكيللة عمليللة كللانت تمللت التي الدفن عملية أن الحمراءا
بيللن ومللن الخليللج، فللي المريكيللة للقللواتا دقيقة عسكرية
هللاوكيش) (سأللتيفن المهندس هناك كان الجريمة مخططي

ًءا أقاما قد كان الذي الولى الفرقة في ًءا معسللكر مللن تللدريبي
دفللن عمليللة علللى المللن حفللظ جنللود وتعليللم تللدريب أجل

ًءءا العراقيين الجنود خنادقهم.  في أحيا

ًءا العمليللة تنفيللذ بعللد (مورينللو) أنلله العقيد وقال ونظللر
تمللت فقللد الصللحفيين قدوما من وللخشية الموقف لبشاعة
وأجهللزةا معللداتا خلل مللن وتغطيتهللا الرمللال مسللح عملية
الصحيفة وأفادتا لها، أثر وأي المجزرةا لخفاءا أخرى حربية

علللى حصلللوا العمليللة هللذه نفللذوا الللذين العسللكريين أن
عسللكري عللن نقلللت (البنتاغون) حيللث من وألقاب أوسأمة
ولقلب الفضللية النجملة تسللم أن اسألمه يلذكر لللم أمريكي

العملياتا.  من النوع ذلك جراءا حرب) من (بطل

وليللامز) فللي (البنتللاغون) (بيللت باسأللم النللاطإق وحللدد
مللن ما) الهللدف1991 عاما من (سأبتمبر في للصحافة إيجاز
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مواجهللة بتجنللب يتعلللق كان المر إن: (فقال المجرزةا هذه
خلللف أو خنللادقهم فللي البقللاءا اختللاروا الللذين العراقييللن

ًءا كان دفنوا الذين عدد وأن والمواجهة، السواتر وكللان كللبير
ومغادرةا العراقي الساتر اختراق هو المريكية الفرقة هدف

الولللى المدرعللة للفرقة المرور يتسنى كي بسرعة المكان
مللن السللاتر خلل البريطانية الفرقة تمر أن أي البريطانية،

التأخير).  عن تنجم متاعب أو معوقاتا دون

ما) و3/9/1991( (التللايمز) فللي صللحف نشللرتا وقللد
(المانغسللتو) اليطاليللة ما) و13/9/1991( (الغارديان) في

وهللم العراقييللن الجنللود دفللن عمليللة "أن التاريخ نفس في
الللذين العراقييللن الجنللود وأن معزولة، عملية تكن لم أحياءا

للقواتا دقيقة عسكرية تكتيكية عملية كانت أحياءا دفنهم تم
المريكية". 

ًءا الدليل هذا سأقنا أننا أحد يظن ل العلراق لموقلف تأييد
ولكننللا الكللويت، فللي المسلللمين علللى السللابق عدوانه في

مللن سأللنته مللا المتسلللطة الللدول تخالف كيف لنبين سأقناه
أنهلم واعتلبرتا السألرى حلق في أجرمت وكيف معاهداتا،

دقيق، تكتيكي عسكري عمل عملها وأن أخطئوا، الذين هم
ملن تقللترب أن للجرافللاتا يمكللن كيللف تتصللوروا أن ولكللم

ذلللك يكللون أن يمكللن فل يقاتلون، فيها من كان إذا الخنادق
كيف فانظروا خنادقهم، ولزموا اسأتسلموا قد الجنود لن إل

ًءا الجرما وأصبح الموازين ُقلبت العللراق كان ولو وحذاقة، فن
أجملع، الغربلي العلالم لسأتنكر بجنودهم ذلك فعل الذي هو

ّكرون وبدؤوا (جنيللف ) ومعاهللدةا1907 (لهللاي بمعاهدةا يذ
بهلا يقصلمون الللتي والبنلود المعاهداتا من ) وغيرها1949

يريدون.  من ظهر

(أكتللوبر حللرب انتهللاءا بعد السأرائلية القواتا  قامت)3
قللد كللانوا مصري جندي2000 من يقرب ما ما) بقتل1973
رئيللس هللو المجزرةا على المشرف وكان السأر، في وقعوا

العللدو قللواتا قامت أن وسأبق براك)، (يهود الحالي الوزراءا
راح ما1948 عللاما ياسأين دير في بشعة بمجزرةا السأرائيلي

وبعللد أضعافهم، والمشردين والجرحى مسلم250 ضحيتاها
أوسأللمة بيغللن (الرغللون) منحيللن عصاباتا قائد أعطي ذلك

ًءا ما1977 عللاما وعيللن المجللزرةا، هللذه علللى للللوزراءا رئيسلل
مذبحة نسيتم أظنكم ول المذبحة، لتلك بقيادته يفتخر وكان

ًءا40 فيهللا قتللل الللتي البراهيمي المسجد فللأين للله، سأللاجد
بهللا، نحن نساق التي والمواثيق العهود وأين النسان حقوق

نجد بالمقابل ننظر وحينما بها، المطالبة عن معزل في وهم
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بتعويضللاتا كلهللا العللالم دول يطللالبون زالللوا ل اليهللود أن
سأويسللرا فللي أرصللدتهم زالللت ول المزعومة، هتلر محرقة
لهللم مللدين العللالم و تعويضللاتا من يجنونه ما بسبب ترتفع

زالللت ل إنقللاذهم فللي التقصللير عللن العتذاراتا إن بل بها،
يرضوا!.  أن وعسى أسأبوعين قبل حتى عليهم تنهال

لغيرهللم، بلله تعهللدوا لما مناقضتهم على كثيرةا والمثلة
بنللا لطال والحديثة القديمة بجرائمهم نستشهد أن أردنا ولو

قدمنا.  بما يعقل القلب حي أن نظن ولكننا المقاما

ًا: المحاسأبة من لنتهرب الرد نتكلف لم أننا  ننبهخامس
نخللالفهم حينمللا نسللعد إننا بل المعاهداتا، هذه قانون تحت
الللله قللول بمقتضللى نعمللل فنحللن شللرعنا، يوافللق ل فيمللا
معه، والذين إبراهيم في حسنة أسأوةا لكم كانت  (قد:تعالى

الللله، دون مللن تعبدون ومما منكم برءاا إن لقومهم قالوا إذ
حللتى أبللدا والبغضللاءا العللداوةا وبينكللم بيننللا وبللدا بكم كفرنا
لنهللا تفرحنللا، لهللم الظللاهرةا وحدةا) فمخالفتنللا بالله تؤمنوا

وبراءاتنللا الللله، دون مللن يعبللدون وبمللا بهللم كفرنا على تدل
منهم. 

ًا: يللامن الكللراما إخواني أذكركم نختم أن  وقبلسأادسأ
لحقللوق منتهكللون بأننللا ورميتمونللا التهللاما أصابع لنا وجهتم

تللوجيه أخطللأتم بللأنكم نللذكركم السألللما، ونشللوه النسللان
ًءا ورميتمونا التهمة، الللذي المجللرما فهل نقترفه، لم بما ظلم
أرضلله عللن و دينلله عن يدافع الذي هو النسان حقوق ينتهك

النسان أين ثم غاصب؟ معتد عدو ضد المسلمين وأعراض
غللزا الللذي الروسأللي الجنللدي هللو هللل حقوقه، انتهكنا الذي

إن أعراضللهم؟ انتهاك وفي المسلمين ذبح في وتفنن أرضنا
أنهللا شللك ل بللالجراما واتهمتنللا إلينا توجهت عندما أصابعكم
أحللد عللن تللدافعوا أن أردتللم فللإذا وضلت، الطريق أخطأتا
فجرائمهللم عنهللم تللدافعون الللروس غيللر أحللد عللن فابحثوا

هللو السأللم، هللذا يستحق الذي المجرما إن الخافقين، ملئت
مسلللم، ألف مائة من أكثر الولى الحرب في منا قتل الذي

قتل الذي هو المجرما إن اللف، مئاتا ويشرد يقتل زال ول
هللو المجللرما إن مسلم، مليون من يقرب ما أفغانستان في

ائتي طإاجكستان في قتل الذي المجلرما إن مسللم، أللف م
فيلله، مللن وقتللل العراق في العامرية ملجئ قصف الذي هو
رغللم السلودان فللي الشفاءا مصنع دمر الذي هو المجرما إن
حاللة وفللي كيماويلة مللواد علللى يحتللوي أنله يعتقللد كان أنه

عللن يقللل مللال سأللتقتل منلله المنبعثللة الغللازاتا فللإنه قصفه
الذي هو المجرما إن المصنع، محيط في نسمة آلف عشرةا

)29(والجهاد التوحيد منبر



هداية الحيارى في جواز 
قتل السأارى

أكللثر قتللل الللذي هو المجرما إن وهدمها، الولى قبلتنا حرق
إن لبنللان، في المتحدةا المم مقر إلى لجئوا مدني مائة من

أكللثر قبللل لبنان في الحيوية المرافق دمر الذي هو المجرما
لتوجهللوا المجرميللن عرفتللم هللل الكللراما إخواني شهر، من

نظنكللم فل هللذا، كللل بعللد تعرفللوا لللم وإذا التهمللة؟ لهللم
ًءا، سأتعرفونهم ناعق.  كل وصدقوا أنتم كما وابقوا أبد

الللله ونسللأل البحث هذا في لخواننا بيانه أحببنا ما هذا
ًءا الحللق يرينا أن ًء الباطإللل ويرينللا اتبللاعه، ويرزقنللا حقلل بلاطإل

السبيل.  سأواءا إلى الهادي هو إنه اجتنابه، ويرزقنا

العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر
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