ﻤﺠـــﻠــــﺔ ﻋـــﻠــــﻤﯿﺔ ﻤــﺤﻛﻤـــﺔ

ﻟﻠــﻌـــــﻠـﻮﻡ

ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴــﺔ

ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ

ﺍﻹﺳـﻼﻣـﻴﺔ

اﻟﻣﺟﻠد  ،17اﻟﻌدد 2
رﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ  1442ھـ  /دﯾﺳﻣﺑر 2020م
اﻟﺗرﻗﯾم اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻠدورﯾﺎت 2616-7166

الجرائم الدينية واألخالقية واالجتماعية الموجبة للقتل في العهد القديم في
ضوء القرآن والسنة :دراسة مقارنة

محمد عبد الحميد الخطيب
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة الشارقة
الشارقة  -اإلمارات العربية المتحدة
تاريخ االستالم2019-09-12 :

تاريخ القبول2019-11-24 :

ملخص البحث:
تنــاول هــذا البحــث الجرائــم الدينيــة واألخالقيــة الموجبــة لعقوبــة القتــل فــي العهــد القديــم
ومقارنتهــا بمــا ورد فــي حقهــا مــن خــال نصــوص القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة،
موضحــا جوانــب االتفــاق واالفتــراق بينهمــا ،وقــد أشــار الباحــث إلــى عدالــة اإلســام ومنطقيتــه
فــي عــاج هــذه الجرائــم.
وخلصــت الدراســة :إلــى أن جــزاء مرتكــب هــذه الجرائــم فــي العهــد القديــم هــي القتــل فقــط،
فــا مجــال للعفــو أو الديــة أو التوبــة منهــا بينمــا نجــد أن اإلســام أعطــى فرصــه للعفــو أو الديــة
أو التوبــة النصــوح.
الكلمات الدالة :الجرائم ،القرآن ،السنة النبوية ،العهد القديم ،التوبة.
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محمد عبد الحميد الخطيب ( ) 374-354
المقدمة:
الحمــد هلل رب العالميــن ،والصــاة والســام علــى ســيد الخلــق والمرســلين  -ســيدنا محمــد -
وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعيــن ومــن ســار علــى نهجهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن وبعــد:
فقــد خلــق هللا اإلنســان ،واســتخلفه فــي األرض مــن أجــل :العبــادة وعمــارة األرض ،فأمــا
األولــى فأشــار إليهــا هللا فــي قولــه فــي ســورة البقــرةَ ( :وإِ ْذ قَــا َل َر ُّب ـ َك لِ ْل َم َلئِ َك ـ ِة إِنِّــي َجا ِع ـ ٌل فِــي
ِّس
سـ ُد فِي َهــا َويَ ْ
سـبِّ ُح بِ َح ْمـ ِد َك َونُقَـد ُ
سـفِ ُك ال ِّد َمــا َء َونَ ْحــنُ نُ َ
ض َخلِيفَـةً ۖ قَالُــوا أَت َْج َعـ ُل فِي َهــا َمــنْ يُ ْف ِ
ْالَ ْر ِ
لَ ـ َك ۖ قَــا َل إِنِّــي أَ ْعلَ ـ ُم َمــا َل تَ ْعلَ ُمونَ )[البقــرة .]30 :ومــا الثانيــة فقــد خصــه هللا بالتكريــم مــن بيــن
الخالئــق االخــرى فقــال تعالــىَ ( :ولَقَـ ْد َك َّر ْمنَــا بَنِــي آ َد َم َو َح َم ْلنَا ُهـ ْم فِــي ا ْلبَـ ِّر َوا ْلبَ ْحـ ِر َو َر َز ْقنَا ُهـ ْم ِمــنَ
ضيالً)[اإلســراء.]70 :
ض ْلنَا ُه ـ ْم َعلَـ ٰ
ت َوفَ َّ
ـى َكثِي ـ ٍر ِم َّمــنْ َخلَ ْقنَــا تَ ْف ِ
الطَّيِّبَــا ِ
كمــا وضــع لــه حقوقــا وواجبــات ،ونظــم العالقــة بينــه وبيــن خالقــه ،وبينــه وبيــن باقــي
المخلوقــات جميعــاً.
ومــن أهــم هــذه الحقــوق التــي وهبهــا لــه رب العــزة تبــارك وتعالــى :حــق الحيــاة ،وســلب هــذا
الحــق بغيــر حــق يعـ ّد تعديــا علــى حــق مــن حقــوق هللا  ،ألنــه أعطــى هــذا الحــق وكفلــه.
وبحكمــة هللا التامــة وبعلمــه المحيــط منــذ األزل بماهيــة العالقــة المســتقبلية بيــن ذريــة آدم 
علــى األرض ،فقــد أرســل أنبيــاء ورسـاً وأنــزل تشــريعات لتنظــم هــذه العالقــة بمختلــف جوانبهــا.
وال يخفى أن هذه التشريعات جاءت لتبين أحكام القتل في تلك الشرائع.
ومـا وصلنـا مـن التشـريع اليهـودي في العهـد القديم فيمـا كتبه ،كتبة العهد القديم ونسـب لسـيدنا
موسـى  وصاغ فكرهم التشـريعي فيما بعد ،أحد التشـريعات المتعلقة بحق الحياة ،وهو تشـريع
عقوبـة القتـل ،هـذه العقوبة شـرعت ألسـباب مختلفـة :منها ما هو جنائـي ،ومنها ماهـو ديني ،ومنها
ماهـو أخالقـي ،وغيـر ذلك .وسـأتناول الجانـب الديني واألخالقي فـي هذا البحث.
ثــم إن هللا تعالــى ختــم الشــرائع الســماوية برســالة النبــي محمــد  -صلــى هللا عليــة وســلم ، -
وجعلهــا ناســخة لمــا قبلهــا ،صالحــة ومصلحــة لــكل زمــان ومــكان ،فجــاء بهــا أحــكام متعلقــة بحــق
الحيــاة .ومــن هــذه األحــكام :أحــكام عقوبــة القتــل وأســبابها وتفصيالتهــا؛ لكــي تطبــق علــى وجههــا
العادل.
وألن هذيــن التشــريعين  -اليهــودي واالســامي  -يعــدان مــن أشــهر التشــريعات الدينيــة
فــي المجتمــع اإلنســاني ،فقــد جــاءت هــذه الدراســة كــي تقــارن بيــن موجبــات عقوبــة القتــل فــي
التشــريعين.
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أسئلة الدراسة:
1.مــا هــي جوانــب االتفــاق واالفتــراق بيــن التشــريعين فــي مســألةعقوبة القتــل مــن الناحيــة
التشريعية؟
2.هل اليهود اليوم يطبقون هذه العقوبة على من يرتكبها؟
3.ما مدى اتفاق التشريعين مع العدالة والمنطق الذى يوازن حجم الجريمة وحجم عقوبتها؟
4.هــل انفــرد التشــريع االســامي بعقوبــة القتــل علــى بعــض موجباتهــا كمــا يزعــم بعــض
أعــداء اإلســام؟

أهمية الدراسة:
تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن خــال التمييــز بيــن التشــريع االلهــي ممثــا بالقــرآن الكريــم،
والتشــريع اليهــودي ممثــا بالعهــد القديــم.
ثــم ان هــذه الدراســة تأتــي للــرد علــى بعــض طعــون أعــداء االســام الذيــن يركــزون علــى
مســألة القتــل والقتــال ،وكأن القــرآن هــو الكتــاب الوحيــد؛ الــذي شــرع عقوبــة القتــل.
كمــا تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن خــال بيــان أي المصــادر الدينيــة الســالفة الذكــر هــي
المناســبة كتشــريع دينــي للحيــاة البشــرية ومراعيــة لظروفهاوجوانبهــا وبخاصــة الجانــب الشــعوري
والعاطفــي لإلنســان.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى األمور اآلتية:
1.التعرف على أسباب وموجبات القتل المباح في العهد القديم ،ومقارنتها بالشريعة اإلسالمية.
2.رد شبهة أن عقوبة القتل في الشريعة اإلسالمية من أنها عقوبة ال إنسانية.

منهجية الدراسة:
تقتضي طبيعة الدراسة إتباع المناهج البحثية اآلتية:
1.المنهــج االســتقرائي :حيــث قمــت بجمــع النصــوص التــي تتكلــم عــن األســباب الموجبــة
إليقــاع عقوبةالقتــل فــي العهــد القديــم ومثيالتهــا فــي الشــريعة اإلســامية معتمــدا علــى
القــرآن والســنة  -المصدريــن الرئيســين للشــريعة اإلســامية.
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وقد اقتصرت في دراستي هذه على الجرائم الدينية واالخالقية واالجتماعية وعددها خمس.
2.المنهــج التحليلــي :حيــث قمــت بتحليــل النصــوص المتعلقــة بجريمــة القتــل وقــد اقتصرت
دراســتي علــى بعــض الجرائــم الدينيــة واألخالقيــة واالجتماعيــة وعددهــا خمس.
3.المنهــج االســتنتاجي :حيــث قمــت باســتنتاج بعــض االحــكام مــن نصــوص العهــد القديــم
والشــريعة اإلســامية المتعلقــة بجريمــة القتــل.

محددات الدراسة:
اقتصــرت هــذه الدراســة علــى دراســة الجرائــم الدينيــة واألخالقيــة واالجتماعيــة الموجبــة
لعقوبــة القتــل فــي العهدالقديــم وعددهــا خمســة ،وهــي :الشــرك بــاهلل ،والــردة ،ومخالفــة شــريعة
الســبت ،وعقــوق الوالديــن ،والســحر.

خطة الدراسة:
جاءت هذه الدراسة في مقدمة ،وتمهيد ومبحثين وخاتمة على النحو اآلتي:
المقدمـة :وتحدثنـا فيهـا عن فكـرة البحث وأهميته ،وأسـئلته ،والمنهجية التـي اتبعناها في كتابة
البحـث ،ثـم محـددات الدراسـة؛ وهـي البحث في أهم االسـباب الموجبـة لعقوبة القتـل نتيجة ارتكاب
الجرائـم الدينيـة واألخالقيـة واالجتماعية فـي العهد القديم ومقارنتها بالقرآن والسـنة.
المبحــث التمهيــدي :وتحدثنــا فيــه عــن مكانــة النفــس األنســانية فــي العهــد القديــم والقــرآن
والســنة النبويــة ،وجــاءت المباحــث علــى النحــو التالــي:
المبحث األول :الجرائم الدينية.
المطلب األول :الشرك باهلل.
المطلب الثاني :الردة.
المطلب الثالث :كسر شريعة اليوم المقدس  -يوم السبت . -
المبحث الثاني :الجرائم األخالقية واالجتماعية.
المطلب األول :عقوق الوالدين.
المطلب الثاني :السحر.
الخاتمة :ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.
ديسمرب 2020م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

املجلد  17العدد 2

357

الجرائم الدينية واألخالقية واالجتامعية املوجبة للقتل يف العهد القديم يف ضوء القرآن والسنة :دراسة مقارنة ( ) 374-354
المبحــث التمهيــدي :مكانــة النفــس األنســانية فــي العهــد القديــم والقــرآن والســنة
النبويــة
لقــد مـ ّ
ـن هللا علــى اإلنســان بــأن خلقــه فــي أحســن تقويــم ،وســخر لــه الكــون بمــا فيــه مــن نعــم
وخيــرات؛ مــن أجــل أن تعينــه علــى مهمتــه التــي أوكلهــا هللا إليــه ،وجعــل لــه دســتوراً يهتــدي
بهديــه ،فــا يضــل أبــداً ،وأرســل لــه رس ـاً مبشــرين ومنذريــن يعلمونهــم ويهدوهــم إلــى ســواء
الســبيل.
كمــا أن هللا تفضــل علــى أمــة اإلســام فختــم بهــا الرســاالت ،وجعلهــا حاكمــة علــى جميــع
الديانــات ،وشــاهدة علــى األمــم والجماعــات ،وجعــل للنفــس فيهــا مكانــة عاليــة تفــوق كل التوقعات،
ففتــح كل بــاب يحفــظ حياتهــا ،وس ـ ّد كل بــاب ينقــص مــن قيمتهــا ،وش ـرّع العقوبــة الرادعــة لمــن
تســول لــه نفســه االعتــداء عليهــا ،أو النيــل منهــا ،وجعــل القتــل قصاصـا ً لمــن أزهقهــا.
ـوا
وقــد وردت آيــات كثيــرة تح ـرّم قتــل النفــس ،فــي القــرآن الكريــم ،فقــال تعالــى( :قُ ـ ْل تَ َعالَـ ْ
أَ ْت ـ ُل َمــا َح ـ َّر َم َربُّ ُك ـ ْم َعلَ ْي ُك ـ ْم ۖ أَ َّل تُ ْ
ســانًا ۖ َو َل تَ ْقتُلُــوا أَ ْو َل َد ُك ـ ْم ِمــنْ
ش ـ ِر ُكوا بِ ـ ِه َ
ـن إِ ْح َ
ش ـ ْيئًا ۖ َوبِا ْل َوالِ َد ْيـ ِ
ـس
ـش َمــا ظَ َهـ َر ِم ْن َهــا َو َمــا بَطَــنَ ۖ َو َل تَ ْقتُلُــوا النَّ ْفـ َ
احـ َ
ق ۖ نَ ْحــنُ نَ ْر ُزقُ ُكـ ْم َوإِيَّا ُهـ ْم ۖ َو َل تَ ْق َربُــوا ا ْلفَ َو ِ
إِ ْمـ َـا ٍ
ٰ
َ
ْ
َّ
َّ
ُ
َ
َّ
صا ُكـ ْم بِـ ِه ل َعل ُكـ ْم تَ ْعقِلونَ )[األنعــام.]151 :
الَّتِــي َحـ َّر َم للاُ إِل بِال َحـ ِّ
ق ۚ ذلِ ُكـ ْم َو َّ
بــل إنــه ع ـ ّد مــن قتــل نفس ـا ً كمــن قتــل البشــرية جميع ـاً ،ومــن أحياهــا فكأنمــا أحيــا النــاس
ســا بِ َغ ْي ـ ِر
ـل ٰ َذلِ ـ َك َكتَ ْبنَــا َعلَـ ٰ
ـى بَنِــي إِ ْ
س ـ َرائِي َل أَنَّ ـهُ َمــنْ قَتَ ـ َل نَ ْف ً
جميع ـاً ،فقــال ج ـ ّل ذكــرهِ ( :مــنْ أَ ْجـ ِ
ـاس َج ِمي ًعــا ۚ
ـاس َج ِمي ًعــا َو َمــنْ أَ ْحيَا َهــا فَ َكأَنَّ َمــا أَ ْحيَــا النَّـ َ
ض فَ َكأَنَّ َمــا قَتَـ َل النَّـ َ
س أَ ْو فَ َ
نَ ْفـ ٍ
ســا ٍد فِــي ْالَ ْر ِ
ٰ
سـ ِرفُونَ )[المائدة.]32 :
ض لَ ُم ْ
َولَقَـ ْد َجا َء ْت ُهـ ْم ُر ُ
سـلُنَا بِا ْلبَيِّنَــا ِ
ت ثُـ َّم إِنَّ َكثِيـ ًرا ِم ْن ُهـ ْم بَ ْعـ َد َذلِـ َك فِــي ْالَ ْر ِ
كمــا أن النبــي  شــدد علــى حرمــة القتــل وعـ ّده مــن أكبــر الكبائــر ،فقــد روى البخــاري بســنده
ـن النَّبِـ ِّي  قَــا َلْ :ال َكبَائِـ ُر َو َح َّدثَنَــا َع ْم ـرٌو،
ـر َس ـ ِم َع أَنَ ًســا َ ،عـ ِ
مــن طريــق ُعبَ ْي ـ ُد هللاِ ْبــنُ أَبِــي بَ ْكـ ٍ
ــر ،ع ْ
ــر
ْــن َمالِ ٍ
ــك ،ع ِ
َــس ب ِ
َــن اب ِ
َح َّدثَنَــا ُشــ ْعبَةُ ،ع ِ
ْــن أَبِــي بَ ْك ٍ
َــن أَن ِ
َــن النَّبِــ ِّي  قَــا َل« :أَ ْكبَــ ُر ْال َكبَائِ ِ
ك بِـ َّ
اإل ْش ـ َرا ُ
ـاللِ َوقَ ْت ـ ُل النَّ ْفــس  ...الحديــث»(((.
ِ
أمــا فــي العهــد القديــم فقــد ورد النهــي عــن القتــل فــي الوصيــة السادســة مــن الوصايــا العشــر:
(الَ تَ ْقتُلْ )[ســفر الخــروج ،]13 :20 ،وأن عقوبــة القاتــل القتــل ،فجــاء فــي الســفر نفســهَ ( :م ْ
ــن
ب إِ ْن َســانًا فَ َمــاتَ يُ ْقتَ ـ ُل قَ ْتالً)[ســفر الخــروج.]12 :21 ،
ض ـ َر َ
َ
وقــد اعتبــر العهــد القديــم جريمــة القتــل ،مــن أكبــر الكبائــر ،فقــد هــدد القاتــل باللعــن ،كمــا ورد
((( البخاري ،محمد بن اسماعيل (ت 256ه) ،صحيح البخاري بترقيم فتح الباري ،كتاب :الديات ،باب :تفسير قوله
تعالىَ ( :و َم ْن أَحْ يَاهَا) ،دار الشعب ،القاهرة  -مصر( ،ط1987 ،)1م ،رقم (.4 / 9 ،)6871
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محمد عبد الحميد الخطيب ( ) 374-354
ض الَّتِــي فَتَ َحـ ْ
ك ِمـ ْ
فــي ســفر التكويــن( :فَــاآلنَ َم ْل ُعـ ٌ
ـن يَـ ِدكَ،
ـت فَاهَــا لِتَ ْقبَـ َل َد َم أَ ِخيـ َ
ـون أَ ْنــتَ ِمــنَ األَرْ ِ
ض)[ســفر التكويــن:4
ْطيـ َ
َمتَــى َع ِم ْلــتَ األَرْ َ
ض ،الَ تَ ُعــو ُد تُع ِ
ك قُ َّوتَهَــا .تَائِهًــا َوه ِ
َاربًــا تَ ُكــونُ فِــي األَرْ ِ
.]12 - 11
كمــا ورد تحريــم القتــل فــي ســفر التثنيــة[ :ســفر التثنيــة ،]10 - 8 :19 ،ومــن بــاب النهــي
عــن القتــل والترويــع والزجــر للقاتــل ،فإنــه يترتــب علــى القاتــل عقوبــة فــي الدنيــا ،وأخــرى
فــي اآلخــرة ،مثــل نقــص ملكهــم ،وضيــاع دولتهــم ،وذهــاب أموالهم)[ســفر الالوييــن،]26 :26 ،
وحلــول القحــط والمحــل [ســفر الالوييــن  ،]21 - 18 :26وأكل لحــوم أبنائهــم وبناتهــم [ســفر
الالوييــن .]31 - 27 :26 ،والتشــريد والتشــتيت فــي األرض [ســفر التكويــن.]16 :15 ،

المبحث األول :الجرائم الدينية
فــي هــذا المبحــث ســنتحدث عــن ثالثــة جرائــم ،هــي :الشــرك بــاهلل ،والــردة ،وكســر شــريعة
اليــوم المقــدس  -يــوم الســبت . -
المطلب األول :الشرك باهلل
مــن خــال قــراءة نصــوص العهــد القديــم ،نجــد نصوصــا نهــت عــن عبــادة أي آلهــة أخــرى
غيــر هللا فجــاء فــي ســفر الخــروج( :الَ يَ ُكـ ْ
ك تِ ْمثَــاالً َم ْنحُوتًــا،
ك آلِهَـةٌ أُ ْخـ َرى أَ َما ِمــي .الَ تَصْ نَـ ْع لَـ َ
ـن لَـ َ
ـن تَحْ ـ ُ
ـتَ ،و َمــا فِــي ْال َمــا ِء ِمـ ْ
ض ِمـ ْ
صــو َرةً َمــا ِم َّمــا فِــي ال َّسـ َما ِء ِمـ ْ
ت
َوالَ ُ
ـن تَحْ ـ ِ
ـن فَــوْ قَُ ،و َمــا فِــي األَرْ ِ
ـن َوالَ تَ ْعبُ ْدهُـ َّ
ض .الَ تَ ْسـ ُج ْد لَهُـ َّ
ـوب اآلبَـــــــا ِء فِــي
ـن ،ألَنِّــي أَنَــا الـرَّبَّ إِلهَـ َ
ك إِلـهٌ َغيُــورٌ ،أَ ْفتَقِـ ُد ُذنُـ َ
األَرْ ِ
ي)[ســفر الخــروج.]6 - 3 :20 ،
ض َّ
ـع ِم ْن ُم ْب ِغ ِ
ـل الثَّالِـ ِ
األَ ْبنَــا ِء فِــي ْال ِجيـــــ ِ
ث َوالرَّابـ ِ
وأمــا مــن يخالــف هــذه الوصيــة ويقــوم بعبــادة آلهــة أخــرى ،فــإن عقوبتــه :الرجم حتــى الموت،
صايَــاهُ تَحْ فَظُــونَ ،
كمــا جــاء فــي ســفر التثنيــةَ ( :و َرا َء ال ـرَّبِّ إِل ِه ُك ـ ْم ت َِســيرُونَ َ ،وإِيَّــاهُ تَتَّقُــونَ َ ،و َو َ
ك ْالح ُْلـ َم يُ ْقتَـلُ ،ألَنَّـهُ
ـي أو ْال َحالِـ ُم ذلِـ َ
َصقُــونَ َ .وذلِـ َ
َو َ
ك النَّبِـ ُّ
صوْ تَـهُ تَ ْسـ َمعُونَ َ ،وإِيَّــاهُ تَ ْعبُـ ُدونَ َ ،وبِـ ِه ت َْلت ِ
ْ
َ
َ
َّ
ْ
ُ
ُ
ُ
َّ
َ
ض ِمصْ ـ َرَ ،وفدَاكـ ْم ِمـ ْ
ـن َو َرا ِء الـرَّبِّ إِل ِهكـ ُم الـ ِذي أخ َر َجكـ ْم ِمـ ْ
ـغ ِمـ ْ
ت ال ُعبُو ِديَّـ ِة،
ـن بَ ْيـ ِ
ـن أرْ ِ
تَ َكلَّـ َم بِالز ْيـ ِ
يــق الَّتِــي أَ َم َر ُكــ ُم الــرَّبُّ إِلهُ ُكــ ْم أَ ْن تَسْــلُ ُكوا فِيهَــا .فَتَ ْن ِز ُعــونَ ال َّشــ َّر ِم ْ
ــن
لِ َك ْ
ــي يُطَ ِّو َح ُكــ ْم ع ِ
َــن الطَّ ِر ِ
ُ
َ
َ
َ
ً
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ك
احبُ ـ َ
ك ا ْبــنُ أ ِّم ـكَ ،أو ا ْبن ـ َ
ك ِس ـ ّرا أخــو َ
بَ ْينِ ُك ـ ْمَ « .وإِذا أغ ـ َوا َ
ك أو ا ْبنَت ـكَ ،أو ا ْم ـ َرأة ِحضْ نِ ـكَ ،أو َ
ص ِ
ُ
ك ِمـ ْ
ب
ْر ْفهَــا أَ ْنــتَ َ ،والَ آبَــا ُؤ َ
الَّـ ِذي ِم ْثـ ُل نَ ْف ِسـ َ
ـن آلِهَـ ِة ال ُّشـعُو ِ
ك قَائِـاً :ن َْذهَــبُ َونَ ْعبُـ ُد آلِهَـةً أ ْخـ َرى لَـ ْم تَع ِ
الَّ ِذيــنَ َحوْ لَـكَْ ،القَ ِريبِيــنَ ِم ْنـكَ ،أو ْالبَ ِعي ِديــنَ َع ْنـكَِ ،مـ ْ
ض
صائِهَــا ،فَـاَ تَــرْ َ
ض إلــى أَ ْق َ
ـن أَ ْق َ
صــا ِء األَرْ ِ
ـر َّ
ك تَ ُكــونُ
ق لَـهُ َوالَ تَ ْسـتُرْ هُ ،بَــلْ قَ ْتـاً تَ ْقتُلُـهُ .يَـ ُد َ
ِم ْنـهَُ ،والَ تَ ْسـ َم ْع لَـهَُ ،والَ تُ ْشـفِ ْق َع ْينُـ َ
ك َعلَ ْيـ ِهَ ،والَ تَـ ِ
َ
َ
ـس أَ ْن
ب أَ ِخيـرًا .تَرْ ُج ُمـهُ بِ ْال ِح َجــا َر ِة َحتَّــى يَ ُمــوتَ  ،ألَنَّـهُ ْالتَ َمـ َ
ـع ال َّشـ ْع ِ
َعلَ ْيـ ِه أ َّوالً لِقَ ْتلِـ ِه ،ثُـ َّم أ ْيـ ِدي َج ِميـ ِ
ض ِمصْ ـ َر ِمـ ْ
ك ِمـ ْ
ت ْال ُعبُو ِديَّـ ِة .فَيَ ْس ـ َم ُع َج ِمي ـ ُع
ـن ال ـرَّبِّ إِل ِه ـكَ؛ الَّـ ِذي أَ ْخ َر َج ـ َ
يُطَ ِّو َح ـ َ
ـن بَ ْي ـ ِ
ك َعـ ِ
ـن أَرْ ِ
ـطكَ) [ســفر التثنيــة،
ير فِــي َو َسـ ِ
ـر ال ِّشـ ِّر ِ
إِ ْسـ َرائِي َل َويَخَافُــونَ َ ،والَ يَ ُعــو ُدونَ يَ ْع َملُــونَ ِم ْثـ َل ه ـ َذا األَ ْمـ ِ
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.]11 - 1 :13
وأمــا إذا قــام مجتمــع بأكملــه بعبــادة آلهــة أخــرى (األوثــان) ،فتقــام عليهــم عقوبــة القتــل
بالســيف حتــى بهائمهــم تقتــل بحــد الســيف .وهــذا مــا جــاء فــي الســفر نفســه( :إِ ْن َس ـ ِمعْتَ َعـ ْ
ـن
ك لِتَ ْسـ ُكنَ فِيهَــا قَــوْ الً :قَـ ْد َخـ َر َج أُنَــاسٌ بَنُــو لَئِيـ ٍـم ِمـ ْ
ك
ـط َ
ك الـرَّبُّ إِلهُـ َ
ْطيـ َ
إِحْ ـدَى ُم ُدنِـ َ
ـن َو َسـ ِ
ك الَّتِــي يُع ِ
ُ
ْ
ُ
ْرفوهَــاَ .وفَ َحصْ ــتَ َوفَتَّ ْشــتَ
َوطَ َّوحُــوا سُــ َّكانَ َم ِدينَتِ ِهــ ْم قَائِلِيــنَ  :نَذهَــبُ َونَ ْعبُــ ُد آلِهَــةً أ ْخــ َرى لَــ ْم تَع ِ
ـربُ
ص ِحيـ ٌح َوأَ ِكيـ ٌد ،قَـ ْد ُع ِمـ َل ذلِـ َ
ـطكَ ،فَ َ
َو َســأ َ ْلتَ َجيِّـدًا َوإِ َذا األَ ْمـ ُر َ
ك الرِّ جْ ــسُ فِــي َو َسـ ِ
ضرْ بًــا تَضْ ـ ِ
ْف .تَجْ َم ـ ُع ُك َّل
ُس ـ َّكانَ تِ ْل ـ َ
ْفَ ،وتُ َحرِّ ُمهَــا بِ ـ ُك ِّل َمــا فِيهَــا َم ـ َع بَهَائِ ِمهَــا بِ َح ـ ِّد ال َّس ـي ِ
ك ْال َم ِدينَ ـ ِة بِ َح ـ ِّد ال َّس ـي ِ
ـار ْال َم ِدينَ ـةَ َو ُك َّل أَ ْمتِ َعتِهَــا َكا ِملَ ـةً لِل ـرَّبِّ إِل ِه ـكَ ،فَتَ ُكــونُ
ـر ُ
أَ ْمتِ َعتِهَــا إلــى َو َسـ ِ
ق بِالنَّـ ِ
ـط َســا َحتِهَاَ ،وتُحْ ـ ِ
ـي يَرْ جـ َع الـرَّبُّ ِمـ ْ
ـو
َصـ ْق بِيَـ ِد َ
ـن ُح ُمـ ِّ
ـي ٌء ِمــنَ ْال ُم َحـر َِّم ،لِ َكـ ْ
ك َشـ ْ
تَـاُ إلــى األَبَـ ِد الَ تُ ْبنَــى بَ ْعـدَُ .والَ يَ ْلت ِ
ك
ت الـرَّبِّ إِل ِهـ َ
ك َويُ َكثِّـ ُر َ
ك َرحْ َمـةً .يَرْ َح ُمـ َ
ْطيَـ َ
ك َك َمــا َحلَــفَ آلبَائِـكَ ،إِ َذا َسـ ِمعْتَ لِ َ
َغ َ
صــوْ ِ
ضبِـ ِهَ ،ويُع ِ
ُ
ْ
ْ
َ
َّ
ك بِهَــا اليَــوْ َم ،لِتَ ْع َمـ َل ال َحـ َّ
ـي الـرَّبِّ إِل ِهـكَ) [ســفر
وصيـ َ
لِتَحْ فَـظَ َج ِميـ َع َو َ
صايَــاهُ التِــي أنَــا أ ِ
ق فِــي َع ْينَـ ِ
التثنيــة.]16 - 12 :13 ،
إن الناظــر فــي هــذه نصــوص العهــد القديــم ،يلحــظ أن هــذه العقيــدة ال تعــرف التســامح ،وال
تعــرف المهلــة ،أو الفرصــة للتفكيــر ،ومراجعــة النفــس؛ كــي يتســنى لمــن يعبــد هــذه اآللهــة أن
يفكــر ويقــرر ،بــل هــي عقيــدة إكــراه! ،كمــا أنهــا تأخــذ البهائــم بذنــب اآلدمييــن؛ فمــا ذنــب البهائــم
التــي ال تعــرف مــا هــو الديــــــــن ،أو مــا هــي العبــادة؟ فلمــاذا تقتــل؟ أليــس هــذا مــن الجــور
واالعتـــــداء الــذي ترفضــه اإلنسانيــــــــــة ،فضــا عــن العقيــدة الســماوية الســمحة ...؟ !
أمــا فــي الشــريعة اإلســامية ،فــان هــذا األمــر مرفــوض كليــاً؛ لتعارضــه مــع مبادئهــا،
ـن
فاإلســام ال يجبــر أحــدا علــى الدخــول فيــه ،أو اعتنــاق ديانتــه ،قــال تعالــى( :الَ إِ ْكـ َراهَ فِــي الدِّيـ ِ
ت َويُؤْ ِمــن بِـ ّ
ـر َو ِة ا ْل ُو ْثقَـ َى الَ
الر ْ
سـ َك بِا ْل ُعـ ْ
ـاللِ فَقَـ ِد ا ْ
شـ ُد ِمــنَ ا ْل َغـ ِّي فَ َمــنْ يَ ْكفُـ ْ
قَــد تَّبَيَّــنَ ُّ
ستَ ْم َ
ـر بِالطَّا ُغــو ِ
صــا َم لَ َهــا َو ّ
س ـ ِمي ٌع َعلِي ٌم)[البقــرة.]256 :
للاُ َ
انفِ َ
وعلــى المســلمين دعــوة المشــركين إلــى اإلســام بأســاليب متعــددة ،ووســائل مختلفــة ،كمــا
فعــل رســول هللا  وصحابتــه الكــرام .
يقــول ابــن كثيــر فــي تفســيره لهــذه اآليــة« :ال تكرهــوا أحــدا علــى الدخــول فــي ديــن اإلســام
ألنــه واضــح جليبدالئلــه وبراهينــه»(((.
وقــد دلــت النصــوص علــى أن المشــرك يعطــى فرصــة للتوبــة ،فــإن تــاب ورجــع قبلــت توبتــه،
بــل إن ســيئاته تبــدل حســنات ،كمــا أخبــر البــاري جــل جاللــه بقولــه تعالــىَ ( :والَّ ِذيــنَ َل يَ ْد ُعــونَ
((( ابن كثير ،عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير (ت 774ه) ،تفسير القرآن العظيم ،بيت األفكار الدولية للنشر
والتوزيع ،الرياض( ،د.ط)1999 ،م ،ص.256
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ـس الَّتِــي َحـ َّر َم َّ
َمـ َع َّ
للاِ إِلَ ًهــا َ
ق
للاُ إِ َّل بِا ْل َحـ ِّ
ق َو َل يَ ْزنُــونَ َو َمــن يَ ْف َعـ ْل َذلِـ َك يَ ْلـ َ
آخـ َر َو َل يَ ْقتُلُــونَ النَّ ْفـ َ
ـاب َوآ َمــنَ َو َع ِمـ َل َع َمـ ًـا
ضا َعــفْ لَـهُ ا ْل َعـ َذ ُ
ـو َم ا ْلقِيَا َمـ ِة َويَ ْخلُـ ْد فِيـ ِه ُم َهانًــا * إِ َّل َمــن تَـ َ
أَثَا ًمــا * يُ َ
اب يَـ ْ
ت َو َكانَ َّ
صالِ ًحــا فَأ ُ ْولَئِـ َك يُبَـ ِّد ُل َّ
للاُ َغفُــو ًرا َّر ِحيماً)[الفرقــان.]70 - 68 :
سـيِّئَاتِ ِه ْم َح َ
للاُ َ
َ
سـنَا ٍ
ولذلــك نجــد أن اإلســام بعطــي المشــرك فرصــة ليراجــع نفســه قبــل أن يطبــق عليــه العقوبــة؛
ألن العقوبــة بحــد ذاتهــا ليســت هدفـاً ،وإنمــا وســيلة ،فهــو متقــدم علــى غيــره مــن الشــرائع.
المطلب الثاني :الردة عن الدين
تشــير نصــوص العهــد القديــم إلــى ّ
أن القتــل ،هــو عقوبــة مــن يرتــد عــن الديــن ،مهمــا كان
شــكل هــذه الــردة؛ كمــن آمــن بــاهلل ثــم عبــد العجــل ،أو َعبَدَآلهــة أخــرى غيــر هللا ،أو قــام بالتجديــف
علــى اســم اإللــه (هللا) بالسّــب ،ســواء أكان يهوديــا أم غيــر يهــودي ،أو ادعــى النبــوة ،أو قــدم
الــزرع إللــه الكنعانييــن ،فقــد ذكــرت نصــوص العهــد القديــم أن مــن يقــدم زرعــا إللــه الكنعانييــن
ـان ِمـ ْ
ـن بَنِــي إِ ْسـ َرائِي َل َو ِمــنَ ْال ُغ َربَــا ِء
(مولــك) ،يحكــم عليــه بالقتــلَ ( .وتَقُــو ُل لِبَنِــي إِ ْسـ َرائِي َلُ :كلُّ إِ ْن َسـ ٍ
ازلِيــنَ فِــي إِ ْس ـ َرائِي َل أَ ْعطَــى ِمـ ْ
ك فَإِنَّـهُ يُ ْقتَلُ)[ســفر الالوييــن.]2 :20
ـن زَرْ ِع ـ ِه لِ ُمولَـ َ
النَّ ِ
وأمــا عبــادة العجــل الذهبــي؛ الــذي يدعــي اليهــود أن هــارون صنعــه لهــم لكــي يعبــدوه ،خالفــا
للواقــع ،والصــواب أن الــذي صنعــه هــو الســامري ،وليــس هــارون كمــا يزعمــون ،فقــد جــاء
ك ه ـ َذا ال َّش ـعْبُ َحتَّــى َجلَ ْبــتَ َعلَ ْي ـ ِه
صنَ ـ َع بِ ـ َ
فــي ســفر الخــروجَ ... :وقَــا َل ُمو َســى لِهَــارُونَ َ :مــا َذا َ
ْب أَنَّـهُ فِــي َشـرّ .فَقَالُــوا
ـرفُ ال َّشـع َ
َظي َمـةً؟ فَقَــا َل هَــا ُرونُ  :الَ يَحْ ـ َم َغ َ
َطيَّـةً ع ِ
خ ِ
ضــبُ َسـيِّ ِدي .أَ ْنــتَ تَ ْعـ ِ
َ
َ
َ
َ
َّ
ً
َ
َ
ض ِمصْ ـ َر ،الَ
لِـ َي :اصْ نَـ ْع لنَــا آلِهَـة ت َِســي ُر أ َما َمنَــا ،أل َّن هـذا ُمو َســى ال َّر ُجـ َل الـ ِذي أصْ َع َدنَــا ِمـ ْ
ـن أرْ ِ
َّ
ـار فَ َخـ َر َج هـذاَ
صابَـهُ .فَقُ ْلـ ُ
ـت لَهُـ ْمَ :مـ ْ
نَ ْعلَـ ُم َمــا َذا أَ َ
ـن لَـهُ َذهَــبٌ فَ ْليَ ْن ِز ْعـهُ َويُع ِ
ْطنِــي .فَطَ َرحْ تُـهُ فِــي النـ ِ
ْب أَنَّـهُ ُم َع ـ ًّرى ألَ َّن هَــارُونَ َكانَ قَ ـ ْد َع ـرَّاهُ لِ ْلهُـ ْ
او ِمي ـ ِه،
ْال ِعجْ ـلَُ .ولَ َّمــا َرأَى ُمو َســى ال َّش ـع َ
ـز ِء بَ ْيــنَ ُمقَ ِ
ب ْال َم َحلَّـ ِةَ ،وقَــا َلَ « :مـ ْ
ي» .فَاجْ تَ َمـ َع إِلَ ْيـ ِه َج ِميـ ُع بَنِــي الَ ِوي .فَقَــا َل
ـن لِلـرَّبِّ فَإِلَـ َّ
َوقَــفَ ُمو َســى فِــي بَــا ِ
ْ
ُ
َ
اح ـ ٍد َس ـ ْيفَهُ َعلــى فَخ ـ ِذ ِه َو ُمــرُّ وا َوارْ ِج ُعــوا ِمـ ْ
ـن
لَهُـ ْم :ه َك ـ َذا قَــا َل ال ـرَّبُّ إِل ـهُ إِ ْس ـ َرائِي َلَ :
ض ُعــوا كلُّ َو ِ
احـ ٍد قَ ِريبَـهُ .فَفَ َعـ َل
ب إلــى بَــا ٍ
بَــا ٍ
احـ ٍد َ
احبَـهُ َو ُكلُّ َو ِ
ص ِ
احـ ٍد أَ َخــاهُ َو ُكلُّ َو ِ
ب فِــي ْال َم َحلَّـ ِةَ ،وا ْقتُلُــوا ُكلُّ َو ِ
ْ
َّ
َ
َ
ف َرجُــل،
ب فِــي ذلِــ َ
ك اليَــوْ ِم نَحْ ــ ُو ثالَثــ ِة آالَ ِ
ب قَــوْ ِل ُمو َســىَ .و َوقَــ َع ِمــنَ الشــ ْع ِ
بَنُــو الَ ِوي بِ َح َســ ِ
ونجــد كذلــك أن إيليــاء النبــي ذبــح فــي وادي قيشــون  450رجـاً ألنهــم ادعــوا نبــوة البعــل[ .ســفر
الخــروج.]28 - 19 :32
ويطبــق هــذا الحكــم أيضــا  -أى القتــل  -علــى مــن يخــون العهــد مــع هللا ،ويذهــب لعبــادة آلهــة
أخــرى؛ كالشــمس ،والقمــر؛ كمــا جــاء فــي ســفر التثنيــة مــا نصــهَ ... :ويَ ْذهَــبُ َويَ ْعبُـ ُد آلِهَـةً أُ ْخـ َرى
ـر أو لِـ ُك ّل ِمـ ْ
وص بِـ ِهَ ،وأُ ْخبِــرْ تَ
ـن ُج ْنـ ِد ال َّسـ َما ِء ،ال َّشـ ْ
ـي َء الَّـ ِذي لَـ ْم أُ ِ
َويَ ْسـ ُج ُد لَهَــا ،أو لِل َّشـ ْم ِ
س أو لِ ْلقَ َمـ ِ
َ
َ
َ
ـرجْ
ص ِحيـ ٌح أ ِكيـ ٌد .قَـ ْد ُع ِمـ َل ذلِـ َ
َو َسـ ِمعْتَ َوفَ َحصْ ــتَ َجيِّـدًا َوإِ َذا األ ْمـ ُر َ
ك الرِّ جْ ــسُ فِــي إِ ْسـ َرائِي َل ،فَأ ْخـ ِ
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ك األَ ْم ـ َر ال ِّش ـ ِّري َر إلــى أَ ْب َوابِ ـكَ ،ال َّر ُج ـ َل أو ْال َمــرْ أَةَ،
ك ْال َمــرْ أَةَ ،الَّ ـ ِذي فَ َع ـ َل ذلِ ـ َ
ك ال َّر ُج ـ َل أو تِ ْل ـ َ
ذلِ ـ َ
ْ
َّ
ْ
ْ
ْ
َّ
ُ
َوارْ ُج ْم ـهُ بِال ِح َجــا َر ِة َحتــى يَ ُمــوتَ َ .علَــى فَـ ِـم َشــا ِه َدي ِْن أو ثَالَثَ ـ ِة ش ـهُو ٍد يُقتَ ـ ُل ال ـ ِذي يُقتَ ـلُ .الَ يُقتَــلْ
َ
َ
ب أَ ِخي ـرًا،
ـع ال َّش ـ ْع ِ
َعلَــى فَـ ِـم َشــا ِه ٍد َو ِ
اح ـ ٍدْ .ي ـ ِدي ال ُّش ـهُو ِد تَ ُكــونُ َعلَ ْي ـ ِه أ َّوالً لِقَ ْتلِ ـ ِه ،ثُ ـ َّم أ ْي ـ ِدي َج ِميـ ِ
ع ال َّش ـ َّر ِمـ ْ
ـز ُ
ـن َو َس ِطكَ)[ســفر التثنيــة.]5 - 1 :17 ،
فَتَ ْنـ ِ
وينــص العهــد القديــم أيضــا علــى قتــل مــن يســب الـرَّب ســواء أكان يهوديــا أم غيــر يهــودي:
( َو َمـ ْ
ـي ِع ْن َد َمــا
َريــبُ َك ْال َوطَنِـ ِّ
ـن َجـ َّدفَ َعلَــى ا ْسـ ِـم الـرَّبِّ فَإِنَّـهُ يُ ْقتَـلُ .يَرْ ُج ُمـهُ ُكلُّ ْال َج َما َعـ ِة َرجْ ًمــاْ .الغ ِ
ْ
يُ َجـدِّفُ َعلَــى اال ْسـ ِـم يُقتَلُ)[ســفر الالوييــن.]16 :24 ،
وهكــذا نالحــظ ممــا ســبق مــن النصــوص فــي العهــد القديــم أنهــا جــاءت عامــة ،وذلــك
باســتخدام لفــظ :امــرأة ،أو رجــل ،أو باســتخدام لفــظ مــن ،حيــث يحتمــل أن يكــون هــذا الشــخص
جاهــا لهــذا الحكــم ،أو صغيــراً ،أو مجنونـاً ،أو مكرهـاً ...الــخ ،ثــم إننــا نجــد أنهــا لــم تعــط فرصــة
للتوبــة ،أورجــوع المرتــد إلــى الصــواب ســواء أكان فــردا أم جماعــة.
وأمــا الــردة فــي الشــريعة اإلســامية فهــي« :تــرك الديــن االســامي والخــروج عليــه بعــد
اعتناقــه ،فــا تكــون الــردة اال مــن مســلم»(((.
حكــم المرتــد فــي الشــريعة اإلســامية ،فلــم يختلــف عمــا هــو عليــه فــي العهــد القديــم ،وذلــك
بإقامــة
الحـ ّد علــى المرتـ ّد ،وهــو القتــل ،إال أن الحـ ّد ليــس مطلقـاً ،بــل مقيــد بشــروط وضوابــط ،وقبــل
ذكــر هــذه الشــروط ال بــد مــن اإلشــارة إلــى األمــور اآلتيــة:
أوالً :المرت ـ ّد عــن دينــه ومــات مص ـ ّراً علــى موقفــه ،خالــد مخلــد فــي النــار ،قــال تعالــى:
يل ّ
للاِ َو ُك ْف ـ ٌر بِ ـ ِه
ـن ال َّ
(ي َ ْ
ص ـ ٌّد َعــن َ
ـال فِي ـ ِه قُ ـ ْل قِتَــا ٌل فِي ـ ِه َكبِي ـ ٌر َو َ
ش ـ ْه ِر ا ْل َح ـ َر ِام قِتَـ ٍ
س ـبِ ِ
ســأَلُونَ َك َعـ ِ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ّ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ـل َوالَ يَزَالُــونَ يُقَاتِلُونَك ْمُ
ْ
ْ
َوا ْل َم ْ
ـج ِد ال َحـ َر ِام َوإِخـ َر ُ
اج أ ْهلِـ ِه ِمنـهُ أكبَـ ُر ِعنـ َد للاِ َوالفِتنـة أكبَـ ُر ِمنَ القتـ ِ
سـ ِ
سـتَطَاعُو ْا َو َمــن يَ ْرتَـ ِد ْد ِمن ُكـ ْم َعــن ِدينِـ ِه فَيَ ُمــتْ َو ُهـ َو َكافِـ ٌر فَأ ُ ْولَئِـ َك
َحتَّــى يَ ُردُّو ُكـ ْم َعــن ِدينِ ُكـ ْم إِ ِن ا ْ
ـاب النَّــا ِر ُهـ ْم فِي َهــا َخالِدُونَ )[البقــرة،]217 :
اآلخـ َر ِة َوأُ ْولَئِـ َك أَ ْ
ص َحـ ُ
َحبِطَــتْ أَ ْع َمالُ ُهـ ْم فِــي ال ُّد ْنيَــا َو ِ
أن النبــي  أمــر بقتلــه ،فقــال َ « :مـ ْ
كمــا ّ
ـن بَـ َّد َل ِدينَـهُ فَا ْقتُلُــوه»(((.
ثاني ـاً :ح ـ ّد الــردة :ثبــت بالســنة النبويــة ،فقــد روى البخــاري بســنده مــن حديــث َع ْب ـ ِد هللاِ بــن
ئ ُم ْسـلِ ٍم يَ ْشـهَ ُد أَ ْن الَ إِلَـهَ إِالَّ َّ
للاُ َوأَنِّي َر ُســو ُل
ـر ٍ
مســعود  قَــال :قَــا َل َر ُســو ُل هللاِ « :الَ يَ ِحــلُّ َد ُم ا ْمـ ِ

((( عودة ،عبد القادر (ت1956م) ،التشريع الجنائي اإلسالمي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت( ،د.ط)1981 ،م ،ص.661
ب هللا ،رقم (.74 / 4 ،)6922
((( صحيح البخاري بترقيم فتح الباري ،كتاب :الجهاد والسير ،بابَ :ال يُ َع َّذبُ بِ َع َذا ِ
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محمد عبد الحميد الخطيب ( ) 374-354
ـار ُ
ـار ُ
ك ْال َج َما َعــة»(((.
هللاِ إِالَّ بِإِحْ ـدَى ثَـاَ ٍ
ق ِمــنَ الدِّيـ ِ
ث :النَّ ْفــسُ بِالنَّ ْفـ ِ
ـن التَّـ ِ
ـسَ ،والثَّيِّــبُ ال َّزانِــيَ ،و ْال َمـ ِ
ثالثاً :ال تقع الردة من المسلم إال إذا توفر فيه خمسة شروط(((:
1.البلــوغ :ودليلــه مــارواه النســائي بســنده مــن حديــث عائشــة  -رضــي هللا عنهــا  -عــن
النبــي  قــال« :رفــع القلــم عــن ثــاث؛ عــن النائــم حتــى يســتيقظ ،وعــن الصغيــر حتــى
يكبــر ،وعــن المجنــون حتــى يعقــل ،أو يفيــق»(((.
2.العقل :فال تقع الردة من المجنون للحديث المتقدم.
3.االختيــار :يشــترط لوقــوع الــردة أن يكــون المرتــد مختــارا غيــر مكــره .أمــا المكــره،
فقــد اتفــق أهــل العلــم علــى أن مــن اكــره علــى الكفــر فأتــى بكلمــة الكفــر ال يكفــر ،لقولــه
تعالـــىَ ( :مــن َكفَ ـ َر بِـ ّ
ـان َولَ ِكــن
اإلي َمـ ِ
ـاللِ ِمــن بَ ْع ـ ِد إي َمانِ ـ ِه إِالَّ َمــنْ أُ ْك ـ ِرهَ َوقَ ْلبُـهُ ُم ْط َمئِــنٌّ بِ ِ
ـب ِّمــنَ ّ
اب ع َِظي ٌم)[النحــل.]106 :
َّمــن َ
للاِ َولَ ُه ـ ْم َع ـ َذ ٌ
ضـ ٌ
ص ـ ْد ًرا فَ َعلَ ْي ِه ـ ْم َغ َ
ش ـ َر َح بِا ْل ُك ْف ـ ِر َ
ومــا رواه الحاكــم بســنده مــن طريــق محمــد ابــن عمــار بــن ياســر عــن أبيــه قــال :أخــذ
المشــركون عمــار بــن ياســر ،فلــم يتركــوه حتــى ســب النبــي  ،وذكــر آلهتهــم بخيــر ،ثــم تركــوه،
فلمــا أتــى رســول هللا  قــال« :مــا وراءك؟» قــال :شــر يــا رســول هللا ،مــا تُركــت حتــى نلــت
منــك ،وذكــرت آلهتهــم بخيــر ،قــال« :كيــف تجــد قلبــك؟» قــال :مطمئــن باإليمــان ،قــال« :إن عــادوا
فعــد» قــال الحاكــم :هــذا حديــث صحيــح علــى شــرط الشــيخين ولــم يخرجــاه ،وقــال الذهبــي فــي
التلخيــص :علــى شــرط البخــاري ومســلم(((.
4.إرادة الكفر :وذلك أن يكون المرتد مريدا للكفر ،لآلية المتقدمة.
5.العلــم بالحــال والحكــم :ال بــد لوقــوع الــردة أن يعلــم المرتــد أن هــذا الفعــل أو القــول مكفــر
ضـ ُّل َعلَ ْي َهــا
س ـ ِه َو َمــن َ
ضـ َّل فَإِنَّ َمــا يَ ِ
ـن ا ْهتَـدَى فَإِنَّ َمــا يَ ْهتَــدي لِنَ ْف ِ
لقولــه تعـــــالـــــــىَّ ( :مـ ِ
ِّ
َّ
َ
َ
ســوالً) [االســراء.]15 :
َوالَ تَـ ِز ُر َوا ِز َرةٌ ِو ْز َر أُ ْخـ َرى َو َمــا ُكنــا ُم َعذبِيــنَ َحتَّــى ن ْب َعــث َر ُ
س[ ،رقم (.2 / 9 ،)6878
((( صحيح البخاري ،كتاب :الديات ،باب :قوله تعالى] :النَّ ْف َ
س بِالنَّ ْف ِ
((( ابن حزم ،علي بن أحمد بن سعيد (ت 456ه) ،المحلى ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت2001 ،م( ،ط،)2
ج ،12ص.225
((( النسائي ،أحمد بن شعيب (ت 303ه) ،سنن النسائي ،كتاب :الطالق ،باب :من ال يقع طالقه من األزواج،
دار الفجر للتراث ،القاهرة( ،د.ط)2010 ،م ،رقم  .3432وصححه األلباني في صحيح سنن النسائي برقــــــم
(.)3210
((( الحاكم ،أبو عبد هللا محمد بن عبدهللا النيسابوري (ت 405ه) ،المستدرك على الصحيحين ،وبذيله أحكام الذهبي
في التلخيص ،كتاب :التفسير ،سورة النحل ،دار ابن حزم للنشر والتوزيع ،بيروت( ،ط2007 ،)1م ،م ،3رقم
(.)3362
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الجرائم الدينية واألخالقية واالجتامعية املوجبة للقتل يف العهد القديم يف ضوء القرآن والسنة :دراسة مقارنة ( ) 374-354
فالجهــل مســقط للحكــم ،وموجــب النتفــاء الــردة ،وهــذا ال ينفــي أن يكــون القــول ،أو الفعــل
كفــرا ،لكــن القائــل أو الفاعــل ال يكفــر حتــى تقــوم عليــه الحجــة .وممــا يقــع بــه الــردة فــي اإلســام:
«مــن أشــرك بــاهلل ،أو جحــده أو نفــى صفــة مــن صفاتــه  ...الــخ .وهــذا فــي مجــال االعتقــاد.
وفــي مجــال األقــوال :مــن يســب هللا تعالــى مازحــا أو جــادا ،ومــن ســب رســوله أو نبيــا مــن
األنبيــاء .ومــن األفعــال :إلقــاء المصحــف فــي محــل قــذر ،والســجود لصنــم ونحــوه كالشــمس
والقمــر وغيرهــا»(((.
وهكــذا نجــد أن الشــريعة اإلســامية كانــت متفقــة مــع مــا جــاء فــي العهــد القديــم فــي حكــم
المرتــد ،لكنهــا كانــت مختلفــة مــع العهــد القديــم فــي أنهــا أتاحــت للمرتــد الفرصــة لمراجعــة نفســه،
واإلفــات مــن العقوبــة ،قبــل إقامــة الحــد عليــه ،بــل إن ســيئاته تتبــدل حســنات ،قــال تعالــى( :إِ َّل
ت َو َكانَ َّ
صالِ ًحــا فَأ ُ ْولَئِــ َك يُبَــ ِّد ُل َّ
َــاب َوآ َمــنَ َو َع ِمــ َل َع َم ً
للاُ َغفُــو ًرا
ســيِّئَاتِ ِه ْم َح َ
للاُ َ
ــا َ
َمــن ت َ
ســنَا ٍ
َّر ِحيماً)[الفرقــان.]70 :
كمــا أن الشــريعة اإلســامية وضعــت شــروطا ً إلقامــة حــد الــردة وأعطــت فرصــة للمذنــب
للتوبــة مــا لــم يعطهــا العهــد القديــم .وان توفــرت الشــروط المتقدمــة فــي المرتــد ،إال أن الشــريعة
اإلســامية أبقــت هنالــك فرصــة لالســتتابة وللرجــوع عــن أقوالــه أو أفعالــه قبــل إقامــة الحــد عليــه،
فقــد روى النســائي وابــن حبــان والحاكــم وغيرهــم جميعهــم مــن طريــق :يزيــد بــن زريــع ،قــال:
«حدثنــا داود بــن أبــي هنــد ،عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس  قــال :كان رجــل مــن األنصــار أســلم
ثــم ارتــد ،فلحــق بالشــرك ،ثــم نــدم ،فأرســل إلــى قومــه :أن ســلوا رســول هللا  هــل لــي مــن توبــة؟
قــال :فنزلــت ( َك ْيــفَ يَ ْه ـ ِدي َّ
ق َو َجا َء ُه ـ ُم
ســو َل َح ـ ٌّ
للاُ قَ ْوم ـا ً َكفَ ـ ُروا بَ ْع ـ َد إِي َمانِ ِه ـ ْم َو َ
ش ـ ِهدُوا أَنَّ ال َّر ُ
َ
صلَ ُحــوا فَـإِنَّ َّ
للاَ َغفُــو ٌر َر ِحيـ ٌم)[آل عمــران:
ا ْلبَيِّنَــاتُ ) إلــى قولــه( :إِ َّل الَّ ِذيــنَ تَابُــوا ِمــنْ بَ ْعـ ِد َذلِـ َك َوأ ْ
 ]89فأرســل إليــه قومــه فأســلم»(((.
فالحــدود فــي الشــريعة اإلســامية ليســت هدفــاً ،وإنمــا هــي وســيلة لإلصــاح والتهذيــب،
والتوبــة تســقط الحـ ّد قبــل إقامتــه ،ولذلــك نجــد الشــريعة اإلســامية راعــت الطبيعــة البشــرية أكثــر
مــن العهــد القديــم.

((( سالم ،كمال بن السيد ،صحيح فقه السنة ،الدار التوفيقية للنشر والتوزيع ،القاهرة2010 ،م( ،د.ط) ،ج ،4ص136
 .137((( النسائي ،أبو عبد الرحمن ،أحمد بن شعيب ،سنن النسائي مذيلة بأحكام األلباني على أحاديثها ،كتاب :تحريم الدم،
باب :توبة المرتد ،تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب المطبوعات اإلسالمية ،حلب  -سوريا( ،ط1986 ،)2م،
رقم ( .107 / 7 ،)4068وأخرجه ابن حبان في صحيحه ،)329 / 10( ،والحديث إسناده صحيح ،ورجاله ثقات،
وأخرجه الحاكم في المستدرك وبذيله أحكام الذهبي في التلخيص 142 / 2( ،و ،)366 / 4وصححه الحاكم،
ووافقه الذهبي.
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محمد عبد الحميد الخطيب ( ) 374-354
المطلب الثالث :كسر قداسة يوم السبت
ت لِتُقَ ِّد َسـهُ)
تنــص الوصيــة الرابعــة فــي العهــد القديــم علــى تقديس يــوم الســبت (اُ ْذ ُكرْ يَــوْ َم ال َّسـ ْب ِ
[ســفر الخــروج  ]8 :20أمــا عــن ســبب تقديــس يــوم الســبت فتذكــر بعــض نصــوص العهــد القديــم
أن هللا خلــق العالــم فــي ســتة أيــام ،ثــم تعــب واســتراح  -بحســب زعمهــم  -فــي اليــوم الســابع،
إذ هــو يــوم الراحــة ،فهــو يــوم االنتهــاء مــن خلــق الكــون (فَقَــا َل لَهُـ ْم« :هـ َذا َمــا قَــا َل الـرَّبُّ َ :غـدًا
اطبُ ُخــوا َمــا ت ْ
اخبِـ ُزوا َمــا ت َْخبِـ ُزونَ َو ْ
ع ْ
ْت ُمقَـ َّدسٌ لِلـرَّبِّ ْ .
ُطلَـةٌَ ،سـب ٌ
ضـ َل َ
َطبُ ُخــونَ َ .و ُكلُّ َمــا فَ ِ
ض ُعــوهُ
ِع ْن َد ُكـ ْم لِيُحْ فَـظَ إِلَــى ْال َغ ِد»)[ســفر الخــروج .]23 :16 ،وهنــاك نــص آخــر يذكــر أن ســبب تقديــس
ض
يــوم الســبت هــو أن هللا أنقــذ اليهــود مــن عبوديــة المصرييــن ( َو ْاذ ُكــرْ أَنَّـ َ
ك ُك ْنــتَ َع ْبـدًا فِــي أَرْ ِ
ك ِمـ ْ
ك الـرَّبُّ
صــا َ
ـل ذلِـ َ
ـن هُنَــا َ
ك الـرَّبُّ إِلهُـ َ
ِمصْ ـ َر ،فَأ َ ْخ َر َجـ َ
ك أَوْ َ
اع َم ْمـدُو َد ٍة .ألَجْ ـ ِ
ك بِيَـ ٍد َشـ ِدي َد ٍة َو ِذ َر ٍ
ت)[ســفر التثنيــة ،]15 :5 ،فهــو يــوم الخــاص مــن العبوديــة.
إِلهُـ َ
ك أَ ْن تَحْ فَـظَ يَــوْ َم ال َّس ْب ِ
وبصــرف النظــر عــن الســبب فــي تقديــس يــوم الســبت فــإن التعاليــم اليهوديــة تُح ـرّم الكثيــر
مــن األعمــال فيــه .أمــا مــن يعمــل عمـاً يــوم الســبت فــإن عقوبتــه القتــل كمــا ورد فــي العهــد القديــم
( ُكلُّ َمـ ْ
ت يُ ْقتَ ـ ُل قَ ْتالً)[ســفر الخــروج .]16 :31 ،وإن مصيــر مــن
ـن َ
صنَ ـ َع َع َم ـاً فِــي يَــوْ ِم ال َّس ـ ْب ِ
ْ
كســر قداســة يــوم الســبت :القتــل ســواء كان فــرداً أو جماعـةً ( َونَ َّج ُســوا ُسـبُوتِي َكثِيـرًا .فَقُلـ ُ
ـت :إِنِّــي
ـزي َعلَ ْي ِهـ ْم فِــي ْالبَ ِّريَّـ ِة ِإل ْفنَائِ ِه ْم)[ســفر حزقيــال.]13 :20 ،
أَ ْسـ ُكبُ ِرجْ ـ ِ
كمــا ّ
أن القــرآن الكريــم ذ َّكــر اليهــود باعتدائهــم علــى قدســية يــوم الســبت عندمــا حـرّم عليهــم
ت
الصيــد ،فخالفــوا أمــره( ،واَ ْ
اضـ َرةَ ا ْلبَ ْحـ ِر إِ ْذ يَ ْعـدُونَ فِــي ال َّ
سـ ْب ِ
ـن ا ْلقَ ْريَـ ِة الَّتِــي َكانَــتْ َح ِ
ســأ َ ْل ُه ْم َعـ ِ
ْ
ســبِتُونَ الَ تَأتِي ِهــ ْم َك َذلِــ َك نَ ْبلُوهُــم بِ َمــا َكانُــوا
ــو َم الَ يَ ْ
ــو َم َ
ســ ْبتِ ِه ْم شُــ َّرعا ً َويَ ْ
إِ ْذ تَأْتِي ِهــ ْم ِحيتَانُ ُهــ ْم يَ ْ
ســقُونَ )[االعراف.]163 :
يَ ْف ُ
ت فَقُ ْلنَــا
فمســخم هللا قــردة وخنازيــر قــال تعالــىَ ( :ولَقَـ ْد َعلِ ْمتُـ ُم الَّ ِذيــنَ ا ْعتَـد َْوا ِم ْن ُكـ ْم فِــي ال َّ
سـ ْب ِ
اسـئِينَ )[البقرة.]65 :
لَ ُهـ ْم ُكونُــوا قِـ َر َدةً َخ ِ
للاِ ۚ َمــنْ لَ َعنَـهُ َّ
ـر ِمــنْ ٰ َذلِـ َك َمثُوبَـةً ِع ْنـ َد َّ
ـب َعلَ ْيـ ِه
وقــال تعالــى( :قُـ ْل َهـ ْل أُنَبِّئُ ُكـ ْم بِ َ
ضـ َ
شـ ٍّ
للاُ َو َغ ِ
ٰ
يل)
َو َج َعـ َل ِم ْن ُهـ ُم ا ْلقِـ َر َدةَ َوا ْل َخنَا ِزيـ َر َو َعبَـ َد الطَّا ُغــوتَ ۚ أُولَئِـ َك َ
سـ َوا ِء ال َّ
شـ ٌّ
ضـ ُّل َعــنْ َ
ـر َم َكانًــا َوأَ َ
سـبِ ِ
[المائدة.]60 :
أمـا فـي اإلسلام فقـد جعـل هللا يـوم الجمعـة عيـداً ألهـل اإلسلام ،بعـد أن ضـل عنـه اليهـود
والنصـارى ،فقـال  :أضـل هللا عـن الجمعـة مـن كان قبلنـا ،فـكان لليهـود يـوم السـبت ،وكان
للنصـارى يـوم األحـد ،فجـاء هللا بنـا فهدانـا هللا ليـوم الجمعة ،فجعـل الجمعة والسـبت واألحد وكذلك
هـم لنـا تبـع يـوم القيامـة ،نحـن اآلخـرون مـن أهـل الدنيـا ،واألولون يـوم القيامـة ،المقضـي لهم قبل
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الجرائم الدينية واألخالقية واالجتامعية املوجبة للقتل يف العهد القديم يف ضوء القرآن والسنة :دراسة مقارنة ( ) 374-354
الخالئـق((( ،والسـبب فـي تعظيـم المسـلمين ليـوم الجمعـة أن هللا جـل جالله اختـاره يوما ً مقدسـا ً لكل
األمـم السـابقة ،إال أن هللا هدانـا إليـه ،وضلـت عنه األمم األخرى ،وهو العيد األسـبوعي للمسـلمين،
وهـو خيـر يـوم طلعـت فيـه الشـمس ،قـال « :إن مـن أفضـل أيام يـوم الجمعة فيـه خلـق آدم ،وفيه
قبـض ،وفيـه النفخـة ،وفيـه الصعقـة ،فأكثـروا عل ّي مـن الصالة فيه ،فـإن صالتكـم معروضة عل ّي،
قالـوا يـا رسـول هللا كيـف تعـرض عليـك صالتنـا وقـد أرمـت؟ قـال :إن هللا حـرّم علـى األرض أن
تأكـــل أجسـاد األنبيـاء»((( ،وهـو يـوم تكفـر فيـه السـيئات «رمضـان إلـى رمضـان والجمعـة إلـى
الجمعـة مكفـرات لمـا بينهـن إذا اجتنبـت الكبائـر»(((.
وفيــه ســاعة ،الدعــاء فيهــا مســتجاب بــإذن هللا لقولــه « :إن فــي الجمعــة لســاعة ال يوافقهــا
عبــد مســلم وهــو قائــم يصلــي يســأل هللا خيــراً ،إال أعطــاه هللا إيــاه»(((.
ورغــم كل هــذه الفضائــل ليــوم الجمعــة إال أن هللا أبــاح فيــه العمــل مخالفــة لليهــود الذيــن
ـو ِم ا ْل ُج ُم َع ِة
ي لِل َّ
حرّمــوا العمــل يــوم الســبت :قــال تعالــى( :يَــا أَيُّ َهــا الَّ ِذيــنَ آ َمنُــوا إِ َذا نُــو ِد َ
صـ َـا ِة ِمــنْ يَـ ْ
ـى ِذ ْك ـ ِر َّ
للاِ َو َذ ُروا ا ْلبَ ْي ـ َع ۚ ٰ َذلِ ُك ـ ْم َخ ْي ـ ٌر لَ ُك ـ ْم إِنْ ُك ْنتُـ ْم تَ ْعلَ ُمونَ )[الجمعــة.]9 :
س ـ َع ْوا إِلَـ ٰ
فَا ْ
فأحــل هللا العمــل يــوم الجمعــة منــذ طلــوع الشــمس حتــى أذان الجمعــة ،عندهــا يُحــرم علــى
المســلم العمــل منــذ رفــع األذان ،وحتــى انقضــاء الصــاة ،وبعــد انقضــاء صــاة الجمعــة يبــاح
للمســلم أن يــزاول العمــل إذا كان العمــل مباحــا.
للاِ َو ْاذ ُكـ ُروا َّ
ـل َّ
ض َوا ْبتَ ُغــوا ِمــنْ فَ ْ
ت ال َّ
ضيَـ ِ
قــال تعالــى( :فَـإِ َذا قُ ِ
للاَ
ضـ ِ
صـ َـاةُ فَا ْنت َِشـ ُروا فِــي ْالَ ْر ِ
َكثِيـ ًرا لَ َعلَّ ُكـ ْم تُ ْفلِ ُحونَ )[الجمعــة.]10 :
وهنــا نلحــظ الفــرق بيــن التشــريعين ،فالــذي يعمــل يــوم الســبت يقتــل فــي شــريعة اليهــود،
بينمــا مــن ال يصلــي الجمعــة مــن المســلمين ،ال يقتــل ،ومــن يعمــل يــوم الجمعــة ال يعاقــب بالقتــل،
كمــا هــو فــي التشــريع اليهــودي ،بــل إن العمــل مســتحب خــارج وقــت صــاة الجمعــة مــن
النــداء إلــى انتهــاء الصــاة ،مخالفــة لليهــود والنصــارى ،قــال اإلمــام مالــك« :وبلغنــي أن بعــض
أصحــاب رســول هللا  كانــوا يكرهــون أن يتــرك الرجــل العمــل يــوم الجمعــة ،كمــا تركــت اليهــود
والنصــارى العمــل فــي الســبت واألحــد»(((.
((( مسلم ،صحيح مسلم ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،كتاب :الجمعة ،باب :فضل الجمعة ،رقم (.)855
((( النسائي ،سنن النسائي ،كتاب :الجمعة ،باب :األكثار من الصالة على النبي يوم الجمعة ،رقم (.)1374
((( صحيح مسلم ،كتاب :الطهارة ،باب :الصلوات إلى الصلوات والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات
لما بينهن ،رقم (.)233
((( البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب :الجمعة ،باب :الساعة التي في يوم الجمعة ،رقم (.)935
ق َوال َّسخَا ِء َو َما يُ ْك َرهُ ِمنَ ْالب ُْخ ِل ،رقم (/ 8 ،)6035
((( البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب :األدب ،بابُ :حس ِْن ْال ُخلُ ِ
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محمد عبد الحميد الخطيب ( ) 374-354
المبحث الثاني :الجرائم األخالقية واالجتماعية
ال نجــاوز الحقيقــة إذا قلنــا :إن الحاجــة إلــى األخــاق أشـ ّد مــن الحاجــة إلــى الطعــام والشــراب،
ذلــك أن اإلنســان مــن غيــر أخــاق ،ال يختلــف عــن الحيــوان شــيئاً ،واألخــاق جــزء مــن الديــن،
اســنُ ُك ْم أَ ْخالَقًــا» ،ولذلــك وضعــت الشــرائع الســماوية قواعــد
لذلــك قــال « :إِ َّن ِخيَا َر ُكــ ْم أَ َح ِ
لألخــاق ،ورتبــت عقوبــات مناســبة علــى مــن يتعــدى علــى األخــاق ،وتنقســم األخــاق بحســب
متعلقهــا إلــى أربعــة أقســام ،هــي:
1.خلق التعامل مع الخالق.
2.خلق التعامل مع الذات.
3.خلق التعامل مع اآلخر.
4.خلق التعامل مع المخلوقات من غير البشر.
المطلب األول :عقوق الوالدين.
جــاء فــي العهــد القديــم أن مــن اعتــدى علــى أبيــه أو أمــه بالضــرب أو بالســب يع ـ ّد مرتكبــا
جريمــة كبيــرة حكمهــا القتــلَ ( .و َمـ ْ
ب أَبَــاهُ أو أُ َّمـهُ يُ ْقتَـ ُل قَ ْتـاً) [ســفر الخــروج.]15 :21 ،
ضـ َر َ
ـن َ
( َو َمـ ْ
ـن َش ـتَ َم أَبَــاهُ أو أُ َّم ـهُ يُ ْقتَ ـ ُل قَ ْت ـاً) [ســفر الخــروج.]17 :21 ،
وفــي الشــريعة اإلســامية :إذا قتــل الولــد أحــد والديــه يقتــل قصاصــا ،أمــا إذا شــتم والديــه أو
أحدهمــا فــان هــذا يعـ ّد مــن الكبائــر ،لكــن ليــس لــه عقوبــة دنيويــة محــددة؛ لإلســاءة للوالديــن فيمــا
دون القتــل ،ويتــرك أمــر العقوبــة لتقديــر القاضــي.
وأمــا العقوبــة فــي اآلخــرة ،فقــد غلّــظ هللا العقوبــة للعــاق ،أو المســيء لوالديــه؛ قــوالً أو فعـاً،
ـن
ضـ ٰ
حتــى انــه نهــى عــن قــول أف لهمــا قــال تعالــىَ ( :وقَ َ
ـى َربُّ ـ َك أَ َّل تَ ْعبُ ـدُوا إِ َّل إِيَّــاهُ َوبِا ْل َوالِ َد ْيـ ِ
ســانًا ۚ إِ َّمــا يَ ْبلُ َغــنَّ ِع ْنـ َد َك ا ْل ِكبَـ َر أَ َح ُد ُه َمــا أَ ْو ِك َل ُه َمــا فَـ َـا تَقُـ ْل لَ ُه َمــا أُفٍّ َو َل تَ ْن َه ْر ُه َمــا َوقُـ ْل لَ ُه َمــا
إِ ْح َ
ـو ًل َك ِري ًمــا) [اإلســراء.]23 :
قَـ ْ
وقــال « :إِ َّن ِمـ ْ
ـر أَ ْن يَ ْل َعــنَ ال َّر ُجـ ُل َوالِ َد ْيـ ِه» ،قِيـ َل يَــا َر ُســو َل هللاَِ ،و َك ْيــفَ يَ ْل َعــنُ
ـر ْال َكبَائِـ ِ
ـن أَ ْكبَـ ِ
(((
َ
َ
َ
ـل ،فَيَ ُســبُّ أبَــاهُ َويَ ُســبُّ أ َّمـهُ» .
ال َّر ُجـ ُل َوالِ َد ْيـ ِه؟ قَــا َل« :يَ ُســبُّ ال َّر ُجـ ُل أبَــا ال َّر ُجـ ِ
.16
((( البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب :األدب ،بابَ :ال يَسُبُّ ال َّر ُج ُل َوالِ َد ْي ِه ،رقم (.)5973
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ومــن الجديــر بالذكــر أن اإلســام حــدد عقوبــة التعزيــر لمــن يلعــن والديــه ،أو يضربهمــا ،أو
يهينهمــا ،وتقديــر العقوبــة متــروك للقاضــي.
ونالحــظ أن الشــريعة اإلســامية تركــت تقديــر العقوبــة للقاضــي ،مــن أجــل تقديــر الموقــف،
وإعطــاء العقوبــة المناســبة للجانــي ،ألن الفعــل يختلــف باختــاف المقاصــد ،والنيــات ،ألن الوالــد
قــد يكــون هــو الســبب فــي عقــوق ابنــه لــه ،فقــد «جــاء رجــل إلــى أميــر المؤمنيــن :عمــر بــن
الخطــاب  ،يشــكو إليــه عقــوق ابنــه ،فأحضــر عمــر بــن الخطــاب  ابنــه وأَنَّبَـهُ علــى عقوقــه
ألبيــه ،فقــال االبــن :يــا أميــر المؤمنيــن ،أليــس للولــد حقــوق علــى أبيــه؟ قــال :بلــى ،قــال :فمــا هــي
يــا أميــر المؤمنيــن قــال :ينتقــي أمــه ،ويحســن اســمه ،ويعلمــه الكتــاب (القــرآن) ،فقــال االبــن :يــا
أميــر المؤمنيــن ،إنــه لــم يفعــل شــيئا ً مــن ذلــك :أمــا أمــي ،فإنهــا زنجيــة كانــت لمجوســي ،وقــد
ســماني جع ـاً (جعران ـاً) ،ولــم يعلمنــي مــن الكتــاب حرف ـا ً واحــداً ،فالتفــت أميــر المؤمنيــن إلــى
الرجــل ،وقــال لــه :أجئــت إلــي تشــكو عقــوق ابنــك ،وقــد عققتــه قبــل أن يعقــك ،وأســأت إليــه قبــل
أن يســيء إليــك»(((.
بينمــا لــم تأخــذ الشــريعة اليهوديــة بالمقاصــد والنيــات ،فشــرعت عقوبــة القتــل لمــن أســاء إلــى
والديــة ،بغــض النظــر عــن الظــروف المحيطــة ،أو االعتبــارات األخــرى.
المطلب الثاني :السحر
حرمت نصوص العهد القديم السحر ،وجعلت ممارسته سببا موجبا ً لعقوبة القتل.
ك َمـ ْ
ـن ي ُِجي ـ ُز ا ْبنَ ـهُ أَ ِو ا ْبنَتَ ـهُ فِــي
أمــا تحريــم الســحر :فجــاء فــي ســفر التثنيــة( :الَ يُو َج ـ ْد فِي ـ َ
ْ
ـن يَرْ قِــي ُرقيَـةًَ ،والَ َمـ ْ
ـاحرٌَ ،والَ َمـ ْ
ـارَ ،والَ َمـ ْ
ـن يَ ْعـ ُرفُ ِع َرافَـةًَ ،والَ عَائِـ ٌ
ـن
ـف َوالَ ُمتَفَائِـ ٌل َوالَ َسـ ِ
النَّـ ِ
ً
َ
ْ
َ
ْ
ـن يَ ْست َِشــي ُر ال َموْ تَــى .أل َّن ُك َّل َمـ ْ
يَ ْســأ َ ُل َجانّــا أوْ تَابِ َعـةًَ ،والَ َمـ ْ
ك َم ْكـرُوهٌ ِع ْنـ َد الـرَّبِّ ) [ســفر
ـن يَف َعـ ُل ذلِـ َ
التثنيــة .]12 - 18 :10
ـاح َرةً تَ ِعيــشُ ) [ســفر الخروج:18
وأمــا العقوبــة ،فجــاء فــي ســفر الخروج مــا نصــه( :الَ تَ َد ْع َسـ ِ
 .]22وقــد علــل بعــض علمــاء الالهــوت ســبب هــذه األحــكام بقولهــم :كانــت عقوبــة الســحر:
المــوت؛ ألنهــا جريمــة ضــد هللا ،وتمــرداً علــى ســلطانه ،فهــو فــي جوهــره تحالــف مــع الشــيطان
عوضــا عــن التحالــف مــع هللا(((.
أمــا الشــريعة اإلســامية ،فقــد عــدت الســحر مــن الموبقــات لحديــث النبــي « :اجتنبــوا الســبع
((( عفيفي ،طه عبدهللا ،حقوق اآلباء على األبناء وحقوق األبناء على اآلباء ،دار االعتصام ،ص .73وينظر :تربية
األطفال في الحديث الشريف؛ لخالد أحمد الشنتوت ،ص.143
((( مجموعة من علماء الالهوت ،التفسير التطبيقي للكتاب :المقدس ،ص.177
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الموبقــات ،قالــوا :يــا رســول هللا ،مــا هــن؟ قــال :الشــرك بــاهلل ،والســحر  ...الحديــث(((.
وقــد شــرعت عقوبــة القتــل علــى مــن يمارســه ،فقــد روى الترمــذي بســنده مــن حديــث جنــدب
 قــال« :حــد الســاحر ضربــة بالســيف».(((.
وروى ابــو داود بســنده عــن بجالــة  قــال :كنــت كاتبــا لجــزء بــن معاويــة عـ ّم األحنــف بــن
قيــس ،اذ جاءنــا كتــاب عمــر قبــل موتــه بســنة ،أن اقتلــوا كل ســاحر ،وفرقــوا بيــن كل ذي محــرم
مــن المجــوس وانهوهــم عــن الزمزمــة ،فقتلنــا فــي يــوم ثالثــة ســواحر»(((.
وهــذه األحاديــث وإن كانــت موقوفــة صحيحــة ،إال أنهــا تأخــذ حكــم المرفــوع؛ ألنــه ال مجــال
للــرأي واالجتهــاد فيهــا ،حيــث أنهــا متعلقــة بعقوبــة القتــل.
وقــد أخــذ بالحديــث األول :مالــك ،وأحمــد ،وأبــو حنيفــة ،وروي ذلــك عــن عمــر ،وعثمــان،
وابــن عمــر ،وحفصــة ،وجنــدب بــن عبــدهللا ،وجنــدب بــن كعــب وعمــر بــن عبــد العزيــز(((.
ونالحظ أن الشريعة اإلسالمية اتفقت مع الشريعة اليهودية في حكم السحر ،وعقوبته.

((( البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب :الوصايا ،باب :قوله تعالى] :إِ َّن الَّ ِذينَ يَأْ ُكلُونَ أَ ْم َوا َل ْاليَتَا َم ٰى ظُ ْل ًما إِنَّ َما يَأْ ُكلُونَ
فِي بُطُونِ ِه ْم نَارًا[ ،رقم (.)2766
((( الترمذي ،محمد بن عيسى بن سورة (ت 279ه) .سنن الترمذي ،كتاب :الحدود عن رسول هللا  ،eباب :حد
الساحر ،دار الفجر للتراث ،القاهرة( ،د .ط) 2011 ،م ،رقم ( .)1460وقال صحيح موقوف ،وصحح وقفه
األلباني في سلسلة األحاديث الضعيفة برقم (.)1446
((( سنن أبي داود ،كتاب :الخراج والفيء واالمارة ،باب :في أخذ الجزية من المجوس ،رقم ( ،)3043وصححه
األلباني في صحيح سنن أبي داود ،برقم (.)3043
((( آل الشيخ ،عبد الرحمن حسن ،فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ،دار الحديث ،القاهرة( ،د.ط)2008 ،م ،ص.274
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الخاتمة:
بعــد القــراءة المقارنــة لنصــوص العهــد القديــم والشــريعة اإلســامية فيمــا يتعلــق بموجبــات
القتــل وتنفيــذ العقوبــة ،توصلنــا إلــى النتائــج اآلتيــة:
1.جريمــة القتــل مــن أكبــر الكبائــر التــي حرمتهــا كل الرســاالت الســماوية بما فيها اإلســام،
داللــة علــى أهميــة البعــد عنهــا ،وداللــة علــى تأثيرهــا علــى المجتمع بشــكل عام.
2.عدالة ومنطقية اإلسالم في عالج هذه الجريمة عن طريق تقرير عقوبتها.
3.وافـــــــق القــرآن والســنة ،العهـــــــد القديــم فــي إقامــة عقوبــة القتــل علــى جريمــة الشــرك
بــاهلل ،والـــــــــردة ،والســحر ،وفــي هــذا داللــة علــى أن شــريعة هللا واحــدة فــي جميــع
األديــان فيمــا لــم يحــرف مــن األديــان الســابقة.
4.خالفــت الشــريعة اإلســامية العهــد القديــم فــي عقوبــة عقــوق الوالديــن ،واالعتــداء علــى
حرمــة اليــوم األســبوعي المقــدس( :الســبت عنــد اليهــود)( ،والجمعــة عنــد المســلمين).
5.راعــت الشــريعة اإلســامية الجانــب االنســاني فــي تشــريع عقوبــة القتــل علــى بعــض
الجرائــم الدينيــة واألخالقيــة واالجتماعيــة ،حيــث وضعــت منهجيــة التحقــق إلثبــات
الجريمــة ،كمــا أبقــى اإلســام بــاب التوبــة مفتوحـا ً لمــن اقــدم علــى ارتــكاب هــذه الجرائــم
تشــجيعًا لــه لإلقــاع عنهــا ،وفــي الوقــت نفســه أمــر اإلســام بتنفيــذ العقوبــة متــى توافرت
شــروطها مــن غيــر محابــاة .بينمــا ال نجــد هــذا فــي العهــد القديــم ،بــل نجــد نصوصــا
تحــث علــى ســفك الدمــاء.
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Religious, Moral and Social Crimes Deserving Capital
Punishment in the Old Testament in the Light of the
Quran and Sunnah: A Comparative Study
Mohammed Abdul Hamid Al - Khatib
College of Shari’a and Islamic Studies - University of Sharjah
Sharjah - U.A.E.

Abstract:
This research talks about, the religious and moral crimes that deserve
capital punishment in the Old Testament and compares them with what was
stated in the Quran and Sunnah, by explaining the aspects of agreement and
disagreement between them, and pointing out the justice of Islam in judging
these crimes. The study concluded that the penalty of the perpetrator of these
crimes in the Old Testament is execution only and that there is no room for
a pardon, blood money or repentance; while Islam gives the committer the
chance to be pardoned, to pay blood money or repent.
Keywords: Crime, Quran, Sunnah, Old Testament, Repentance.
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