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امللخص:
في هذه العصور الحديثة وفي وقت غابت فيه الخالفة اإلسالمية ولم يطق فيه الناس الخالف الشرعي وال الخالف
السياس ي ،وفي ظل نشأة بعض الجماعات اإلسالمية الجهادية الباحثة عن الخالفة الشرعية الرشيدة بدأت عمليات االغتياالت
لبعض الشخصيات السياسية أو الدينية املخالفة لها ،وبعض هذه الجماعات تتمسك بظواهر بعض النصوص القرآنية
واألحاديث النبوية في تكفير من يحكم بغير ما أنزل هللا أو تكفير آحاد الناس بسبب أقوال أو أفعال مخالفة للشرع ،ووجدوا في
ً
ً
هذا الفهم املغلوط مبررا لهم في اغتيال هذه الشخصيات التي يرون في وجودها ضررا على اإلسالم واملسلمين ،بل أزعم أن بعض
الدول تورطت بشكل ما في بعض هذه العمليات املشبوهة ،ولألسف الشديد أن هذه االغتياالت تتم باسم اإلسالم والدفاع عنه،
وتشبثوا ببعض النصوص التى تدل على شرعية ما يفعلونه فيما يزعمون ،فكان البد من الوقوف عند هذه الشبهة لدحضها
والرد عليها من خالل الفهم الصحيح للكتاب والسنة وكالم األئمة األعالم ،وهذا ما تحاول هذه الورقة البحثية الكشف عنه
وإبرازه ،وقد استخدم الباحث املنهج االستقرائي التحليلي في هذه الورقة بحيث جمع آراء العلماء في الرد على هذه الشبهة ،وقام
بتحليل النصوص الشرعية للوصول إلى النتائج املرجوة.
الكلمات املفتاحية :جرائم؛ اغتيال؛ سياسة.

املقدمة:
الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على أشرف املرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
إن موضوع االغتياالت السياسية من الواقع امللموس واملؤلم في واقعنا العربي املعاصر ،وهو من األمور الخطيرة؛ ألنه مما يترسخ
في عقيدة بعض الشباب املسلم أن هذه االغتياالت من باب الجهاد في سبيل هللا ومن باب نصرة الدين وقهر الظاملين ،وهذا األمر ليس
ً
ً
وليد هذا العصر بل هو قديم منذ خالفة الفاروق عمر(رض ي هللا عنه) ،حيث تم اغتياله من قبل مخالف في العقيدة غال وحقدا ،ثم
أغتيل ذو النورين عثمان بن عفان ،حيث تم اغتياله من قبل مجموعة من الخوارج العتراضهم على بعض سياساته في إدارة الشئون
الدنيوية ،وبعض األمور الدينية ،كذلك تم اغتيال أمير املؤمنين علي بن أبي طالب نتيجة الخالفات السياسية من قبل الخوارج ،وهذه
القضية ترجع أهميتها ليس لكونها تتعلق باألفراد فقط ،وإنما لكونها مرتبطة بعقيدة الجهاد لدى من يفعل ذلك ،فكان البد من
التصدي لها لبيان الحكم الشرعي املتعلق بهذه االغتياالت ،خاصة أنها كانت أحد أهم الذرائع لدى الغرب بإلصاق تهمة اإلرهاب
باإلسالم واملسلمين.
من هذا املنطلق فإن الباحث سوف يؤصل لهذه املسألة من الناحية الشرعية ،ومن خالل الكتاب والسنة واملقاصد والقواعد
الشرعية سيحاول الوصول إلى األحكام الشرعية املنوطة باملسألة ،مع محاولة رد شبهات القائلين بهذه االغتياالت ،فاهلل املوفق وهو ولي
الصالحين.
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مشكلة الدراسة:
االغتياالت السياسية قديمة وغير منوطة بشعب دون آخر وال بزمن دون آخر ،وغالبها يحدث بسبب الصراعات على السلطة،
لكن تكمن مشكلة البحث في بعض الفرق الجهادية التي ترتكب هذه الجرائم من منطلق عقيدتهم الجهادية ،ومن خاللها يعتقدون أنهم
ينصرون اإلسالم بهذه العمليات ،ومن هذا املنطلق فإن مشكلة البحث تتمثل في توضيح املفاهيم الصحيحة لبعض األدلة التي يستند
إليها أصحاب هذا الفكر ومحاولة الوصول إلى األحكام الشرعية ألفعالهم التي يقومون بها ،ففي هذه الورقة البحثية محاولة الرد على
القائلين بجواز االغتياالت السياسية نتيجة االختالف في الرأي أو الفكر أو األيدلوجية  ..إلخ ،ومحاولة كشف زيف ما يستدلون به من
شبهات مترسخة لديهم ،مع بيان براءة الشريعة اإلسالمية من اتهامات اإلرهاب وإزهاق األنفس ملجرد االختالف في الرأي ،وكان التساؤل
الرئيس لهذه الورقة البحثية :ما موقف الشريعة اإلسالمية من االغتياالت السياسية؟ وكيف الرد على شبهات القائلين بهذه
االغتياالت؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى بيان موقف الشريعة اإلسالمية من االغتياالت السياسية ،إلى كشف زيف شبهات القائلين بشرعية هذه
االغتياالت ،كما أن الورقة تهدف إلى نفي تهمة اإلرهاب عن اإلسالم من خالل هذا املقام.
منهج الدراسة:
استخدم الباحث املنهج االستقرائي واملنهج التحليلي ،حيث قام بجمع آراء العلماء في هذه املسألة ،واستقصاء األدلة املختلفة
ً
املنوطة باملسألة محلال إياها للوصول إلى الحكم الشرعي املنضبط بمسألة االغتياالت السياسية ،مع استقصاء شبهات املخالفين والرد
عليها.
إجراءات الدراسة:
نسب الباحث األقوال إلى قائليها ،وعزا اآليات إلى موضعها من املصحف الشريف ،وخرج األحاديث من مظانها من كتب الحديث،
مع الحكم على الحديث الذي خارج الصحيحين ،وشرح األلفاظ الغريبة واملبهمة.
الدراسات السابقة:
جاءت دراسات تاريخية عديدة لهذا املوضوع منها:
• كتاب هادي العلوي ،االغتيال السياس ي في اإلسالم ،وهو مطبوع متداول تناول فيه الكاتب أهم االغتياالت السياسية في التاريخ
اإلسالمي وفق وجهة نظر املؤلف.
• كتاب حسن عبد هللا ،االغتياالت في اإلسالم ..اغتيال الصحابة والتابعين ،وهو مطبوع متداول تناول فيه الكاتب أهم االغتياالت
في زمن الصحابة والتابعين وفق وجهة نظر املؤلف.
• كتاب فؤاد صالح السيد ،معجم السياسين املغتالين في التاريخ العربي واإلسالمي ،وهو مطبوع متداول ،اهتم فيه الكاتب بذكر
أهم الشخصيات التي تم اغتيالها منذ زمن الجاهلية حتى القرن الحادي والعشرين ،وفق وجهة نظر الكاتب.
• كتاب محمد محمود خليل ،االغتياالت السياسية في مصر في عصر الدولة الفاطمية ،وهو مطبوع متداول ،ذكر فيه الكاتب أهم
الشخصيات من الخلفاء والوزراء الذين تم اغتيالهم في العصر الفاطمي ،وفق وجهة نظر الكاتب.
• كتاب خالد السعيد ،أشهر االغتياالت في اإلسالم من زمن الصحابة إلى نهاية العصر العباس ي ،وهو مطبوع متداول ،اهتم فيه
الكاتب بذكر أهم الشخصيات التي تم اغتيالها في صدر اإلسالم وزمن الخالمة األموية والعباسية ،من وجهة نظر الكاتب.
• كتاب عصام عبد الفتاح ،أهم وأخطر وأشهر االغتياالت السياسية في التاريخ ،وهو مطبوع متداول ،اهتم فيه الكاتب بذكر أهم
الشخصيات التي تم اغتيالها من الرؤساء والزعماء واملفكرين عبر التاريخ اإلنساني وفي كثير من الدول اإلسالمية ،وغير
اإلسالمية.
• بحث عاطف إبراهيم عدوان ،العنف السياس ي في التاريخ اإلسالمي ..قضية اغتيال الخليفة عمر بن الخطاب ،نشر مجلة
الجامعة اإلسالمية  -املجلد التاسع  -العدد األول2001 -م ،تناول فيه الباحث قضية اغتيال الخليفة الثاني :عمر بن الخطاب
(رض ي هللا عنه) حسب رؤية الباحث.
ً
يالحظ على هذه الدراسات جميعا أنها تناولت موضوع االغتياالت من الناحية التاريخية فقط ،ولم تتطرق إلى أسباب هذه
القضية ،وال أحكامها الفقهية ،ولعل هذا ما يميز هذه الورقة البحثية.
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عناصرالدراسة:
املبحث األول :مفهوم االغتياالت السياسية ومبرراتها
املطلب األول :تعريف االغتياالت السياسية
املطلب الثاني :مبررات االغتياالت السياسية
املبحث الثاني :الحكم الشرعي لالغتياالت الساسية
املطلب األول :الضوابط الحاكمة لقضية االغتياالت
املطلب الثاني :حكم االغتياالت عن طريق األفراد والجماعات الجهادية
املطلب الثالث :حكم االغتياالت عن طريق الدول
املبحث الثالث :نقض شبهات القائلين بجوازاالغتياالت

الخاتمة :وفيها أهم نتائج البحث
املبحث األول :مفهوم االغتياالت السياسية ومبرراتها
املطلب األول :تعريف االغتياالت السياسية:
ًَ
َ
َ
موضع،
االغتياالت لغة :جمع اغتيال قيل من غول أو غيل ،بمعنى الهالك واملوت ،يقال :قتله غيلة ،وهو أن يخدعه فيذهب به إلى
ٍ
َ
ُ َُ
َ
َْ
ََُ َ َ ْ َ َُ ََْ
ْ
َ
َ
َ
فإذا صار إليه قتله(  ،)1قال ابن منظور " :وال ِغيلةِ ،بالك ْس ِر :الخ ِديعة واالغ ِتيال .وق ِتل فال ٌن ِغيلة أي ُخ ْدعة ،وهو أن يخدعه فيذهب ِب ِه
َ َ َ َْ
َ ََ ُ َ َ ْ
َّ
الشر َوا ْل َق ْتل إليه م ْن َح ْي ُث َال َي ْع َل ُم َوَال ُ
َ َ
َْ
ََ ْ ََ
يشعر،
ِ ِ ِ
ِإلى م َو ِض ٍعِ ،فإذا صار ِإليه قتله وق ِد اغ ِتيل .قال أبو بك ٍر :ال ِغيلة ِفي كال ِم العر ِب ِإيصال ِ
َ َ
َ َ َُ َ َ
َ ََ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َْ ُ َ
َ
ْ َ َّ
َ َ
وف َتك ب ِه إذا َق َت َل ُه ِم ْن َح ْي ُث َي َر ُاه َو ُه َو ٌّ
ال فال ًنا كذا
مستعد .وغ
غار غا ِفل غ ْي ُر
اس :ق َتل ُه ِغيلة ِإذا قتله ِمن حيث ال يعلم،
ٍ
ِ ِ
قال أبو العب ِ
َ
َو َك َذا إذا َو َ
ص َل ِإليه ِم ْن ُه ش ٌّر"(.)2
ِ
تعريف االغتيال اصطالحا :يكاد يتفق املعنى االصطالحي مع املعني اللغوي لكلمة االغتيال ،فقد عرفه املناوي بقوله " :اإلهالك في
خفية واحتيال"( ،)3وعرفه صاحب معجم لغة الفقهاء بقوله " :القتل على حين غرة"( .)4
تعريف االغتياالت السياسية  :من خالل ما سبق من تعريف لالغتيال يمكننا تعريف االغتياالت السياسية بأنها :قتل املخالفين في
الرأي السياس ي أو العقدي أو الفكري حين غرة.
املطلب الثاني :مبررات االغتياالت السياسية:
االغتياالت السياسية ظاهرة منتشرة في العالم كله على مر األزمان ،وغالب الدوافع لذلك هو الصراع على السلطة ،أو االنتقام
من صاحب السلطة لسبب ما ،وعلى حد تعبير عصام عبد الفتاح" :أينما وجد الصراع على السلطة وجدت االغتياالت السياسية"( ،)5
ً
وقد تكون الدوافع لهذه االغتياالت أيضا النزاعات العرقية والطائفية بين أفراد املجتمع ،هذا بصفة عامة.
لكن هناك دوافع ومبررات أخرى ملن يقوم بعملية االغتيال من الجماعات اإلسالمية الجهادية أو الدول التي تفعل هذا ،ولعل
مبررات هذه الدول والجماعات الجهادية اإلسالمية في وجهة نظر الباحث هي:
أوال :اغتيال األفراد من السياسيين أو العسكريين أو املدنيين من أجل الدفاع عن أرض الوطن ،أو رد فعل على عدوان املحتل ،وهذا
مثل ما تقوم به الفصائل الفلسطينية املختلفة ضد العدو الصهيوني املحتل.
ثانيا :اغتيال الحكام أو أعوانهم من الوزراء أو كبار موظفي الدولة من أجل عزوفهم عن الحكم بما أنزل هللا ،أو رد فعل على طغيانهم،
وفي نظرهم أن هؤالء كفار يجب قتالهم والتخلص منهم إلقامة الدين وتحكيم الشريعة ،مع اختالف هذه الفصائل في التكفير لهؤالء
الساسة ،فمنهم من يكفر الحاكم فقط ويجيز قتله ،ومنهم من يكفره دون أعوانه ويجيز قتله وقتل أعوانه مع كونه ال يكفرهم،
ً
كالجماعة اإلسالمية في مصر وغيرها ،ومنهم من يكفر الجميع بل املجتمع كله كجماعة التكفير والهجرة في مصر قديما( ،)6ويستدلون
َّ

َۡ

ٓ َ َ

َُ َ

ۡ َ

َٰ ُ َ
ٱَّلل فأ ْو َٰٓلئ َ
ﵟو َمن ل ۡم يح ُ
كم ب َما أ َ
ون ٤٤ﵞ َ
نزل َّ ُ
على كفر الحاكم بقوله تعالىَ :
ﵝالمائـِ َدة الآية 44ﵜ  ،ويستدلون على جواز
ك ُه ُم ٱلكفِر
ِ
ِ
َ ُ

َ

ٞ

ُ ُّ

َ

َ َٰ ُ ۡ َ َّ َٰ َ ُ َ ۡ َ َ َ ُ َ
ون ٱلد ُ
ِين كل ُهۥ ِ ََّّللِﵞ ﵝالأ َنفال الآية 39ﵜ ،ويستدلون على قتل الجنود وأعوان
قتالهم بقوله تعالى :ﵟوقتِلوهم حتى لا تكون ف ِتنة ويك
 1الجوهري أبو نصر إسماعيل بن حماد ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار ،الطبعة :الرابعة 1407هـ1987 -م مادة (غيل) .1787 /5
 2ابن منظور محمد بن مكرم بن على ،لسان العرب ،الناشر :دار صادر– بيروت ،الطبعة :الثالثة 1414 -هـ مادة (غيل) .513 :512/11
 3املناوي زين الدين محمد املدعو بعبد الرؤوف ،التوقيف على مهمات التعاريف ،الناشر :عالم الكتب  38عبد الخالق ثروت-القاهرة ،الطبعة :األولى1410 ،هـ 1990-م ص.57
 4محمد رواس قلعجي  -حامد صادق قنيبي ،معجم لغة الفقهاء ،الناشر :دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة :الثانية1408 ،هـ1988 -م .78/1
 5عصام عبد الفتاح ،أهم وأخطر وأشهر االغتياالت السياسية في التاريخ ،دار الكنوز للطباعة والنشر -اإلسكندرية 2012م ص.3
 6علوي بن عبد القادر السقاف ،الدرر السنية ،بتاريخ (2021/10/2م) https://cutt.us/eej2S
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َ َ َ
ال َ ُس ُ َّ
َّللا (صلى هللا عليه وسلم)"َ :ي ْغ ُزو َج ْي ٌ
ش
الحاكم رغم عدم تكفيرهم لهم بحديث أم املؤمنين عائشة (رض ي هللا عنها) قال ْت :ق َ ر
ول ِ
ُ َ
ول َّ َ َ
ُ ْ َ ُ
ف ب َأ َّوله ْم َوآخره ْم" َق َال ْتُ :ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َْ
َّللا ،ك ْيف ُي ْخ َسف ِبأ َّوِل ِه ْم َو ِآخ ِر ِه ْمَ ،و ِف ِيه ْم
ِ
ِ ِِ
َالكعبة ،ف ِإذا كانوا ِببيد اء ِمن األر ِ
ض ،يخ َس ِ ِ ِ
ْ ُ َّ ُ ْ َ ُ َ َ
ُ
س ِم ْن ُه ْم؟ َق َ
أ ْس َو ُاق ُه ْمَ ،و َم ْن َل ْي َ
ون َعلى ِن َّي ِات ِه ْم"(  ،)7قالوا :كذلك هؤالء األعوان والجنود يقاتلون
ال"ُ :ي ْخ َسف ِبأ َّوِل ِه ْم َو ِآخ ِر ِهم ،ث م يبعث
ً
لكسر شوكة الحاكم ،ومن مات منهم مظلوما يبعث على نيته ،كذلك حكمهم حكم قتل من تترس به الكفار من املسلمين.
ً
ثالثا :اغتيال هذه الجماعات الجهادية لبعض الكتاب واملفكرين لكونهم ينشرون أفكارا كفرية ،أو يصرحون بما هو إلحاد ،أو
يعارضون الحكم اإلسالمي الرشيد.
ً
رابعا :اغتيال هذه الجماعات الجهادية بعض الشخصيات العسكرية أو البوليسية أو املخابراتية انتقاما منهم ملا يقومون به من بطش
أو ظلم أو تعذيب أو قتل ألفراد هذه الجماعات.
خامسا :اغتيال هذه الجماعات لبعض الحكام أو املدنيين من األجانب أو غير املسلمين لعداوتهم للمسلمين ولقضاياهم ونكاية فيهم
لبعض مواقفهم املعادية للمسلمين.
سادسا :اغتيال بعض الجماعات الجهادية للسياح والزائرين األجانب بحجة أنهم مفسدون في األرض أو جواسيس على األوطان أو
نكاية في بلدانهم ملواقفها السلبية من قضايا املسلمين.
سابعا :اغتيال بعض الدول لشخصيات معادية أو مخالفة لسياسة الدولة من الداخل أو الخارج ،أو نكاية في بالد هذه الشخصيات
ً
املغتالة ،أو من أجل إحداث الفتن بين دول هذه الشخصيات املغتالة ودوال أخرى معادية أو مخالفة لسياسات الدولة التي قامت بهذه
العملية.
لعل هذه هي أهم أنواع االغتياالت السياسية وأسبابها والتي يقوم عليها بعض املسلمين وبعض البلدان من وجهة نظر الباحث ،ولعل
أهم املبررات العامة لالغتياالت عند من يفعل ذلك من املسلمين هو االختالفات الدينية والسياسية ووالدفاع عن الوطن واملكيدة
لألعداء.

املبحث الثاني :الحكم الشرعي لالغتياالت السياسية
ال يمكن إطالق الحكم في مثل هذه القضايا بصفة عامة ،ولكن الحكم الشرعي في هذه القضية يتنوع ويختلف باختالف املقصد
من االغتيال ومن يقوم به؛ لذلك قسم الباحث هذا املبحث إلى ثالثة مطالب ،ومن خاللها يتناول األحكام املنوطة بذلك.
املطلب األول :الضوابط الحاكمة لقضية االغتياالت:
قضية االغتياالت في وجهة نظر الباحث يدور حكمها حول عدة ضوابط يجب مراعاتها عند إطالق الحكم في مثل هذه القضايا
وهي:
 .1األصل حرمة الدماء :إن األصل الذي نصت عليه الشريعة اإلسالمية بمصدرية القرآن الكريم والسنة املطهرة هو تحريم الدماء

َ َ َ ۡ ُ ُ ْ َّ ۡ
َ َّ ُ َ ُ َ
ُ
ٱَّلل إلَّا بٱلۡحَ َ ُ
َّ َ َ َّ
ق ذَٰلِك ۡم َو َّصىَٰكم بِهِۦ ل َعلك ۡم ت ۡعقِلون
وصيانة النفس من القتل واالعتداء ،قال تعالى :ﵟولا تقتلوا
ٱلنف َس ٱلتِى ح َّرم ُ ِ ِ ِ ِّۚ
َۡ
١٥١ﵞ ﵝالأن َعام الآية 151ﵜ  ،ويالحظ من اآلية أنها صرحت بتحريم النفس البشرية على عمومها " وهي :النفس املسلمة ،من ذكر وأنثى،
َ
َ
ۡ َ ۡ َ
ً
َ َ َّ
ج ِل ذَٰل َِك كتَبۡنَا عَل َٰى بَنِ ٓى إِ ۡس َرَٰٓءِيل أن ُهۥ َمن
صغير وكبير ،بر وفاجر ،والكافرة التي قد عصمت بالعهد وامليثاق"(  ،)8وقال أيضا :ﵟمِن أ
َۡ
ُ
َ َ
َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ ٗ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ َّ َ ٓ َ ۡ َ َّ َ َ ٗ َ َ َ ۡ َ ٓ ۡ
َ َ َ َ ۡ َ َۢ َ َ ۡ
جا َءت ُه ۡم ُر ُسلنَا
ۡرض فكأنما قتل ٱلناس جمِيعا ومن أحياها فكأنما أحيا ٱلناس جمِيعا ۚ ولقد
سا بِغيۡرِ نف ٍس أ ۡو ف َسادٖ فِي ٱلأ ِ
قتل نف
َۡ
ۡ َ َ َٰ ُ َّ َّ َ ٗ ۡ ُ َ ۡ َ ََٰ
َُ ۡ ُ
َ
َ
َ
َ
ۡرض لمس ِرفون ٣٢ﵞ ﵝالمائـِدة الآية 32ﵜ ،ولولم يرد في النهي عن القتل سوى هذه اآلية
ت ثم إِن كثِيرا مِنهم بعد ذل ِك فِي ٱلأ ِ
بِٱلبيِن ِ

ْ
ْ
ْ
َ ْ
ُْ َ َ ُ َ
الن ْف ْ َ َ َ ْ ُّ ُ
ود م ْن َت ْشبيه َق ْتل َّ
"املَ ْق ُ ُ
وس امل َبالغة ِفي ت ْع ِظ ِيم أ ْم ِر ال َق ْت ِل ال َع ْم ِد ال ُع ْد َو ِان
لكفت ،قال الفخر الرازي:
ص ِ
ِ ِ ِ
س الو َ ِاحد ِة ِبقت ِل النف َِ
ِ
َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ٌ ُ ْ َ ْ َ ٌ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ
ون َق ْت ُل ْاإل ْن َسان ْال َو ِاح ِد ُم ْس َت ْع َظ ًما َمهيباً
َو َت ْف ِخ ِيم شأ ِن ِه ،يع ِني كما أن قتل ك ِل الخل ِق أمر مستعظم ِعن ِد ك ِل أح ٍد ،فكذ ِلك ي ِجب أن يك
ِ ِ
ِ
َ
َ َْْ ُ ُ َ َ
ود ُمش َارك ُت ُه َما ِفي ِاال ْس ِت ْعظ ِام"(.)9
فاملقص
َ ْ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ
ول ََّّللا (صلى هللا عليه وسلم)"َ :لنْ
ُ
ُ
َ
َ
كذلك نصت السنة على تحريم قتل النفس إال بالحق ،فع ِن اب ِن عمر ر ِض ي َّللا عنهما ،قال :قال رس
ِ
َ
ً
ُ
ََ َ ُ
ال امل ْؤ ِم ُن ِفي ف ْس َح ٍة ِم ْن ِدي ِن ِهَ ،ما ل ْم ُي ِص ْب َد ًما َح َر ًاما"( ،)10وهذا الحديث صريح في حرمة الدماء أيا كانت ملؤمن أو كافر ،قال
يز
ُ
 7أخرجه البخاري محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،املحقق :محمد زهير بن ناصر الناصر ،الناشر :دار طوق النجاة ،الطبعة :األولى1422 ،هـ كتاب /البيوع ،بابَ /ما ذ ِك َر ِفي
َْ َ
اق .65/3
األسو ِ
 8السعدي عبد الرحمن بن ناصر ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان ،املحقق :عبد الرحمن بن معال اللويحق ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى 1420هـ 2000-م
ص.279
ازي
 9الفخر الر أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن ،مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)  ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت ،الطبعة :الثالثة 1420 -هـ .344/11
10أخرجه البخاري ،صحيح البخاري ،ك/الديات ب/باب 2/9
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ً
ً
ً
ً
العثيمين" :يعني ما لم يقتل مؤمنا أو ذميا أو معاهدة أو مستأمنا ،فهذه هي الدماء املحرمة ،هي أربعة أصناف :دم املسلم ،ودم الذمي،
ً
ً
ودم املعاهد ،ودم املستأمن ،وأشدها وأعظمها دم املؤمن ،أما الكافر الحربي فهذا دمه غير حرام ،فإذا أصاب اإلنسان دما حراما فإنه
ً (َ َ َ َّ ْ َ ْ َ )11
ال َ ُس ُ َّ
َّللا (صلى هللا
َّللا ،ق
ال :ق َ ر
ول ِ
يضيق عليه دينه ،أي أن صدره يضيق به حتى يخرج منه والعياذ باهلل ويموت كافرا"  ،وعن عب ِد ِ
َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َّ ُ َ َ َ ُ ُ َّ َّ ْ َ َ َ
َ
َ َّ ُ َّ َ َ قُ
ْ
َّ
َ
َّ ْ ُ
س ،والث ِيب الزا ِني ،وامل ِار
عليه وسلم)" :ال َي ِح ُّل د ُم ْام ِر ٍئ ُم ْس ِل ٍم ،يشهد أن ال ِإله ِإال َّللا وأ ِني رسول ِ
َّللاِ ،إال ِب ِإحدى ثال ٍث :النفس ِبالنف ِ
َّ
َ
التار ُك ل ْل َج َم َ
اع ِة"( ، )12والحديث فيه بيان بنفي حل الدماء ،وهذا يدل على التحري م وأنه األصل الذي ال ينفك حكمه إال
الد ِين ِ ِ
ِمن ِ
َ َْ
ََ
األ ْع َيان َك َما ُظ َّنَ ،و ْاملُ َر ُاد ب ْامرئْ :اإل ْن َس ُ
َ
ُ َ ْ
بدليل ،قال الهرويَ " :و َه َذا ْاملَ ْع َنى ُم َّت ِض ٌح ُع ْر ًفا َف َال إ ْج َم َ
ان،
اف ِإلى
ال ِف ِيه ،وال ِفي ك ِل تح ِر ٍيم ُمض ٍ
ِ
ِ ٍِ ِ
ِ
َ َّ ْ ُ ْ َ
َ َ
الن ْس َو ِان"( ،)13واألحاديث بهذه املعنى أكثر من أن تحص ى.
ف ِإن الحك َم ش ِام ٌل ِل ِلرج ِال و ِ
وحتى ال يظن أحد أن حرمة الدماء خاصة بدماء املسلمين دون غيرهم ،فقد نصت السنة على تحريم دماء املعاهدين والذميينَ ،
فع ْن
َع ْبد َّ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َ َّ
يح َها ُت َ
الج َّنةَ ،وإ َّن ر َ
ال"َ :م ْن َق َت َل ُم َع َاه ًدا َل ْم َير ْح َرائ َح َة َ
النبي (صلى هللا عليه وسلم)َ :ق َ
وج ُد ِم ْن
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َّللا ب ِن عم ٍرو ر ِض ي َّللا عنهما ،ع ِن ِ ِ
ِ
َ
َمس َيرة َأ ْرَبع َين َع ًاما"(  ،)14والحديث دليل على تحريم قتل املعاهد"َ :و ْاملُ َر ُاد به َم ْن َل ُه َع ْه ٌد َم َع ْاملُ ْسلم َين َس َو ٌاء َك َ
ان ِب َع ْق ِد ِج ْزَي ٍة أ ْو ُه ْد َن ٍة ِم ْن
ِِ
ِ ِ ِ
ِِ
ُس ْل َطان َأ ْو َأ َمان ِم ْن ُم ِْ
سلم"(). 15
ٍ
ٍ
ٍ
َّ
 .2الخديعة في القتل حرام :حرم هللا تعالى الخديعة املفضية إلى ضرر ،واعتبرها النبي (صلى هللا عليه وسلم) من خصال املنافقين،
َ
َ
َ ٌَْ
ال"َ :أ ْرَب ٌع َم ْن ُك َّن فيه َك َ
فع ْن َع ْبد َّ ْ َ ْ َ َّ َّ
َ
ان ُم َنا ِف ًقا َخ ِال ً
النب َّي (صلى هللا عليه وسلم) َق َ
صلة ِم ْن ُه َّن ك َان ْت ِف ِيه
صاَ ،و َم ْن ك َان ْت ِف ِيه خ
ِ ِ
ِ ِ
َّللا ب ِن عم ٍرو أن ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
صل ٌة م َن الن َفاق َح َّتى َي َد َع َها :إذا ْاؤ ُتم َن َخ َ
انَ ،وإذا َح َّد َث كذ َبَ ،وإذا َع َاه َد َغ َد َرَ ،وإذا َخ َ
َخ ْ
اص َم ف َج َر"(  ،)16قال العثيمين " :إذا أعطى
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
عهدا على أي ش يء من األشياء غدر به ونقض العهد ،وهذا يشمل املعاهدة مع الكفار ،واملعاهدة مع املسلم في بعض األشياء ثم يغدر
َْ
بذلك"( ،)17وكذلك قال (صلى هللا عليه وسلم)"ِ :ل ُكل َغ ِادر ِل َو ٌاء ُي ْن َ
الق َي َام ِة"(  ،)18قال حمزة محمد قاسم" :معنى
ص ُب ِبغد َرِت ِه َي ْو َم ِ
ٍ
ِ
ً
ً
)
19
(
الحديث :أن هللا يعاقب الغادر يوم القيامة بفضيحته ،وهتك ستره ،فينصب لكل غادر لواء يكشف به عن غدره وخيانته إمعانا" ،
َْ ُ
ُ َ َ َْ َ
ؤم ٌن"( ،)20قال
ونهى النبي (صلى هللا عليه وسلم) عن الغدر في القتل خاصة فقال في حديث أبي هريرة" :اإليمان ق َّيد الفتك ،ال يف ِتك ُم ِ
َ َ
َ
ُ َ
"والفتك أن ُيقتل من ُله أ َمانه ف ْجأة"(.)21
البغوي:
هذا فيمن غدر أو خان في عهد من العهود نال هذا اإلثم والذنب ،ناهيك عن الخديعة في القتل ،فال شك أن إثمه أعظم وذنبه أكبر؛
ً
ً
ألن الرجل إذا شعر باألمان أو أعطي إياه ثم يدفع حياته ثمنا رخيصا لعدم حيطته وحذره من غادر أو خائن لعهد أم ميثاق ،وهذا
النوع من القتل يعرف عند الفقهاء بقتل الغيلة ،ومع إجماعهم على تشديد تحريمه ،فقد ذهب بعضهم وهم املالكية والحنابلة في وجه
ً
ً
عندهم ،واختاره ابن تيمية وابن القيم ،ورجحه مجلس هيئة كبار العلماء ،إلى أن عقوبة القاتل غيلة هي القتل حدا ال قصاصا فال
يصح فيه العفو(  ،)22قال أبو عبد هللا القرطبي " :واملغتال كاملحارب وهو الذي يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله ،وإن لم يشهر
ً
ً
السالح لكن دخل عليه بيته أو صحبه في سفر فأطعمه سما فقتله فيقتل حدا ال قودا"(.)23
 11محمد بن صالح بن محمد العثيمين ،شرح رياض الصالحين ،الناشر :دار الوطن للنشر ،الرياض ،الطبعة 1426 :هـ .534/2

َ ْ َّ َ َ َ
َّ ۡ
َ ََۡۡ َۡۡ َ َۡ َ
ٱلسن َوٱل ۡجُ ُر َ
نف بٱلۡأَ ِ َ ۡ ُ ُ َ ۡ ُ ُ َ َّ
َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ ٓ َ َّ َّ ۡ َ
وح
ٱلنف ِس وٱلعين بِٱلعي ِن وٱلأ
ِ
َّللا تعالى :ﵟوكتبنا عليهِم فِيها أن ٱلنفس ب ِ
 12أخرجه البخاري ،صحيح البخاري ،ك/الديات ب /قو ِل ِ
نف وٱلأذن بِٱلأذ ِن وٱلسِن ب ِ ِ ِ
ُ
َ
َ
َ
َّ ُ ْ َٰٓ َ ُ ُ َّ َٰ ُ َ
َ َ َّ
َ
َ َ َ ٞ
ارة  ٞل َّ ُهۥ َو َمن ل َّ ۡم َيحۡ ُ
كم ب َما ٓ أَ َ
ون ٤٥ﵞ َ
ﵝالمائـ َِدة الآية 45ﵜ  ،5/9مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري ،صحيح مسلم،
نزل ٱَّلل فأولئِك هم ٱلظل ِم
اص ف َمن ت َص َّدق بِهِۦ ف ُه َو كف َ ۚ
ِ
ق ِص ۚ
ُْ
ات بَ /ما ُي َب ُ
َْ َ َ َ َُْ َ َ ْ َ
اح ِب ِه َد ُم امل ْس ِل ِم .1302/3
الد َي ِ
اص َو ِ
املحقق :محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت ،ك /القسام ِة واملح ِارِبين وال ِقص ِ
 13املال الهروي علي بن (سلطان) محمد ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،الناشر :دار الفكر ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى1422 ،هـ 2002 -م .2257 /6
ْ ْ ََ
َ ً َْ ُ
 14أخرجه البخاري ،صحيح البخاري ،ك/الجزية بِ /إث ِم َمن قت َل ُم َعاهدا ِبغي ِر ج ْر ٍم 99/4
 15العسقالني أحمد بن علي بن حجر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار املعرفة  -بيروت1379 ،هـ .259/12
ص َُْ
َ ََ َُ
َ
ََ
ال املنا ِف ِق .78/1
 16أخرجه البخاري ،صحيح البخاري ،ك/اإليمان ب /عالم ِة املنا ِف ِق ،16/1ومسلم ،صحيح مسلم ك/اإليمان ب /بي ِان ِخ ِ
 17العثيمين محمد بن صالح ،شرح رياض الصالحين ،مرجع سابق .166/6
ْ
َ
َ
ْ َ َْ َ َ
ْ
ْ
اج ِر ،104/4ومسلم ،صحيح مسلم ك/الجهاد والسير ب /تح ِر ِيم الغد ِر .1359 /3
 18أخرجه البخاري ،صحيح البخاري ،ك/الجزية بِ /إث ِم الغ ِاد ِر ِللب ِر والف ِ
 19حمزة محمد قاسم ،منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،الناشر :مكتبة دار البيان ،دمشق  -الجمهورية العربية السورية ،مكتبة
املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية ،عام النشر1410 :هـ1990 -م .141/4
َ
 20أخرجه أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق ،سنن أبي داود ،املحققَ :
كامل قره بللي ،الناشر :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األولى1430 ،هـ 2009 -م
شعيب األرنؤوط  -مح َّمد ِ
 ،400/4أحمد أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل ،مسند اإلمام أحمد ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى1421 ،هـ-
2001م  ، 41/3وصححه األلباني محمد ناصر الدين ،صحيح الجامع الصغير وزياداته ،الناشر :املكتب اإلسالمي .541/1
 21البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود ،شرح السنة ،تحقيق :شعيب األرنؤوط-محمد زهير الشاويش ،الطبعة :الثانية1403 ،هـ 1983 -م .45/11
 22الدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،الناشر :دار الفكر ،بدون  ، 238/4ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ،مجموع
الفتاوى ،املحقق  :أنور الباز  -عامر الجزار ،الناشر  :دار الوفاء ،الطبعة  :الثالثة 1426 ،هـ2005 /م  ،316/28ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب ،زاد املعاد في هدي خير
العباد ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت  -مكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة :السابعة والعشرون1415 ,هـ 1994/م  ،8/5أبحاث هيئة كبار العلماء،
418 ،416/3 http://www.alifta.com
 23القرطبي أبو عبد هللا محمد بن أحمد ،الجامع ألحكام القرآن ،تحقيق :سمير البخاري ،الناشر :دار عالم الكتب ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة1423 :هـ2003 /م
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خالد عبد الكريم

جرائم االغتياالت السياسية (نظرة شرعية)

ُ
 .3دم املحارب مهدر :ال خالف بين أهل العلم في هدر دم املحارب املقاتل للمسلمين إذا ق ِدر عليه ناهيك عن املحتل الغاصب لديار

ۡ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ ۡ َ ُ َ َ ُّ َ ۡ َ ۡ
َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ ََ ۡ ُ ُ
ل
املسلمين املنتهك ألعراضهم ،وذلك لقوله تعالى :ﵟوٱقتلوهم حيث ثقِفتموهم وأخ ِرجوهم مِن حيث أخ َرجوك ۚم وٱلفِتنة أشد مِن ٱلقت ِ ِّۚ
َ ُ ُ
َ َ َٰ َ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ َ َٰ َ َ َ ٓ ُ ۡ َ
َولَا تُ َ َٰقتِلُ ُ
ِند ٱل ۡ َم ۡسج ِد ٱلۡحَ َر ِام َ
وه ۡم ع َ
ين  ١٩١فَإن ٱنتَ َه ۡواْ فَإ َّن َّ َ
ٱَّلل َغ ُف ٞ
كَٰفِر َ
ور
ح َّت َٰى يُ َٰقتِلوك ۡم فِيهِِۖ فإِن قتلوكم فٱقتلوهمۗۡ كذل ِك جزاء ٱل
ِِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ْ َ
ََ
َ َ َٰ ُ ُ ۡ َ َّ َٰ َ َ ُ َ ۡ َ َ ُ َ َ ٞ
ٱلظلِم َ
َّرح ٞ
ون ٱلد ُ
ِين ِ ََّّللِِۖ فَإِ ِن ٱنتَ َه ۡوا فَلا ُع ۡد َوَٰ َن إِلا عَلَى َّ َٰ
ﵝالبق َرة ِ من الآية  191الي الآية
ِين ١٩٣ﵞ
ِيم  ١٩٢وقتِلوهم حتى لا تكون ف ِتنة ويك

193ﵜ  ،قال املراغي" :أي إذا نشب القتال بينكم وبينهم فاقتلوهم أينما أدركتموهم ،وال يصدنكم عنهم وجودكم في أرض الحرم"(،)24
واآليات في هذا املعنى كثيرة.
قال الطبري"َ :و َك َذ ِل َك َأ ْج َم ُعوا َع َلى َأ َّن ْاملُ ْشر َك َل ْو َق َّل َد ُع ُن َق ُه َأ ْو ِذ َر َاع ْي ِه ِل َح َاء َج ِميع َأ ْش َجار ا ْل َح َرم َل ْم َي ُك ْن َذ ِل َك َل ُه َأ َم ًانا ِم َن ْال َق ْتل إ َذا َلمْ
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ ِ
ِ
َ
ُ
ُْ
ٌ
)
25
(
محمول
على الكافر الحربي ،وكذا قال القرطبي" :واملسلم إذا لقي الكافر
َيك ْن َت َق َّد َم ل ُه َع ْق ُد ِذ َّم ٍة ِم َن امل ْس ِل ِم َين أ ْو أ َمان"  ،وهذا الحكم
وال عهد له جاز له قتله؛ فإن قال :ال إله إال هللا لم يجز قتله؛ ألنه قد اعتصم بعصام اإلسالم املانع من دمه وماله وأهله"( ،)26وملا سئل
ً
الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ،عن قتل املشرك الحربي قال" :ال يمنع املسلم من قتل املشرك الحربي ،ولو كان جارا للمسلم ،أو
معه في الطريق ،إال إذا أعطاه ذمة ،أو أمنه أحد من املسلمين"(.)27
 .4الخديعة في قتل املحارب جائزة :الحرب قائمة على الخدعة ،والخدعة عامل كبير في النصر ،وعلى قدر املفاجئة في الهجوم على
العدو على قدر ما يتحقق ويسهل النصر والتغلب ،قال الطرطوش ي" :واعلم أن الحرب خدعة عند جميع العقالء ،وآخر ما يجب ركوبه
ال َّ
قرع الكتائب وحمل الجيوش بعضها على بعض"(  ،)28وقد ثبت في حديث َجاب َر ْب َن َع ْبد ََّّللا َ -رض َي َّ ُ
الَ :ق َ
َّللا َع ْن ُه َماَ ،-ق َ
الن ِب ُّي (صلى هللا
ِ ِ ِ
ِ
َ ٌ
عليه وسلم)َ :
"الح ْر ُب خ ْد َعة"(  ،)29قال القاض ي عياض" :فيه جواز التورية والتعريض فى الحرب ،وأن ذلك ليس بمذموم ،وال كذب،
ََ ْ ُ ْ َ َ ُ َْ ُ َْ َ ْ َ ُ َ
ً َ َّ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َُّ
وهو مما رخص فيه"( ،)30قال الهروي" :وأصل الخدع ِإظهار أم ٍر و ِإضمار ِخال ِف ِه" ،وقال أيضا" :واتفقوا على جو ِاز ال ِخد ِاع مع الكف ِار ِفي
ٌ َ ْ
ْ
ُْ
ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ
ض َع ْه ٍدَ ،أ ْو َأ َمان"( ،)31ونقل الشوكاني"َ :ق َ
ون ِف ِيه َن ْق ُ
ال ْاب ُن امل ِن ِيرَ :م ْع َنى " ال َح ْر ُب ُخ ْد َعة " :أ ْي ال َح ْر ُب
الحر ِب كيف اتفق ِإال أن يك
ٍ
َْ َُ
َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ُ ول َّ َ َ َ ْ ُ
امل َخ َاد َعة ب َغيرْ
ْال َجي َد ُة ِل َ
ودها إنما ِهي املخادعة ال املواجهة وذ ِلك ِلخط ِر املواجه ِة وِلحص ِ الظف ِر مع
اح ِب َها الك ِاملة ِفي مقص ِ
ص ِ
ِ ِ ِ
ِ
َخ َطر"( ،)32واملكر والخديعة األصل فيهما التحريم إال أنهما جا ا مع املحا بين لضرورة الحرب ،قال ابن رجب الحنبلي"َ :وإ َّن َما َي ُج ُ
وز ْاملَ ْكرُ
ر
ز
ٍ
ِ
َ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ُ َّ ُ َ ْ ُ َ ُ ونَ
)
33
(
ِبمن يجوز ِإدخال األذى علي ِه ،وهم الكفار واملح ِارب "  ،وإنما شرع الخداع في الحرب من باب املعاملة باملثل؛ ألنا إذا لم نبادر بخداع
َ ْ ٌ َ ْ
ْ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ
ان ذ ِل َك َس َب ًبا
يض َعلى ال ِخ َد ِاع ِفي الحر ِب ،وأنه متى لم يفعل ذ ِلك خدعه خصمه ،وك
العدو خدعنا هو ،قال الحافظ العراقيِ " :ف ِيه تح ِر
ْ َ
ْ َْ َ َ ْ ََ ُْ ُ َ َ َ َ
َ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ
خ َد َع ُه ُه َو"( ). 34
يعة غ ِر ِيم ِه ف ِإنه إن لم يخدعه
اس األم ِر علي ِه فال يه ِمل خ ِد
ِالن ِتك ِ
 .5قتال املحاربين واألعداء منوط باإلمام :أمور الحرب تحتاج إلى تخطيط وتدبير وحسن إدارة لألمور واختيار وقت مناسب للهجوم،
ً ً
كما يتعلق بها قدرا كبيرا من املصالح واملفاسد ،وال شك أن كل ذلك البد له من قيادة حكيمة ،وإرادة مسئولة تحسن تدبير األمور،
وراية تجمع وال تفرق ،وكل هذا منوط باإلمام أو الحاكم أو من ينيبه اإلمام أو األمة لهذا األمر ،وهذا فيما يتعلق بجهاد الطلب ،واألدلة
َ ُ َ ْ َ َ َ َّ
النبي (صلى هللا عليه وسلم) َق َ
ال:
على هذا متوافرة من الكتاب والسنة واملعقولَ ،ومن أوضح ما يدل على ذلك حديث أ ِبي هريرة َ ،ع ِن ِ ِْ
َ َّ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ٌ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ
َ َّ َ
َْ
َ ْ
"إ َّن َما ْاإل َم ُ َّ ٌ َ َ ْ َ
ان َعل ْي ِه ِم ْن ُه"( ،)35
هللا عز وجل وعدل ،كان له ِبذ ِلك أجر ،و ِإن يأمر ِبغي ِر ِه ك
ام ُجنةُ ،يقات ُل ِمن و َرا ِئ ِه ،و ُيتقى ِب ِه ،ف ِإن أ َم َر ِبتق َوى ِ
ِ
ِ
ْ
َ
"اإل َمام ُج َّنة" َأ ْي َ :كالس ْتر ؛ َأل َّن ُه َي ْم َنع ْال َع ُدو م ْن َأ َذى ْاملُ ْسلم َين َ ،و َي ْم َنع َّ
ْ
الناس َب ْع ْ
ضهم ِم ْن
):
وسلم
عليه
هللا
صلى
(
له
و
ق
"
النووي:
قال
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ

 24أحمد بن مصطفى املراغي ،تفسير املراغي ،الناشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالده بمصر ،الطبعة :األولى1365 ،هـ 1946 -م .89/2
 25الطبري محمد بن جرير بن يزيد ،تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،تحقيق :الدكتور عبد هللا بن عبد املحسن التركي ،الناشر :دار هجر للطباعة والنشر
والتوزيع واإلعالن ،الطبعة :األولى1422 ،هـ2001 -م .39/8
 26القرطبي ،تفسير القرطبي ،مرجع سابق .338/5
 27علماء نجد األعالم ،الدرر السنية في الكتب النجدية ،دراسة وتحقيق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،الطبعة :السادسة1417 ،هـ1996/م .261/12
 28الطرطوش ي أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد الفهري ،سراج امللوك ،الناشر :من أوائل املطبوعات العربية – مصر ،تاريخ النشر1289 :هـ1872 ،م ص.174
ٌ
 29أخرجه البخاري ك/الجهاد والسير بَ /
الح ْر ُب َخ ْد َعة  ، 64/4ومسلم ك /الجهاد والسير ب /جواز الخداع في الحرب .1361/3
َ ُ ُ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ ُ َ
َ
ُ
َّ
ُ
اعيل ،الناشر :دار الوفاء للطباعة والنشر
اض ى ِعياض املسمى ِإكمال املع ِل ِم بفوا ِئ ِد مس ِلم ،املحقق :الدكتور يحيى ِإسم ِ
 30القاض ي عياض بن موس ى ،ش ْرح ص ِحيح مس ِل ِم ِللق ِ
والتوزيع ،مصر ،الطبعة :األولى1419 ،هـ1998 -م .619/3
 31املال الهروي ،مرقاة املفاتيح ،مرجع سابق .2535 /6
 32الشوكاني محمد بن علي ،نيل األوطار ،تحقيق :عصام الدين الصبابطي ،الناشر :دار الحديث ،مصر ،الطبعة :األولى1413 ،هـ1993 -م .227/7
 33ابن رجب الحنبلي زين الدين عبد الرحمن بن أحمد ،جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ،املحقق :شعيب األرناؤوط  -إبراهيم باجس ،الناشر :مؤسسة
الرسالة – بيروت ،الطبعة :السابعة1422 ،هـ 2001 -م .265/2
 34العراقي أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين ،طرح التثريب في شرح التقريب ،الناشر :دار إحياء التراث العربي .215/7
 35أخرجه مسلم ك/اإلمارة ب /في ْاإل َمام إ َذا َأ َم َر ب َت ْق َوى َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ
هللا وعد َل كان له أج ٌر 1471 /3
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
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َ
َ ُ َ ْ
ُْ
ْ َ ْ َ
ضة ْاإل ْس َالم َ ،و َي َّتقيه َّ
َب ْعض َ ،و َي ْحمي َب ْي َ
الناس َو َيخافون َسط َوته َ ،و َم ْع َنى ُي َق َاتل ِم ْن َو َرا ِئ ِه أ ْي ُ :ي َق َاتل َم َع ُه الك َّفار َوال ُبغاة َوالخ َو ِارج َو َسا ِئر
ِ
ِ
ِ
َ ْ ْ َ َ َ ُّ ْ ُ ْ
ط َل ًقا"(). 36
أهل الفساد والظلم م
َ
ُ
)
37
(
قال اإلمام أحمد بن حنبل" :والغزو
ماض مع األمراء إلى يوم القيامة الب ِر والفاجر ال يترك"  ،وصرح ابن مفلح بعدم جواز جهاد الطلب
َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ ِ ْ ْ َ
َ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ
ول إ َل ْيهَ ،و َأل َّن ُه إ َذا َل ْم َت ُجز ْاملُ َب َار َز ُة إ َّال بإ ْذنهَ ،ف ْال َغ ْزوُ
ٌ
ِ ِِ ِ ِ
َدون إذن اإلمام فقال" :وال يجوز الغزو ِإال ِب ِإذ ِن األ ِم ِير؛ ِألنه أعرف ِبالحر ِب ،وأمره موك ِ ِ ِ ِ
ِ
ُ
ْ
َ
َْ
َّ
ُ
ُ
ُ
َ ْ َ ُ َ َُ ُ
ور"( ،)39وقال العثيمين:
أولى"(  ،)38ويؤكد شيخ اإلسالم ابن تيمية أن أمر الجهاد موكول إلى األئمة فقال" :وال ِجهاد ال يقوم ِب ِه ِإال والة األم ِ
"اليجوز غزو الجيش إال بإذن اإلمام مهما كان األمر؛ ألن املخاطب بالغزو والجهاد هم والة األمور ،وليس أفراد الناس ،فأفراد الناس تبع
ألهل الحل والعقد ،فال يجوز ألحد أن يغزو دون إذن اإلمام"(  ،)40وذكر الحطاب أن الجهاد دون إذن اإلمام سبب للفتنة والفساد" :
َّ ْ
ْ َ
َ
َّ َ ُّ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ
َ َّ ْ َ
ال َّ
الش ْي ُخ َأ ْح َم ُد َز ُّروق في َب ْعض َو َ
َو َق َ
اع ِة امل ْس ِل ِم َين َو ُسلط ِان ِه ْم ف ِإ َّن ُه ُسل ُم ال ِف ْت َن ِة َوقل َما اش َتغ َل
ص َاي ُاه ِ ِإل ْخ َوا ِن ِه التوجه ِلل ِجه ِاد ِبغي ِر إذ ِن جم
ِ
ِ
َ ََ
ِب ِه أ َح ٌد فأ ْن َج َح"(.)41
وهذا الحكم وهو اشتراط إذن اإلمام للغزو والجهاد خاص بجهاد الطلب أو ما يعرف بالحرب الهجومية ،أما جهاد الدفع ونقصد به
الدفاع عن األرض والنفس والعرض ضد العدو الغازي أو املحتل الغاشم فهذا ال يستلزم إذن اإلمام إذ هو فرض عين على كل مسلم
َّ ْ ْ َ
َ
َ ْ
َ
ْ
ُْ ْ
َ
ُْ
قادر عليه ،قال ابن قدامةَ " :و َواج ٌب َع َلى َّ
اس إذا َج َاء ال َع ُد ُّو ،أ ْن َي ْن ِف ُروا؛ امل ِق ُّل ِم ْن ُه ْمَ ،واملك ِث ُرَ ،وال َي ْخ ُر ُجوا إلى ال َع ُد ِو إال ِب ِإذ ِن األ ِم ِير،
الن
ِ
ِ
َّ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ٌّ َ ٌ َ َ ُ َ
وه َق ْو ُل ُهْ :املُق ُّل م ْن ُه ْم َو ْاملُ ْكث ُرَ .ي ْعني به َ -و َ َّ ُ
ون َك َل َب ُهَ ،ف َال ُي ْمك ُن ُه ْم َأ ْن َي ْس َت ْأذ ُن ُ
َّللا َأ ْع َل ُم ْ -ال َغن َّي َو ْال َف ِق َيرَ ،أيْ
إال أن يفجأهم عدو غ ِالب يخاف
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ ٌّ ْ ْ َ َ ُ ْ ٌ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ
َ ْ َ َ َ
َّ ْ َ َ ْ َ ْ ْ
ْ َ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َ
ُ
يء ْال َع ُدو َإل ْيهمْ،
ُّ
َ
اسِ ،ممن كان ِمن أه ِل ال ِقتا ِلِ ،حين الحاج ِة إلى ن ِف ِير ِهم؛ ِمل ِج ِ
م ِقل ِمن امل َ ِال ومك ِثر ِمنه ،ومعناه أن الن ِفير يعم ج ِميع الن ِ
ِ ِ
ْ ََْ َ ْ َ ْ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ ْ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ
َ َ َ ُ ُ َ َّ َ ُّ ُ َّ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ُّ
اج إلى َتخل ِف ِه ِل ِحف ِظ املك ِان واأله ِل وامل ِال ،ومن يمنعه األ ِمير ِمن الخر ِوج ،أو من ال قدرة له على
وال يجوز ِألح ٍد التخلف ،إال من يحت
ٗ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ٗ
َ
َ َ
َ
َ َ
جَٰه ُدواﵞ َّ
ْال ُخ ُروج َأ ْو ْال ِق َتال؛ َو َذ ِل َك ِل َق ْول َّ ِ َ َ
ُ
ﵝالت ۡوبَة الآية 41ﵜ "(  ،)42وقال ابن تيمية"َ :و ِإذا َدخ َل ال َع ُد ُّو
ِ
َّللا تعالى :ﵟٱنفِروا خِفافا وث ِقالا و ِ
ِ
َ َ ْ ِ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ
َ َ ْ
األ ْق َرب ْإذ ب َال ُد ْاإل ْس َالم ُك ُّل َها ب َم ْنزَلة ْال َب ْل َدة ْال َواح َدةَ ،و َأ َّن ُه َيج ُب َّ
الن ِف ُير إل ْي ِه ِبال إذ ِن َو ِال ٍد
ف
ب
ر
ق
األ
ى
ل
ع
ه
ع
ف
د
ب
ج
ي
ه
ن
أ
ب
ي
اإلسال ِم فال
ر
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِبالد ِ
ِ ِ
َ َ
َوال غ ِر ٍيم"( .)43
املطلب الثاني :حكم االغتياالت عن طريق األفراد والجماعات الجهادية:
ً
من خالل الضوابط السابقة نستطيع استخالص األحكام في املسائل الفقهية املتعلقة بهذه القضية ،والحكم فيها ليس عاما بل
يختلف الحكم فيها باختالف حاالت هذه االغتياالت ،ولكن يمكن القول بأنه ال يجوز لألفراد أو الجماعات الجهادية قتل أو اغتيال
أحد داخل الدول اإلسالمية إال على سبيل الدفع عن النفس أو املال أو العرض أو الوطن بقتال العدو املحتل الغاشم؛ ألنه تبين لنا
جواز جهاد الدفع دون إذن اإلمام ،ولكن إن أتيح إذنه والتنسيق معه لكان أفضل ،وعليه تتبين األحكام اآلتية:
 .1يجوز لألفراد والجماعات اغتيال وقتل كل محتل وغاصب للبالد كالعدو اإلسرائيلي في فلسطين ،واألمريكي في العراق ...إلخ ،دون
قصد النساء واألطفال والعجائز والعباد واملرض ى والضعفاء واألجراء الذين ال طاقة لهم على الحرب ولم يثبت لهم أي دور تحريض ي
عليها ،وهذا مذهب جمهور الفقهاء من املذاهب األربعة(  ،)44وكل هذا من باب جهاد الدفع وهو حق مكفول لكل إنسان ،وقد
َ
َّ
استثنينا من ذكر لورد النهي من الشارع عن قتلهم ،حديث َرَباح ْبن َربيعَ ،ق َ ُ َّ َ
َّللا (صلى هللا عليه وسلم) ِفي غ ْز َو ٍة
ول ِ
ال :كنا َمع َر ُس ِ
ُ َ ِ ِ ِ ٍ
َ
الْ :
َف َرَأى َّ
"انظ ْر َعال َم ْ
الَ :ع َلى ْام َرَأ ٍة َق ِتيلَ .ف َق َ
اج َت َم َع َه ُؤَال ِء؟" َف َج َاء َف َق َ
اس ُم ْج َت ِم ِع َين َع َلى َش ْي ٍء َف َب َع َث َر ُج ًالَ ،ف َق َ
الن َ
ال"َ :ما ك َان ْت َه ِذ ِه
ٍ
ًَ َ
ُ َ َ َ َ َ َ َ َُْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ً َ َ َ ُ َ َ
َ
ال" :ق ْل ِلخ ِال ٍد ال َي ْق ُتل َّن ْام َرأة َوال َع ِس ًيفا(.)46(")45
يد فبعث رجال .فق
ِلتقا ِتل" قال :وعلى املق ِدم ِة خ ِالد بن الوِل ِ
 36النووي أبو زكريا يحيى بن شرف ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت ،الطبعة الطبعة الثانية 1392 ،هـ .315/6
 37الجبرين عبد هللا بن عبد الرحمن ،شرح أصول أهل السنة لإلمام أحمد بن حنبل ،الناشر :دار املسير -الرياض ،الطبعة الثانية1420 :هـ ص.95
 38ابن مفلح إبراهيم بن محمد بن عبد هللا ،املبدع في شرح املقنع ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى1418 ،هـ 1997 -م .317/3
 39ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ،منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية ،املحقق :محمد رشاد سالم ،الناشر :جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية ،الطبعة :األولى1406 ،هـ 1986 -م .118/6
 40العثيمين محمد بن صالح بن محمد ،الشرح املمتع على زاد املستقنع ،دار النشر :دار ابن الجوزي ،الطبعة :األولى1428 - 1422 ،هـ .22/8
 41الحطاب شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن محمد ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة :الثالثة1412 ،هـ 1992 -م .350 /3
 42ابن قدامة أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد ،املغني ،الناشر :مكتبة القاهرة ،تاريخ النشر1388 :هـ 1968 -م .213/8
 43ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ،الفتاوى الكبرى ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األولى1408 ،هـ1987 -م .539/5
 44البابرتي محمد بن محمد بن محمود ،العناية شرح الهداية ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة :بدون ،452/5ابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد ،بداية املجتهد ونهاية املقتصد،
الناشر :دار الحديث – القاهرة ،الطبعة :بدون ،تاريخ النشر1425 :هـ2004 -م  ،146/2املاوردي أبو الحسن علي بن محمد ،الحاوي في فقه الشافعي ،الناشر :دار الكتب العلمية،
الطبعة :األولى 1414هـ 1994 -م  ،193/14ابن قدامة ،املغني ،مرجع سابق .311/9
ً
َ 45ع ِس ًيفا :أجيرا.
 46أخرجه أبو داود  ،سنن أبي داود ،مرجع سابق  ،304 :303/4وصححه األلباني محمد ناصر الدين ،سلسلة األحاديث الصحيحة وش يء من فقهها وفوائدها ،الناشر :مكتبة
املعارف للنشر والتوزيع ،الرياض ،الطبعة :األولى1995 ،م .314/2
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َ
َّ َ
َ
ْ َّ َ َّ َ َ َ َّ
ُ َ
ول ََّّللا (صلى هللا عليه وسلم) َق َ ْ َ ُ
س ْب ُن َمالكَ ،أ َّن َر ُس َ
وعن َأ َن ُ
َّللاَ ،وال َت ْق ُتلوا ش ْي ًخا فا ِن ًيا َوال
ول ِ
َّللا و ِب ِ
ال" :انط ِلقوا ِباس ِم ِ
ِ
ِ ٍ
اَّلل وعلى ِمل ِة َر ُس ِ
َّ َ
ََ ُ ََ
ََ
ُْ
صل ُحوا َو َأ ْحس ُنوا إ َّن َّ َ
َ ً َ َ َ ُ ُّ َ ُ
ِط ْف ًال َوَال َ
َّللا ُي ِح ُّب امل ْح ِس ِن َين"(َ ،)47و َن َق َل ْاب ُن َبط ٍال أ َّن ُه َّات َف َق
ص ِغ ًيرا وال ْام َرأة ،وال تغلوا ،وض ُّموا غنا ِئ َمك ْم ،وأ ْ ِ
ِ ِ
ْ ْ
ْال َجم ُيع َع َلى ْاملَ ْنع م ْن ْال َق ْ َ َ ْ
الن َس ِاء َوال ِول َد ِان(  ،)48كما أن هؤالء يعتبرون من املدنيين الذين تعارف الناس والدول وتعاهدوا
ص ِد إلى قت ِل ِ
ِ ِ
ِ
على عدم قتلهم في الحروب.
 .2ال يجوز اغتيال السائحين غير املسلمين في بالد املسلمين حتى لو كان من دولة محاربة ،حتى لو ظهر منه فساد أو تجسس ،وإنما
يجب إبالغ السلطات املختصة في البالد عن ذلك ،وتتولى هذه السلطات محاكمته بحسب مقتضيات الشريعة اإلسالمية واألعراف
القانونية السائدة ،واالتفاقات الدولية في هذا الشأن ،وذلك لألسباب اآلتية:
• السياح دخلوا البالد بمقتض ى إذن من الحاكم بما يحمله من تأشيرة دخول على هويته الشخصية ،لذلك فهم في حكم
املعاهدين ،واغتيالهم أو قتلهم يكون من باب الخيانة والغدر املحرم.

.3

.4

.5

• مثل هذا االغتيال يحتاج اإلذن من اإلمام ،وإذ ال إذن في مثل هذه األمور فال تجوز ،.وال يتصور إذن اإلمام في مثل هذه
الحاالت؛ ألنه له عهد أو أمان من الدولة وهو غير محارب ،فكيف يعطيه اإلمام األمان ثم نتصور أنه يأمر باغتياله ،هذا من
الخيانة التي ال يقرها اإلسالم.
• ال يجوز قتل إنسان من قبل األفراد أو الجماعات دون محاكمة عادلة ،وهذه املحاكمة غير موجودة وغير متوفرة في هذه
ً
الحاالت ،ولو تركت أرواح الناس هكذا بال ضوابط وال قوانين لعمت الفوض ى ،وقتل بعضهم بعضا بمجرد الظنون واألهواء.
ً
• املفاسد املترتبة على هذه االغتياالت كبيرة جدا ،إذ مثل هذه األمور تجلب العداء والضرر االقتصادي واملادي على املجتمعات
اإلسالمية ورعايا املسلمين في هذه البالد.
ً ً
ال يجوز لألفراد وال الجماعات الجهادية اغتيال الحكام أو املسؤولين بدعوى تكفيرهم ،إذا لم يظهر منهم كفرا بينا يحكم به
العدول من أهل العلم ،كاستهزائه من املقدسات اإلسالمية أو إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ ألن هذا سيدخل األمة في
خضم من الفتن ال تنتهي ،وسلسلة من الحروب واملنازعات ال تنقطع ،حتى إن ظهر من الحاكم الكفر البين فإن املسئول عن
محاسبته وخلعه هي املؤسسات الدستورية في البلد ،والثقات من أهل العلم.
ال يجوز لألفراد أو الجماعات الجهادية اغتيال املفكرين أو األدباء أو املخالفين في الرأي والسياسة بدعوى تكفيرهم؛ ألن هذ
التكفير يحتاج إلى محاكمة عادلة من الحكام ،وإقامة حجة وبرهان ودفع شبهة من العلماء ،ثم إذا ثبت عليهم الكفر دون تراجع أو
إذعان منهم للحق ،فالحكم بقتلهم منوط باإلمام وبأهل العلم ،إذ ال يجوز لألفراد أو الجماعات غير املكلفة من الحاكم بإقامة
الحدود( ،)49وإال أصبحت األمور فوض ى يقتل كل إنسان من يخالفه بدعوى تكفيره.
ً
ال يجوز لألفراد أو الجماعات الجهادية القيام باغتيال حكام أو ساسة أو مخالفين من دول غير إسالمية سواء كانت دوال معاهدة
ً
أو دوال غير معاهدة إال إذا اضطروا لذلك من باب الدفاع عن النفس أو الدين أو العرض أو املال؛ ألن األمر منوط بإذن اإلمام إذ
ذاك ،وهذا االغتيال من قبيل جهاد الطلب ال يجوز بغير إذن اإلمام على الراجح من قول جمهور الفقهاء ،كما سبق ،وكذلك قد
يترتب على هذه االغتياالت حروب طاحنة أو مفاسد ال يعلمها إال هللا تحل بديار املسلمين أو باألقليات اإلسالمية في هذه الدول،
كما حدث بالعراق وأفغانستان بعد الحادي عشر من سبتمبر ،ناهيك عن أن هذه الدول قد تكون معاهدة لدول املسلمين فيكون
اغتيال حكامها أو أفراد شعوبها من باب خيانة العهد املحرمة ،وهللا تعالى أعلم.

املطلب الثالث :حكم االغتياالت عن طريق الدول:
قد تقض ي مصلحة ما تخلص الدولة من شخص ما معادي لسياساتها أو محرض عليها أو متجسس عليها ،أو إثارة لفتنة بين
دولتين معاديتين ...إلخ ،وهذا األمر موجود لدى الكثير من دول العالم خاصة املخابرات الحربية هي املسئولة واملنوطة بهذا األمر،
وحيث إن املسلمين تحكمهم الشريعة اإلسالمية في جميع شئون حياتهم ال األهواء الشخصية لذا فال يمكننا الحكم بصفة عامة في
هذه القضية ،لكن الحكم فيها يختلف باختالف املراد اغتياله ،هل هو من رعايا هذه البالد أم من غير رعاياها؟ هل الدولة متمكنة منه
أم غير متمكنة؟ هل الغرض من اغتياله مشروع أم غير مشروع؟ وهل الجريمة التي يغتال بجريرتها تسحق القتل أم ال؟ ،باعتبار كل
ً
ً
هذه الحاالت يمكننا أن نعطي حكما شرعيا لكل حالة على حدا وهي كاآلتي:
 47أخرجه أبو داود ،سنن أبي داود  ، 256/4وضعفه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ،املكتب اإلسالمي ص.327

 48الشوكاني ،نيل األوطار ،مرجع سابق .292/7
 49املاوردي أبو الحسن علي بن محمد ،األحكام السلطانية ،الناشر :دار الحديث – القاهرة ص ،40ابن األزرق محمد بن علي األصبحي األندلس ي ،بدائع السلك في طبائع امللك،
املحقق :د .علي سامي النشار ،الناشر :وزارة اإلعالم – العراق ،الطبعة :األولى  ،151/2ابن فرحون إبراهيم بن علي بن محمد ،تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام،
الناشر :مكتبة الكليات األزهرية ،الطبعة :األولى1406 ،هـ 1986 -م .18/1
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خالد عبد الكريم

إذا كانت الشخصية املراد اغتيالها من رعايا الدولة اإلسالمية أو من غير رعاياها ،وهي في قبضتها فال يجوز اغتيالها من قبل
الدولة ،وإنما الواجب محاكمة هذه الشخصية محاكمة عادلة ،وإذا استبان استحقاقها القتل أو اإلعدام عن جريمة يقتل
ً
فاعلها شرعا فإنها تقتله بمقتض ى هذه املحاكمة ،أما االغتيال بدون محاكمة يفتح باب األهواء والشر على الناس.
إذا كانت الشخصية املراد اغتيالها من رعايا الدولة اإلسالمية أو من غير رعاياها ،وهي ليست في قبضة هذه الدولة بأن كانت
تعيش في دولة أخرى ،فال يجوز اغتيالها إذا كانت تعيش في دولة معاهدة؛ ألن هذا من باب خلف العهد وال يجوز ،أما إن كانت
هذه الشخصية تعيش في دولة محاربة فينظر في املقصد من االغتيال وسببه وما يترتب عليه من مصالح ومفاسد ،فإذا كان
ً
ً
املقصد مشروعا والجريمة التي يغتال بسببها تستحق القتل شرعا ،وهناك مصلحة محققة واملفاسد من هذا االغتيال أقل من
املصالح فال بأس من هذا االغتيال إذا ُتمكن منه ،وإال فال.
ال يجوز اغتيال أي شخصية بريئة من أجل الوقيعة بين بلدين ولو كانتا محاربتين إال إذا كانت الشخصية املغتالة محاربة
ً
وتستحق القتل شرعا وفي اغتيالها مصلحة محققة ،وهللا أعلم.

املبحث الثالث :نقض شبهات القائلين بجوازاالغتياالت
ً
أثار القائلون بجواز االغتيال عموما العديد من الشبهات ،وهي أكثر من أن تحص ى في هذه الورقة البحثية ،ولكن أهم ما أثاروه
ثالث شبهات هي:
الشبهة األولى :قالوا :الحكام الذين ال يحكمون بغير ما أنزل هللا وأعوانهم كفار بنص القرآن فوجب قتالهم وخلعهم نصرة هلل ،وملا كانت
مواجهتهم بالقتال ضرب من املهلكة جاز اغتيالهم.
ً
الجواب عن الشبهة :القول بتكفير الحكام الذين ال يحكمون بغير ما أنزل هللا مطلقا غير صحيح ،بل األمر منوط باستحاللهم لهذا
الحكم وباعتقادهم ،فلو استحلوا الحكم بغير ما أنزل هللا أو اعتقدوا أنه األصلح واألحسن عن حكم الشريعة اإلسالمية فهؤالء
ً
ً
يكفرون كفرا مخرجا من امللة ،وإذا أقيمت الحجة عليهم وأصروا واستبان للعلماء والعامة كفرهم وعنادهم وكانت هناك مقدرة على
قتالهم وجب قتالهم حتى ينزلوا على حكم هللا ،وإال فال يكفر الناس بغير دليل واضح وضوح الشمس في رابعة النهار ،والدليل على ذلك
َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ ْ َ َّ
الط َ
الصام ِت قالَ :د َع َانا َر ُس ُ
ُ ََ ْ
اع ِة
هللا (صلى هللا عليه وسلم) فبايعناه ،فكان ِفيما أخذ علينا" :أن بايعنا على السم ِع و
ول ِ
حديث ع َبادة ب ِن َّ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُ َ َ َّ ْ َ َ ْ ُ ْ ً َ َ ً ْ َ ُ
َ
هللا ِف ِيه
ِفي منش ِطنا ومكر ِهنا ،وعس ِرنا ويس ِرنا ،وأثر ٍة علينا ،وأن ال نن ِازع األمر أهله" ،قال"ِ :إال أن تروا كفرا بو
احا ِعندك ْم ِمن ِ
ً
َ
ُ ْ َ ٌ ( )50
واإلمام إذا ف َس َق وجار ،فإن كان فسقه كفرا وجب
اإلمام العدل :ال يحل الخروج عليه باتفاقِ ،
برهان"  ،قال املازري " :قال الشيخ ِ
خلعه ،وإن كان ما سواه من املعاص ي فمذهب أهل السنة أنه ال يخلع واحتجوا بظاهر األحاديث وهي كثيرة وألنه قد يؤدي خلعه إلى
َ
إراقة الدماء وكشف الحريم فيكون الضرر بذلك أش َّد من الضرر به وعند املعتزلة أنه يخلع وهذا في إمام ُعقد له على وجه يصح ثم
َ
ف َسق وجار"(.)51
َّ َ ۡ

ٓ َ َ

َُ َ

ۡ َ

َٰ ُ َ
ٱَّلل فأ ْو َٰٓلئ َ
ﵟو َمن ل ۡم يح ُ
كم ب َما أ َ
ون ٤٤ﵞ َ
نزل َّ ُ
أما استداللهم بقوله تعالىَ :
ﵝالمائـِ َدة الآية 44ﵜ فمحمول على من استحل
ك ُه ُم ٱلكفِر
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
َ َ ْ ََ َ
ف أ ْه ُل َّ
التأ ِو ِيل ِفي َتأ ِو ِيل الك ْف ِر ِفي
هذا الحكم الوضعي واعتقد أنه أفضل من شريعة هللا تعالى ،قال شيخ املفسرين الطبري" :وق ِد اختل
ُ
ْ
ََ َ َ
ين َح َّر ُفوا ك َت َ َّ
آخ ُرونَ:
ُ
ود َّالذ َ
ض ُه ْم ب َن ْحو َما ُق ْل َنا في َذل َك ،م ْن َأ َّن ُه َع َنى به ْال َي ُه َ
ال َب ْع ُ
ُ
َ
َه َذا ْاملَ ْو ِضعَ .ف َق َ
َّللا َو َب َّدلوا حكمه"( ،)52وقال" :وقال
اب ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َ ُْ
ُْ
َ ُ
ُ
َ ُ
َِ ُ
َ
َ
َب ْل ُع ِن َي ِبذ ِل َك :ك ْف ٌر ُدون ك ْف ٍر َ ,وظل ٌم ُدون ظل ٍمَ ،و ِف ْس ٌق ُدون ِف ْس ٍق" ،وأسند عن عطاء أنه قال" :ك ْف ٌر ُدون ك ْف ٍر َ ,و ِف ْس ٌق ُدون ِف ْس ٍق ,
َ ُ ْ ٌ َ َ ْ َ ُ ْ ً َّ َ َ ُ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َّ
َ ُْ ٌ ُ َ ُْ ٌ َ ْ َ ُ
َ ْ َ َّ
اَّلل َو َمال ِئك ِت ِه َوك ُت ِب ِه َو ُر ُس ِل ِه"،
اسِ ":هي ِب ِه كفر  ,وليس كفرا ِب ِ
س ":ليس ِبكف ٍر ينقل ع ِن ِاملل ِة" ،وع ِن اب ِن عب ٍ
وظلم دون ظلم" ،وعن طاو ٍ
ْ
ً َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ٌ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ
ََ ََ
اَّلل َوال َي ْو ِم اآل ِخ ِر َو ِبكذا َوكذا"( ،)53ولعله اتضح أن هذا الكفر ال يخرج عن
وعنه أيضا"ِ :إذا فعل ذ ِلك فهو ِب ِه كفر ,وليس كمن كفر ِب ِ
ً
ً
امللة إال إذا كان جحودا وإنكارا للشريعة اإلسالمية وفضلها ،وإذا تقرر هذا بطلت شبهة اغتيال الحكام والساسة من هذا القبيل ،وهللا
تعالى أعلم.
َّ
ُ
قيق وغيرهما مما
الشبهة الثانية :قالوا :ثبت أن النبي (صلى هللا عليه وسلم) أمر باغتيال كعب بن األشراف اليهودي وسالم بن أبي الح ِ
ً
يدل على جواز االغتيال عموما.
َ َ ُْ
َ
َ ْ َّ
ُ ُ
َ ََ ْ َ َ ْ ُ ُ ً ُْ ُ ََ
اع ِة األ َم َر ِاء ِفي غ ْي ِر
وب ط
 50أخرجه البخاري ك/الفتن ب /قو ِل الن ِب ِي (صلى هللا عليه وسلم)« :سترون بع ِدي أمورا تن ِكرونها»  ،47/9ومسلم ك/اإلمارة ب /وج ِ
َْ
َم ْع ِص َي ٍةَ ،و َت ْح ِر ِيم َها ِفي امل ْع ِص َي ِة .1470 /3
ُ
 51املازري أبو عبد هللا محمد بن علي بن عمر َّ
الت ِميمي املالكي ،امل ْعلم بفوائد مسلم ،املحقق :فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر ،الناشر :الدار التونسية للنشر-
الجزائر ،الطبعة :الثانية1988 ،م .53/3
 52الطبري ،تفسير الطبري ،مرجع سابق .456 /8
 53السابق نفسه .465 :464/8
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َّ
ُ
قيق اليهوديين في الصحيحين( ،)54لكن يالحظ أن هاتين الحادثتين
الجواب عن الشبهة :ثبت قتل كعب بن األشراف وسالم بن أبي الح ِ
َّ
ُ
قيق بعد غزوة الخندق( ،)55
تمتا في أوائل سنين الهجرة ،فقد قبل كعب األشراف قبل غزوة أحد وبعد غزوة بدر ،وقتل سالم بن أبي الح ِ
ولعل هذا ما حدا ببعض العلماء القول بأن هذا كان أول األمر في املدينة قبل العهد ثم نسخ ،قال املناوي" :وما روي من الفتك بكعب
بن األشرف وابن أبي حقيق وغيرهما فكان قبل النهي أو هي وقائع مخصوصة بأمر سماوي ملا في املفتوكين من الغدر وسب اإلسالم
وأهله"(  ،)56والذي يبدو لي أن األمر ليس كذلك ،فقد عاهد النبي (صلى هللا عليه وسلم) اليهود في املدينة في أوائل قدومه املدينة( ،)57
ولكن األمور محمول على أن هؤالء اليهود محاربين غدروا بالنبي (صلى هللا عليه وسلم) وأظهروا العداء له ،بل حرضوا على قتاله ،وقد
سبق القول بأن املحارب مهدر الدم ،وقد أصدر النبي (صلى هللا عليه وسلم) األمر بقتلهما بصفته اإلمام والحاكم لدولة املسلمين
الناشئة ،وكانت املصالح متحققة في ذلك من حيث إظهار قوة املسلمين وإحكام قبضتهم على املدينة ،وإلقاء الخوف في قلوب الغادرين
من اليهود فيكفون عن الوقيعة واألذى باملسلمين ،ولم تكن لليهود قوة وسطوة بحيث تكون لهم ردة فعل قوية ،فاملفسدة هاهنا تكاد
ََ َ َ ْ ْ َْ
َ َ
األ ْش َرف ِم َّمن َع َاه َد ُ
هللا (صلى هللا عليه وسلم) أن ال ُيعين
تنعدم ،وكل ذلك تحقق بحمد هللا تعالى ،قال البغوي" :وكان كعب بن
رسول ِ
ْ
ْ
َ
ُ
َّ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
علي ِه أحداَ ،وال ُيقاتله ،ثم خلع األمانَ ،ونقض ال َع ْهدَ ،ولحق ِب َمكة ،وجاء معلنا معادة الن ِبي(صلى هللا عليه وسلم) يهجوه ِفي أشعاره،
َ
َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
َّ
ويسبهَ ،ف ْ َّ ْ َ ْ
َ َ َ َ َّ ُ ْ ُ َ ْ َ
()58
َّللا
يقَ ،و ُه َو أ ُبو َرا ِف ٍعِ ،فيمن حزب األحز
ول ِ
استحق القتل ِل ِ
اب على َر ُس ِ
ذلك"  ،وقال ابن كثير" :وكان سالم بن أ ِبي الح ِق ِ
(صلى هللا عليه وسلم)"( ،)59من هنا يتضح أنهما كانا محاربين يحرضان على قتال املسلمين فوجب قتلهما ،قال الصالبي " :إن ابن
األشرف بهجائه للنبي(صلى هللا عليه وسلم) وإظهاره التعاطف مع أعداء املسلمين ورثاء قتالهم وتحريضهم على املسلمين يكون قد
ً
محاربا مهدور الدم ،ولذلك أمر النبي (صلى هللا عليه وسلم) بقتله"( ،)60وبذلك تكون الشبهة قد انجلت وتالشت،
نقض العهد وصار
وهللا تعالى أعلم.
الشبهة الثالثة :استدلوا بقتال أبي بصير وأبي جندل لكفار قريش في فترة الهدنة بعد صلح الحديبية وإقرار النبي (صلى هللا عليه
وسلم) لذلك دليل على جواز قتال األفراد واغتيال الكفار دون إذن اإلمام.
ً
الجواب عن الشبهة :وقصة أبي بصير وأبي جندل غاية ما فيها أنهما ذبا عن نفسهما ودينهما ،فقتالهما كان دفاعا عن النفس والدين،
وقد سبق بيان جواز الدفاع عن النفس والدين والعرض والوطن واملال ولو بقتال الصائل أو املعتدي ،وملا سأل النبي(صلى هللا عليه
ْ َ
ََ َ َ
َ ْ
َ َ
َ
َ َّ
َّللا َع َرف ُت أ ِني ِإ ْن ق ِد ْم ُت َعل ْي ِه ْم ف َت ُنو ِني َع ْن ِد ِيني ف َف َعل ُت َما
وسلم) أبا بصير عما حمله على فعل ما فعل فق
ال أ ُبو َب ِص ٍيرَ " :يا َر ُسول ِ
َ
َف َع ْل ُت َو َل ْي َ
س َب ْي ِني َو َب ْي َن ُه ْم َع ْه ٌد َوال َع ْق ٌد" ،وليس في القصة ما يدل على إقرار النبي (صلى هللا عليه وسلم) لفعلهما ،بل ما ورد عنه أنه
َ
َّ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ
َ
ال َ ُس ُ َّ
ََ
صال ُح َونا َعلى
َّللا (صلى هللا عليه وسلم) َ"يا أ َبا َب ِص ٍير ِإن هؤال ِء القوم
ردهما للكفار صيانة لعهده معهم وأمرهما بالصبر ،فق َ ر
ول ِ
َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
َ
َ
َُ َ ُ َ َ َ ْ ْ َ َْ
َ ُْ ْ
احت ِس ْب ف ِإ َّن هللا َجاعل لك
ال أ َت ُر ُّد ِني ِإلى املش ِر ِك َين َي ْف ِت ُنو ِني َع ْن ِدي ِني ويع ِذبون ِني قال اص ِبر و
ما ع ِلمت و ِإنا ال نغ ِدر فالحق ِبقو ِمك فق
ً
ً
فرجا ومخرجا" ،بل ملا رجع أبو بصير بسلب العامري الذي قتله ليخمسه النبي (صلى هللا عليه وسلم) رفض تخميسه وقال" :إني إذا
خمسته رأوا أني لم أوف لهم بالذي عاهدتم عليه ،ولكن شأنك بسلب صاحبك" ،وقد طلبت قريش من النبي (صلى هللا عليه وسلم)
ضم أبي بصير وأتباعه إليه وإلغاء شرط تسليم من جاءه من قريش وأحالفها إليهم( ،)61والبد فهم هذا املوضوع في هذا السياق ،فأبو
ً
بصير وأتباعه لم يكن أمامهم غير قتال الكفار دفاعا عن عقيدهم وعن أنفسهم ،ولو تمكن منهم الكفار لقتلوهم ،قال الصالبي " :كان
موقف أبي بصير وأصحابه في غاية الحكمة حيث لم يستكينوا لطغاة مكة يفتنونهم عن دينهم ويمنعونهم من اللحاق باملدينة ،فاختاروا
ً
موقفا فيه خالصهم وإسناد دولتهم بأعمال تضعف اقتصاد مكة وتزعزع إحساسهم باألمن في وقت الصلح"( ،)62وقال محمود شيت
خطاب(" :)63وألف هؤالء املعذبون في األرض الناقمون على املشركين املستقتلون في سبيل عقيدتهم الذين ال ملجأ لهم إال سيوفهم ،وقد
 54انظر البخاري ،صحيح البخاري  ،91 :90/5ومسلم ،صحيح مسلم .1425 /3
 55ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر ،السيرة النبوية ،تحقيق :مصطفى عبد الواحد ،الناشر :دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – لبنان ،عام النشر1395 :هـ-
1976م .261 ،9/3
 56املناوي عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين ،فيض القدير شرح الجامع الصغير ،الناشر :املكتبة التجارية الكبرى– مصر ،الطبعة :األولى1356 :هـ .186/3
 57ابن هشام عبد امللك ،السيرة النبوية ،املحقق :طه عبد الرءوف سعد ،الناشر :شركة الطباعة الفنية املتحدة  ،106/2ابن كثير ،السيرة النبوية ،مرجع سابق .321/2
 58البغوي ،شرح السنة ،مرجع سابق .45/11
 59ابن كثير ،السيرة النبوية ،مرجع سابق .261/3
ُ
َ
َ
َ َّ َّ 60
ُ
السيرة النبوية  -عرض وقائع وتحليل أحداث ،الناشر :دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان ،الطبعة :السابعة1429 :هـ 2008 -م
الصالبي علي محمد محمدِ ،
ص.461
 61البيهقي أحمد بن الحسين ،دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى  1405 -هـ  ،172/4الحلبي علي بن إبراهيم بن
أحمد ،السيرة الحلبية = إنسان العيون في سيرة األمين املأمون ،الناشر :دار الكتب العلمية– بيروت ،الطبعة :الثانية1427 -هـ .39/3
ُ
َ
َ
َ
ُ
عرض وقائع وتحليل أحداث ،مرجع سابق ص .686
السيرة النبوية-
 62الصالبي علي محمدِ ،
عسكري
ومؤرخ وكاتب درس العسكرية في العراق وبريطانيا،
 63اللواء الركن محمود شيت خطاب املوصلي ( 1338هـ1919/م –  23شعبان  1419هـ 1998/م) وزير عراقي سابق وقائد
وشارك في حرب فلسطين عام 1948م ،وتقلد مناصب وزارية عدة ،وشارك في عضوية لجان عربية وإسالمية عديدة ،وله العديد من املؤلفات العسكرية واللغوية والفكرية .وهو
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فروا من أهلهم وأموالهم بعقيدتهم وإيمانهم ،ألف هؤالء قوة مغاوير(  )64ال تمر قافلة لقريش إال اغتنموها وال يرون رجال من قريش إال
قتلوه"( ،)65وأكد نفس الفكرة الصالحي فقال" :ال يعد ما وقع من أبي بصير من قتله الرجل الذي جاء في طلبه غدرا ألنه لم يكن في
جملة من دخل في املعاقدة التي بين النبي (صلى هللا عليه وسلم) وبين قريش ،إال أنه إذ ذاك كان محبوسا بمكة ،لكنه ملا خش ي أن
املشرك يعيده إلى املشركين درأ عن نفسه بقتله ،ودافع عن دينه بذلك ،ولم ينكر عليه رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) ذلك"(.)66

الخاتمة:
من خالل هذه الورقة البحثية نخلص إلى ما هو آت:
• يجوز لألفراد والجماعات اغتيال وقتل كل محتل وغاصب للبالد ،دون قصد النساء واألطفال والعجائز والعباد واملرض ى
والضعفاء واألجراء الذين ال طاقة لهم على الحرب ولم يثبت لهم أي دور تحريض ي عليها.
• ال يجوز اغتيال السائحين غير املسلمين في بالد املسلمين حتى لو كان من دولة محاربة.
ً ً
• ال يجوز لألفراد وال الجماعات الجهادية اغتيال الحكام أو املسؤولين بدعوى تكفيرهم ،إذا لم يظهر منهم كفرا بينا يحكم به
العدول من أهل العلم.
•
•
•
•

ال يجوز لألفراد أو الجماعات الجهادية اغتيال املفكرين أو األدباء أو املخالفين في الرأي والسياسة بدعوى تكفيرهم.
ً
ال يجوز لألفراد أو الجماعات الجهادية القيام باغتيال حكام أو ساسة أو مخالفين من دول غير إسالمية سواء كانت دوال
ً
معاهدة أو دوال غير معاهدة إال إذا اضطروا لذلك من باب الدفاع عن النفس أو الدين أو العرض أو املال.
ال يجوز للدول اإلسالمية االغتيال ألفرادها وال أفراد الدول األخرى على أرضها ،وإن ثبت تورطهم فيما يوجب القتل جاز لها ذلك
عن طريق محاكمتهم محاكمة عادلة تتفق مع الشريعة اإلسالمية واملواثيق الدولية.
يجوز للدول اإلسالمية اغتيال الشخصيات املعادية واملحرضة عليها إذا لم يكونوا في حوزتها وكانوا في دول محاربة ،إذا تحقق من
ذلك مصلحة واندفعت مفسدة ،وذلك بعد فتوى صريحة من أهل العلم بذات األمر.

شقيق القاض ي العراقي املعروف ضياء شيت خطاب .انظر :عبد هللا محمود  -اللواء الركن محمود شيت خطاب املجاهد الذي يحمل سيفه في كتبه ،ناشر الكتاب :دار القلم الدار
الشامية  -ص.22
 64املغاوير :جمع مغوار ،واملغوار هو الفدائي.
 65محمود شيت خطاب ،الرسول القائد ،الناشر :دار الفكر– بيروت ،الطبعة :السادسة1422 -هـ ص .286
 66الصالحي محمد بن يوسف ،سبل الهدى والرشاد ،في سيرة خير العباد ،وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله في املبدأ واملعاد ،تحقيق وتعليق :الشيخ عادل أحمد عبد
املوجود ،الشيخ علي محمد معوض ،الناشر :دار الكتب العلمية بيروت -لبنان ،الطبعة :األولى1414 ،هـ1993 -م .79/5
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املراجع:
 .1ابن األزرق محمد بن علي األصبحي األندلس ي .بدائع السلك في طبائع امللك .املحقق :د .علي سامي النشار ،الناشر :وزارة اإلعالم –
العراق ،الطبعة األولى.
 .2األلباني ،محمد ناصر الدين ( .)1995سلسلة األحاديث الصحيحة وش يء من فقهها وفوائدها .الناشر :مكتبة املعارف للنشر
والتوزيع ،الرياض ،الطبعة األولى.
 .3األلباني ،محمد ناصر الدين .صحيح الجامع الصغير وزياداته .الناشر :املكتب اإلسالمي.
 .4البابرتي ،محمد بن محمد بن محمود .العناية شرح الهداية .الناشر :دار الفكر ،ط :بدون.
 .5البخاري ،محمد بن إسماعيل (1422ه) .صحيح البخاري .املحقق :محمد زهير بن ناصر الناصر ،الناشر :دار طوق النجاة،
الطبعة :األولى.
 .6البغوي ،أبو محمد الحسين بن مسعود ( .)1983شرح السنة .تحقيق :شعيب األرنؤوط-محمد زهير الشاويش ،الطبعة :الثانية.
 .7البيهقي ،أحمد بن الحسين (1405ه) .دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة .الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت،
الطبعة :األولى.
 .8ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ( .)1987الفتاوى الكبرى .الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األولى.
 .9ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ( .)2005مجموع الفتاوى .املحقق  :أنور الباز  -عامر الجزار ،الناشر :
دار الوفاء ،الطبعة  :الثالثة.
 .10ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ( .)1986منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية .املحقق:
محمد رشاد سالم ،الناشر :جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الطبعة :األولى.
 .11الجبرين ،عبد هللا بن عبد الرحمن (1420ه) .شرح أصول أهل السنة لإلمام أحمد بن حنبل .الناشر :دار املسير -الرياض،
الطبعة الثانية.
 .12الجوهري ،أبو نصر إسماعيل بن حماد ( .)1987الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار ،الطبعة:
الرابعة.
 .13الحطاب ،شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن محمد ( .)1992مواهب الجليل في شرح مختصر خليل .الناشر :دار الفكر،
الطبعة :الثالثة.
 .14الحلبي ،علي بن إبراهيم بن أحمد (1427ه) .السيرة الحلبية = إنسان العيون في سيرة األمين املأمون .الناشر :دار الكتب العلمية-
بيروت ،الطبعة :الثانية.
 .15حمزة ،محمد قاسم ( .)1990منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،الناشر :مكتبة
دار البيان ،دمشق  -الجمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية.
 .16خطاب ،محمود شيت خطاب (1422ه) .الرسول القائد .الناشر :دار الفكر– بيروت ،الطبعة :السادسة.
 .17ابن حنبل ،أحمد أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل ( .)2001مسند اإلمام أحمد .املحقق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد،
وآخرون ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى.
َ
َ
َّ
كامل قره بللي ،الناشر :دار
 .18أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق ( .)2009سنن أبي داود .املحقق :شعيب األرنؤوط -محمد ِ
الرسالة العاملية ،الطبعة :األولى.
 .19الدسوقي ،محمد بن أحمد بن عرفة (د.ت) .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .الناشر :دار الفكر ،بدون.
 .20ابن رجب ،الحنبلي زين الدين عبد الرحمن بن أحمد ( .)2001جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم.
املحقق :شعيب األرناؤوط  -إبراهيم باجس ،الناشر :مؤسسة الرسالة– بيروت ،الطبعة :السابعة.
 .21ابن رشد .)2004( ،أبو الوليد محمد بن أحمد ،بداية املجتهد ونهاية املقتصد ،الناشر :دار الحديث– القاهرة ،الطبعة :بدون.
 .22السعدي ،عبد الرحمن بن ناصر ( .)2000تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان .املحقق :عبد الرحمن بن معال اللويحق،
الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى.
 .23الشوكاني ،محمد بن علي ( .)1993نيل األوطار .تحقيق :عصام الدين الصبابطي ،الناشر :دار الحديث ،مصر ،الطبعة :األولى.
 .24الصالحي ،محمد بن يوسف ( .)1993سبل الهدى والرشاد ،في سيرة خير العباد ،وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله في
املبدأ واملعاد ،تحقيق وتعليق :الشيخ عادل أحمد عبد املوجود ،الشيخ علي محمد معوض ،الناشر :دار الكتب العلمية بيروت-
لبنان ،الطبعة :األولى.
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َّ َّ
عرض وقائع َوتحليل َ
َ
ُ
أحداث .الناشر :دار املعرفة للطباعة والنشر
الس ُيرة النبوية-
.25
الصالبي ،علي محمد محمد (ِ .)2008
والتوزيع ،بيروت – لبنان ،الطبعة :السابعة.
 .26الطبري ،محمد بن جرير بن يزيد ( .)2001تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن .تحقيق :الدكتور عبد هللا بن عبد
املحسن التركي ،الناشر :دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،الطبعة :األولى.
 .27الطرطوش ي ،أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد الفهري ( .)1872سراج امللوك .الناشر :من أوائل املطبوعات العربية – مصر.
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Abstract: In these modern eras, at a time when the Islamic caliphate was absent, and people could not stand
the legal or political dispute, in light of the emergence of some jihadist Islamic groups looking for the
rational legitimate caliphate, assassinations of some political or religious figures opposing it began. Some of
these groups adhere to the apparent meanings of some Qur’anic texts and Prophetic hadiths in
excommunicating those who judge by other than what God has revealed or excommunicating individual
people because of words or actions that are contrary to the law. They found in this erroneous
understanding their own justification in the assassination of these characters that they see in their
presence harmful to Islam and Muslims. Rather, I claim that some countries were involved in some way in
some of these suspicious operations. Unfortunately, they clung to some texts that indicate the legitimacy of
what they do as they claim, so it was necessary to stand at this suspicion to refute it and respond to it
through a correct understanding of the Qur'an, the Sunnah, and the words of the well-known imams. This is
what this research paper attempts to reveal and highlight. The researcher used the inductive-analytical
approach in this the paper collected the opinions of scholars in response to this suspicion and analyzed the
legal texts to reach the desired results.
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