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Abstract
The Islamic state is closely linked to divine justice, and the state’s
function is not only to implement the Shariah law only, but also its
ultimate goal and main purpose is to arrange the system of social justice
that Allah Almighty commanded, that is, to establish a just system for
humanity on the basis of what He has revealed. Among the first duties
of the state that to be fulfilled: to preserve the five essentials (Ḍarūrah)
of Shariah. These essentials (Maqāṣid-e-Ḍarūriyah) found to be in focus
in the rulings of Muslim relations with others. According to protect
these rights, Islamic State provides surety of freedom of Faith, security
of lives, intellect, emotions, and wealth from all aspects. It does not
differentiate Muslim and non-Muslim in providing these basic rights.
It proves that all the rulings of Islam are for the betterment of mankind
and ensure the social justice and kindness for humanity.
Keywords: maqāṣid ul shariah, tafri’āt al fiqhiyah, Ḥifz al dīn,
zimmah, ḥaḍānah, ḥifẓ al nafs, al aman, ḥifẓ al ‘aqal, ḥifẓ al māl.
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مقدمة:
احلمد هلل منزل القرآن ،خالق اإلنسان ،معلمه البيان ،والصالة والسالم على سيدان حممد خامت املرسلني ،وعلى
صحابته الغر امليامني ،وعلى كل من تبعهم إبحسان إىل يوم الدين .وبعد؛
فإن الشريعة اإلسالمية قد جاءت لتصلح أحوال الناس ،وخترجهم من دائرة اهلوى والعبث والفساد إىل طريق هللا
املستقيم ومنهاجه القومي الذي حيقق هلم مصاحلهم يف الدنيا واآلخرة وحيفظ هلم دينهم ونفوسهم وعقوهلم وأمواهلم وأعراضهم
كما أكد بذلك الفقهاء وأهل املقاصد قدميا وحديثا.
إن األحكام الفقهية عامة -ومنها أحكام العالقات الدولية – أتثرت يف جمموعها ويف تفريعاهتا اجلزئية من
مقاصد الشريعة اإلسالمية والبحث الرامي إلی كشف هذا التأثر والتأثري يف إجتهادات الفقهاء واجملتهدين يف أحكام
العالقات الدولية خاصة يفتح أمام الباحث انفذة واسعة يطل من خالهلا علی مدی أتثري الفقه اإلسالمي الدويل من
املقاصد العامة واجلزئية .وذلك من خالل املنهج االستقرائي التحليلي ليتعرض للتفريعات الفقهية املتعلقة حسب تقسيم
الكليات اخلمس الكربی.
الدراسات السابقة:
اطلعت على بعض الرسائل اجلامعيةوالبحوث ما هلا صلة جزئية مبوضوع حبثي منها أذكر:
الرسائل اجلامعية:
• تدابري األمن الداخلي وقواعده العامة يف الدولة يف ضوء مقاصد الشريعة حلسام إبراهيم حسني احلاج ،رسالة
دكتوراة ،اجلامعة األردنية سنة 2006مـ.
• مقاصد تشريع القتال يف كتب التفسري -دراسة حتليلية نقدية ،حبث ماجستري حملمد يوسف إبراهيم يف كلية
الشريعة جبامعة قطر 2018 ،مـ،
• مقاصد الشريعة اإلسالمية وأثرها على القانون الدويل اإلنساين -أمحد الدومة ،رسالة دكتوراه جبامعة أم درمان
اإلسالمية2010 ،مـ.
•

مقاصد السلم بني اإلسالم ومواثيق هيئة األمم املتحدة – دراسة مقارنة ليوسف بن سليم لوكائي ،رسالة
ماجستري يف كلية الشريعة جلامعة آل بيت -األردن2011 ،مـ.

البحوث املنشورة:
• أثر اجلهاد يف حتقيق السالم ،نظرة مقاصدية -حبث مقدم يف املؤمتر الدويل اخلامس ملركز دراسات التشريع
اإلسالمي ،الدوحة -قطر يف مارس 2017مـ ،للدكتور علي حممد الصوا.
• حفظ األمن والنظام العام من منظور مقاصد الشريعة اإلسالمية -التعاون الدويل أمنودجاً لـ أ .عبد احلميد
حممد علي زرؤم -ماليزاي .جملة التجديد من اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي ،العدد احلادي واألربعون،
2017مـ.
• مقاصد الشريعة الكلية الضرورية يف التعامل مع غري املسلمني -مناذج تطبيقية يف األحكام السلطانية لـ أ.
سلطان علي القرعاوي وآخرون (ماليزاي) ،جملة القلم ،السنة السادسة ،العدد الرابع عشر ،سبتمرب 2019مـ.
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واألمرالذي يتميز به دراستنا هذه حبيث يتم فيها تناول اجلانب املقاصدي على وجه التفصيل -ابإلضافة إىل
إبراز املقاصد اليت راعاها املعاصرون يف اجتهاداهتم يف القانون الدويل اإلسالمي.
منهجية الدراسة:
استلزم طبيعة الدراسة اتباع منهج جيمع بني االستقراء والتحليل على النحو اآليت:
نتعرض التفريعات الفقهية املتعلقة ابلكليات اخلمس الكربی من خالل املنهج االستقرائي ،واعتمدان منهج
التحليل فقمنا بعرض املادة املقاصدية اليت علل هبا الفقهاء األحكام الدولية مبينة وجه االجتهاد املقاصدي فيها أتكيدا
وتفسريا وختصيصا واستدراكا ونقدا.
إشكالية البحث:
إن أهم ما جاءت هذه الدراسة للبحث فيه هو الدراسة املقاصدية للعالقات الدولية ،مما يستدعي رصد تلك
املقاصد وضبطها ،مث العمل على حتكيمها يف خمتلف املباحث الفقهية واالستنجاد هبا للنظر يف املشكالت املعاصرة.
وتتمثل إشكالية البحث يف األسئلة التالية:
إىل أي حد استفاد الفكر التشريعي اإلسالمي من علم مقاصد الشريعة يف الفقه الدويل عموما؟ وإىل أي حد استفاد
هؤالء الفقهاء ابملقاصد يف مسائل تتغري أحكامها تبعا ملا تقتضيه األحوال واملصاحل على وجه اخلصوص؟
ما مدى استفادة االجتهاد املعاصر من جهود األولني يف ابب املقاصد؟ وهل أضاف هؤالء شيئا جديدا يف حصيلتهم
املقاصدية؟

خطة الدراسة:
تشتمل الدراسة على مخسة مطالب؛ وفق الرتتيب لكليات اخلمسة املعروفة لدى الفقهاء ،وهي :الدين ،والنفس،
والعقل ،والنسل ،واملال .ويلحقها اخلامتة وفيه نتائج والتوصية.
املطلب األول :مقصد حفظ الدين وأثره يف أحكام العالقات الدولية

مفهوم حفظ الدين:
الدين لغة :اخلضوع والطاعة  ،ودان له أي أطاعه.

1

والدين يضمن لإلنسان صالح احلال وفالح املآل .والدين يربط بني كافة الناس إذ يقرر أن اإلله واحد ،وهم
خلقوا من ذكر وأنثى .ونظرا ألمهية الدين حلياة النوع اإلنساين ال بد للحفاظ عليه من جانب الوجود  -أي إبقاؤه على
سبيل الدوام  -عن طرق :تشريع اإلميان ،والنطق ابلشهادتني ،والصالة ،والزكاة ،والصيام ،واحلج ،وما أشبه ذلك.
ومن جانب العدم وهو يكون عن طرق :تشريع اجلهاد والرتغيب فيه ،وحترمي الردة وتشريع حد الردة ،وحترمي
2
البدعة وتشريع عقوبة الداعي إىل البدعة.
وفيما يلي ذكر بعض النماذج من اجتهادات الفقهاء حسب اخلطة اليت ذكرانها.
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أثر حفظ الدين يف أحكام العالقات الدولية:
• إقامة احلجة على الكفار ابلدعوة إىل دين هللا بغري إكراه:
أقر اإلسالم حرية االعتقاد للناس ،مبعنی أنه ال يكرههم علی اعتناق اإلسالم وإن كان يدعوهم إليه .ولكن
ّ

الدعوة إلی اإلسالم شيء ،واإلكراه عليه شيء آخر .فاألول مشروع والثاين ممنوع .قال تعالی يف الدعوة إلی اإلسالم:
3
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ك ِاب ْحلِك ِ
ىح ىس ُن"
" ْادعُ إِ ىىل ىسبِ ِيل ىربِّ ى
ْمة ىوالْ ىم ْوعظىة ا ْحلى ىسنىة ىو ىجاد ْهلُْم ِابلَّت ِه ىي أ ْ
ى
وقال تعالی يف اإلكراه:
4
ِ
الر ْش ُد ِم ىن الْغى ِّي"
ني ُّ
"ىال إِ ْكىراهى ِيف ال ّدي ِن قى ْد تىـبى َّ ى
ومن القواعد املقررة يف الشريعة اإلسالمية ابلنسبة للذميني ،قاعدة" :نرتكهم وما يدينون" 5فال نتعرض هلم يف
عقائدهم .فحرية العقيدة حق مضمون للذميني ،إن هذا احلق واضح وإذا مل ميكن مقررا مضموان ألهل الذمة ملا شرع
عقد الذمة وملا ج از ،ألن عقد الذمة يتضمن إقرار الذمي علی عقيدته وعدم التعرض له بسبب داينته .وقد جاء يف
كتاب النيب-صلی هللا عليه وسلم -إلی أهل جنران:
"ولنجران وحاشيتها جور هللا وذمة حممد النيب رسول هللا علی أمواهلم وملتهم وبيعهم وكل ما حتت أيديهم
6
من قليل أو كثري"...
يتمتع غري املسلمني املرتبطني مع الدولة اإلسالمية بعقد الذمة أو األمان حبرية العقيدة طبقا للمبدأ الشرعي
العظيم "ىال إِ ْكىراهى ِيف ال ِّدي ِن" ،7وقد طبقت الدولة اإلسالمية هذا املبدأ تطبيقا دقيقا ،وأخذ به الفقهاء ،حتی أن الشافعي
رمحه هللا يقول -يف مسألة إسالم أحد الزوجني -ال يعرض اإلسالم علی الزوج اآلخر"ألن فيه تعرضا هلم وقد ضمنا
بعقد الذمة أال نتعرض هلم" .فريد احلنفية بقوهلم :يعرض اإلسالم عليه ملصلحة من غري إكراه 8.فالشافعي ال يقول بعرض
اإلسالم –جمرد العرض -علی غري املسلم ،خمافة أن يكون يف هذا العرض تعرض للذمي يف أمر العقيدة ،فيسارع األحناف
ويقولون أهنم يعرضون عليه اإلسالم بال إكراه .وهذا يدل داللة واضحة علی مدی استمساك الدولة اإلسالمية وفقهاء
9
املسلمني حبرية العقيدة وعدم إكراه غري املسلمني علی تغيري عقيدهتم.
مصلحة غري املسلمني الدينية يف مشروعية عقد الذمة:
شرع عقد الذمة ومكث القتال مع احتمال دخول احلريب يف اإلسالم عن طريق خمالطة للمسلمني واطالعه علی
10

شرائع اإلسالم ليس املقصود منه حتصيل املال.
هذا وتدل التفريعات التالية يف الفقه اإلسالمي علی رعاية مقصد حرية املعتقد لغري املسلمني داخل الدولة
اإلسالمية .جيوز لغري املسلمني إنشاء معابدهم كالكنائس والبيع مع توافر بعض الشروط ،علی اختالف الفقهاء يف
11
بعض اجلزئيات.
ال جيوز لغري املسلمني إقامة شعائرهم الدينية خارج كنائسهم يف األمصار الكربی مبناه مراعاة املصلحة العامة
12
للدولة اإلسالمية لئال حيدث مع إظهار شعائرهم شيء من الفتنة واإلضطراب يف املدن الكبرية.
مذهب احلنفية واحلنابلة والزيدية أن غري املسلم إذا طلب عقد الذمة فعلی اإلمام إجابته .وهذا مذهب الشافعية
أيضا مع استثناء من خيشی ضرره علی املسلمني كاجلاسوس فال تقعد له الذمة ،وهذا استثناء حسن تتسع له الشريعة
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وال أتابه.

13

وحجة قول األحناف ومن وافقهم من وجوه:
أن عقد الذمة ينتهي به قتال غري املسلمني فهو من هذه الناحية كاإلسالم ،قال تعالی:
ِ ِ
"قىاتِلُوا الَّ ِذين ىال يـؤِمنُو ىن ِاب َِّ
ين ا ْحلى ِّق ِم ىن
َّلل ىوىال ِابلْيىـ ْوِم ْاآل ِخ ِر ىوىال ُحيىِّرُمو ىن ىما ىحَّرىم َّ
ى ُْ
اَّللُ ىوىر ُسولُهُ ىوىال يىدينُو ىن د ى
14
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
صاغ ُرو ىن"
اب ىح ََّّت يـُ ْعطُوا ا ْجل ْزيىةى ىع ْن يىد ىوُه ْم ى
ين أُوتُوا الْكتى ى
الَّذ ى
ويف احلديث الشريف" :فادعهم إلی أداء اجلزية ،فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم" .وهذا يدل علی وجوب إجابة
طلب عقد الذمة.
أجاب النيب –صلی هللا عليه وسلم -نصاری جنران إلی عقد الذمة حينما طلبوها منه.
أن عقد الذمة كاحللف عن اإلسالم فيما يرجع إلی اإللتزام أبحكام املعامالت ،وحيث أن غري املسلم إذا طلب عرض
اإلسالم عليه جتب إجابته فكذلك إذا طلب عقد الذمة جتب إجابته.
إن عقد الذمة يرتتب عليه خمالطة الذمي للمسلمني ،وإطالعه علی حماسن اإلسالم ،وقد حيمله ذلك علی
اعتناق اإلسالم.
املطلب الثاين :مقصد حفظ النفس وأثره يف أحكام العالقات الدولية
مفهوم حفظ النفس:
املراد ابلنفس النفس اإلنساين وذات اإلنسان ،وهو مقصود بذاهتا يف اإلجياد والتكوين واحلفظ والرعاية.

15

16

ومعىن حفظ النفس" :حفظ األرواح عن التلف فردا وعموما ألن العامل مركب من أفراد اإلنسان".
لقد أعطت الشريعة اإلسالميةالنفس عناية عظيمة حيث شرعت األحكام ما جيلب املصاحل هلا ويدفع املفاسد
عنها .واملقصود من حفاظ النفس هي األنفس املعصومة ابإلسالم أو األمان.
يكون احملافظة على النفس من جهتني؛ الوجود والعدم .فجميع أحكام الشرع من إبقاء النسل وبناء العائلة
وتربية األوالد وطلب كسب احلالل هلم والتداوي والعالقات القبلية والدولية وبناء احلضارة كلها تتضمن احلفاظ على
النفس من جانب الوجود.
وحفاظ النفس من جانب العدم يكون عن طريق حترمي القتل لشخص معصوم الدم ومشروعية القصاص ومنع
17

القاء النفس ابألمور املهلكة ومعاقبة احملاربني وقطاع الطرق ،وغري ذلك.
قال ابن عاشور:
" وليس املراد حفظها ابلقصاص كما مثل به الفقهاء ،بل جند القصاص هو أضعف أنواع حفظ النفوس،
ألنه تدارك بعض الفوات.بل احلفظ أمهه حفظها عن التلف قبل وقوعه ،مثل مقاومة األمراض السارية.
وقد منع عمر بن اخلطاب اجليش من دخول الشام ألجل طاعون عمواس.واملراد النفوس احملرتمة يف نظر
الشريعة ،وهي املعرب عنها ابملعصومة الدم.ويلحق حبفظ النفوس من اإلتالف حفظ بعض أطراف اجلسد
من اإلتالف ،وهي األطراف اليت ينزل إتالفها منزلة إتالف النفس يف انعدام املنفعة بتلك النفس .مثل
األطراف اليت جعلت يف إتالفها خطأ الدية كاملة".

18
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أثر حفظ النفس يف أحكام العالقات الدولية
.1حفظ نفوس من جنحوا للسلم و من ليس له سهم يف احلرب:
لقد ورد نصوص كثرية العدد يف هني قتل كل من ليس له دور يف احلرب -مباشر أو غري مباشر -بل و جيب
قبول دعوة كل من جنح للسلم -منفردا أو مجاعة -مهما دعت الظروف خالفها ،واألدلة هلا يف القرآن والسنة واضحة
متام الوضوح؛ نبني فيها كآليت:
السلى ىم فى ىما ىج ىع ىل َّ
ورد النهي عن قتل املساملني عموما كقوله تعاىل "فىإِ ِن ْاعتىـىزلُوُك ْم فىـلى ْم يـُ ىقاتِلُوُك ْم ىوأىلْ ىق ْوا إِلىْي ُك ُم َّ
اَّللُ
19
لسلْ ِم
لى ُك ْم ىعلىْي ِه ْم ىسبِ ًيال"  ،بل أمر سبحانه وتعاىل أن مي ّد يد املساملة إليهم عندما طلبوها يف قوله تعاىل " :ىوإِ ْن ىجنى ُحوا لِ َّ
20
اَّللِ إِنَّه هو َّ ِ
يع الْ ىعلِ ُيم".
فى ْ
السم ُ
اجنى ْح ىهلىا ىوتىـ ىوَّك ْل ىعلىى َّ ُ ُ ى
وكما ورد يف السنّة النبوية عند فتح مكة حيث أعلن النيب ﷺ:
ِ 21
ِ
ِ
الس ىال ىح فىـ ُه ىو ِآم ٌن ،ىوىم ْن أى ْغلى ىق ىاببهُ فىـ ُه ىو آم ٌن"
" ىم ْن ىد ىخ ىل ىد ىار أِىيب ُس ْفيىا ىن فىـ ُه ىو آم ٌن ،ىوىم ْن أىلْ ىقى ّ
وكذلك ورد النهي عن قتل العمال الذين يسامهون يف بناء األرض وعمارهتا يف توجيه النيب ﷺ خلالد بن الوليد
22

ذرية أو عسيف.
أنه هناه أن تقتل امرأة أو ّ
فيه توضيح أن مجيع األصناف ممن عجزوا عن القتال أو غري مشاركني فيه أبي صورة من صور القتال هم ممن
ورد النهي عن قتلهم .ويتضح حرص التشريع اإلسالمي على جتنب املدنيني من عقبات احلرب.
الذمي أو املستأمن:
 -2عقوبة قتل
ّ

إذا قتل املسلم ذميّا أو مستأمنا قتالً عمدا عدواان فقد اختلف الفقهاء يف وجوب القصاص علی املسلم القاتل
علی األقوال التالية:
الرأي األول :ال يقتل مسلم بكافر سواء أكان ذميا أو مستأمنا وهذا قول اجلمهور من الشافعية واحلنابلة

واملالكية والظاهرية والزيدية إال أنه عند املالكية يقتل املسلم ابلكافر يف حالة إذا قتله غيلة.

23

الرأي الثاين :يقتل املسلم ابلذمي ،وهذا قول احلنفية .إال أن أاب يوسف صاحب أيب حنيفة يری أيضا قتل
املسلم ابملستأمن.

24

الرأي الثالث :يقتل املسلم ابلذمي إذا قتله غيلة .وهذا مذهب مالك والليث 25.والقتل يف هذه احلالة ألجل

الفساد ال القصاص ألهنم قالوا لو عفي ويل الدم عن القاتل مل يعترب عفوه ويقتل القاتل 26.والظاهر أن قتل املسلم يف
27
هذه احلالة ال خيتص ابلذمي بل يشمل املستأمن أيضا ،ألهنم قالوا ال يقتل املسلم ابلكافر إال أن يقتله املسلم قتل غيلة.
وكلمة كافر تصدق علی الذمي واملستأمن ،وال تشمل الكافر احلريب الذي ال أمان له ألنه مباح الدم وال عصمة له أصال
كما هو معروف.
استدل اجلمهور علی عدم قتل املسلم ابلكافر جبملة أدلة ،منها :جاء يف أحاديث كثرية عن النيبﷺ أن املسلم
ال يقتل بغري املسلم ،فمن هذه األحاديث:
" ...وأن ال يقتل مسلم بكافر" ..." .28أال يقتل مؤمن بكافر ،وال ذو عهد يف عهده" ،29.و "ال يقتل
مسلم بكافر ،وال ذو عهد يف عهده".

30
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ابحلريب املستأمن فال يقتل ابلذمي أيضا.
أمجع العلماء علی أن املسلم ال يقتل
ّ
يف عصمة الذمي شبهة اإلابحة لوجود املبيح لقتله وهو كفره ،إال أنه منع من قتله وجود عقد الذمة ،فمع قيام
32

هذه الشبهة ال يقتل املسلم به.
من شروط القصاص املساواة ،وال مساواة بني املسلم والكافر ،ألن املسلم مشهود له ابجلنة ،والكافر مشهود له
ابلنار فال يستواين ،قال تعالی:
ِ 33
اب ا ْجلىنَّة"
اب النَّا ِر ىوأ ْ
"ىال يى ْستى ِوي أ ْ
ىص ىح ُ
ىص ىح ُ
قول النيب صلی هللا عليه وسلم" :املسلمون تتكافأ دماؤهم" .مينع كون دم الكافر مكافئا لدم املسلم ،فال جيب
القصاص علی املسلم بقتل الكافر.

مناقشة أدلة اجلمهور:
أوالا :قال األحناف أن املراد ابلكافر يف حديث "ال يقتل مسلم بكافر" هو الكافر احلريب ،ويؤيد قوهلم احلديث

اآلخر ،وهو" :ال يقتل مسلم بكافر ،وال ذو عهد يف عهده" .ألن لفظ "ذو عهد" وهو الذمي ،معطوف علی املسلم،
فيكون تقدير احلديث الشريف :ال يقتل مسلم وال ذو عهد بكافر .والكافر هنا هو الكافر احلريب ألن الذمي يقتل
ابلذمي ،فعلم أن املراد به هو الكافر احلريب إذ هو ال يقتل به مسلم وال ذمي.
اثنيا :وأما القول بوجود الشبهة يف عصمة دم الذمي لوجود املبيح لقتله وهو الكفر ،فليس األمر كما قالوا ،ألن

املبيح للقتل هو الكفر الباعث علی احلراب ،أي كفر احملارب ال كفر املسامل ،وهلذا ال يقتل من الكفار من ال يقاتل
كالشيخ الفاين والصغار .وكفر الذمي ليس بباعث علی احلراب لدخوله يف الذمة فال يكون كفره مبيحا لقتله ،فال شبهة
34
يف عصمته ،يؤيده ما روي عن علي بن أيب طالب أنه قال :إمنا بذلوا اجلزية لتكون دماؤكم كدمائنا وأمواهلم كأموالنا.
اثلث ا :أما االحتجاج بعدم املساواة بني املسلم والذمي الختالفها يف الدين ،فهذا ال يضر يف القصاص ألن
املساواة يف الدين ليست بشرط يف وجوب القصاص ،أال يری أن الذمي إذا قتل ذميا مث أسلم القاتل أنه يقتل به قصاصا،
35

وال مساواة بينهما يف الدين.
فاملساواة من كل وجه ال تعترب يف وجوب القصاص ،بل تعترب املساواة يف العصمة حسيا ملادة الفساد وحتقيقا
ملعنی الزجر .ولو اعتربت املساواة فيما وراءها يسد ابب القصاص .ولذلك ما جرت بني الذكر واألنثی وال بني الصحيح
والسقيم .وحيث أن عصمة الذمي اثبتة علی وجه التأبيد كاملسلم ،فالقصاص جيري بينها .ونقصان حال الكافر بكفره
ال يزيل عصمته فال عربة به ،كسائر األوصاف الناقصة كاجلهل والفسق وكذا األنوثة.
رابع ا :وأما استدالهلم حبديث "املسلمون تتكافأ دماؤهم" علی عدم تكافؤ دم الكافر ودم املسلم ،فال جيب
دل علی تكافؤ دماء املسلمني دون فرق بني شريف ووضيع ،وحر
القصاص علی املسلم ،فاجلواب :أن احلديث الشريف ّ
وعبد ،وصحيح وسقيم ،وذكر وأنثی ،وليس فيه داللة علی نفي التكافؤ بينهم وبني غريهم من أهل الذمة ،يدلی علی
ذلك أن احلديث الشريف مل مينع تكافؤ دماء الكفار وهلذا يقتص من بعضهم لبعض إذا كانوا ذمة لنا ،فكذلك ال مينع
36
تكافؤ دماء املسلمني والذميني.
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أدلة احلنفية علی قتل املسلم ابلذمي ومناقشتها:
استدل األحناف علی قتل املسلم ابلذمي أبدلة منها:

ِ
ِ
ِ
اص ِيف الْ ىقْتـلىى" ،37وقوله
ب ىعلىْي ُك ُم الْق ى
ين ى
ص ُ
آمنُوا ُكت ى
أوالا :عموم آايت القصاص مثل قوله تعالی " :ىايأىيـُّ ىها الَّذ ى
ِ 38
ِ
ِ
تعالی " :ىوىكتىـْبـنىا عىلىْي ِه ْم فِ ىيها أ َّ
اان" 39من غري
س ِابلنَّـ ْف
وما فىـ ىق ْد ىج ىعلْنىا لِىوليِّ ِه ُسلْطى ً
س" وقوله تعالی " :ىوىم ْن قُت ىل ىمظْلُ ً
ىن النَّـ ْف ى
40
فصل بني قتيل وقتيل ،ونفس ونفس ،ومظلوم ومظلوم.
روي عن أيب هريرة أن رسول هللا صلي هللا عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال" :أال ومن قتل قتيال فوليه خبري
النظرين بني أن يقتص أو أيخذ الدية" .كما روي عنه صلی هللا عليه وسلم أنه قال" :العمد قوة" .وقوله ﷺ" :ال حيل
دم امرئ مسلم إال إبحدی ثالث :زنی بعد إحصان ،وكفر بعد إميان ،وقتل نفس بغري نفس ".فهذه األحاديث الشريفة
وحنوها يقتضي عمومها قتل املسلم ابلذمي".

41

اثلث ا :روي ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن عبد الرمحٰن بن البيلماين ،أن النيب صلی هللا عليه وسلم أقاد مسلما

بذمي ،وقال :أان أحق من وفی بذمته.

42

رابع ا :وعن علي بن أيب طالب أنه أمر بقتل مسلم بذمي ،ولکن أولياء الذمي املقتول عفوا عن القصاص وأخذوا

الدية ،فقال علي رضي هللا عنه ملن حوله" :أعطيناهم الذي أعطيناهم لتكون دماؤهم كدمائكم ودايهتم كدايتنا".
43
وعمر بن عبد العزيز اخلليفة األموي العادل ،أمر أن يقتل مسلم بيهودي فقتل.

خامسا :أمجع العلماء علی أن املسلم تقطع يده إذا سرق من الذمي ،فوجب أن يقتل به أيضا ،ألن حرمة دمه

أعظم من حرمة ماله.

44

سادسا :ملا كان املعنی يف إجياب القصاص هو ما أراده هللا تعالی من بقاء حياة الناس بقوله عزوجل" :ولكم

يف القصاص حياة" ،وكان هذا املعنی موجوداً يف الذمي ،ألن هللا تعالی أراد بقاءه حني حقن دمه ابلذمة ،وجب أن
45

يكون ذلك موجبا للقصاص بينه وبني املسلم كما يجبه يف قتل بعضهم بعضا.
والذي نرجحه من هذه األقوال هو قول احلنفية ،فيقتل املسلم ابلذمي قصاصا ،نظرا يف األدلة اليت احتجوا هبا
وإن مل يسلم بعضها للضعف .وأما أدلة اجلمهور فأقواها احلديث الشريف" :ال يقتل مسلم بكافر"
وقد ذكران قول احلنفية فيه .ونضيف هنا أن الشافعي قال فيه أن النيب-صلی هللا عليه وسلم -قاله يف يوم فتح

مكة بسبب القتيل الذي قتله اخلزاعي وكان له عهد ،فقد خطب النيب-صلی هللا عليه وسلم -وقال" :لو قتلت مسلماً
بكافر لقتلته به" .مث قال عليه السالة والسالم" :ال يقتل مسلم بكافر وال ذو عهد يف عهده".
فأشار النيب عليه الصالة والسالم ،بقوله" :ال يقتل مسلم بكافر" إلی عدم االقتصاص من اخلزاعي القاتل
ابملعاهد الذي قتله 46.واملعاهد هنا هو الكافر املستأمن ألن عقد الذمة مل يشرع إال بعد فتح مكة ،وإمنا الذي كان قبل
ذلك بني النيب  -صلی هللا عليه وسلم  -وبني املشركني عهود إلی مدة ،وال علی أهنم داخلون يف الذمة .فكان قوله
عليه الصالة والسالم ،يوم فتح مكة" ،ال يقتل مسلم بكافر" منصرفا إلی املستأمنني ال إلی الذميني ألنه مل يكن يف ذلك
47
الوقت ذمي ينصرف إليه الكالم.
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القول الراجح يف مسألة قتل املسلم ابملستأمن:
أما قتل املسلم ابملستأمن فقد قال به أبو يوسف ،خمالفا أئمة احلنفية اآلخرين ،فحجته أن عصمة املستأمن
اثبتة وقت القتل ،وهذا يكفي لوجوب القصاص علی قاتله حتی لو كان مسلما .وحجة أئمة احلنفية اآلخرين وهم يف
هذه املسألة مع اجلمهور ،وهي أن املستأمن غري حمقی الدم علی التأبيد ،وإمنا عصمته موقتة إلی غاية مقامه يف دار
48
اإلسالم ،فال مساواة بينه وبني املسلم يف صفة حقن الدم فال جيب القصاص.
واحلق أن حجة أيب يوسف قوية جديرة ابلنظر والتأمل ،ال سيما علی مقتضی مذهب األحناف ،وكان ينبغي
أن يكون قوله هذا هو قوهلم مجيعا ،ألهنم مل أيخذوا بشرط املساواة يف الدين لوجوب القصاص ،وإمنا اشرتطوا املساواة
يف العصمة .والعصمة ينبغي أن ينظر إليها عند وقوع اجلرمية ،فما دام املقتول وقت قتله معصوم الدم ،فهذا يكفي لتحقيق
املساواة بينه وبني القاتل يف العصمة .إذ ال يلزم لتحقق هذه املساواة النظر إلی ما قد عسی أن يكون عليه حال القتيل
يف املستقبل من جهة بقاء عصمة أو وزواهلا .فالذمي قد تزول عنه عصمة يف املستقبل ويصري مباح الدم بنقضه عهد
الذمة ،بل واملسلم نفسه قد تزول عصمته أبن يرتد ،ومع هذا االحتمال فإن قال الذمي أو املسلم يقتل بال خالف عند
احلنفية وبغض النظر عن هذه اإلحتماالت .فإذا كان األمر هكذا فليكن نفسه ابلنسبة للمسأمن ، ،فينظر إلی حتقق
عصمته وقت القتل فقط ،وحيث أهنا متحققة فليقتص من قاتله.
هذا وقد رجح أحد املعاصرين من هذا القول والعمل به يف الوقت احلاضر ألسباب:
"..أبن املصلحة والسياسة الشرعية تقتضيان ،يف الوقت احلاضر ،إجياب القصاص علی قاتل املستأمن حتی
لو كان القاتل مسلما .ألن هذا النهج إدعی إلی االستقرار ومنع اإلجرام وتقرير الثقة ابلدولة اإلسالمية،
وهذا كله مصلحة مؤكدة للدولة فيجوز بناء علی هذا ،األخذ بوجوب القصاص علی املسلم إذا قتل
49
مستأمنا"..
ومما تقدم ،يرتجح عنده قتل املسلم ابملستأمن ،إما علی سبيل القصاص وإما علی سبيل السياسة الشرعية ،وهذا
ما تقضي به متطلبات عصران احلاضر.
 -3عقوابت االعتداء علی غري املسلمني فيما دون النفس:
ونقتصر – فيما يلي  -علی ذكر بعض الفروع الفقهية ذات الصلة ابملوضوع بغية التمثيل دون تفصيل:
هذا ووجوب القصاص فيما دون النفس إذا ما حتققت شروط القصاص علی اختالف بني الفقهاء يف هذه
الشروط والواقع أن الشريعة اإلسالمية يف تشريعها القصاص يف هذه اجلرائم سارت علی هنجها يف مبدأ القصاص فاألصل
الذي أخذت به هو " :ىو ىجىزاءُ ىسيِّئى ٍة ىسيِّئىةٌ ِمثْـلُ ىها" ،50فيجب أن ينال اجلاين من اجلزاء مثل ما فعله هو يف اجملين عليه كلما
كانت املماثلة ممكنة.
صرح احلنفية أبن دية غري املسلمني  -الذميني واملستأمنني – أهل الكتاب أو غريهم كدية املسلم ودية املرأة
51
عزوجل :
علی النصف من دية الرجل وهو قول الزيدية وسفيان الثوري .ودليلهم قول هللا ّ
ص َّدقُوا فىإِ ْن ىكا ىن ِم ْن قىـ ْوٍم ىع ُد ٍّو لى ُك ْم
" ىوىم ْن قىـتى ىل ُم ْؤِمنًا ىخطىأً فىـتى ْح ِر ُير ىرقىـبى ٍة ُم ْؤِمنى ٍة ىوِديىةٌ ُم ىسلَّ ىمةٌ إِ ىىل أ ْىهلِ ِه إَِّال أى ْن يى َّ
ِ ِ 52
اق فى ِديىةٌ ُم ىسلَّ ىمةٌ إِ ىىل أ ْىهله"
ىوُه ىو ُم ْؤِم ٌن فىـتى ْح ِري ُر ىرقىـبى ٍة ُم ْؤِمنى ٍة ىوإِ ْن ىكا ىن ِم ْن قىـ ْوٍم بـىْيـنى ُك ْم ىوبـىْيـنىـ ُه ْم ِميثى ٌ
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والدية إسم ملقدار معلوم من املال بدال من نفس احلر ،ألن الدايت كانت معروفة بينهم قبل اإلسالم وبعده
فرجع الكالم إليها يف قوله تعالی " :ىوىم ْن قىـتى ىل ُم ْؤِمنًا ىخطىأً فىـتى ْح ِر ُير ىرقىـبى ٍة ُم ْؤِمنى ٍة ىوِديىةٌ ُم ىسلَّ ىمةٌ إِ ىىل أ ْىهلِ ِه" مث ملا عطف عليه
اق فى ِديىةٌ ُم ىسلَّ ىمةٌ إِ ىىل أ ْىهلِ ِه" ،كانت هذه الدية هي الدية املذكورة أوال،
قوله تعالی  " :ىوإِ ْن ىكا ىن ِم ْن قىـ ْوٍم بـىْيـنى ُك ْم ىوبـىْيـنىـ ُه ْم ِميثى ٌ
إذ لو مل تكن كذ لك ملا كانت دية ،ألن الدية إسم ملقدار معلوم من املال بدال من نفس احلر ال يزيد وال ينقص ،وقد
كان مقد ارها معروفا عند الناس قبل اإلسالم فوجب أن تكون الدية املذكورة للكافر هي اليت ذكرت للمسلم .وحيث
أن املسلم ديته کاملة فيجب أن تكون دية غري املسلم املعاهد كاملة أيضا .ولوال أن ذلك كذلك لكان اللفظ جممال
53

مفتقر إلی البيان ،وليس األمر كذلك.
وصرحوا يف دية اجلنني أنه إذا سقط ميتا ،بسبب اجلناية علی أمه ،وجب فيه غرة 54.وهي نصف عشر دية
ّ

الرجل أو عشر دية املرأة أي مخسمائة درهم55.وهذا سواء كان اجلنني حمكوما إبسالمه أو بكفره ،ألن دية غري املسلم
عند األحناف دية املسلم .فتكون دية اجلنني غري املسلم كدية اجلنني املسلم ،وهي عشر دية أمه ،إبعتبار أن دية املرأة
غري املسلمة كدية املرأة املسلمة.
ويف إطار عقوابت جرمية القتل ذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة إلی وجوب الكفارة علی القاتل املسلم إذا قتل
56
ذميا أو مستأمناً.
صرح الفقهاء يف ابب الديّة واألرش أن اإلسالم ليس بشرط يف وجوب الدية يف النفس ال يف جانب اجلاين وال
ّ
يف جانب اجملين عليه .وكذلك احلال ابلنسبة لوجوب الدية الكاملة أو األرش يف اجلناايت علی ما دون النفس ،فال
يشرتط اإلسالم ال يف اجلاين وال يف اجملين عليه.
فإذا لزمت املسلم أو الذمي أو املستأمن من الدية الكاملة بسبب اإلعتداء علی ما دون النفس ،كما لو قطع
أحدهم يدي إنسان معصوم الدم ،فإن الدية يتحدد مقدارها ابلنظر إلی صفة اجملين عليه من كونه مسلما أو غري مسلم.
57
فإن كان اجملين عليه مسلما فديته دية املسلم يف النفس ،وإن كان غري مسلم فديته دية غري املسلم يف النفس.
أما إذا کانت اجلناية علی ما دون النفس تستوجب األرش املقدر ،كما يف قطع اليد أو اإلصبع أو قلع السن،
فإن األرش يتحدد ابلنسبة إلی الدية الكاملة للمجين عليه مسلما كان أو غري مسلم ،ألن القاعدة عند الفقهاء هي أن
أروش جراحات غري املسلم تكون ابلنسبة إلی ديته ،كما أن أروش جراحات املسلم تكون ابلنسبة إلی ديته .وهذا ما
صرح به الشافعية واحلنابلة واملالكية واإلابضية .وهو مذهب احلنفية أيضا إال أنه ال اختالف عندهم بني أرش املسلم
ّ
58
وغري املسلم لتساوی ديتهما يف النفس ،بل قالوا أن أرش املسلم وغري املسلم سواء.
وأخريا ،كما أن عصمة نفس اإلنسان مطلوب يف الشريعة اإلسالمية ،فيجب القصاص بسبب اجلناية عليها،
وجيب التعزير أو األروش على جناية فيما دون النفس للحفاظ على تشريفها وكرامتها وكرامة أعضائها واستمرارية اإلفادة
هبا .والنفس اإلنساين مركز تكليف األحكام اإلهلي ،وال يتحقق هذا املقصود إال إذا عُصم عن اجلناية عليها اجلناية غري

املشروعة.
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املطلب الثالث :مقصد حفظ العقل وأثره يف أحكام العالقات الدولية
مفهوم حفظ العقل:
59
فضل هللا تعاىل اإلنسان ابلعقل على سائر املخلوقات ،وبه
العقل لغة :االدراك ،واإلحاطة ابلشيء .ولقد ّ

كلفه بعبادته وطاعته .فالعقل قوة إدراكية يف اإلنسان اليت يستطيع هبا إدراك العلوم وحتصيل املعارف.

أجل نعم هللا تعاىل إذ يرشد اإلنسان إىل التوحيد واإلميان ،وبه محل اإلنسان أمانة التكليف اإلهلي
والعقل من ّ

من جهة وبه كان خليفة هللا يف أرضه من جهة أخرى ،قال القرطيب:

"والصحيح الذي يعول عليه أن التفضيل إمنا كان ابلعقل الذي هو عمدة التكليف .،وبه يعرف هللا ويفهم
كالمه ،ويوصل إىل نعيمه وتصديق رسله ،إال أنه ملا مل ينهض بكل املراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت
الكتب .فمثال الشرع الشمس ،ومثال العقل العني ،فإذا فتحت وكانت سليمة رأت الشمس وأدركت
تفاصيل األشياء ،..وقد جعل هللا يف بعض احليوان خصاال يفضل هبا ابن آدم أيضا ،كجري الفرس ومسعه
60
وإبصاره ،وقوة الفيل وشجاعة األسد وكرم الديك .وإمنا التكرمي والتفضيل ابلعقل كما بيناه".
يكون احلفاظ على العقل من جانب الوجود عن طريق العلم ونشره وتعليمه واحلث على القراءة والتأمل والتفكر
يف الكون ،فبه ينتمي العقل ويساعد يف معرفة اخلالق للكون .والنصوص اليت حترض على العلم أكثر من أن تساق يف
61
ِ
ِ
ب ِزْدِين
ين ىال يـى ْعلى ُمو ىن" وقوله تعاىل " :ىوقُ ْل ىر ِّ
ين يـى ْعلى ُمو ىن ىوالَّذ ى
هذا املقام ،ولكن حسبنا قوله تعاىل" :قُ ْل ىه ْل يى ْستى ِوي الَّذ ى
62
عِلْ ًما"
وأما حفظه من جانب العدم فيكون حبفظه من أن يدخل عليه خلل يفضي إىل فساده ،ودخول اخللل على
عقل الفرد مفض إىل فساد جزئي ،ودخوله على عقول اجلماعات وعموم األمة أعظم .من رأسها حترمي املسكرات
ومقاومة اجلهل والسحر والشعوذة والدجل للحفاظ على العقل وصلوحيته ،وكل ذلك مما ال بد للحفاظ على العقل

وكماله وألن يلعب دورا أساسيا يف فهم الشرع وتطبيقه يف احلياة اإلنسانية.
وفيما يلي منوذج حفاظ العقل اإلنساين من جانب الوجود والعدم متواليا.
أثر حفظ العقل يف أحكام العالقات الدولية
 -1فداء أسرى العدو ابلتعلّم وتفضيل العلم على منافع أخرى:
لقد حث اإلسالم على طلب العلم ففيه مترين العقل على إدراك احلقائق ،وبذلك تؤخذ املعارف والعرب .ولقد
ثبت عن النيب ﷺ -ما حيث على طلب العلم وحصول املعرفة عن خمتلف فنون احلرب واألسلحة واإلعمار واأللسنة
وغري ذلك -من قول وعمل .وفرض على كل مسلم أن يقوم بواجب حصول العلم ألن فيه تقومي العقل ،واعتربه ضالة
64
املؤمن أىن وجدها أخذها 63 ،وانتفع من عبدهللا بن أريقط يوم اهلجرة وكان خريتا ماهرا.
ومن أمثلة انتفاع أسرى العدو لتعليم املسلمني يف أحكام احلرب انتفاع النيب ﷺ من أسرى بدر يف تعليم أطفال
الصحابة القراءة والكتابة .فمن أسرى بدر ممن كانوا يعرفون القراءة والكتابة ،فكان النيب ﷺ يفتدي هؤالء األسرى أبن
65
يعلّم كل منهم عشرة من غلمان املدينة املنورة.
ومن أبرز مقاصد حصول العلم يف كتاب هللا عز وجل حترير الفكر اإلنساين عن ظلمات اجلهل وفساد األوهام
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ليكون العقل اإلنساين حرا ساملا يتدبر يف ملكوت السماوات واألرض.
-2حترمي بيع اخلمور يف أمصار املسلمني:
إن الشريعة االسالمية جعلت للعقل قدرا مل ينله يف الشرائع املاضية  ،وهي أحرص الشرائع قدرا يف رعايته
وحفظه .فالعقل هو امليزة اليت فضل اإلنسان على غريه ،ومصلحة كلية جتب احملافظة عليها ،قال الزحمشري:
كرمه هللا ابلعقل ،والنطق ،والتمييز ،واخلط ،والصورة احلسنة والقامة املعتدلة ،وتدبري
"قيل يف تكرمة ابن آدمّ :
أمر املعاش واملعاد".

66

واعترب العقل أصال من األصول اليت اتفقت الشرائع على وجوب احملافظة عليها من اإلزالة أو اإلضعاف .ومن
أجل ذلك حرمت الشرائع املسكرات لسالمة العقل ومحايته 67.والشريعة مل حترم املسكرات من أجل محاية العقل فحسب،
وإمنا حلماية اجلسم  ،ومحاية االفراد واجلماعة واألمة ،ملا يرتتب على شرهبا من أضرار.
أنيت هنا تفريع فقهي عن بيع اخلمور يف أمصار املسلمني ،يقول اإلمام حممد يف ابب "ما ىال ي ُكو ُن ِأل ْىه ِل ا ْحلر ِ
ب
ى ى ى
ىْ
ِمن إح ىد ِ
اث الْ ىكنىائِ ِ
س ىوالْبِيى ِع ىوبـىْي ِع ا ْخلُ ُموِر":
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ىار
ك الْ ىم ْو ِض ِع فىإِ َّهنُ ْم ميُْنىـعُو ىن م ْن ذىل ى
ور ىوا ْخلىنىا ِز ىير ىع ىالنيىةً ِيف ذىل ى
"وىك ىذل ى
ك ،بـى ْع ىد ىما ى
ك إ ْن ىكانُوا يىبيعُو ىن ا ْخلُ ُم ى
ى
ِ
ِ
ف يـْن ِشئُونىه وقى ْد بـيَّـنَّا ِيف الْمبس ِ
ِ
ِ
وط أ َّ
َّ
ىن أ ْىه ىل ال ِّذ َّم ِة ميُْنىـعُو ىن ِم ْن إظْ ىها ِر بـىْي ِع
ر
ص
ت
ا
ذ
ه
ىن
ا.أل
ر
ص
م
ع
ض
و
م
ل
ا
ك
ْ
ى
ى ى ى ُّ ٌ ُ ُ ى ى
ذىل ى ى ْ ُ ْ ً
ىْ ُ
ِ
ِ
ِِ
ُّه ىرةِ ىوالظُّ ُهوِر".
ني ،ىوِم ْن ْإد ىخ ِال ذىل ى
صار الْ ُم ْسلم ى
صا ِر ىعلىى ىو ْجه الش ْ
ك ِيف ْاأل ْىم ى
ا ْخلُ ُموِر ىوا ْخلىنىا ِزي ِر ِيف أ ْىم ى
مث ذكر ما فيه من املصاحل الدينية فينقل قول أمري املؤمنني عمر وعلي بن أيب طالب رضي هللا عنهما:
ِ
اَّلل عْنـهما  :-وِأل َّ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ني
صا ِر الْ ُم ْسلم ى
ى
ىن ىه ىذا ف ْس ٌق ،ىوِيف إظْ ىها ِر الْف ْس ِق ِيف أ ْىم ى
"ه ىك ىذا نُق ىل ىع ْن عُ ىم ىر ىو ىعل ٍّي  -ىرض ىي َُّ ى ُ ى ى
68
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني".
است ْخ ىف ٌ
اه ْم عىلىى أى ْن يى ْستىخ ُّفوا ابلْ ُم ْسلم ى
صا ىحلْنى ُ
ْ
اف ابل ّدين ،ىوىما ى
قد يقال إن اخلمور أصبحت يف زمننا جتارة راحبة جتذب دخال ماليا عظيما خلزانة الدولة ،وعن طريق فرض
الضرائب على األجانب على استريادها ،أو طريق ترغيب السائحني يف ارتياد البالد .فينبغي جلب هذا املورد اهلام .مث
إن الدولة قد يقيم هبا لألجانب ألن هلم حق جلب ما يطلبونه من مخور.
وقد أجابه الدكتور يوسف العامل أبن دفع املضار مقدم على جلب املنافع .وقد ثبت على العامل أن له مضرة
ابلبدن والعقل ،ومفسدة لعالقات اجلماعة ،وتصد عن ذكر هللا وعن الصالة ،وكما قرر الفقهاء أن احملافظة على مصلحة
69

الدين والنفس والعقل مقدمة على حفظ املال وكسبه.
مث إن املصاحل ال تعترب إال إذا كانت اثبتة ابلنصوص الشرعية ،وكل مصلحة تعارض نصا صرحيا تعترب ابطال
إبمجاع املسلمني .فحرمة اخلمر شراب وجتارة جممع عليه  ،وجاءت النصوص القرآنية والسنة الصرحية يف بيان ذلك ،وعليه
70
فإنه ال جيوز اعتبار املصلحة املالية املزعومة.
أما ابن األجانب هلم حق االسترياد ما يطلبونه من اخلمور فهذا مقيد بعدم احلاق الضرر ابملسلمني ،فاهنم ال
جيوز هلم ذلك .وبيانه؛ ما روى ابن القيم رمحه هللا يف ضمن أموال التجارة للحريب إذا دخل يف دار اإلسالم و وجوب
مقدار العشر عليه ،فقال:
يب ِأبىم ٍ
ان ُمطْلى ٍق أ ُِخ ىذ ِمنْهُ الْعُ ْش ُر ىال يـُىز ُاد ىعلىْي ِه ،..ىولى ِو َّاجتىىر ِاب ْخلى ْم ِر ىوا ْخلِنْ ِزي ِر ىوىما ىْحي ُرُم ىعلىْيـنىا،
"وإِذىا ىد ىخ ىل ا ْحلىْرِ ُّ ى
ى
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ِ
ِ
ِ
فىـروى ابن ىانفِ ٍع ىعن مالِ ٍ
ك
يف ِم ْن ِخيىانىتِ ِه ْم ِيف ذىل ى
ك :يىْرتُُكونىهُ ىح ََّّت يىبِيعُوهُ فىـيُـ ْؤ ىخ ُذ م ْنـ ُه ْم عُ ْش ُر الث ىَّم ِن ،فىإِ ْن خ ى
ْ ى
ىى ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ني اليت ىال ذ َّمةى ف ىيها.
ني .قى ى
ال ابْ ُن ىانف ٍع :ىوذىل ى
ُجع ىل ىم ىع ُه ْم أىم ٌ
صار الْ ُم ْسلم ى
ك إذىا ىجلىبُوهُ إ ىىل أ ْىهل ال ّذ َّمة ىال إ ىىل أ ْىم ى
ِ
ِ
اضح ِة " لِعب ِد الْملِ ِ
اق ِْ
ك بْ ِن ىحبِ ٍ
يب ِخبى ْم ٍر أ ْىو ِخْن ِزي ٍر أ ىىر ى
يب :إِذىا نـىىزىل ا ْحلىْرِ ُّ
ام ا ْخلى ْم ىر ىوقىـتى ىل ا ْخلْن ِز ىير ىوىملْ
اإل ىم ُ
ىوِيف " الْ ىو ى ىْ ى
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يـُْن ِزْهلُْم ىم ىع بـى ىقائِ ِه ىما".
فقوله أبن يقرر عليهم أمني يراعي شرائهم وأيخذ العشر ..يبني أبن قيام األمني ملنعهم اإلغراء أقل خطرا و شأان
من أن يبيعوا اخلمر أو اخلنزير يف أمصار املسلمني .فلذلك ،ذكر بعده أنه إذا ابعومها يف أماكن املسلمني خاصة فال
يؤذن هلم ذلك ،ويضيّع إذا وجد منهم ذلك  ،ألننا لسنا مبفرضني أن أنخذ ذمة هلم يف بيعهم اخلمور يف بالدان .وحكى
القرايف إمجاع حترمي اخلمر يف الشرائع املاضية عندما يتكلم عن الكليات اخلمس ،يقول:
"حكى الغزايل وغريه إمجاع امللل على اعتبارها ،وأن هللا تعاىل ما أابح النفوس وال شيئاً من اخلمس املتقدمة
يف ملة من امللل ،وأن املسكرات حرام يف مجيع امللل وإن وقع اخلالف يف اليسري الذي ال يسكر ،ففي
72
اإلسالم هو حرام ،ويف الشرائع املتقدمة حالل ،أما القدر املسكر فحرام إمجاعاً من امللل"..

املطلب الرابع :مقصد حفظ النسل وأثره يف أحكام العالقات الدولية
مفهوم حفظ النسل:

ونسل نسال -من ابب ضرب -أي كثر نسله ،و تناسلوا توالدوا.
معىن النسل لغة :الولد  ،ى
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وحفظ النسل معناه :القيام ابلتناسل املشروع عن طريق العالقاة الزوجية املشروعة .وحفظ العرض معناه :صيانة
الكرامة والع ّفة ،ومعناه كليا :حفاظ كل ما يؤثر على العرض والنسل و األسرة وبنائِها وصلتها بتحقيق التناسل املشروع
74

يف دين هللا عز وجل ،ومنع كل ما يُضعف ذلك.
إن الشريعة ع ّدت رعاية األوالد واحلفا ظ عليه مقصدا شرعيا وأوجبه إلعمار األرض واالستخالف ،ومنع عن
التبتل والرهبانية والزهد عن النسل ،فقال النيبﷺ" :النكاح من سنيت" .75وقال:
"أما و ٰاَّلل إين ألخشاكم هلل وأتقاكم له ،لكين أصوم وأفطر ،وأصلي وأرقد ،وأتزوج النساء ،فمن رغب عن
76
سنيت فليس مين".
وفيه دليل على أن الرهبانية ممنوعة ألهنا تنايف معىن االستخالف.

أما احلفاظ على النسل من جانب الوجود فيكون عن طريق تشريع الزواج والرتغيب فيه ،كما قال عليه الصالة
والسالم:
"وأتزوج النساء ،فمن رغب عن سنيت فليس مين".77
وأما احلفاظ عليه من جانب العدم فيكون عن طريق حترمي الزىن واللواط والقذف ،وتشريع العقوبة عليها .قال
ابن عاشور:
"وأما حفظ األنساب -ويعرب عنه حبفظ النسل -فقد أطلقه العلماء ومل يبينوا املقصود منه ،وحنن نفصل
القول فيه .وذلك أنه إن أريد به حفظ األنساب أي النسل من التعطيل فظاهر عده من الضروري ،ألن
النسل هو خلفة أفراد النوع .فلو تعطل يؤول تعطيله إىل اضمحالل النوع وانتقاصه ،كما قال لوط عليه
85
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السالم لقومه :وتىـ ْقطىعُو ىن َّ ِ
يل 78،على أحد التفسريين ،فبهذا املعىن ال شبهة يف عده من الكليات..ألنه
ى
السب ى
يعادل حفظ النفوس ،فيجب أن حتفظ ذكور األمة من االختصاء مثالً ،ومن ترك مباشرة النساء ابطراد
تفشي إفساد
العزوبة وحنو ذلك .وأن حتفظ إانث األمة من قطع أعضاء األرحام اليت هبا الوالدة ،ومن ِّ
احلمل يف وقت العلوق"
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أثر حفظ النسل يف أحكام العالقات الدولية
 -1جرائم االعتداء علی األعراض:
مل يشرتط الفقهاء لوجوب حد الزنی علی املسلم أن يكون زانه مبسلمة .وإمنا الذي اشرتطوه ،إلقامة حد الزنی
عليه ،هو أن يطأ الرجل إمرة حمرمة عليه من غري عقد وال شبهة له يف الوطء أو العقد 80.وهذا يف احلقيقة أمر مفهوم
ألن الزنی حرام وال حيل للمسلم أن يطأ إمرأة إال بنكاح أو ملك ميني ،فال يباح للمسلم أن يزين ،فإذا زنی ،أقيم عليه
احلد سواء كان املزنی هبا مسلمة أو ذمية أو مستأمنة .ومع ذلك فقد صرح بعض الفقهاء أبن املسلم إذا زنی مبستأمنة
81
َّ
حد حد الزنی.
ونظرة الشريعة اإلسالمية إلی جرمية الزنی أشد وأصح من نظرة القوانني الوضعية إليها ،ألن الزنی جرمية خطرية
ال يصح اعتبارها من األمور الشخصية اليت ال متس مصلحة اجملتمع ،فهي تضر مبصلحته وتؤثر يف كيان األسرة اليت هي
اخللية األولی يف بناء اجملتمع ،وعلی أساس نظرة الشريعة هذه جاءت عقوبة الزنی مؤثرة رادعة كافية للزجر ومنع اإلنسان
من الوقوع يف هذه اجلرمية إذا ما دعته إليها نفسه ابتغاء لذة حمرمة عاجلة.

82

-2عقوبة املسلم إذا قذف ذمي ا أو مستأمن ا:
إن من شروط حد القذف علی القاذف أن يكون املقذوف حمصناً ،وأن من شروط اإلحصان عند اجلمهور
اإلسالم ،وليس هذا بشرط عند الظاهرية ،وهلذا قالوا حيد املسلم حد القذف إذا قذف ذميا أو مستأمنا ،وال حيد علی
رأي اجلمهور وإمنا عليه التعزير ،ولكن علی رأي سعيد بن املسيب وإبن أيب ليلی إذا قذف املسلم ذمية وهلا ولد مسلم،
83

فعليه يف هذه احلالة حد القذف.
وإذا قذف املسلم ذميا أو مستأمنا بغري الزنی ،مما يدخل يف دائرة السب والشتم ،فإن املسلم يعزز ألن الشتم
إيذاء ليس له عقوبة مقدرة فيجب فيه التعزير .وقد صرح احلنفية بتعزير املسلم إذا شتم ذميّاً 84،ويقاس املستأمن علی

الذمي يف تعزير شامته ،ألن املستأمن ال يباح إيذاؤه.
شرع اإلسالم ما فيه رمحة لغري املسلمني ومثاله يف
ويف ابب الوالية التابعة لألنكحة ذات الصلة ب حفظ النسل ّ
صرح احلنفية أبن اختالف الدين
ابب الوالية علی الصغري يف سن معينة والقيام علی شؤونه فيها من تربية وحضانة فقد ّ
ال يؤثر يف حق احلضانة للنساء إذا ما توافرت الشروط الالزمة يف املرأة احلضانة سواء أكانت أما أم غريها ،وهلذا قال
احلنفية إن الذمية أحق ابلصغري املسلم ،إذا ما توافرت فيها شروط احلضانة ،فهي يف هذا احلق كاملسلمة .وعللوا ذلك
أبن الشفقة املطلوبة يف احلضانه علی احملضون ال ختتلف إبختالف الدين .وعلی هذا فحضانة النساء للصغري تثبت بني
املسلمني وغري املسلمني ،كما تثبت بني غري املسلمني فيما بينهم.
قال غري احلنفية ،كاحلنابلة والشافعية والشيعة اإلمامية والزيدية ،ال جتوز حضانة غري املسلم للمسلم .واحتجوا
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أبن احلضانة والية كوالية النكاح ،فال تثبت لغري املسلم علی املسلم ،وأبن احلضانه إذا مل تثبت للمسلم الفاسق فعدم
ثبوهتا لغري املسلم أولی ألن ضرر املخالفة مل تثبت للمسلم الفاسق فعدم ثبوهتا لغري املسلم أولی ألن ضرر املخالفة يف
الدين أكثر من ضرر الفسق ملا يف املخالفة يف الدين من الفتنة عن دين اإلسالم ،وأبن احلضانة إمنا تثبت ملصلحة الصغري
فال تشرع علی وجه فيه تفويت هذه املصلحة وجتلب أعظم الضرر علی الصغري يف دينه .ومل يستثنوا من قوهلم هذا أما
85
وال غريها ،وأما إذا كان احملضون غري مسلم ،فقد قالوا جبواز احلضانة لغري املسلم.
والقول الراجح هو قول احلنفية -عدا ما رجحناه فيما يتعلق حبق العصبه يف احلضانة -نظرا ملا استدل به
األحناف ،وألن خوف الفتنة علی الصغري يف دينه منتفية ابلقيود اليت اشرتطها احلنفية لثبوت حضانة غري املسلمة للصغري
املسلم .ومما يؤيد هذا الول الذي ذهب إليه األحناف ما جاء يف احلديث الشريف الذي اخرجه النسائي عن عبد احلميد
بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن سنان :أنه أسلم وأبت إمرأته أن تسلم فجاء إببن هلما صغري مل يبلغ ،فأجلس النيب
صلی هللا عليه وسلم األب ههنا واألم ههنا ،مث خريه وقال" :اللهم اهده ،فذهب إلی أبيه".
فقد أخرج هذا احلديث أبو داؤد هبذا السند عن رافع بن سنان:
"انه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النيب صلی هللا عليه وسلم ،فقالت :ابنيت وهي فطيم ،وقال رافع:
ابنيت .فأقعد النيب صلی هللا عليه وسلم األم انحية ،واألب انحية ،وأقعد الصيب بينهما ،وال هلما :ادعواها
فمالت الصبية إلی أمها ،فقال عليه السالم :اللهم اهدها ،فمالت إلی أبيها فأخذها".
خري الصغري املسلم بني أمه الكافرة وبني
وجه الداللة هبذا احلديث الشريف هو أن النيب صلی هللا عليه وسلم ّ
خريه النيب صلی
أبيه املسلم ،ولو مل يكن ألمه الكافرة حق يف احلضانة وأنه جتوز حضانتها للمسلم ،ولو أهنا كافرة ،ملا ّ
86
هللا عليه وسلم بينهما.

املطلب اخلامس :مقصد حفظ املال وأثره يف أحكام العالقات الدولية
مفهوم حفظ املال:
ك.
مالُ ى

يعترب املال ما يقبل التملك سواء كان عينا أو منفعة ،ويقال :ملت ىمت ُ ِ
ت :كثـُىر
استى ىم ْل ى
لت و ىمت َّو ى
ال ،وم ى
ُ ى
لت ،و ْ
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احلاجة.

ومعىن املال يف اصطالح الفقهاء قريب ملا يف اللغة فهو عندهم :ما مييل إليه الطبع ،وميكن ادخاره يف وقت

88

وله قسمان :متقوم؛ وهو ما ال يباح للمسلم االنتفاع به وال متلكه ،كاخلمر واخلنزير وحنومها ،لعدم مشروعيتهما.
وغري متقوم؛ هو عكس ذلك ،فهو مال مصون حمرتم ،ويلزم الضمان على تلفه.
إن املال من الضرورات اليت تقوم هبا احلياة ،لذا أمر الشارع بتحصيل املال لتلبية احلاجات اليت ال بد من قضائها،

س
فجاءت الشريعة ابحلث على الكسب وطلب الرزق ما يكفي حلاجات نفسه ومن يعول .قال عز وجل " :ىوىال تىـْن ى
ِ ِ 90
89
نى ِ
ك ِم ىن ُّ
اَّلل"،
ضل َّ
الدنْـيىا" ،و"ابْـتىـغُوا ِم ْن فى ْ
صيبى ى
فعن علقمة عن عبد هللا رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا ﷺ" :طلب كسب احلالل فريضة بعد الفريضة"

91

وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة ووقائع السرية العطرة ومآثر السلف على أتكيد هذا املعىن ،وقد نقل ابن
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حزم االتفاق على ذلك بقوله:
"وأمجعوا أن اكتساب املرء من الوجوه املباحة مباح..واتفقواأن كسب الْ ُقوت من الوجوه الْ ُمبىاحة لىه ولعياله
92
فرض إذا قدر على ذىلِك".

يكون احلفاظ على املال من جانب الوجود فيتم عن طريق تداول املال وإبعاده عن مواطن النزاع واخلصومة
93
ِ ِ
ِ
ىج ٍل ُم ىس ًّمى فىا ْكتُـبُوهُ"،
والتضرر ،والعدل فيه بوضعه موضعه الذي وجد من أجله  ،قال تعاىل" :إذىا تى ىدايـىْنـتُ ْم ب ىديْ ٍن إ ىىل أ ى
94
وقال تعاىل" :والَّ ِذين إِذىا أىنْـ ىف ُقوا ىمل يس ِرفُوا وىمل يـ ْقرتوا وىكا ىن ب ِ
ك قىـ ىو ًاما".
ني ذىل ى
ْ ُ ْ ى ْ ى ُُ ى ىْ ى
ى ى
95
وأما حفظه من جانب العدم فعن طريق حترمي السرقة واحلرابة ،وتشريع العقوبة عليهما.
فلما كان املال من الضرورات اليت تقوم هبا احلياة ،وملا كان حفظه من املقاصد الضرورية من وراء التكاليف
ّ
الشرعية ذات الصلة به متّ تطبيق هذا املقصد الضروري يف عملية االستنباط يف املعامالت املالية لدی الفقهاء وإليكم
بعض ماله صلة أبحكام العالقات الدولية.

أثر حفظ املال يف أحكام العالقات الدولية
-1مشروعية العقود واملعاهدات املالية مع غري املسلمني:
صرح احلنفية أبن املستأمنني يف دار اإلسالم مبنزلة الذميني يف املعامالت والذمي كاملسلم يف التزامه أحكام
97
اإلسالم فيما يرجع إلی املعامالت ألنه من أهل داران 96.ويف معامالهتم املالية والتجارية كاملسلمني إال ما استثنی.
ومل يكتف احلنفية بذكر القاعدة العامة يف أحكامهم يف دار اإلسالم وأهنم فيها كاملسلمني؛ بل ذكروا هذه
املساوات يف أثناء كالمهم عن أنواع املعامالت املالية من ذلك ما قالوه يف ابب اإلجارة :إن إسالم العاقدين ليس بشرط
أصال ،فتجوز اإلجارة واالستئجار من املسلم واملستأمن والذمي ألن عقد اإلجارة من عقود املعاوضات فيملكه املسلم
98
والكافر مجيعا كالبياعات.
ويف ابب الشفعة يرى احلنفية والشافعية أبن إسالم الشفيع ليس بشرط لوجوب الشفعة فيثبت للذمي علی
املسلم ألهنا حق التملك علی املشرتي مبنزلة الشراء منه والكافر واملسلم يف ذلك سواء .وقد قضی القاضي شريح ابلشفعة
لذمي علی مسلم فكتب إلی عمر رضي هللا عنه فأجازه ،وكان ذلك مبحضر من الصحابة رضوان هللا عنهم فيكون
99
إمجاعا.
ويف ابب املزارعة واملضاربة قال احلنفية جبوازمها حتی مع املستأمن 100.يفسر الشافعية معنی الصغار الوارد يف
ٍ
ِ
صاغِ ُرو ىن" ،101أبنه جراين حكم اإلسالم عليهم يف حقوق اآلدميني
قوله تعالیَّ " :
حَّت يـُ ْعطُوا ا ْجل ْزيىةى ىع ْن يىد ىوُه ْم ى
واملعامالت والعقوابت.
102
أجاز املالكية للذمي اإلحياء فيما بعد عن العمران ،أما فيما قرب فقد قال بعضهم ابجلواز أيضا إبذن اإلمام.
الوصية واملرياث:
الوصية واملرياث جيمعهما معنی واحد وهو أن كال منهما تصرف علی وجه الرب يف مال اإلنسان ،وإن اختلفا
يف أن املرياث بر لألقربني بعد املوت مبقتضی وصية هللا ،والوصية تصرف علی وجه الرب مطلقا مضاف إلی ما بعد املوت
103
مبقتضی وصية اإلنسان نفسه.
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تصح الوصية من املسلم للذمي ملا روي أن صفية بنت حيي رضي هللا عنها أوصت ألخيها اليهودي أبلف
دينار ،وألن اهلبة جتوز للذمي فتجوز الوصية له كاملسلم.
وكذلك تصح وصية املسلم أو الذمي للمستأمن بل وحتی للحريب يف دار احلرب .واحتجوا جلواز الوصية للحريب
وللمستامن مبا روي أن النيب صلی هللا عليه وسلم أعطی حلة لعمر بن اخلطاب رضي هللا عنه فبعثها عمر إلی أخ له
مشرك مبكة .،ومكة يومئذ دار حرب ،واحتجوا أيضاً مبا روي عن أمساء بنت أيب بكر أهنا وصلت أمها املشركۃ ملا

جاءهتا ،وكانت حربية ،بعد أن سألت أمساء رسول هللا صلی هللا عليه وسلم عن جواز صلتها ،فأجاز هلا ذلك .فدل
هذا اخلرب علی جواز صلة احلريب ،والوصية صلة فتجوز له أيضا.
وخيضع الذمي يف وصيته لألحكام اليت خيضع هلا املسلم .فلو أوصی لورثه أو أوصی ألجنيب أبكثر من الثلث
104

وقف ذلك كله علی إجازة الورثة ،كما هو احلكم ابلنسبة لوصية املسلم.
وصرح احلنفية أبن إسالم املوصي ليس بشرط لصحة الوصية .وكذالک املوصی له ال يشرتط أن يکون مسلماً،
فيجوز أن يكون مسلما أو ذميا ،ولكن يشرتط أال يكون حربيا غري مستأمن 105.فيصح عند األحناف أن يوصي مسلم
أو ذمي مل ستأمن .كما تصح الوصية من مستأمن ملسلم أو لذمي أو ملستأمن ،ألن املستأمن له حكم أهل الذمة يف
املعامالت ما دام يف دار اإلسالم ،وهلذا تصح منه عقود التمليکات ويصح تربعه يف حال حياته فكذا يصح بعد مماته
106
عن طريق الوصية.
توسع احلنفية يف مسئلة عدم لزوم غري املسلمني حبكم ااالسالم يف األنكحة ومتليك اخلمر واخلنزير .فيقرؤن يف
مسائل النكاح علی أنكحتهم الفاسدة ومرد هذه االستثناءات هو الشريعة نفسها أبن نرتكهم وما يدينون 107.إال إذا
ترافعوا إلينا أو حتاكموا إلينا كان احلكم خمري بني احلكم عليهم حبكم اإلسالم.
وكذلك فقد قال احلنفية يف نفقة الزوجة الذمية علی زوجها املسلم أبن الكتابية يف استحقاق النفقة علی زوجها
املسلم كاملسلم .الستوائهما يف سبب االستحقاق وشروطه 108 .وتثبت هذه النفقة للذمية علی زوجها سواء كانت يف
109
قيد النكاح أو يف عدة جتب فيها النفقة كما هو احلكم ابلنسبة للمسلمة.

-2أتليف قلوب غري املسلمني يف املعامالت املالية
أوال :حق التمتع مبرافق الدولة وكفالة بيت املال:

الدولة اإلسالمية تكفل املسلم إذا احتاج كأن يعجز عن العمل وا شيء عنده فتعطيه من املوارد بيت املال ما
يسد به حاجته .وكفالة الدولة اإلسالمية للمحتاجني ال تقتصر علی املسلمني دون الذميني بل تشملهم أيضا ألهنم من
رعاايها ومن حقهم عليها أن ترعاهم ،قال صلی هللا عليه وسلم :
110
"كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته ،فاإلمام راع ومسؤل عن رعيته".
كما أن رعاية الذمي عند احلاجة والعوز أمر ۠يترب من الرمحة واإلحسان ،واإلسالم هو دين الرمحة واإلحسان،
ِ ِ 111
ني"
قال تعالی " :ىو َّ
اَّللُ ُِحي ُّ
ب الْ ُم ْحسن ى
112
وقال النيب صلی هللا عليه وسلم" :الرامحون يرمحهم الرمحن ،إرمحوا أهل األرض يرمحْكممن يف السمآء".
ومع هذه النصوص العامة توجد نصوص خاصة يف املوضوع تدل علی كفالة الذمي من قبل الدولة اإلسالمية.
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من ذلك ما رواه أبو عبيد ،يف كتابه األموال عن سعيد بن املسيب ،أنه قال أن رسول هللا صلی هللا عليه وسلم تصدق
113
بصدقة علی أهل بيت من اليهود فهي جتري عليهم.
وروی اإلمام حممد بن احلسن ،أن النيب صلی هللا عليه وسلم بعث إلی أهل مكة ماال ،ملا قحطوا ،ليوزع علی
فقرائهم 114.وأهل مكة كانوا آنذلك مشركني حربيني ومل يكونوا ذميني ،فأهل الذمة أولی ابلرب والرعاية من احلربيني ألهنم
من رعااي الدولة اإلسالمية.
ويف ظل هذه املعاين اإلسالمية الكرمية ،واهلدی النبوی الشريف ،سار اخللفاء الراشدون ووالة األمور وقادة
املسلمني ،فأحاطوا الذميني ابلرعاية والعناية وأشركوهم مع املسلمني يف كفالة بيت املال عند العجز واحلاجة ...فخالد
بن الوليد يف صلحه مع أهل احلرية ،يف زمن أيب بكر الصديق –رضي هللا عنه -يسجل يف صلحه هلم ما أييت:
" وجعلت هلم أميا شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من اآلفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه
يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال املسلمني .وعياله ما أقام بدار اهلجرة ودار اإلسالم"
وال شك يف أن ما ذكره خالد بن وليد يف صلحه من کفالة بيت املال للذمي العاجز كان أمرا معروفا عند
املسلمني ،وال بد أن اخلليفة أاب بكر الصديق رضي هللا عنه علمه ومل ينكره ،ومل ينقل لنا إنكار من أحد علی ما فعله
خالد فيكون إمجاعا.
وعمر بن اخلطاب يقرر أيضا هذا املعنی ،فقد روی البالذري يف اترخيه:
"إن عمر بن اخلطاب عند مقدمه اجلابية من أرض دمشق ،مر بقوم جمذومني من النصاری فأمر أن يعطوا
115

116

من الصدقات وأن جيری عليهم القوت".
ومن هذا كله نستطيع أن نقول أن الدولة اإلسالمية ملزمة ابعالة احملتاجني من أهل الذمة ،وهذا اإللزام يعترب
صورة رائعة من صور الضمان اإلجتماعي الذي طبقته الدولة اإلسالمية عمال بتعاليم اإلسالم دون التفات إلی دين
الذمي ،وعقيدته ،وابلرغم من أن الدولة اإلسالمية قامت علی أساس الدين الذي ال يدين به الذمي.
اثنيا :املرافق اخلاصة لغري املسلمني يف تصرفات مالية
جيوز لغري املسلمني ،خبالف املسلمني التصرف يف اخلمر واخلنزير يف دار اإلسالم ملال متقوم يف حقهم وقد صرح
احلنفية أبن اخلمر واخلنزير كاخلل والشاة يف حقنّا .فيجوز انتفاعهم هبما يف حكم الشرعي وللمستأمن جواز التصرف يف

اخلمر واخلنزير 117 .وهذا االستثناء لغري املسلمني يف جواز تصرفهم يف اخلمر واخلنزير مبناه رعاية إعتقادهم يف حتليلهما.
عند احلنفية الضمان علی املسلم الغاصب أو املتلف مخر غري املسلم أو خنزيره ألهنما من األموال املتقومة يف
118
حقهم فال جيوز االعتداء عليه وهو يف حفظ ومحاية الدولة اإلسالمية.
ومن ضرورات احلفظ وعدم االعتداء عليه إجياب الضمان علی متلفه أو غاصبه وإال مل يكن معنی للقول بعصمة
مال غري املسلم ومحايته يف دار اإلسالم.
جيوز عند الظاهرية لغري املسلم أن يشرتي مصحفا ألنه بيع "وأحل هللا البيع" 119وألنه من سبيل التبشري بدعوة
120
اإلسالم واطالع غري املسلم علی القرآن الكرمي وإهدائه إليه إذ عسی أن يكون إطالعه عليه سببا إلی إميانه وهدايته.
واملالحظة يف األمثلة املذكورة من مظان الفقه اإلسالمي أن املقصد املتحصل من وراء هذه التفريعات أيضا
90

جملة ال ِ
علوم االسالمية والدينية ،يناير – يونيو  ،2021اجمللد،6:العدد1:

مقصد الدعوة اإلسالمية من خالل إعطاء الصدقات والتربعات املالية لغري املسلمني إعطاء مال الزكاة لتأليف قلوهبم.
-3حترمي اإلعتداء علی أموال غري املسلمني:
حظّرت الشريعة اإلسالمية صور العدوان علی املال كافة علی أي وجه كان العدوان وعلی أي كان وعلی أي

قل منه أو كثر واألصل العام فی ذلك قول هللا عزوجل:
مقدار من املال ّ
121
" ٰأيىيـُّها الَّ ِذين آمنُوا ىال ىأتْ ُكلُوا أىموالى ُكم بـيـنى ُكم ِابلْب ِ
اط ِل إَِّال أى ْن تى ُكو ىن ِجتى ىارةً ىع ْن تىـىر ٍ
اض ِمْن ُك ْم"
ى
ْ ى ْ ىْ ْ ى
ى ى

تعالی:
وقوله ٰ
"وىال ىأتْ ُكلُوا أىموالى ُكم بـيـنى ُكم ِابلْب ِ
اط ِل ىوتُ ْدلُوا ِهبىا إِ ىىل ا ْحلُ َّك ِام لِتىأْ ُكلُوا فى ِري ًقا ِم ْن أ ْىم ىو ِال الن ِ
َّاس ِاب ِْإل ِْمث ىوأىنْـتُ ْم
ْ ى ْ ىْ ْ ى
ى
122
تىـ ْعلى ُمو ىن"
وإليكم بعض صور اإلعتداء علی مال الذميني أو املستأمنني وآاثرها يف الفقه اإلسالمي لنتعلم فيما بعد عن
املقاصد املراعاة فيه تفريعها لدی الفقهاء وابهلل التوفيق.
اتفق الفقهاء علی أنه إذ سرق املسلم من ذمي وحتققت شرائط وأركان اجلرمية كـ مال املسلم ،فإن احلد جيب

علی السارق املسلم ألن مال الذمي معصوم إال أنه إذا سرق املسلم من ذمي مخراً أو خنزيراً فال حد عليه لعدم كونه ماال
متقوما 123.واختلفوا يف إقامة احل ّد علی املسلم إذ سرق مال املستأمن .فعند احلنابلة يقام عليه احلد .ألنه سرق ماال
معصوما .وعند الشافعية ال حد عليه وعند احلنفية يقام عليه احلد قياسا وال يقام عليه احلد استحساان .واألول قول
124
الزفر.
وكذلك صور اإلعتداء األخری علی أمواهلم كالغضب واخلطف وحنو ذلك فإنه جيب فيها التعزير علی اجلاين
125
املسلم علی قدر ما يری اإلمام أو القاضي.
وإليكم بعض النقاط اهلامة يف ذلك:
• ال يشرتط يف األموال اخلاضع للضرائب أن تكون عدا للتجارة.
• يشرتط يف املال اخلاضع للضرائب التجارية أن يبلغ نصااب.

126

• ال جتب اجلزية علی الصبيان والنساء واجملانني.
• يسقط وجوهبا إذا قام الذمي بواجب الدفاع عن دار اإلسالم.
• يشرتط لوجوهبا السالمة من اهلرم ومن الزمانة والعمي عند احلنفية واحلنابلة واملالكية
• وال جتب اجلزية علی العبد.

127

• ال جتب اجلزية علی فقري غري حمتمل وهو الذي ال قدرة له علی العمل والكسب.

128

• ال جتب الضريبة علی الذمي إال يف أمواله التجارية اليت ينتقل هبا من بلد إلی آخر ألن اجلباية ابحلماية ومعنی
ذلك أن التاجر املنتنقل أبمواله يستفيد من مرافق الدولة ومنها قواهتا اليت حتصل هبا احلماية .وطرف املواصالت
129
والقناط واجلسور.
• تستويف هذه الضريبة مرة واحدة يف السنة عند اجلمهور خالفا للمالكية الذين يقولون أهنا جتب كلما انتقل به
صاحبه من بلد إلی آخر.

130
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• ال جتب اجلزية علی رجال الدين.

131

• جتب اجلزية يف ابتداء السنة عند احلنفية ،إال أن أخذها يكون يف أخر السنة ،وروي عن أيب يوسف أهنا تؤخذ
منهم أقساطا.

132

• تسقط اجلزية إذا اطرأت األعذار املانعة من إجياهبا كما لو صار الذي فقريا أو مقعدا أو زمنا أو شيخا كبريا أو
133

•

عجز املسلمون عن محايتهم.
وكذلك التكاليف املالية تتغري بتغري األحوال كما تسقط علی الذميني أو املستأمنني عند األعذار املانعة أو
تتقلل حسب قدرة املكلف.
اخلامتة:وفيه نتائج البحث والتوصية؛

إن الدولة اإلسالمية دولة فكرية ذات ارتباط وثيق ابلعدل اإلهلي ،واحلاكم احلقيقي فيها هو هللا عز وجل،
والسلطة احلقيقية خمتصة ابلذات العلية ،وليس ألحد من الناس نصيب من احلاكمية ،وإمنا احلاكم هم رعااي هللا ينوبون
عن األمة يف تنفيذ شريعة اإلله اليت ارتضاها للناس دستوراً دائماً وحكماً فصالً ووظيفة الدولة تقتصر على تنفيذ شريعة
هللا فحسب ،وغايتها وهدفها األمسى ومقصدها الرئيسي هو حتقيق نظام العدالة االجتماعية الذي أمر به هللا تعاىل ،أي
إقامة نظام اإلنسانية العادل على أساس ما أنزل .وجممل القول :إن الدولة اإلسالمية مقيدة بشريعة هللا القائمة على
العدل واخلري والقوة والنظام والدعوة إىل اإلقرار بعقيدة التوحيد ،واإلميان جبميع الرسل واألنبياء.
والدولة من أجل ذلك تلتزم ابلواجبات منها :حتقيق املصاحل األساسية اليت تدور عليها الشريعة .فمن أول
واجبات الدولة رعاية املصاحل أو املقاصد اليت تقوم عليها الشريعة وتستهدف حتقيقها :وهي احملافظة على األصول الكلية
اخلمسة املعروفة ابلضرورايت ،واليت مل تبح يف ملة من امللل وألهنا يتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية حبيث إذا
134
فقدت ،اختل نظام احلياة يف الدنيا وضاع النعيم ،واستحق العقاب يف اآلخرة.
حافظت الشريعة على هذه األصول يف ابب عالقات املسلمني بغريهم بتحقيقها وإجيادها واحملافظة على بقائها.
فتحقيق مبدأ الدين مثالً إبقرار حرية االعتقاد هل م ،واحملافظة عليه بسماحهم إبنشاء دور العبادة هلم .والنفس تتحقق
وتوجد حبرمة دماء املعصومني من النوع اإلنساين ،واحملافظة على بقائها تكون بفرض العقوبة على قاتلها وهو القصاص.
أجل املنافع.
فقد شرع القصاص للحفاظ على النفوس والدماء ،ألن القصاص مقرر للحياة اليت هي من ّ

والعقل إذا وهبه هللا لإلنسان حيافظ عليه إبابحة كل ما يكفل سالمته ،وحترمي ما يفسده أو يضعف قوته كشرب
اخلمر واملسكرات وتعاطي املخدرات وأجيز لغري املسلمني منه ما ال يلحق ابملسلمني ضررا وما ال يتعارض ابملقررات
كأن يبيعوا عالنية أو يستوردوا ويف ضرر للمسلمني وإقامة العقوبة على متعاطي املخدرات وحنوها إذا جتاوز احلد املسموح.
ضع بطريق مشروع ،وللمحافظة عليه شرعت عقوابت االعتداء على أعراضهم
والنسل شرع إلقامته استحالل البُ ْ
لصيانة كرامتهم ،واملسلمون وغريهم يف هذا سواء.
وللحفاظ على أمواهلم شرعت أصول املعامالت بينهم وبني املسلمني املبنية على رعاية احلقوق الشخصية والعدل
وللمحافظة عليه حرمت صور العدوان على أمواهلم وشرعت العقوابت على اجلاين حَّت ولو مسلما ،كما حرم الغش
وشرع ضمان املتلفات عند أخذ املال ابلباطل ،وحرم كل ما يؤدي إىل االستغالل ،واملسلمون وغريهم يف هذا سواء.
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وأابح اإلنفاق على فقرائهم ،سواء من املسلمني أو غريهم.
إن علی غري املسلم ذميا أو مستأمنا تكاليف مالية يلتزمون هبا قبل الدولة اإلسالمية ،مثل :اجلزية واخلراج
والعشور والضرائب علی التجار وأهل األمان املؤقت والناظر يف استنباطات الفقهاء يف فروع هذا الباب يلحظ أن التزام
هذه التكاليف منهم ليس بعبء عليهم حيث يلتزمون أبدائها يف ميعاد ميسر مع توافر شروط وجوهبا ويوجد ما يسقطها
وخيفف فيها ،وتدل هذه التفريعات علی عدالة اإلسالم ومساحة لكل انسان مهما كان دينه وسواء كان عدوا أو صديقا،
قريبا أو بعيدا كما تظم منها قاعدة العدالة واألنصاب وقاعدة الرفق وقاعدة االقتصاد.
فاحملافظة على هذه احلقوق األساسية لألفراد التابعة للحكم اإلسالمي دليل ظاهر على نظامه االجتماعي
اإلنساين العادل ،وسعة رمحته للجميع .
التوصية:
إن األحكام الشرعية ومنها يف ما يتعلق بعالقات املسلمني ابآلخر كان هلا السيادة يف القرون األوىل وكان يف
ذلك حتقيق العدل ورعاية املصاحل .مث هجر املسلمون هذه األحكام وتطبيقها واستبدلوا الذي هو أدىن ابلذي هو خري،
أي ابلتشريعات الغربية وحسبوا أهنم حيسنون صنعا.
فاهنزموا تشريعيا كما اهنزموا عسكراي فأهل العلم اليوم مدعون إىل مضاعفة اجلهد يف التأليف واإلنتاج يف مقاصد
هذه املنظومة الفقهية ليربهنوا أمهية هذا الرتاث الفكري العظيم وليكون له أثر يف رأي عام إسالمي يدعوا إىل ضرورة
تطبيق ما هو أصلح من غريها وأوىف حباجات الناس من سواها .وهللا املوفق.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International License.
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