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ون﴾
﴿ َم ْع ِذ َرة إِ َ ىل َر ِّبك ُْم َو َل َع َّل ُه ْم َي َّت ُق َ
بقلم أ.د .حاكم املطريي
أستـاذ التفسري واحلديث
كلية الرشيعة  -جامعة الكويت

احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وسلم عىل اهلادي األمني ،وبعد...
فقد أمر اهلل املؤمنني بام أمر به املرسلني ،باالستقامة وعدم الطغيان أو الركون للظاملني ،فقال
ِ
سبحانه خماطبا رسوله الكريمَ ﴿ :ف ِ
َاب َم َع َ
ك َوال َت ْطغ َْوا إ َّن ُه بِ َام َت ْع َم ُلو َن
استَق ْم ك ََام ُأم ْر َت َو َمن ت َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء ُث َّم ال
َبص رريَ .وال ت َْر َكنُوا َإل ا َلذ َ
ين َظ َل ُموا َفت ََم َّسك ُُم الن َُّار َو َما َلكُم ِّمن ُدون اهللَِّ م ْن َأ ْول َي َ
ون﴾ ،وأمرهم بالبصرية يف دينهم ودعوهتم وجهادهم فقال ُ ﴿ :ق ْل َه ِذ ِه َسبِ ِيل
ُنَص َ
ت َ ُ

ان اهللَّ وما َأنَا ِمن املُْ ْ ِ ِ
ني﴾ ،وأوجب عليهم
َأ ْد ُعو إِ َل اهللَّ َع َىل َب ِص َرية َأنَا َو َم ِن ا َّت َب َعنِي َو ُس ْب َح َ
رشك َ
َ
ََ
النفري إل طلب العلم والتفقه يف الدين ،كام أوجب عليهم النفري للجهاد يف سبيله ،فقال
ُون لِ َين ِْف ُروا كَا َّفة َف َل ْوال َن َف َر ِم ْن ك ُِّل فِ ْر َقة ِمن ُْه ْم َط ِائ َف رة لِ َي َت َف َّق ُهوا ِيف الدِّ ِ
ين
َان املُْ ْؤ ِمن َ
َ ﴿ :و َما ك َ
ِ ِ
ون ﴾ ،فإذا كان اجلهاد بال بصرية وبال فقه صار
َي َذ ُر َ
َول ُينْذ ُروا َق ْو َم ُه ْم إِ َذا َر َج ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َل َع َّل ُه ْم َ ْ
طغيانا وفسادا يف األرض ،وهو نقيض ما أرسل اهلل من أجله رسله وأنزل به كتبه ،كام قال
َ ﴿ :والَ ُت ْف ِسدُ و ْا ِيف األَ ْر ِ
ض َب ْعدَ إِ ْصال َِح َها﴾ ،وقال ﴿ :إِ َّن اهللََّ ال ُي ْصلِ ُح َع َم َل
ِ ِ
ين﴾ .
املُْ ْفسد َ
ووصف اهلل صحابة النبي ﷺ وأثنى عليهم بالرشد فقال ُ ﴿ :أو َىلئِ َ
ك ُه ُم
ِ
الر ِ
الر ُس َ
ول ِمن َب ْع ِد َما
اشدُ َ
ون﴾ ،وأمر باتباعهم ولزوم هدهيم واقتفاء أثرهم ﴿ َو َمن ُي َشاق ِق َّ
َّ
َتبني َله ُْاهلدَ ى وي َّتبِع غَري سبِ ِ ِ ِ
ني ن َُو ِّل ِه َما ت ََو َّل﴾.
يل املُْ ْؤمن َ
َ َّ َ ُ
ََ ْ َْ َ
وقد فجع املسلمون هذه األيام بوقائع ترتى ،وفواجع كربى ،يف دمائهم ومساجدهم التي
صارت هدفا للتفجري ،واغتيال املصلني ،تارة عىل يد الطغاة واستخباراهتم ،وتارة بيد الغالة
3

ون﴾
﴿م ْع ِذ َرة إِ َ ىل َر ِّبك ُْم َو َل َع َّل ُه ْم َيتَّ ُق َ
َ

ومفخخاهتم ،وقد كان أول من سن االغتيال يف املساجد أبو لؤلؤة املجويس ،باغتياله اخلليفة
الراشد عمر  ، ثم ابن ملجم اخلارجي ،باغتياله اخلليفة الراشد عل ،ثم مازال هلم أتباع
يقتفون آثارهم ،ويقرتفون جرائمهم ،بحق أفراد بأعياهنم يغتالوهنم خاصة ،كام فعل
احلشاشون الباطنيون الذين كانوا يغتالون أمراء املسلمني ،كام أرادوا بصالح الدين ،إال أنه مل
تظهر طائفة جتعل من تفجري املساجد ذاهتا  -وتفجري كل من كان فيها من املصلني  -عبادة
وجهادا قبل البغدادي وتنظيمه ،ومل يكتف هذا التنظيم باقرتاف هذه اجلرائم حتى تصدى
منظروه املجهولون إلثبات مرشوعية ما اقرتفوه ،بل وأنه من اجلهاد يف سبيل اهلل! وهو ما مل
جترؤ عليه طائفة من طوائف أهل اإلسالم قبلهم ،وحتى احلوثي وأتباعه الذين فجروا املساجد
يف اليمن ،مل يصدر عنهم إال نفي أن يكون ذلك قد وقع منهم!
ومع وضوح بطالن مثل هذه الشبه التي يروجها هذا التنظيم منذ ظهوره ،حتى تربأ منه شيوخه
الذين كان يرجع إليهم ،إال إنه قد يوجد من قد يغرت هبم ،فجاءت هذه الرسالة نصحا لألمة،
ون﴾ ،واهلل اهلادي إل رصاط مستقيم.
وإبراء للذمة ،و ﴿ َم ْع ِذ َرة إِ َ ىل َر ِّبك ُْم َو َل َع َّل ُه ْم َي َّت ُق َ

***
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ون﴾
﴿م ْع ِذ َرة إِ َ ىل َر ِّبك ُْم َو َل َع َّل ُه ْم َيتَّ ُق َ
َ

املبحث األول :يف بيان حرمة املساجد:
قال تعال يف بيان حرمة املساجد بإضافتها لنفسه إضافة ترشيف وتعظيم﴿ :إِنَّام َي ْع ُم ُر َم َس ِ
اجدَ
َ
اهللَِّ َم ْن َآم َن بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاْل ِخ ِر﴾ ،فجاء بأقوى أدوات احلَص والقَص (إنام) لينفي عامرهتا عن
غري املؤمنني ،ويقَصها عىل املؤمنني ،فال يتصور من املؤمنني إال عامرة املساجد وتعظيمها
وتكريمها.
وقال ِ ﴿ :يف ُب ُيوت َأ ِذ َن اهللهُ َأن ت ُْر َف َع َو ُي ْذك ََر فِ َيها ْاس ُم ُه﴾ ،وقال َ ﴿ :و َم ْن َأ ْظ َل ُم
ِ
ِِمَّن َّمن ََع َم َس ِ
وها إِالَّ
اهبا ُأ ْو َلـئِ َ
ك َما ك َ
َان َُهل ْم َأن َيدْ ُخ ُل َ
اجدَ اهللهِ َأن ُي ْذك ََر ف َيها ْاس ُم ُه َو َس َعى ِيف َخ َر ِ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
يم﴾.
َخآئف َ
ي َو َُهل ْم ِيف اْلخ َرة َع َذ ر
ني ُهل ْم ِيف الدُّ ْن َيا خزْ ر
اب َعظ ر
فقىض اهلل  -وكفى به حكام  -بأنه ال أظلم ِمن سعى يف خراب املساجد وتعطيلها عن ذكر
اهلل ،أو إخافة أهلها وإرهاهبم ،بحيث يمتنعون عن عامرهتا بالصلوات والذكر وقراءة القرآن،
خوف االغتيال والقتل ،فاْلية عامة يف كل مسجد ،ويف كل مانع منه ،كام قال ابن حيان يف
تفسريه( :وظاهر اْلية العموم يف كل مانع ،ويف كل مسجد ،والعموم وإن كان سبب نزوله
خاصا ،فالعربة به ال بخصوص السبب ،قال ابن عطية( :)1وهذه اْلية تتناول كل من منع من
مسجد إل يوم القيامة ،أو خرب مدينة إسالم ،ألهنا مساجد ،وإن مل تكن موقوفة ،إذ األرض
كلها مسجد ..وقال املروزي :قال َ ﴿ :و َم ْن َأ ْظ َل ُم﴾ ليعلم أن قبح االعتقاد يورث
ختريب املساجد ،كام أن حسن االعتقاد يورث عامرة املساجد..
هلل إال وهم خائفون من اهلله وجلون
والظاهر أن املعنى :أولئك ما ينبغي هلم أن يدخلوا مساجد ا ه
هلل والسعي يف ختريبها ،إذ هي بيوت أذن اهلل
من عقابه ،فكيف هلم أن يلتبسوا بمنعها من ذكر ا ه
أن ترفع ويذكر فيها اسمه ﴿ يس ِّب ُح َل ُه فِ َيها بِا ْل ُغدُ ِّو َو ْاْل َص ِ
ال﴾؟ وما هذه سبيله ينبغي أن يعظم
َُ
هلل فيه ،ويسعى يف عامرته ،وال يدخله اإلنسان إال وجال خائفا ،إذ هو بيت اهلل أمر باملثول
بذكر ا ه
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فيه بني يديه للعبادة ...ففي ذلك تقبيح عظيم عىل ما وقع منه ،إذ كان ينبغي أن يقع ضده،
وهو التبجيل والتعظيم) .انتهى كالم ابن حيان.

()2

فال يتعرض للمساجد وأهلها باإلرهاب واملنع فضال عن التفجري والقتل إال من فسدت
عقيدته ،وساءت رسيرته ،إذ حق املساجد وأهلها التعظيم واإلجالل ،ال التفجري واالغتيال،
ف تعظيم حرمتها دليل عىل اإليامن ،بل هو أظهر دالئله ،حتى حَص اهلل اإليامن بمن عمروها
بالصلوات والذكر هلل وحده فقال ﴿ :إِنَّام َي ْع ُم ُر َم َس ِ
اجدَ اهللَِّ َم ْن َآم َن بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاْل ِخ ِر﴾!
َ
بل إن من يقرتف مثل هذا األعامل التي تفيض ملنع املصلني من مساجدهم أسوأ حاال من
املرشكني! كام قال الرازي يف تفسريه( :ويف اْلية مسألتان :املسألة األول :يف أحكام املساجد
وفيه وجوه :األول :يف بيان فضل املساجد ويدل عليه القرآن واألخبار واملعقول ،أما القرآن
فآيات:
أحدها :قوله َ ﴿ :و َأ َّن املَْ َس ِ
اجدَ هللَِّ َف َال تَدْ ُعوا َم َع اهللَِّ َأ َحدا﴾ ،أضاف املساجد إل
ذاته بالم االختصاص ثم أكد ذلك االختصاص بقوله َ ﴿ :ف َال تَدْ ُعوا َم َع اهللَِّ َأ َحدا﴾.

وثانيها  :قوله ﴿ :إِنَّام َي ْع ُم ُر َم َس ِ
هلل َوا ْل َي ْو ِم ْاْل ِخ ِر﴾ ،فجعل عامرة
اجدَ اهللَِّ َم ْن َآم َن بِا َِّ
َ
املسجد دليال عىل اإليامن ،بل اْلية تدل بظاهرها عىل حَص اإليامن فيهم ،ألن كلمة إنام
للحَص.
وثالثها :قوله ِ ﴿ :يف ُب ُيوت َأ ِذ َن اهللَُّ َأن ت ُْر َف َع َو ُي ْذك ََر فِ َيها ْاس ُم ُه ُي َس ِّب ُح َل ُه فِ َيها بِا ْل ُغدُ ِّو
َو ْاْل َص ِ
ال﴾.
ورابعها :هذه اْلية وهي قوله َ ﴿:و َم ْن َأ ْظ َل ُم ِِمَّن َّمن ََع َم َس ِ
اجدَ اهللهِ َأن ُي ْذك ََر فِ َيها
ْاس ُم ُه﴾ ،فإن ظاهرها يقتيض أن يكون الساعي يف ختريب املساجد أسوأ حاال من املرشك ،ألن
ِ
َ
يم﴾،
الرش َك َلظُ ْل رم َعظ ر
قوله َ ﴿:و َم ْن أ ْظ َل ُم﴾ ،يتناول املرشك ألنه تعال قال﴿:إِ َّن ِّ ْ
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ون﴾
﴿م ْع ِذ َرة إِ َ ىل َر ِّبك ُْم َو َل َع َّل ُه ْم َيتَّ ُق َ
َ

فإذا كان الساعي يف ختريبه يف أعظم درجات الفسق ،وجب أن يكون الساعي يف عامرته يف
أعظم درجات اإليامن.)...

()3

تعرف
وقال الطاهر بن عاشور يف عموم اْلية لكل منع وتعطيل للمساجد( :مساجد اهلل ،مجع ه
باإلضافة ،ووقع يف سياق منع الذي هو يف معنى النفي ،ليشمل الوعيد كل خمرب ملسجد ،أو
مانع من العبادة بتعطيله عن إقامة العبادات ،ويدخل املرشكون يف ذلك دخوال أوليا عىل حكم
ورود العام عىل سبب خاص).

()4

وما زال الفقهاء َيتجون بعموم هذه اْليات عىل الفروع الفقهية ،كام قال ابن عبد الرب يف
االحتجاج بعموم هذه اْلية :وقد احتج بعض أصحابنا وغريهم يف إجياب اإلذن للمرأة عىل
الزوج يف اخلروج إل أداء فريضة احلج بقوله َ ﴿ :و َم ْن َأ ْظ َل ُم ِِمَّن َّمن ََع َم َس ِ
هلل َأن ُي ْذك ََر
اجدَ ا هِ
()5
فِ َيها ْاس ُم ُه﴾ اْلية).
وقال املناوي عن حديث نظر اهلل إل أهل الذكر يف املساجد( :ويف احلديث تنويه عظيم بفضل
املساجد ،ورشف قاطنيها للعبادة فيها ،واخللوة هبا ،وحتذير من غلقها وتعطيلها ﴿ َو َم ْن َأ ْظ َل ُم
()6
ِِمَّن َّمن ََع َم َس ِ
اجدَ اهلل َأن ُي ْذك ََر فِ َيها ْاس ُم ُه﴾).
وقال الشيخ ابن عثيمني( :واملساجد بام أن اهلل أضافها إل نفسه وأضافها النبي ﷺ إل ربه
وأذن اهلل أن ترفع فلها حرمة وهلا أحكام واحرتام وتعظيم).

()7

اهبا﴾؛
وقال أيضا( :ومن فوائد اْلية :حتريم ختريب املساجد؛ لقوله تعالَ ﴿ :و َس َعى ِيف َخ َر ِ َ
ويشمل اخلراب احليس ،واملعنوي؛ ألنه قد يتسلط بعض الناس -والعياذ باهلل -عىل هدم
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حسا باملعاول ،والقنابل؛ وقد خيرهبا معنى ،بحيث ينرش فيها البدع واخلرافات املنافية
املساجد ًّ
لوظيفة املساجد).

()8

وقد تواترت األحاديث النبوية يف تعظيم شأن املساجد ،وشأن أهلها وعامرها بالصلوات
واألذكار ،فهي أحب األماكن إل اهلل يف األرض ،كام يف صحيح مسلم قال ﷺ( :أحب البالد
إل اهلل تعال مساجدها)( ،)9فال َيبها إال أولياؤه ،وال خيرهبا إال أعداؤه ،ويف الصحيحني( :من
بنى هلل مسجدا بنى اهلل له كهيئته يف اجلنة) ،فإذا كان جزاء بناء املساجد أن يبني اهلل مثلها يف
اجلنة ملن بناها ،فجزاء من هدمها وخرهبا عىل نقيضه ،كام قال َ ﴿:و َم ْن َأ ْظ َل ُم ِِمَّن
ِ
َّمن ََع َم َس ِ
وها إِالَّ
اهبا ُأ ْو َلـئِ َ
ك َما ك َ
َان َُهل ْم َأن َيدْ ُخ ُل َ
اجدَ اهللهِ َأن ُي ْذك ََر ف َيها ْاس ُم ُه َو َس َعى ِيف َخ َر ِ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
يم ﴾!
َخآئف َ
ي َو َُهل ْم ِيف اْلخ َرة َع َذ ر
ني ُهل ْم ِيف الدُّ ْن َيا خزْ ر
اب َعظ ر
ِ
ين َآمنُوا إِ َذا
وقد فرض اهلل عىل املؤمنني السعي للمساجد يوم اجلمعة فقال َ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّلذ َ
ُودي لِلص َال ِة ِمن يو ِم ُْ ِ
ِ
اس َع ْوا إِ َ ىل ِذك ِْر اهللَِّ َو َذ ُروا ا ْل َب ْي َع َىذلِك ُْم َخ ْ رري َّلك ُْم إِن كُنت ُْم
َْ
ن َ َّ
اجل ُم َعة َف ْ

ون ﴾ ،فمن حال بينهم وبني أداء ما فرض اهلل عليهم ،هبدم مساجدهم ،أو إرهاهبم من
َت ْع َل ُم َ
الذهاب وأداء ما أوجب اهلل عليهم ،فقد حاد اهلل ورسوله ،وسعى يف األرض فسادا!
وأمر اهلل املؤمنني بامليش إل املساجد يف كل األوقات ،وجعله من أعظم القربات ،كام يف صحيح
مسلم ( :من تطهر يف بيته ثم مشى إل بيت من بيوت اهلل ليقىض فريضة من فرائض اهلل كانت
خطواته إحداها حتط خطيئته واألخرى ترفع درجته) ،وقال ﷺ  -كام يف الصحيحني ( :-من
غدا أو راح إل املسجد أعد اهلل له يف اجلنة منزال كلام غدا أو راح) ،وحث عىل السعي إليها ولو
من بعيد ،كام يف الصحيح عن جابر بن عبد اهلل قال( :خلت البقاع حول املسجد فأراد بنو
سلمة أن ينتقلوا إل قرب املسجد ،فبلغ ذلك رسول اهلل ﷺ فقال هلم :أنه بلغني أنكم تريدون

( )1تفسري القرآن للعثيمني .1 / 1
( )١صحيح مسلم رقم .612
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ون﴾
﴿م ْع ِذ َرة إِ َ ىل َر ِّبك ُْم َو َل َع َّل ُه ْم َيتَّ ُق َ
َ

أن تنتقلوا إل قرب املسجد ،فقالوا  :نعم قد أردنا ذلك ،قال يا بني سلمة دياركم تكتب
آثاركم).
وقال ﷺ  -كام يف السنن ( :-برش املشائني يف الظلم إل املساجد بالنور التام يوم القيامة).
فاملساجد بيوت اهلل التي يدعو عباده إليها ،ليؤدوا أحب األعامل إليه فيها ،وهي الصلوات
اخلمس ،فهو الذي دعاهم ،وهم ضيوفه ،فمن قطع الطريق عليهم ،أو حال بينه وبينهم ،حال
اهلل بينه وبني ما يشتهيه يف الدنيا باهلزيمة واخلزي ،ويف اْلخرة بالعذاب األليم ﴿ ُهل ْم ِيف الدُّ ْن َيا
ِ
ِ ِ
ِ
يم﴾!
ْي َو َُهل ْم ِيف اْلخ َرة َع َذ ر
خز ر
اب َعظ ر
وقد حث الشارع عىل الرباط يف املساجد واجللوس فيها ،وجعل ذلك من أرشف الرباط ،ومن
اجلهاد يف سبيل اهلل ،كام يف الصحيح قال ﷺ( :أال أدلكم عىل ما يمحو اهلل به اخلطايا ،ويرفع
به الدرجات ،قالوا :بىل يا رسول اهلل .قال :إسباغ الوضوء عىل املكاره ،وكثرة اخلطا إل
املساجد ،وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرباط فذلكم الرباط).
وقال ﷺ كام يف الصحيحني( :املالئكة تصل عىل أحدكم ما دام يف مصاله ،ما مل َيدث :اللهم
اغفر له اللهم ارمحه ،وال يزال أحدكم يف صالة ما دامت الصالة حتبسه ال يمنعه أن ينقلب إل
أهله إال الصالة).
وفيهام أيضا عنه ﷺ( :سبعة يظلهم اهلل يف ظله- ...وذكر منهم -رجل قلبه معلق باملسجد).
ويف الصحيحني عن أيب موسى األشعري  عن النبي ﷺ قال( :إن أعظم الناس أجرا يف
الصالة أبعدهم إليها ِمشى فأبعدهم ،والذي ينتظر الصالة حتى يصليها مع اإلمام أعظم أجرا
ِمن يصليها ثم ينام).
ويف املسند عن أيب أمامة وروي مرفوعا( :الغدو والرواح إل هذه املساجد من اجلهاد يف سبيل
اهلل).
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رسالة يف حرمة استهداف املساجد يف السلم واحلرب

قال األوزاعي( :كان يقال مخس كان عليها أصحاب حممد عليه السالم والتابعون بإحسان:
لزوم اجلامعة ،واتباع السنة ،وعامرة املساجد ،وتالوة القرآن ،واجلهاد يف سبيل اهلل).
فمن أفسد عليهم رباطهم يف مساجدهم ،وأخافهم وأرهبهم فقد حاد اهلل ورسوله ،وصد عن
سبيل اهلل.
وقد بلغ من صيانة الشارع للمساجد وتعظيمها أن حرم كل عمل يقذرها ،أو ينايف نظافتها
وتطهريها ،كام يف احلديث الصحيح( :البزاق يف املسجد خطيئة وكفارهتا دفنها) ،وقال ﷺ
أيضا( :عرضت عل أعامل أمتي حسنها وسيئها ،فوجدت من حماسن أعامهلا األذى يامط عن
الطريق ،ووجدت يف مساوئ أعامهلا النخامة تكون يف املسجد ال تدفن) ،وهنى من أكل ثوما
أن يقرب املسجد ،كام قال ﷺ يف الصحيحني( :من أكل من هذه الشجرة املنتنة فال يقربن
مسجدنا فإن املالئكة تتأذى ِما يتأذى منه اإلنس) ،وقال ﷺ( :من أكل ثوما أو بصال فليعتزل
مسجدنا).
فإذا كان النبي ﷺ قد حرم البصاق يف املسجد ،وجعله خطيئة ،وهنى من معه رائحة كرهية أن
يدخل املسجد ،حتى ال يؤذي املالئكة ،فام بالك بمن يفجر فيها بالقنابل ويسفك الدم احلرام
لتسيل فيها الدماء أهنارا!
وكام تواترت األحاديث النبوية يف تعظيم حرمة املساجد وصيانتها عام ينايف هذه احلرمة ،كام يف
حديث( :أحب البالد إل اهلل مساجدها)( ،)10فال خيل بأمنها ويسعى يف خراهبا وتعطيلها إال
الطغاة املجرمون ،وأعداء اهلل الظاملون! كذلك عظم الشارع حرمة أهلها وجعل األذان فيها
وإقامة الصلوات أظهر شعائر اإلسالم ،كام روى أنس عن النبي ﷺ( :من صىل صالتنا،
واستقبل قبلتنا ،فذلك املسلم ،الذي له ذمة اهلل وذمة رسوله ،فال ختفروا اهلل يف ذمته).

( )23صحيح مسلم رقم .612
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ون﴾
﴿م ْع ِذ َرة إِ َ ىل َر ِّبك ُْم َو َل َع َّل ُه ْم َيتَّ ُق َ
َ

فمن أخاف أهلها وخفر ذمتهم واستباح دماءهم فقد خفر ذمة اهلل وحارب اهلل ورسوله وسعى
يف األرض فسادا.
وإذا كان قتل النفس التي حرم اهلل جريمة شنيعة عدها اهلل كاإلرشاك به ،كام قال :
ِ
ون النَّ ْف َس ا َّلتِي َح َّر َم اهللَُّ إِال بِ َْ
ُون َو َم ْن
ون َم َع اهللَِّ إِ َهلا َ
احل ِّق َوال َي ْزن َ
آخ َر َوال َي ْق ُت ُل َ
ين ال َيدْ ُع َ
﴿ َوا َّلذ َ
خي ُلدْ فِ ِ
اب َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َو َ ْ
َي ْف َع ْل َذلِ َ
ك َي ْل َق َأ َثاماُ .ي َضا َع ْ
يه ُم َهانا﴾ ،وجعل اهلل قتل نفس
ف َل ُه ا ْل َع َذ ُ
واحدة ظلام كقتل اإلنسانية كلها فقال َ ﴿ :م ْن َقت ََل َن ْفسا بِغ ْ ِ
َري َن ْفس َأ ْو َف َساد ِيف ْاألَ ْر ِ
ض
ِ
َّاس َمجِيعا﴾ ،وقال ﷺ( :اجتنبوا السبع
اها َفك ََأن ََّام َأ ْح َيا الن َ
َّاس َمجيعا َو َم ْن َأ ْح َي َ
َفك ََأن ََّام َقت ََل الن َ
املوبقات الرشك باهلل وقتل النفس التي حرم اهلل إال باحلق.)..

()12

فإذا كان قتل أي نفس كذلك فإن قتل املؤمن جريمة أكرب ،كام قال َ ﴿ :و َمن َي ْقت ُْل
ِ
ِ ِ
ِ
ب اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َل َعنَ ُه َو َأ َعدَّ َل ُه َع َذابا َعظِيام﴾ ،وأشد
ُم ْؤمنا ُّم َت َع ِّمدا َف َج َزاؤُ ُه َج َهن َُّم َخالدا ف َيها َوغَض َ
منه جرما وأشنع من يقتله وهو قائم يصل ،وهي حال ال يستحل أهل اجلاهلية فعلها ملن حج
البيت أو اعتمر ،وال يرون القتال فيه ،وال قتل أهل العبادة وهم متلبسون هبا ،حتى أن قريشا
ملا أرادت قتل خبيب بن عدي  تركوه يصل ركعتني ،تعظيام منهم لشأن العبادة ،كام يف
صحيح البخاري عن ابنة احلارث بن عامر وكانت قريش أرسته يف بيتها حتى تقتله ،قالت:
(فلبث خبيب عندهم أسريا ،وأهنم حني اجتمعوا استعار منها موسى يستحد هبا فأعارته،
قالت :فأخذ ابنا يل وأنا غافلة حني أتاه ،قالت :فوجدته جملسه عىل فخذه واملوسى بيده،
ففزعت فزعة عرفها خبيب يف وجهي ،فقال :أختشني أن أقتله؟ ما كنت ألفعل ذلك! قالت:
واهلل ما رأيت أسريا قط خريا من خبيب! واهلل لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب يف يده
وإنه ملوثق يف احلديد وما بمكة من ثمر ،وكانت تقول إنه لرزق من اهلل رزقه خبيبا ،فلام خرجوا
من احلرم ليقتلوه يف احلل قال هلم خبيب :ذروين أركع ركعتني ،فرتكوه ،فركع ركعتني).

( )21صحيح البخاري رقم .1166
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فانظر إل هذا الصحايب الذي كان أسريا لدى املرشكني يريدون قتله فوقع الطفل بني يديه،
وبيده املوسى فأبى أن يغدر هبم لينجو بنفسه ،وكان باستطاعته أن يتخذ الطفل رهينة ،إال أنه
علم أن اإلسالم دين وفاء وأمان ال ختشى غوائله وغدره!
وكام حرم اهلل اخليانة والغدر بالعدو الكافر ،فقال َ ﴿ :وإِ َّما َختَا َف َّن ِم ْن َق ْوم ِخ َيانَة
َفا ْنبِ ْذ إِ َلي ِهم ع َىل سواء إِ َّن اهللََّ ال َُيِب َْ ِ ِ
ني﴾ ،كام شهد بذلك أبو سفيان لرسول اهلل ﷺ
اخلائن َ
ُّ
ْ ْ َ َ َ
حني سأله هرقل بعد صلح احلديبية( :هل يغدر؟ قال أبو سفيان :ال! فقال هرقل :وكذلك
الرسل ال تغدر).

()14

فكذلك حرم الفتك واالغتيال ملن ليس مستعدا لقتال وال متأهبا له ،كام عن احلسن قال جاء
رجل إل الزبري بن العوام فقال( :أقتل لك عليا؟ قال :ال! وكيف تقتله ومعه اجلنود؟ قال:
أحلق به[ ،فآتيه فأخربه أين معه] فأفتك به! قال :ال ،إن رسول اهلل ﷺ قال( :إن اإليامن قيد
الفتك ،ال يفتك مؤمن)).

()15

وعن سعيد بن املسيب :أن معاوية دخل عىل عائشة  -وكان قد قتل أخاها حممد بن أيب بكر -
فقالت له( :أما خفت أن أقعد لك رجال فيقتلك؟ فقال :ما كنت لتفعليه ،وأنا يف بيت أمان،
وقد سمعت النبي ﷺ يقول( :اإليامن قيد الفتك) .كيف أنا يف الذي بيني وبينك ويف
حوائجك؟ قالت :صالح ،قال :فدعينا وإياهم حتى نلقى ربنا عز وجل).

()16

( )21صحيح البخاري رقم .1
( (21مسند أمحد بن حنبل ( 266 / 2و )261من طريقني صحيحني عن احلسن البرصي به ،ورواه ابن أيب شيبة يف املصنف
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مروان بن احلكم فذكر قصة معاوية وعائشة.
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ون﴾
﴿م ْع ِذ َرة إِ َ ىل َر ِّبك ُْم َو َل َع َّل ُه ْم َيتَّ ُق َ
َ

فال يتصور صدور الغدر والفتك واالغتيال من مؤمن ،ألن ذلك ينايف اإليامن الذي هو مشتق
من األمن ،وينايف اإلسالم الذي هو مشتق من السلم! فكيف الفتك واالغتيال باملصلني وهم
يصلون يف مساجدهم دون متييز بني ظامل ومظلوم!
قال اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم( :قوله[ :الفتك] ،يعني أن يأيت الرجل صاحبه وهو غار
غافل حتى يشد عليه فيقتله ،وإن مل يكن أعطاه أمانا قبل ذلك ،ولكن ينبغي له أن يعلمه ذلك
قبل ،وكذلك كل من قتل رجال غارا فهو فاتك به).

()17

قال احلافظ ابن عبد الرب( :إذا كان دم احلريب الكافر َيرم باألمان ،فام ظنك باملؤمن الذي يصبح
ويميس يف ذمة اهلل! كيف ترى يف الغدر به والقتل ،وقد قال ﷺ( :اإليامن قيد الفتك ال يفتك
مؤمن))؟

()18

قال الزخمرشي( :الفصل بني الفتك والغيلة :أن الفتك هو أن هتتبل غرته فتقتله جهارا ،والغيلة
أن تكمن يف موضع فتقتله خفية).

()19

فأي غدر أعظم من الفتك باملصلني وهم يصلون ِمن دخل عليهم يتظاهر بأنه يريد أن يصل
معهم ،وهم يف ذمة اهلل وبيته وأمانه آمنون غارون مطمئنون ،ولو غدر هبم يف بيت زعيم من
زعامء تنظيمهم لعدوه خيانة ،فكيف وهم يف بيت اهلل وأمانه ،وقد جاء يف الصحيح قوله ﷺ:
(من صىل الصبح فهو يف ذمة اهلل ،فال يطلبنكم اهلل من ذمته بيشء ،فيدركه فيكبه يف نار
جهنم).

()20

فرتك هؤالء الغادرون باهلل وباملؤمنني قطعيات القرآن والسنة وحمكامهتام القولية والفعلية،
وذهبوا يتحججون باملتشابه من حوادث األعيان التي هلا ظروفها االستثنائية ،كقصة كعب بن
( )21غريب احلديث أليب عبيد ابن سالم )6 / 1( -
( )21االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار )1١ / 1( -
( )2١الفائق يف غريب احلديث )11 / 0( -
( )13صحيح مسلم رقم .611
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األرشف رئيس هيود ،الذي حارب اهلل ورسوله ،ونقض عهده مع النبي ﷺ ،وحرض العرب
عىل حربه ،وحتصن يف قالعه ،فأرسل له النبي ﷺ بعض أصحابه لقتله ،فلام جاءوا احلصن،
وحذرته امرأته منهم ،وقالت :إنك رجل حمارب فال خترج إليهم؛ لعلمها بأنه يف حال حرب
مع املسلمني ،وأهنم يرتبصون به ،فأرداه اهلل عىل يدهيم!
فجاء هؤالء املغرورون لينزلوا مثل هذه الواقعة عىل املسلمني يف مساجدهم وهم يصلون،
فأنزلوا أنفسهم وزعيمهم منزلة رسول اهلل ﷺ املعصوم بالوحي ،وأنزلوا املصلني يف
مساجدهم املفتوحة للجميع بأمان اهلل وذمته ،منزلة كعب بن األرشف اليهودي املحارب هلل
ورسوله يف حصنه!
وقد جعل الشارع حرمة دم املسلم أشد عند اهلل من حرمة البيت احلرام نفسه ،بل ومن الدنيا
كلها ،كام روى عبد اهلل بن عمرو عن النبي ﷺ قال( :لزوال الدنيا أهون عىل اهلل من قتل رجل
َان ُمل ِ ْؤ ِمن َأن َي ْقت َُل ُم ْؤ ِمنا إِ َّال َخ َطأ﴾ ،وقال َ ﴿ :و َمن َي ْقت ُْل
مسلم)( ،)21وقال تعالَ ﴿ :و َما ك َ
ِ
ِ ِ
ِ
ب اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َل َعنَ ُه َو َأ َعدَّ َل ُه َع َذابا َعظِيام﴾!
ُم ْؤمنا ُّم َت َع ِّمدا َف َج َزاؤُ ُه َج َهن َُّم َخالدا ف َيها َوغَض َ
وقد عظمت الرشيعة شأن املساجد وأهلها فرشعت من األحكام ما يصون حرمتها وحرمتهم
فيها ،ومن ذلك:
 -1هنى النبي ﷺ عن دخوهلا بالسالح مسلوال ،أو الدخول بالسهام مشهرة نصاهلا ،حتى ال
ختدش مسلام ،كام جاء عن أيب موسى ،عن النبي ﷺ  ،قال« :إذا مر أحدكم يف مسجدنا ،أو يف
سوقنا ،ومعه نبل ،فليمسك عىل نصاهلا ،أو قال :فليقبض بكفه ،أن يصيب أحدا من املسلمني
منها يشء».

()22

( )12سنن الرتمذي رقم .20١1
( (11صحيح البخاري  1311ومسلم . 1621
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َ

 -2وعن جابر بن عبد اهلل أن رجال مر يف املسجد بأسهم قد أبدى نصوهلا «فأمر أن يأخذ
بنصوهلا ،ال خيدش مسلام» ،ويف رواية قال له النبي ﷺ« :أمسك بنصاهلا».

()23

 -3وعن ابن عمر وأيب موسى األشعري عن النبي ﷺ قال« :من محل علينا السالح فليس
منا».

()24

 -4وعن أيب هريرة عن النبي ﷺ قال« :ال يشري أحدكم عىل أخيه بالسالح ،فإنه ال يدري،
لعل الشيطان ينزع يف يده ،فيقع يف حفرة من النار».

()25

 -5وعن أيب هريرة عن النبي ﷺ قال« :ومن خرج عىل أمتي ،يرضب برها وفاجرها ،وال
يتحاشى من مؤمنها ،وال يفي لذي عهد عهده ،فليس مني ولست منه».

()26

ومع وضوح هذه النصوص التي تؤكد حرمة دماء املؤمنني ،وحرمة مساجد املسلمني ،إال إن
األمة فجعت ،وهي تواجه عدوان االحتالل اخلارجي ،وطغيان االستبداد الداخل ،هبذه الفئة
الباغية ،والعصابة الطاغية ،التي اختذت مساجدها هدفا للتفجري ،وترويع اْلمنني ،وقتل
املصلني  -متاما كام يفعل الطغاة باألمة وشعوهبا  -وقصدهتا هذه العصابة بظلم وإحلاد ،بشبهة
أن تفجريها من اجلهاد ،وهي نازلة غري مسبوقة يف تاريخ األمة ،قبل خروج هذه الفئة التي
ابتدعت شبها شيطانية لتربير كل جرائمها ،ابتداء من احلكم عىل جماهدي الشام  -وقبلهم
جماهدي العراق الذين هزموا اجليش األمريكي  -بأهنم صحوات لتستحل دماءهم ،حتى مل
يبق فصيل جماهد يف البلدين مل تقاتله ،حتى قتلت من قادهتم ومن علامء أهل السنة وخطبائهم
ودعاهتم يف العراق وسوريا أكثر ِما قتل العدو! وكأنام سلطها العدو عىل األمة لتقوم نيابة عنه
بام عجزت جيوشه عن القيام به! وانتهاء باستهداف مساجد املسلمني ،ومل يقتَصوا عىل

( )10صحيح البخاري  1311و.1310
( )11صحيح البخاري  1313و 1312ومسلم  ١1و.233
( )11البخاري  1311ومسلم .1621
( )16صحيح مسلم .2111
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التفجري حتى جاهروا به ،وتفاخروا بجرائمهم ،فاجرتأوا عىل ما مل جيرتئ عليه األعداء
املحتلون ،وال الطغاة املجرمون الذين يقصفون املساجد بطائراهتم ومدافعهم وينفون أن
يكونوا قصدوها ،بل يتربأون من استهداف قصفها ،إذ تعاهد العامل عىل احرتام املعابد وأهلها،
وعدم التعرض هلا ،حتى يف حال احلرب ،إال ما كان من هذه الطائفة التي خالفت أحكام
اإلسالم ،وما تعاهد عليه العامل كله ،فبدأت بتفجري مساجد الشيعة بشبهة أهنا معابد وثنية
رشكية ،مع أن اهلل سمى البيت احلرام مسجدا  -بالرغم أنه كان حتت والية مرشكي قريش -
يف  16آية قرآنية ،وع هظمه وع هظم حرمته ،مع أن حوله ثالثامئة صنم ،فقال تعال يف شأن اإلرساء
ى بِ َع ْب ِد ِه َل ْيال ِّم َن املَْ ْس ِ
قبل اهلجرة يف السنة العارشة من البعثةُ ﴿ :س ْب َح َ ِ َ
ج ِد َْ
احل َرا ِم
رس ى
ان ا َّلذي أ ْ َ
إِ َل املَْس ِج ِد ْاألَ ْقص ا َّل ِذي بار ْكنَا حو َله لِن ُِريه ِمن آياتِنَا إِ َّنه هو ِ
يع ا ْل َب ِص ُري ﴾ ،فساممها املسجد
السم ُ
َ
ُ ُ َ َّ
َ ْ ُ َُ ْ َ
َ َ
ْ
احلرام واملسجد األقص ،مع كوهنام حتت والية املرشكني ،وقال يف شأن استقبال القبلة يف السنة
ِ
ك َش ْط َر املَْ ْس ِ
ج ِد َْ
الثانية من اهلجرةَ ﴿ :ف َو ِّل َو ْج َه َ
وه ْم ِعنْدَ
احل َرا ِم﴾ ،وقال َ ﴿ :و َال ُت َقات ُل ُ
املَْ ْس ِ
ج ِد َْ
َآن َق ْوم َأن َصدُّ وك ُْم
جي ِر َمنَّك ُْم َشن ُ
احل َرا ِم﴾ ،وقال بعد احلديبية يف السنة السادسة ﴿ َو َال َ ْ
اإل ْث ِم َوا ْل ُعدْ َو ِ
َع ِن املَْ ْس ِ
ج ِد َْ َ
ى َو َال َت َع َاونُوا َع َىل ْ ِ
ان﴾،
رب َوال َّت ْق َو ى
احل َرا ِم أن َت ْعتَدُ وا َو َت َع َاونُوا َع َىل ا ْل ِ ِّ
هلل وا ْليو ِم ِ
اج َو ِعام َر َة ا َْمل ْس ِ
ج ِد َْ
وقال َ ﴿ :أ َج َع ْلت ُْم ِس َقا َي َة َْ
اْلخ ِر
احل َرا ِم ك ََم ْن َآم َن بِا َِّ َ َ ْ
احل ِّ
َ

ِ
ِ
يل اهللَِّ ال يستَو َ ِ
اهدَ ِيف َسبِ ِ
ني﴾ ،وقال يبرشهم بأداء
ون عنْدَ اهللَِّ َواهللَُّ ال َ ْهيدي ا ْل َق ْو َم ال َّظامل َ
َْ ُ
َو َج َ
احلرام إِ ْن َشاء اهللَُّ ِآمنِني ُ َ ِ
وسك ُْم َو ُم َق ِّ ِ
ون﴾.
ين ال َ َختا ُف َ
حم ِّلق َ
َ
َص َ
ني ُر ُء َ
عمرهتمَ ﴿ :لتَدْ ُخ ُل َّن املَْ ْس ِجدَ َْ َ َ
َ
واعتمر النبي ﷺ وأصحابه عمرة القضاء يف السنة السابعة للهجرة وطافوا بالبيت وحوله
األصنام ،فلم يفجروه وال قتلوا أهله وهم عاكفون فيه ،ومل يسموه معبدا وثنيا ،حتى طهره

ﷺ من األوثان عام فتح مكة يف السنة الثامنة للهجرة!
ومل يثبت عن النبي ﷺ وال أصحابه أهنم قتلوا أحدا من املرشكني وهم يصلون ،فضال عن
املسلمني وهم يصلون يف مساجدهم ،حتى لو وقع فيها رشك أو بدع ،فام زال الفقهاء َيذرون
من الرشكيات والبدع ،وال يقتيض صدور الرشك من املسلم جاهال أو متأوال أن يكون مرشكا
07
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َ

خارجا من دائرة اإلسالم ،وال يستحل أحد من فقهاء اإلسالم قاطبة قتل املصلني يف
مساجدهم ،ولو ادعى مدع بأهنم غري مسلمني ،فهو اجتهاد يعارضه قول عامة فقهاء األمة
بعدم احلكم عىل أهل القبلة بالكفر ،بل هذا ابن القيم يف كتابه الصواعق املرسلة َيتج بروايتهم
ونقلهم حيث يقول( :الوجه التاسع :إن فقهاء اإلمامية من أوهلم إل آخرهم ينقلون عن أهل
البيت أنه ال يقع الطالق املحلوف به ،وهذا متواتر عندهم عن جعفر بن حممد وغريه من أهل
البيت ،وهب أن مكابرا كذهبم كلهم وقال قد تواطئوا عىل الكذب عن أهل البيت ،ففي القوم
فقهاء وأصحاب علم ونظر يف اجتهاد ،وإن كانوا خمطئني مبتدعني يف أمر الصحابة فال يوجب
ذلك احلكم عليهم كلهم بالكذب واجلهل ،وقد روى أصحاب الصحيح عن مجاعة من
الشيعة ،ومحلوا حديثهم واحتج به املسلمون ،ومل يزل الفقهاء ينقلون خالفهم ويبحثون معهم،
والقوم وإن أخطأوا يف بعض املواضع مل يلزم من ذلك أن يكون مجيع ما قالوه خطأ حتى يرد
عليهم ،هذا لو انفردوا بذلك عن األمة ،فكيف وقد وافقوا يف قوهلم من قد حكينا قوهلم وغريه
ِمن مل تقف عىل قوله).

()27

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف صحة الصالة خلف األئمة منهم( :فإن أهل احلديث السنة
كالشافعي وأمحد وإسحاق وغريهم متفقون عىل أن صالة اجلمعة تصىل خلف الرب والفاجر،
حتى إن أهل البدع كاجلهمية الذين يقولون بخلق القرآن وأن اهلل ال يرى يف اْلخرة ،ومع أن
أمحد ابتل هبم ،وهو أشهر األئمة باإلمامة يف السنة ،ومع هذا فلم ختتلف نصوصه أنه تصىل
اجلمعة خلف اجلهمي والقدري والرافيض ،وليس ألحد أن يدع اجلمعة لبدعة يف اإلمام).

()28

وقال أيضا عن اجلهمية وهم أشد الفرق ضالال عنده وعند سلف األمة وأئمة أهل السنة:
(املقصود هنا أن مذاهب األئمة مبنية عىل هذا التفصيل بني النوع والعني ،وهلذا حكى طائفة
عنهم اخلالف يف ذلك ومل يفهموا غور قوهلم ،فطائفة حتكي عن أمحد يف تكفري أهل البدع

( )11الصواعق املرسلة )626 / 1( -
( )11املستدرك عىل فتاوى ابن تيمية .مجع :ابن قاسم  ،)١1 / 2( -وخمترص الفتاوى املرصية ص . 11
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روايتني مطلقا ،حتى جتعل اخلالف يف تكفري املرجئة والشيعة املفضلة لعل وربام رجحت
التكفري وال تخليد يف النار ،وليس هذا مذهب أمحد وال غريه من أئمة اإلسالم ،بل ال خيتلف
قوله أنه ال يكفر املرجئة الذين يقولون  :اإليامن قول بال عمل ،وال يكفر من يفضل عليا عىل
عثامن بل نصوصه رصَية باالمتناع من تكفري اخلوارج والقدرية وغريهم ،وإنام كان يكفر
اجلهمية املنكرين ألسامء اهلل وصفاته؛ ألن مناقضة أقواهلم ملا جاء به الرسول ﷺ ظاهرة بينة،
وألن حقيقة قوهلم تعطيل اخلالق ،وكان قد ابتل هبم حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور عىل
التعطيل ،وتكفري اجلهمية مشهور عن السلف واألئمة ،لكن ما كان يكفر أعياهنم ،فإن الذي
يدعو إل القول أعظم من الذي يقول به ،والذي يعاقب خمالفه أعظم من الذي يدعو فقط،
والذي يكفر خمالفه أعظم من الذي يعاقبه ،ومع هذا فالذين كانوا من والة األمور يقولون
بقول اجلهمية :إن القرآن خملوق وإن اهلل ال يرى يف اْلخرة وغري ذلك ،ويدعون الناس إل ذلك
ويمتحنوهنم ويعاقبوهنم إذا مل جييبوهم ،ويكفرون من مل جيبهم ،حتى أهنم كانوا إذا أمسكوا
األسري مل يطلقوه حتى يقر بقول اجلهمية :إن القرآن خملوق وغري ذلك ،وال يولون متوليا وال
يعطون رزقا من بيت املال إال ملن يقول ذلك ،ومع هذا فاإلمام أمحد رمحه اهلل تعال ترحم
عليهم ،واستغفر هلم ،لعلمه بأهنم ملن يبني هلم أهنم مكذبون للرسول ،وال جاحدون ملا جاء
به ،ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال هلم ذلك ،وكذلك الشافعي ملا قال حلفص الفرد حني
قال :القرآن خملوق :كفرت باهلل العظيم ،بني له أن هذا القول كفر ،ومل َيكم بردة حفص
بمجرد ذلك؛ ألنه مل يتبني له احلجة التي يكفر هبا ،ولو اعتقد أنه مرتد لسعى يف قتله ،وقد
رصح يف كتبه بقبول شهادة أهل األهواء والصالة خلفهم).

()29

وقال أيضا( :من كان يف قلبه اإليامن بالرسول وما جاء به وقد غلط يف بعض ما تأوله من البدع
فهذا ليس بكافر أصال ،واخلوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتاال لألمة وتكفريا هلا ومل يكن
يف الصحابة من يكفرهم ال عل بن أيب طالب وال غريه ،بل حكموا فيهم بحكمهم يف املسلمني
( )1١جمموع الفتاوى ()011 / 10
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ون﴾
﴿م ْع ِذ َرة إِ َ ىل َر ِّبك ُْم َو َل َع َّل ُه ْم َيتَّ ُق َ
َ

الظاملني املعتدين ،كام ذكرت اْلثار عنهم بذلك يف غري هذا املوضع ،وكذلك سائر الثنتني
والسبعني فرقة من كان منهم منافقا فهو كافر يف الباطن ،ومن مل يكن منافقا بل كان مؤمنا باهلل
ورسوله يف الباطن مل يكن كافرا يف الباطن ،وإن أخطأ يف التأويل كائنا ما كان خطؤه ؛ وقد
يكون يف بعضهم شعبة من شعب النفاق وال يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه يف الدرك
األسفل من النار ،ومن قال :إن الثنتني والسبعني فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن
امللة فقد خالف الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني ،بل وإمجاع األئمة
األربعة وغري األربعة ،فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتني وسبعني فرقة.)..

()30

فكل هذه النصوص تؤكد أن شيخ اإلسالم ابن تيمية يرى أن كفر األقوال واْلراء بأنواعها،
ال يقتيض بالرضورة كفر كل من قال هبا من املسلمني بأعياهنم ،فالذي يفجر مسجدا وفيه
مئات املصلني ،بشبهة أنه يقع فيه أو منهم رشكيات ،أو بشبهة أن أهله وقعوا يف الردة ،دون
معرفة أعياهنم ،وحتقق وقوع ذلك الفعل الناقض منهم ،وقبل توفر الرشوط وارتفاع املوانع،
وبال والية قضائية وال رشعية ،وبال استتابة وإعذار ،فقد جاء جرما عظيام ،وافرتى عىل اهلل
ورسوله ورشعه هبتانا مبينا ،واستحل ما هو معلوم من دين اإلسالم حرمته بالرضورة
القطعية.
ثم بعد ذلك فجرت هذه الفئة الظاملة مساجد السنة ووصمت أهلها بالردة بدعوى مواالهتم
الطغاة ،ليذهب جراء تفجرياهتم األبرياء وهم راكعون ساجدون يصلون!
وقد كان النبي ﷺ يأمر أصحابه إذا سمعوا اْلذان يف دار احلرب بالكف عن قتال عدوهم،
كام ثبت عن أنس بن مالك ،قال :كان رسول اهلل ﷺ يغري إذا طلع الفجر ،وكان يستمع األذان،
فإن سمع أذانا أمسك فسمع رجال يقول :اهلل أكرب اهلل أكرب ،فقال رسول اهلل ﷺ« :عىل الفطرة»

( )03جمموع الفتاوى (.)121 / 1
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ثم قال :أشهد أن ال إله إال اهلل أشهد أن ال إله إال اهلل ،فقال رسول اهلل ﷺ« :خرجت من
النار».

()31

فجعل األذان وحده عاصام لدماء أهل احلرب فضال عن دماء أهل اإلسالم!
وعن عبد اهلل بن عدي األنصاري أن النبي ﷺ بينام هو جالس بني ظهراين الناس ،إذ جاءه
رجل يستأذنه أن يساره ،فساره يف قتل رجل من املنافقني ،فجهر النبي ﷺ بكالمه ،وقال:
«أليس يشهد أن ال إله إال اهلل» ؟ قال :بىل يا رسول اهلل ،وال شهادة له ،قال« :أليس يشهد أين
رسول اهلل» ؟ قال :بىل ،يا رسول اهلل وال شهادة له ،قال« :أليس يصل»؟ قال :بىل وال صالة
له ،فقال النبي ﷺ« :أولئك الذين هنيت عنهم».

()32

ِ
ت ُم ْؤ ِمنا﴾.
الس َل َم َل ْس َ
وقد قال تعالَ ﴿ :و َال َت ُقو ُلوا ملَ ْن َأ ْل َقى إِ َل ْيك ُْم َّ
فجعل التحية بالسالم أمانا ألهلها حتى ِمن قاهلا خوفا وتقية!
وهذا كله من املعلوم من دين اإلسالم بالرضورة القطعية ،وقد وقع االقتتال بني املسلمني يف
وقائع عديدة من تارخيهم فام استحلوا املساجد ،وال استحلوا قتل املصلني فيها ،بل كانت
ساحة احلرب هي مكان القتال ،وال يتجاوزونه بقتل مدبر ،وال اإلجهاز عىل جريح ،كام فعل
عل  يف حروبه ،حتى خرجت هذه الفئة بجريمة تفجري املساجد بأهلها ،بشبهة شيطانية،
حتى مل يعد يأمن املصلون يف جزيرة العرب بالذهاب إل مساجدهم ،وهو ما مل َيدث يف
تارخيها كله!
***

( )02صحيح مسلم رقم .011
( )01صحيح ابن حبان .1١12
10

ون﴾
﴿م ْع ِذ َرة إِ َ ىل َر ِّبك ُْم َو َل َع َّل ُه ْم َيتَّ ُق َ
َ

املبحث الثاني :حرمة املعابد عامة:
ومل يقتَص اإلسالم يف أحكامه تلك عىل املساجد ،بل جعل ملعابد أهل الذمة  -وأهل احلرب
ِ ِ ِ
ون
ين ُي َقا َت ُل َ
أيضا  -حرمة من حيث حتريم التعرض هلا وللع هباد فيها ،كام قال تعالُ ﴿ :أذ َن ل َّلذ َ
ِ
ِ
بِ َأهنم ُظلِموا وإِ َّن اهللََّ ع َىل ن ِ ِ
ين ُأ ْخ ِر ُجوا ِمن ِد َي ِ
ار ِه ْم بِغ ْ ِ
َري َحق إِالَّ َأن َي ُقو ُلوا
ََصه ْم َل َقد رير .ا َّلذ َ
َّ ُ ْ ُ َ
َ ى ْ
ات َو َم َس ِ
اجدُ ُي ْذك َُر
ت َص َو ِام ُع َوبِ َي رع َو َص َل َو ر
َّاس َب ْع َض ُهم بِ َب ْعض َُّهلدِّ َم ْ
َر ُّبنَا اهللَُّ َو َل ْوال َد ْف ُع اهللَِّ الن َ
فِيها اسم ا َِّ ِ
نَص ُه إِ َّن اهللََّ َل َق ِوي َع ِزي رز﴾.
َ ْ ُ
نَص َّن اهللَُّ َمن َي ُ ُ
هلل كَثريا َو َل َي ُ َ
فهذه أول آية رشع فيها اجلهاد دفعا للظلم عن املؤمنني ومساجدهم ،وعمن هو حتت واليتهم
من أهل الذمة ومعابدهم ،وجعل الغاية منه حتقيق العدل واألمن للجميع ،كام روي عن عل
وابن عباس واحلسن والضحاك.
َّاس َب ْع َض ُهم
قال عل ( :إنام أنزلت هذه اْلية يف أصحاب رسول اهلل ﷺ ﴿ َو َل ْو َال َد ْف ُع اهللَِّ الن َ
()33
ت َص َو ِام ُع َوبِ َي رع﴾).
بِ َب ْعض﴾ لوال دفاع اهلل بأصحاب حممد عن التابعني ﴿ َُّهلدِّ َم ْ
وقال ابن عباس ( :يدفع بدين اإلسالم وبأهله عن أهل الذمة).
وقال احلسن( :يدفع عن هدم مصليات أهل ه
الذمة باملؤمنني).

()34

()35

وقال ابن جرير الطربي ( :وأول األقوال يف ذلك بالصواب أن يقال :إن اهلل تعال ذكره أخرب
أنه لوال دفاعه الناس بعضهم ببعض ،هلدم ما ذكر ،من دفعه تعال ذكره بعضهم ببعض ،وكفه
املرشكني باملسلمني عن ذلك :ومنه كفه ببعضهم التظامل ،كالسلطان الذي كف به رعيته عن
التظامل بينهم ...وكل ذلك دفع منه الناس بعضهم عن بعض ،لوال ذلك لتظاملوا ،فهدم
القاهرون صوامع املقهورين وبيعهم وما سمى جل ثناؤه).

()36

( )00رواه ابن جرير الطربي يف تفسريه جامع البيان (. )616 / 21
( )01الرازي يف تفسريه مفاتيح الغيب (.)11١ / 10
( )01الثعلبي النيسابوري يف تفسريه الكشف والبيان عن تفسري القرآن (.)16 / 1
( )06جامع البيان (.)611 / 21
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وقال أبو بكر اجلصاص احلنفي( :يف اْلية دليل عىل أن هذه املواضع املذكورة ال جيوز أن هتدم
عىل من كان له ذمة أو عهد من الكفار).

()37

وقال الطرباين احلنفي( :واألول أن يستدل هبذه اْلية عىل أن هذه املواضع املذكورة التي جيري
فيها اسم اهلل تعال ال جيوز أن هتدم يف رشيعة نبينا حممد ﷺ عىل كل من كان له ذمة).

()38

وقال الرازي الشافعي( :السؤال األول :ما املراد هبذا الدفاع الذي أضافه إل نفسه؟ اجلواب:
هو إذنه ألهل دينه بمجاهدة الكفار ،فكأنه قال تعال :ولوال دفاع اهلل أهل الرشك باملؤمنني،
من حيث يأذن هلم يف جهادهم وينَصهم عىل أعدائهم الستول أهل الرشك عىل أهل األديان
وعطلوا ما يبنونه من مواضع العبادة ،ولكنه دفع عن هؤالء بأن أمر بقتال أعداء الدين ليتفرغ
أهل الدين للعبادة وبناء البيوت هلا ،وهلذا املعنى ذكر الصوامع والبيع والصلوات ،وإن كانت
لغري أهل اإلسالم ...املراد هلدمت هذه الصوامع يف أيام الرسول ﷺ ،ألهنا عىل كل حال جيري
فيها ذكر اهلل تعال ،فليست بمنزلة عبادة األوثان).

()39

وقال القرطبي املالكي( :قال ابن خويز منداد :تضمنت هذه اْلية املنع من هدم كنائس أهل
الذمة وبيعهم وبيوت نرياهنم).

()40

وقد اختار هذا القول يف تفسري اْلية ابن القيم اجلوزية فقال( :وعىل هذا القول ال َيتاج إل
التقدير الذي قدره أصحاب القول األول ،وهذا ظاهر اللفظ ،وال إشكال فيه بوجه ،فإن اْلية
دلت عىل الواقع ،مل تدل عىل كون هذه األمكنة غري املساجد حمبوبة مرضية له ،لكنه أخرب أنه
لوال دفعه الناس بعضهم ببعض هلدمت هذه األمكنة التي كانت حمبوبة له قبل اإلسالم ،وأقر
منها ما أقر بعده ،وإن كانت مسخوطة له ،كام أقر أهل الذمة وإن كان يبغضهم ويمقتهم،
( )01أحكام القرآن للجصاص (.)10 / 1
( )01نسب هذا التفسري إىل الطرباين وليس هو صاحب املعجم ،بل هو أحد علامء احلنفية.
( )0١مفاتيح الغيب (.)11١ / 10
( )13تفسري القرطبي .)13 / 21( -
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ون﴾
﴿م ْع ِذ َرة إِ َ ىل َر ِّبك ُْم َو َل َع َّل ُه ْم َيتَّ ُق َ
َ

ويدفع عنهم باملسلمني مع بغضه هلم ،وهو سبحانه يدفع عن متعبداهتم التي أقروا عليها رشعا
وقدرا فهو َيب الدفع عنها وإن كان يبغضها ،كام َيب الدفع عن أرباهبا وإن كان يبغضهم،
وهذا القول هو الراجح إن شاء اهلل تعال وهو مذهب ابن عباس يف اْلية).

()41

وقال الطاهر بن عاشور( :ملا ذكر اإلذن للمسلمني بدفاع املرشكني عنهم أتبع ذلك ببيان
احلكمة يف هذا اإلذن بالدفاع ،مع التنويه هبذا الدفاع ،واملتولني له بأنه دفاع عن احلق والدين
ينتفع به مجيع أهل أديان التوحيد من اليهود والنصارى واملسلمني ،وليس هو دفاعا لنفع
َّاس﴾ إل آخره .اعرتاضية وتسمى واو
املسلمني خاصة ،والواو يف قولهَ ﴿ :و َل ْو َال َد ْف ُع اهللَِّ الن َ
ِ ِ ِ
()42
ون﴾).
ين ُي َقا َت ُل َ
االستئناف .ومفاد هذه اجلملة تعليل مضمون مجلةُ ﴿ :أذ َن ل َّلذ َ
وما ذكره هؤالء املحققون الفقهاء من أئمة التفسري هو ظاهر اْلية يف تعليل احلكم وبيان
احلكمة من ترشيع اجلهاد يف سبيل اهلل ،وهو أال يقع ظلم وال فتنة ،كام قال تعال يف أول اْلية:
ِ ِ ِ
ون بِ َأ َّهنُ ْم ُظلِ ُموا﴾ ،فبني اهلل السبب الذي من أجله أذن للمؤمنني بالقتال،
ين ُي َقا َت ُل َ
﴿ ُأذ َن ل َّلذ َ
وهو كوهنم م ظلومني ،ثم بني احلكمة والغاية من ترشيع اجلهاد وأنه حتى يأمن أهل األديان
فال يظلم أحد أحدا ،وهو ما حتقق فعال ،فكان املسلمون كلام فتحوا أرضا وعقدوا عهدا مع
أهلها محوا كنائسهم ومعابدهم بام يف ذلك معابد النار للمجوس ،فكان ما فعلوه هو تأويل
وحتقيق ما وعدت به اْلية القرآنية من تأمني أهل األديان يف ظل عدل اإلسالم ،وهلذا كتب
النبي ﷺ إل أهل اليمن( :وأنه من أسلم من هيودي أو نَصاين فإنه من املؤمنني له ما هلم وعليه
ما عليهم  ،ومن كان عىل هيوديته أو نَصانيته فإنه ال يفتن عنها).

()43

( )12أحكام أهل الذمة .)2١1 / 0( -
( )11التحرير والتنوير .)133 / 21( -
( )10كتاب األموال أليب عبيد ( ،)1١ / 2والبيهقي يف السنن الكربى  ، 2١1/١من طرق مرسلة يتقوى بعضها ببعض.
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وقال عبد الرزاق أخربنا ابن جريج قال( :كان يف كتاب النبي ﷺ إل أهل اليمن ومن كره
اإلسالم من هيودي ونَصاين فإنه ال َيول عن دينه).

()44

وقد قال اإلمام الشافعي يف وجوب الدفع عن أهل الذمة يف دار اإلسالم ،وتركهم َيتكمون
إل رشائعهم ،ويرد عىل من يوجب احلكم بينهم بحكم اإلسالم إذا مل يرضوا به:
(أو ترى تركي احلكم بينهم أعظم أم تركهم عىل الرشك باهلل تبارك وتعال؟ فإن قلت :فقد أذن
اهلل عز وجل بأخذ اجلزية منهم وقد علم أهنم مقيمون عىل الرشك به معونة ألهل دينه فإقرارهم
عىل ما هو أقل من الرشك أحرى أن ال يعرض يف نفسك منه يشء إذا أقررناهم عىل أعظم
األمور فأصغرها أقل من أعظمها.
قال الشافعي :فقال يل قائل فإن امتنعوا أن يأتوا حكامهم؟
قلت :أخريهم بني أن يرجعوا إليهم أو يفسخوا الذمة.
قال :فإذا خريهتم فرجعوا وأنت تعلم أهنم َيكمون بينهم بالباطل عندك فأراك قد رشكتهم
يف حكمهم.
قال الشافعي :فقلت له لست رشيكهم يف حكمهم وإنام وفيت هلم بذمتهم ،وذمتهم أن يأمنوا
يف بالد املسلمني ال جيربون عىل غري دينهم ،ومل يزالوا يتحاكمون إل حكامهم برضاهم ،فإذا
امتنعوا من حكامهم قلت هلم مل تعطوا األمان عىل االمتناع والظلم ،فاختاروا أن تفسخوا الذمة
أو ترجعوا إل من مل يزل يعلم أنه كان َيكم بينكم منذ كنتم ،فإن اختاروا فسخ الذمة
فسخناها ،وإن مل يفعلوا ورجعوا إل حكامهم ،فكذلك مل يزالوا ال يمنعهم منه إمام قبلنا
ورجوعهم إليهم يشء رضوا به مل نرشكهم نحن فيه.
قال الشافعي :ولو رددناهم إل حكامهم مل يكن ردنا هلم ِما نرشكهم ،ولكنه منع هلم من
االمتناع.
( )11مصنف عبد الرزاق .)١3 / 6( -
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ون﴾
﴿م ْع ِذ َرة إِ َ ىل َر ِّبك ُْم َو َل َع َّل ُه ْم َيتَّ ُق َ
َ

وقلت لبعض من يقول هذا القول :أرأيت لو أغار عليهم العدو فسبوهم فمنعوهم من الرشك
ورشب اخلمر وأكل اخلنزير أكان عل أن أستنقذهم إن قويت لذمتهم؟
قال :نعم!
قلت :فإن قال قائل إذا استنقذهتم ورجعوا آمنني أرشكوا ورشبوا اخلمر وأكلوا اخلنزير فال
تستنقذهم فترشكهم يف ذلك ما احلجة؟
قال :احلجة أن نقول أستنقذهم لذمتهم.
قلت :فإن قال يف أي ذمتهم وجدت أن تستنقذهم هل جتد بذلك خربا؟
قال :ال ولكن معقول إذا تركتهم آمنني يف بالد املسلمني أن عليك الدفع عمن يف بالد
املسلمني.
قلت :فإن قلت أدفع عام يف بالد املسلمني للمسلمني فأما لغريهم فال؟
قال :إذا جعلت لغريهم األمان فيها كان عليك الدفع عنهم.
قلت :وحاهلم حال املسلمني؟
قال :ال!
قلت :فكيف جعلت عل الدفع عنهم وحاهلم خمالفة حال املسلمني فهم وإن استووا يف أن هلم
املقام بدار املسلمني خمتلفون فيام يلزم هلم عىل املسلمني!
قال الشافعي :وإن جاز لنا القتال عنهم ونحن نعلم ما هم عليه من الرشك واستنقاذهم لو
أرسوا فردهم إل حكامهم وإن حكموا بام ال نرى أخف وأول أن يكون لنا).

()45

ومل يقتَص اإلسالم عىل محاية أهل الذمة واملنع من التعرض ملعابدهم ومعابد أهل العهد ،بل
هنى عن التعرض ملعابد أهل احلرب وعدم االعتداء عىل الرهبان منهم يف معابدهم ،كام عن
ابن عباس قال( :كان رسول اهلل ﷺ إذا بعث جيوشه قال :اخرجوا بسم اهلل ،تقاتلون يف سبيل

( )11األم للشافعي (.)213 / 6
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اهلل ،من كفر باهلل ،ال تغدروا ،وال تغلوا ،وال متثلوا ،وال تقتلوا الولدان ،وال أصحاب
الصوامع).

()46

وعن أبى عمران اجلوين( :أن أبا بكر  بعث يزيد بن أيب سفيان إل الشام فمشى معه يشيعه
قال يزيد :إين أكره أن تكون ماشيا وأنا راكب .قال :فقال :إنك خرجت غازيا يف سبيل اهلل
وإين أحتسب يف مشيي هذا معك ،ثم أوصاه فقال :ال تقتلوا صبيا ،وال امرأة ،وال شيخا كبريا،
وال مريضا ،وال راهبا ،وال تقطعوا مثمرا ،وال ختربوا عامرا ،وال تذبحوا بعريا ،وال بقرة ،إال
ملأكل ،وال تغرقوا نحال ،وال حترقوه).

()47

قال احلكيم الرتمذي( :وملا بعث أبو بكر الصديق  اجلنود إل الشام قال :إنكم ستجدون
أقواما حبسوا أنفسهم يف الصوامع ،فدعوهم وما حبسوا أنفسهم هلل تعال ...فالذين تركوا
الدنيا وحبسوا أنفسهم يف الصوامع واعتزلوا ،أمر برتك التعرض هلم ،ومل يطالبوا بجزية ،ألهنم
فرتكوا ،ألهنم كانوا صادقني يف سبيلهم ،وإن كانوا عىل ضاللة).
َتركوا ُ

()48

( )16مسند أمحد بن حنبل ( )033 / 2رقم  1111ثنا أبو القاسم بن أيب الزناد قال أخربين ابن أيب حبيبة عن داود بن
احلصني عن عكرمة به .قال حمققه شعيب األرنؤوط :حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف.
وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد (( :)012 / 1رواه أمحد وأبو يعىل والبزار والطرباين يف الكبري واألوسط إال أنه
قال فيه" :وال تقتلوا وليدا وال امرأة وال شيخا" ويف رجال البزار إبراهيم بن إسامعيل بن أيب حبيبة وثقه أمحد وضعفه
اجلمهور ،وبقية رجال البزار رجال الصحيح).
( )11السنن الكربى للبيهقي ويف ذيله اجلوهر النقي  )١3 / ١( -أخربنا أبو نرص بن قتادة أخربنا أبو الفضل بن مخريويه
أخربنا أمحد بن نجدة حدثنا احلسن بن الربيع حدثنا عبد اهلل بن املبارك عن معمر به .ورواه عن معمر عبد الرزاق يف املصنف
 ( )133 / 1رقم  - ١011عن معمر عن أيب عمران اجلوين به ،ورواه عبد الرزاق  )2١١ / 1( -رقم  - ١011عن ابنجريج قال أخربين حييى بن سعيد األنصاري به نحوه مرسال عن أيب بكر .ورقم  ١016عن الثوري عن حييى بن سعيد به،
ورواه أيضا عبد الرزاق  - ١011 )133 / 1( -عن معمر عن الزهري قال كان أبو بكر إذا بعث جيوشه إىل الشام قال
إنكم ستجدون قوما قد فحصوا عن رؤوسهم بالسيوف وستجدون قوما قد حبسوا أنفسهم يف الصوامع فذرهم بخطاياهم،
ورواه مالك يف املوطأ رقم  ١61عن حييى بن سعيد مرسال ،ورواه الطحاوي يف رشح مشكل اآلثار  106/21من طريق
الزهري عن سعيد بن املسيب مرسال
( )11نوادر األصول يف أحاديث الرسول .)10 / 2( -

17

ون﴾
﴿م ْع ِذ َرة إِ َ ىل َر ِّبك ُْم َو َل َع َّل ُه ْم َيتَّ ُق َ
َ

وقال الطحاوي( :وقد هنى رسول اهلل ﷺ عن قتل أصحاب الصوامع ...فلام جرت سنة
رسول اهلل ﷺ عىل ترك قتل أصحاب الصوامع الذين حبسوا أنفسهم عن الناس ،وانقطعوا
عنهم ،وأمن املسلمون من ناحيتهم ،دل ذلك أيضا عىل أن كل من أمن املسلمون من ناحيته،
من امرأة أو شيخ فان ،أو صبي كذلك أيضا ،ال يقتلون ،فهذا وجه هذا الباب ،وهذا قول حممد
بن احلسن ،وهو قياس قول أيب حنيفة ،وأيب يوسف ،رمحة اهلل عليهم أمجعني).

()49

وقال الباجي( :وقوله  :إنك ستجد أقواما زعموا أهنم حبسوا أنفسهم هلل فدعهم وما
زعموا إهنم حبسوا أنفسهم له ،يريد الرهبان الذين حبسوا أنفسهم عن خمالطة الناس ،وأقبلوا
عىل ما يدعون من العبادة ،وكفوا عن معاونة أهل ملتهم برأي أو مال أو حرب أو إخبار بخرب،
فهؤالء ال يقتلون سواء كانوا يف صوامع أو ديارات أو غريان ،ألن هؤالء قد اعتزلوا الفريقني
وعفوا عن معاونة أحدمها ...وال يسبى الرهبان وال خيرجون من صوامعهم بل يرتكون عىل
حاهلم).

()50

فإن كانت هذه الفئة تريد إقامة اإلسالم كام تزعم  -ال كام تؤكد األحداث وأنه يتم توظيفها
ملواجهة ثورة األمة يف الشام والعراق وليبيا ،كام فعلت االستخبارات اجلزائرية باجلامعة
املسلحة التي أعلنت اخلالفة واجلهاد فاستباحت دماء الشعب اجلزائري الثائر عىل نظامه
العسكري بدعوى الردة ،وفعلت بالشعب خالل عرش سنوات 2001 – 1991م ما مل يفعله
طغاة اجليش اجلزائري ،حتى قضت عىل الثورة ،فلام انتهت املهمة انتهى اجلهاد واخلالفة
املزعومة  -فقد ضلت ضالال بعيدا ،ولقد هدمته من حيث أرادت إقامته ،وإن كانت تريد
إقامة دولة جربية طاغوتية تستباح هبا دماء الشعبني العراقي والسوري ،وتنتهي بتقسيم العراق
وسوريا إل دويالت طائفية  -فقد خرست خرسانا مبينا ،وفعلت بمن حتت سيطرهتا ما مل

( )1١رشح معاين اآلثار .)111 / 0( -
( )13املنتقى  -رشح املوطأ .)1١ / 0( -
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يفعله أكثر طغاة العرب بشعوهبم ،وأعادت جرائم شبيحة بشار الذين تواروا عن األنظار
وصار تنظيم الدولة يقاتل الشعب السوري نيابة عنهم باسم اإلسالم!
وإنام لعبت هبذا التنظيم بشهادة من خرج عنه من رشعييهم وقضاهتم أجهزة االستخبارات،
ووظفتهم يف شن احلرب عىل أمتهم ،كام فعلوا بأهل الشام بتفجري مساجد املجاهدين فضال
عن غريهم ،وكام فعلوا يف حلب التي حارصوها مع جيش بشار ،كام تواتر عند أهل الشام يف
وقائع كثرية ،منشورة وموثقة بالصور ،وكام ثبت بكل وسائل اإلعالم بيعهم النفط لنظام بشار
ِما ال خيفى عىل أحد ،وهو أشد أنواع اإلعانة للطغاة عىل املجاهدين وعىل أهل الشام ،وكام
فعلوا يف العراق بقتل أهل السنة واستباحة دمائهم للسيطرة عىل مناطقهم الثائرة وجتريدهم
من أسلحتهم ،ثم االنسحاب منها ،وتكرر هذا املشهد مرارا ،وشهد به عليهم كل الفصائل
املجاهدة يف العرا ق ،وظنوا أن آفتهم الغلو والتطرف ،حتى تبني هلم أهنم قوة ضبط وسيطرة
يتم دعمها من القوى اإلقليمية والدولية ،ويتم فتح الطريق هلا للسيطرة عىل املناطق الثائرة يف
الشام والعراق ،فأضعفت الثورة ،وقطعت اإلمدادات عنها ،وحارصت مدهنا ،بعد أن كادت
الثورة السورية حترر دمشق ،وكادت الثورة العراقية حترر بغداد ،وهو مشهد سبق مثله يف
اجلزائر ،وكام فعلت القوى اإلقليمية والدولية يف توظيف احلوثي وفتح الطريق أمامه ليتمدد
من صعدة ليواجه الثورة يف صنعاء للقضاء عليها ،حتى إذا انتهت املهمة وعاث يف اليمن فسادا
حاربوه وأعادوه من حيث أخرجوه!
وقد شابه متدد احلوثي جنوبا متدد البغدادي شامال ،ويف السنة نفسها 2014م ،كام تقيض به
خطة االستخبارات األمريكية ملواجهة ثورة الشعوب العربية؛ لرسم خريطة الرشق األوسط
اجلديد عىل أسس طائفية ،كام ورد يف خريطة الدم التي أعدها الضابط األمريكي برت وولف
بدراسته سنة  2006م ،والتي تؤسس لدويلة زيدية يف صعدة ،ودويلة سنية يف الرقة ،وتقسيم
العراق وسوريا إل دويالت أكثر ضعفا وأشد ختلفا!
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املبحث الثالث :أحكام شهداء املساجد:
وقد كثر السؤال عن حكم من تعرضوا للقتل يف املساجد وهم يصلون ،واستشكل بعض أهل
العلم وصفهم بالشهداء ،ومن فضل اهلل عىل هذه األمة ورمحته هبا أن خصها بأسباب كثرية
للشهادة رفعا لدرجاهتا يوم القيامة ،كام تواتر ذلك تواترا معنويا عن النبي ﷺ يف أحاديث
صحيحة وحسنة ،وقد نص احلافظ ابن حجر عىل أنه ثبت منها عرشون سببا ،يوصف كل
مسلم ثبتت له الوفاة بسبب منها بوصف الشهادة وأحكامها ،وهذا بيان هلذه األسباب،
وتفصيل أحكام الشهداء هبا:
أوال :تعريف الشهيد:
الشهيد هو كل مسلم مات أو قتل بسبب من أسباب الشهادة التي ثبتت بالكتاب والسنة ،وقد
أخرب النبي ﷺ أن شهداء أمته كثري ،كام يف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل
ﷺ « :ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا :يا رسول اهلل ،من قتل يف سبيل اهلل فهو شهيد ،قال :إن
شهداء أمتي إذا لقليل قالوا :فمن هم يا رسول اهلل؟ قال ﷺ« :من قتل يف سبيل اهلل فهو شهيد،
ومن مات يف سبيل اهلل فهو شهيد ،ومن مات يف الطاعون فهو شهيد ،ومن مات يف البطن فهو
شهيد ،والغريق شهيد» )51(.وزاد يف رواية« :والنفساء شهادة».

()52

ويف الصحيحني قال ﷺ« :الشهداء مخسة :املطعون ،واملبطون ،والغريق ،وصاحب اهلدم،
والشهيد يف سبيل اهلل».

()53

ومثله حديث جابر بن عبد اهلل« :سيد الشهداء محزة ،ورجل قام إل سلطان جائر فأمره وهناه
فقتله».

()54

( )12مسلم حديث رقم .2١21
( )11أمحد يف املسند برقم .13١1
( )10البخاري رقم  610ومسلم رقم .2١21
( )11احلاكم يف صحيحه رقم .1111
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وعن جابر بن عتيك أن رسول اهلل ﷺ جاء يعود عبد اهلل بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح
به فلم جيبه فاسرتجع رسول اهلل ﷺ وقال« :غلبنا عليك يا أبا الربيع» فصاح النسوة وبكني
وجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول اهلل ﷺ« :دعهن فإذا وجب فال تبكني باكية» فقالوا:
وما الوجوب يا رسول اهلل؟ قال« :إذا مات» قالت ابنته :واهلل إن كنت ألرجو أن تكون شهيدا
فإنك كنت قد قضيت جهازك ،فقال رسول اهلل ﷺ« :إن اهلل قد أوقع أجره عىل قدر نيته وما
تعدون الشهادة؟» قالوا :القتل يف سبيل! فقال رسول اهلل ﷺ« :الشهادة سبع سوى القتل يف
سبيل اهلل :املبطون شهيد ،والغريق شهيد ،وصاحب ذات اجلنب شهيد ،واملطعون شهيد،
واحلريق شهيد ،والذي يموت حتت اهلدم شهيد ،واملرأة متوت بجمع شهيد».

()55

وقد عقد ابن حبان باب (ذكر تفضل اهلل جل وعال عىل من قتل من أجل ماله إذا تعدي عليه
بكتبه الشهادة له) وأخرج عن أم سلمة أن النبي ﷺ بينا هو يف بيتها وعنده نفر من أصحابه إذ
جاءه رجل فقال( :يا رسول اهلل كم صدقة كذا وكذا من التمر؟ قال :كذا وكذا ،قال الرجل:
فإن فالنا تعدى عل وأخذ مني كذا وكذا! فقال النبي ﷺ « :فكيف إذا سعى عليكم من يتعدى
عليكم أشد من هذا التعدي» فخاض القوم يف ذلك فقال الرجل منهم :فكيف بنا يا رسول اهلل
إذا كان الرجل منا غائبا يف إبله وماشيته وزرعه ونخله فأدى زكاة ماله فتعدى عليه احلق فكيف
يصنع يا رسول اهلل؟ فقال النبي ﷺ« :من أدى زكاة ماله ،طيبة هبا نفسه ،يريد هبا وجه اهلل
والدار اْلخرة ،ثم مل يغيب منها شيئا ،وأقام الصالة ،وآتى الزكاة ،فتعدى عليه احلق فأخذ
سالحه فقاتل فقتل فهو شهيد» قال أبو حاتم ابن حبان( :معنى هذا اخلرب إذا تعدى عىل املرء
يف أخذ صدقته أو ما يشبه هذه احلالة ،وكان معه من املسلمني الذي يواطئونه عىل ذلك وفيهم
كفاية ،بعد أن ال يكون قصدهم الدنيا وال شيئا منها ،دون إلقاء املرء نفسه إل التهلكة إذ

( )11موطأ مالك  100 /2وصحيح ابن حبان .021١
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املصطفى ﷺ قال أليب ذر« :اسمع وأطع ولو عبدا حبشيا جمدعا» وقال ﷺ« :من محل علينا
السالح فليس منا»).

()56

وأخرج أيضا يف صحيحه باب (ذكر إجياب اجلنة وإثبات الشهادة ملن قتل دون ماله قاتل أو مل
يقاتل) عن سعيد بن زيد أن النبي ﷺ« :قال من قتل دون ماله فهو شهيد».

()57

وعن عبد اهلل بن عمرو عن النبي ﷺ قال« :من قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد».

()58

وعن سعيد بن زيد ،قال :قال رسول اهلل ﷺ« :من قتل دون ماله فهو شهيد ،ومن قتل دون
أهله فهو شهيد ،ومن قتل دون دينه فهو شهيد ،ومن قتل دون دمه فهو شهيد».

()59

قال احلافظ ابن حجر( :ومل يقصد احلَص يف يشء من ذلك ،وقد اجتمع لنا من الطرق اجليدة
أكثر من عرشين خصلة ،فإن جمموع ما قدمته ِما اشتملت عليه األحاديث التي ذكرهتا أربع
عرشة خصلة ،وحديث أيب مالك األشعري مرفوعا «من وقصه فرسه أو بعريه أو لدغته هامة
أو مات عىل فراشه عىل أي حتف شاء اهلل تعال فهو شهيد» ،وصحح الدارقطني من حديث
ابن عمر «موت الغريب شهادة» ،والبن حبان من حديث أيب هريرة من «مات مرابطا مات
شهيدا» ،وللطرباين من حديث ابن عباس مرفوعا «املرء يموت عىل فراشه يف سبيل اهلل شهيد»،
وقال ذلك أيضا يف املبطون ،واللديغ ،والغريق ،والرشيق ،والذي يفرتسه السبع ،واخلار عن
دابته ،وصاحب اهلدم ،وذات اجلنب ،ومن طلب الشهادة بنية صادقة أنه يكتب شهيدا،
وحد يث فيمن صرب يف الطاعون أنه شهيد ،وحديث عقبة بن عامر فيمن رصعته دابته وأنه
شهيد عند الطرباين ،وعنده من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح «أن من يرتدى من رؤوس
اجلبال ،وتأكله السباع ويغرق يف البحار لشهيد عند اهلل» ،ووردت أحاديث أخرى يف أمور

( )16صحيح ابن حبان حديث رقم .02١0
( (11حديث رقم .02١1
( )11أمحد بإسناد صحيح رقم .1311
( )1١سنن أيب داود رقم  1111وأمحد رقم .2610
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أخرى مل أعرج عليها لضعفها ،قال ابن التني هذه كلها ميتات فيها شدة تفضل اهلل عىل أمة
حممد ﷺ بأن جعلها متحيصا لذنوهبم وزيادة يف أجورهم يبلغهم هبا مراتب الشهداء ،قلت
والذي يظهر أن املذكورين ليسوا يف املرتبة سواء ويدل عليه ما روى أمحد وابن حبان يف
صحيحه من حديث جابر والدارمي وأمحد والطحاوي من حديث عبد اهلل بن حبيش ،وابن
ماجه من حديث عمرو بن عنبسة أن النبي ﷺ سئل« :أي اجلهاد أفضل؟ قال :من عقر جواده
وأهريق دمه» ،وروى احلسن بن عل احللواين يف كتاب املعرفة له بإسناد حسن من حديث عل
بن أيب طالب قال« :كل موتة يموت هبا املسلم فهو شهيد غري أن الشهادة تتفاضل») انتهى
كالم ابن حجر.
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وقد عد العيني أسباب الشهادة نحو أربعني سببا ثم قال( :الشهيد احلقيقي هو قتيل املعركة
وبه أثر ،أو قتله أهل احلرب ،أو أهل البغي ،أو قطاع الطريق ،سواء كان القتل مبارشة أو
تسببا ،أو قتله املسلمون ظلام ،ومل جيب بقتله دية ،فاحلكم فيه أن يكفن ويصىل عليه ،وال يغسل
ويدفن بدمه وثيابه إال ما ليس من جنس الكفن ،هذا كله عند أصحابنا احلنفية ،وعند
الشافعي :من مات يف قتال أهل احلرب فهو شهيد ،سواء كان به أثر أو ال ،ومن قتل ظلام يف
غري قتال الكفار أو خرج يف قتاهلم ومات بعد انفصال القتال ،وكان بحيث يقطع بموته ففيه
قوالن :يف قول :مل يكن شهيدا ،وبه قال مالك وأمحد ،ويف املغني :إذا مات يف املعرتك فإنه ال
يغسل رواية واحدة ،وهو قول أكثر أهل العلم ،وال نعلم فيه خالفا إال عن احلسن وابن
املسيب فإهنام قاال :يغسل الشهيد ،وال يعمل به ،وأما ما عدا ما ذكرناهم اْلن فهم شهداء
حكام ال حقيقة ،وهذا فضل من اهلل تعال هلذه األمة بأن جعل ما جرى عليهم متحيصا لذنوهبم
وزيادة يف أجرهم بلغهم هبا درجات الشهداء احلقيقية ومراتبهم ،فلهذا يغسلون ويعمل هبم
ما يعمل بسائر أموات املسلمني .ويف (التوضيح) :الشهداء ثالثة أقسام :شهيد يف الدنيا
واْلخرة ،وهو املقتول يف حرب الكفار بسبب من األسباب ،وشهيد يف اْلخرة دون أحكام
( )63فتح الباري رشح صحيح البخاري .10 /6
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الدنيا ،وهم من ذكروا آنفا ،وشهيد يف الدنيا دون اْلخرة ،وهو من غل يف الغنيمة ومن قتل
مدبرا أو ما يف معناه) انتهى كالم العيني.
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ثانيا :حكم املقتول ظلام:
فيام سبق من األحاديث بيان أسباب الشهادة بالقتل ،وأن كل مقتول يف قتال مأذون له فيه رشعا
فهو شهيد ،وكل مقتول بغري حق ،فهو مقتوال ظلام ،وهو شهيد أيضا ،وقاتله ظامل آثم ،وحكمه
حكم شهيد املعركة ،عىل الصحيح ،ال يغسل وال يصىل عليه ،ألن الغسل تطهري ،وهو طاهر
ال َيتاج لغسل ،والصالة عليه شفاعة له ،وهو ال َيتاج لشفاعة املصلني ودعائهم له ،ألنه هو
شهيد وشفيع لغريه يوم القيامة ،فهو شهيد يف حكم الدنيا برتك غسله والصالة عليه ،وشهيد
يف حكم اْلخرة بثبوت أجر الشهداء له ،بخالف أسباب الشهادة األخرى بغري القتال،
كاملطعون واملبطون واحلريق والغريق واهلدم ،فيثبت هلم وصف الشهادة دون أحكامها،
فيغسلون ويصىل عليهم ،ويثبت هلم أجر الشهادة األخروي ،وإن كان فضل شهيد املعركة يف
حرب العدو الكافر ،وشهيد السلطان اجلائر ال يعدهلام يشء ،فمنازل الشهداء تتفاوت بحسب
أسباب الشهادة ،كام ورد يف النصوص كحديث (سيد الشهداء محزة ورجل قام إل إمام جائر).
ثالثا :إطالق وصف الشهادة:
ال خالف بني الفقهاء عىل أن الشهادة وصف خمصوص يطلق عىل أفراد بأعياهنم ،يرتتب بناء
عليه أحكام ختصهم ،فال يغسلون وال يصىل عليهم ،بحسب اخلالف الفقهي ،وإطالق وصف
الشهادة عليهم هو بحسب حكم الظاهر ،ال عىل سبيل القطع هلم هبا ،وأما تبويب البخاري
باب (ال يقال فالن شهيد) أي :ال يقال له شهيد عىل سبيل القطع والتأيل عىل اهلل ،بل عىل سبيل
الرجاء له ،وبحسب حكم الظاهر ،كام قال ابن حجر يف الفتح كام سيأيت ،وكذلك ال يقال
فالن شهيد قبل ثبوت أسباب الشهادة له ،ووفاته بسببها ،كام يف احلديث الذي أورده البخاري
حتت هذه الرتمجة ،حيث قتل الرجل نفسه بعد أن اشتدت عليه جراحه يف آخر املعركة ،فكان
( )62عمدة القاري رشح صحيح البخاري .211 /21
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حكم الصحابة له بالشهادة قبل ثبوت سببها له ،وهلذا مل ينكر النبي ﷺ يف حديث جابر بن
عتيك قول ابنة عبد اهلل بن ثابت( :أرجو لك الشهادة).
رابعا :أقسام الشهداء وأحكامهم:
والشهداء أقسام ولكل قسم أحكام ،كام دلت عىل ذلك النصوص ،وأقوال الفقهاء ،فهم :
القسم األول :شهداء يف حكم الدنيا واْلخرة ،فال يغسلون ،وال يصىل عليهم ،ويدفنون يف
ثياهبم الذي قتلوا فيها ،وهم أنواع أيضا:
النوع األول :كل قتيل من املسلمني يف حرهبم مع عدوهم أثناء احلرب أو بسببها ،كشهداء
معركة أحد ،وهذا النوع ال خالف فيه بني األئمة يف احلكم الدنيوي واألخروي.
النوع الثاين :القتيل من املسلمني يف تصدهيم للسلطان إذا كفر ،أو السلطان اجلائر ،إذا خرجوا
عليه ملنعه من اجلور ،وتغيري املنكر ،كشهداء أهل املدينة يوم احلرة يف خروجهم عىل يزيد،
وشهداء كربالء مع احلسني سيد شباب أهل اجلنة ،وشهداء القراء يف دير اجلامجم يف خروجهم
عىل احلجاج...إلخ.
النوع الثالث :كل قتيل ظلام دون نفسه أو ماله أو عرضه أو أهله أو حقه ،كمن خيرجون اليوم
يف الثورة العربية بقصد الدفاع عن حقوقهم الدنيوية ،في ُقتلون بيد السلطة ظلام وعدوانا ...كام
قال ابن حزم بعد أن ذكر حديث عبد اهلل بن عمرو وقصته مع أمري الطائف ،وحديث أيب بكر
يف الزكاة( :فهذا رسول اهلل ﷺ يأمر من سئل ماله بغري حق أال يعطيه ،وأمر أن يقاتل دونه،
َف َيق ُتل مصيبا سديدا ،أو ُيقتل بريئا شهيدا ،ومل خيص عليه السالم ماال من مال ،وهذا أبو بكر
وعبد اهلل بن عمرو  يريان السلطان يف ذلك وغري السلطان سواء).

( )61املحىل .03١ /22
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وهذان النوعان األخريان ال خالف بني الفقهاء يف احلكم األخروي هلم ،وال خالف عىل
إطالق وصف الشهادة عليهم ،وإنام اختلفوا يف احلكم الدنيوي هل يغسلون ويصىل عليهم أم
ال؟
وأكثر الفقهاء عىل أهنم كالنوع األول يف احلكم الدنيوي أيضا...
وال فرق يف األحكام السابقة بني أهل الصالح وأهل املعايص ،إذا حتقق هلم وصف الشهادة
وسببها ،كام ال خالف بني الفقهاء عىل أن أعالهم وأرشفهم يف اجلهاد والشهادة من ُقتل لتكون
كلمة اهلل هي العليا ،سواء حتقق له ذلك عىل يد عدو كافر كحمزة بن عبد املطلب ،أو سلطان
جائر كاحلسني بن عل ،كام يف احلديث (سيد الشهداء محزة ،ورجل قام إل سلطان جائر).
القسم الثاين :شهداء يف حكم الدنيا فقط ،وهم النوع األول والثاين من القسم األول ،إذا كان
قتاهلم نفاقا ورياء وللغنيمة والسلطة ال يف سبيل اهلل ،فال يغسلون وال يصىل عليهم ويدفنون
كسائر شهداء املعركة ،إال إهنم ليسوا شهداء يف اْلخرة ،وليس هلم ثواب الشهداء ،وهذا أمر
ال يعلمه إال اهلل ،إال من عرف من حاله نفاق ظاهر.
القسم الثالث :شهداء يف حكم اْلخرة فقط ،وهم كل من مات بسبب من األسباب التي ثبت
بنص الشارع أن القتيل هبا شهيد ،كالطاعون واملبطون واحلريق والغريق والنفساء ...إلخ،
فيغسلون ويصىل عليهم يف حكم الدنيا ،ويطلق عليهم وصف الشهادة يف حكم اْلخرة ،من
باب الرجاء هلم وحسن اخلامتة والبشارة ،وهلم ثواب الشهداء يوم القيامة.
وقد اختلف الفقهاء يف املقتول ظلام بيد غري السلطان ،كمن قتله اللصوص أو البغاة دون ماله
أو عرضه ،أو عدوانا حمضا كمن قتل يف تفجري املساجد ،هل هو شهيد من القسم األول ،فال
يغسل ،وال يصىل عليه ،أم من القسم الثالث شهيد يف حكم اْلخرة ويغسل ويصىل عليه؟
فتلك بعض أحكامهم إمجاال ،وهذه بعض نصوص الفقهاء يف تفصيل ذلك :
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رأي احلنفية :جاء يف رد املحتار يف فقه احلنفية( :مطلب يف تعداد الشهداء (قوله يف الشهيد
الكامل) وهو شهيد الدنيا واْلخرة ،وشهادة الدنيا بعدم الغسل إال لنجاسة أصابته غري دمه،
وشهادة اْلخرة بنيل الثواب املوعود للشهيد ،واملراد بشهيد اْلخرة من قتل مظلوما ،أو قاتل
إلعالء كلمة اهلل تعال حتى قتل ،فلو قاتل لغرض دنيوي فهو شهيد دنيا فقط ،جتري عليه
أحكام الشهيد يف الدنيا ،وعليه فالشهداء ثالثة.)...
وجاء يف كتاب الفقه عىل املذاهب األربعة يف تعريف الشهيد وأحكامه( :احلنفية قالوا  :الشهيد
هو من قتل ظلام سواء قتل يف حرب ،أو قتله باغ ،أو حريب ،أو قاطع طريق ،أو لص ،ولو كان
قتله بسبب غري مبارش ،وينقسم إل ثالثة أقسام :األول :الشهيد الكامل وهو شهيد الدنيا
واْلخرة ،ويشرتط يف حتقق الشهادة الكاملة ستة رشوط وهي :العقل والبلوغ واإلسالم
والطهارة من احلدث ،وأن يموت عقب اإلصابة بحيث ال يأكل وال يرشب وال ينام وال
يتداوى وال ينتقل من مكان اإلصابة إل خيمته أو منزله حيا ...ويدخل يف هذا القسم من قتل
مدافعا عن ماله أو نفسه أو املسلمني أو أهل الذمة برشط أن يقتل بمحدد ،وحكم هذا القسم
من الشهداء أن ال يغسل إال لنجاسة أصابته غري دمه ويكفن يف أثوابه ...الثاين من الشهداء:
شهيد اْلخرة فقط ،وهو كل من فقد رشطا من الرشوط السابقة ،بأن قتل ظلام وهو جنب أو
حائض أو نفساء أو مل يمت عقب اإلصابة أو كان صغري أو جمنونا أو قتل خطأ ووجب بقتله
مال ،فهؤالء ليسوا كامل الشهادة ،إال أهنم شهداء يف اْلخرة ،هلم األجر الذي وعد به الشهداء
يوم القيامة ،فيجب تغسيلهم وتكفينهم والصالة عليهم كغريهم ،ومثل هؤالء يف شهادة
اْلخرة الغرقى واحلرقى ومن مات بسقوط جدران عليه وكذلك الغرباء واملوتى بالوباء وبداء
االستسقاء أو اإلسهال أو ذات اجلنب أو النفاس أو السل أو الَصع أو احلمى أو لدغ العقرب
ونحوه كاملوتى يف أثناء طلب العلم ...ومثل هؤالء يغسلون ويكفنون ويصىل عليهم ،وإن
كان هلم أجر الشهداء يف اْلخرة .الثالث :الشهيد يف الدنيا فقط وهو املنافق الذي قتل يف
صفوف املسلمني ونحوه ،وهذا ال يغسل ويكفن يف ثيابه ويصىل عليه اعتبارا بالظاهر).
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ويالحظ أن احلنفية جعلوا قتيل املعركة واملقتول ظلام بيد اجلائر قسام واحدا ،وأدخلوا معهم
من قتل دفاعا عن نفسه وعن ماله وعرضه أو دفاعا عن غريه باحلق ،ولو كان دفاعا عن غري
مسلم.
رأي املالكية :جاء يف كتاب الفقه عىل املذاهب األربعة أيضا (املالكية قالوا :الشهيد هو من
قتله كافر حريب ،أو قتل يف معركة بني املسلمني والكفار ،سواء كان القتال ببالد احلرب ،أو
ببالد اإلسالم ،كام إذا غزا احلربيون املسلمني ،وحكم الشهيد املذكور أنه َيرم تغسيله والصالة
عليه ولو مل يقاتل بأن كان غافال أو نائام ...والشهيد املذكور يشمل شهيد الدنيا واْلخرة وهو
من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا ،وشهيد الدنيا فقط وهو من قاتل للغنيمة ،وأما شهيد
اْلخرة فقط وهو املبطون والغريق واحلريق ونحوهم واملقتول ظلام يف غري قتال احلربيني ومل
يقتله حريب ،فهو كغريه من املوتى يف غسله وغريه ،فيجب تغسيله والصالة عليه ،وال جيب
دفنه يف ثيابه ،وشهيد اْلخرة املذكور له يف اْلخرة األجر الوارد يف الرشع إن شاء اهلل تعال،
وأما شهيد الدنيا فقط فال أجر له يف اْلخرة ،وإن كان يعامل معاملة الشهداء يف الدنيا).
رأي الشافعية :يف إعانة الطالبني يف فقه الشافعية (واملراد بالشهيد شهيد املعركة ،سواء كان
شهيدا يف الدنيا واْلخرة  ،وهو من قاتل إلعالء كلمة اهلل ،أو كان شهيدا يف الدنيا فقط ،وهو
من قاتل للغنيمة مثال ،وأما شهيد اْلخرة فقط :فهو كغري الشهيد ،فيغسل ،ويكفن ،ويصىل
عليه ،ويدفن ،وأقسامه كثرية ،فمنها امليتة طلقا ،ولو كانت حامال من زنا ،وامليت غريقا ،وإن
عص بركوب البحر ،وامليت هديام ،أو حريقا ،أو غريبا وإن عص بالغربة ،واملقتول ظلام ولو
هيئة ،وامليت بالبطن ،أو يف زمن الطاعون ،وامليت يف طلب العلم ولو عىل فراشه ،وامليت عشقا
برشط العفة ،حتى عن النظر ،بحيث لو اختىل بمحبوبه مل يتجاوز الرشع وبرشط الكتامن حتى
عن معشوقه).
ويف حاشية قليويب وعمرية يف فقه الشافعية تعريف الشهيد بأنه قتيل املسلمني (( ...يف قتال
الكفار) أي يف حماربة كافر ولو واحدا أو مرتدا ...فعلم أن الشهيد قسامن :شهيد يف اْلخرة
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دون الدنيا وهو العاري عن الضابط املذكور ،وشهيد فيهام وهو من فيه الضابط املذكور ،نعم
إن مل يكن قصده إعالء كلمة اهلل تعال ،بل حتصيل الكسب أو املفاخرة ،أو ليقال :إنه شجاع
مثال فهو شهيد يف الدنيا دون اْلخرة فهو قسم ثالث ،وبحث بعضهم أنه لو علم منه ذلك
وجب فيه الغسل ،والصالة كغري الشهيد).
فهنا نص الشافعية عىل أن قتيل املعركة شهيد ،سواء قتل يف معركة مع عدو كافر ،أو بيد عدو
داخل ثبتت ردته وكفره!
رأي احلنابلة :وقال يف مطالب أويل النهى يف فقه احلنابلة( ...( :ومقتول ظلام) ،كمن قتله نحو
لص ،أو أريد منه الكفر فقتل دونه ،أو أريد عىل نفسه أو ماله أو حرمته ،فقاتل دون ذلك فقتل،
حلديث سعيد بن زيد مرفوعا (من قتل دون دينه فهو شهيد ،ومن قتل دون دمه فهو شهيد،
ومن قتل دون ماله فهو شهيد ،ومن قتل دون أهله فهو شهيد) رواه أبو داود والرتمذي
وصححه ،وألهنم مقتولون بغري حق ،أشبهوا قتل الكفار؛ فال يغسلون ،بخالف نحو املطعون
واملبطون والغريق ونحوهم).
وجاء يف منار السبيل يف فقه احلنابلة( :وشهيد املعركة ال يغسل ،وال يكفن ،وال يصىل عليه،
حلديث جابر أن النبي ﷺ( :أمر بدفن شهداء أحد يف دمائهم ومل يغسلوا ،ومل يصل عليهم)
رواه البخاري .واملقتول ظلام ال يغسل ،وال يكفن ،وال يصىل عليه ،حلديث سعيد بن زيد
مرفوعا (من قتل دون دينه فهو شهيد ،ومن قتل دون دمه فهو شهيد ،ومن قتل دون ماله فهو
شهيد) رواه أبو داود والرتمذي وصححه ،وعنه :يغسل ويصىل عليه ،ألن ابن الزبري غُسل
وصل عليه ،فأما الشهيد بغري قتل كاملطعون واملبطون فيغسل ال نعلم فيه خالفا).
ويف فتاوى حممد بن إبراهيم مفتي اململكة األسبق (الشهداء وأحكامهم :الشهداء أوصلهم
بعض العلامء بالتتبع إل نحو عرشين ،لكنهم ينقسمون إل أربعة أقسام :قسم شهيد يف الدنيا
واْلخرة :وهو قتيل املعركة الذي قتل صابرا إلعالء كلمة اهلل ،فهذا ال يغسل يف الدنيا وال
39

ون﴾
﴿م ْع ِذ َرة إِ َ ىل َر ِّبك ُْم َو َل َع َّل ُه ْم َيتَّ ُق َ
َ

يصىل عليه ،لفعله ﷺ بقتىل أحد ،وما جاء أنه صىل عليهم فال يصح ،وإن صح فليس معناه
إال الدعاء هلم يف مصارعهم .وشهيد يف الدنيا فقط :وهو من قتل يف املعركة ،لكن نيته ليست
يف سبيل اهلل .وشهيد يف اْلخرة فقط :وهو الذي قاتل يف سبيل اهلل فقتل وتأخر موته ،فيصىل
عليه يف الدنيا ويغسل ...واملقتول ظلام مثل شهيد املعركة يف األحكام الدنيوية ،وكذلك يف
األجر بالنسبة إل مقامه فإنه شهيد يف الدنيا واْلخرة ،أما بقية الشهداء – كاملبطون واملطعون
والغريق واحلريق إلخ  -فإن هلم أحكام الشهداء يف اْلخرة ال يف الدنيا ،فالواحد منهم يغسل
ويصىل عليه).
فجعل الشيخ ابن إبراهيم املقتول ظلام كشهيد املعركة يف احلكم الدنيوي فال يغسل وال يصىل
عليه ويدفن يف ثيابه ،ويف احلكم األخروي والثواب يوم القيامة...
وقال ابن عثيمني يف رشح الزاد( :وقوله" :ومقتول ظلام" ،أي :املقتول ظلام ال يغسل أيضا؛
ألن املقتول ظلام شهيد ،قال النبي ﷺ« :من قتل دون دمه فهو شهيد ،ومن قتل دون ماله فهو
شهيد» والصحيح أن املقتول ظلام يغسل كغريه من الناس؛ ألنه داخل يف عمومات األدلة الدالة
عىل وجوب الغسل ،وهذه العمومات ال يمكن أن خيرج منها يشء إال ما دل الدليل عليه ،وهو
شهيد املعركة ،وال يمكن أن يساوى املقتول ظلام بشهيد املعركة ،وإن كان يطلق عليه اسم
شهيد ،فاملطعون شهيد ،واملبطون شهيد ،والغريق شهيد ،واحلريق شهيد ،وليس كل ما أطلق
عليه اسم الشهيد يكون حكمه كشهيد املعركة؛ ألن شهيد املعركة مد رقبته إل عدوه ليقطعها
يف سبيل اهلل ،واملقتول ظلام أكره عىل املقاتلة حتى قتل ،فبينهام فرق عظيم).
خامسا :حكم أصحاب املعايص إذا حتقق هلم وصف الشهادة:
وال فرق يف هذه األحكام بني الشهداء ،الصالح منهم وغري الصالح سواء ،كام نص عليه
الفقهاء يف شهداء املعركة ،وهو ظاهر النصوص الرشعية حيث قالوا عن شهيد املعركة :هو
كل قتيل من املسلمني يف حرب مع عدوهم ،صاحلا كان أو فاسقا ،سنيا كان أو بدعيا ،فكل
مسلم تويف بسبب من هذه األسباب املذكورة فهو شهيد ،ال فرق بني رجل وامرأة ،وكبري
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وصغري ،وبني بر وفاجر ،وصاحب سنة وبدعة ،فألفاظ الشارع وألفاظ الفقهاء عامة ،ال
تشرتط إال اإلسالم ،ووجود سبب الشهادة ،كالقتل ظلام أو الغرق ونحومها.
قال احلافظ ابن رجب (باب الصالة عىل الشهيد)( :قال الزين بن املنري :واملراد بالشهيد قتيل
املعركة أي من املسلمني ...قال احلافظ :وال فرق يف ذلك بني املرأة والرجل ،صغريا أو كبريا،
حرا أو عبدا ،صاحلا أو غري صالح) انتهى.

()63

وجاء يف رد املحتار يف فقه احلنفية( :مطلب :املعصية هل تنايف الشهادة؟ ذكر األجهوري قال
يف العارضة :من غرق يف قطع الطريق فهو شهيد ،وعليه إثم معصيته ،وكل من مات بسبب
معصية فليس بشهيد ،وإن مات يف معصية بسبب من أسباب الشهادة فله أجر شهادته ،وعليه
إثم معصيته ،وكذلك لو قاتل عىل فرس مغصوب ،أو كان قوم يف معصية فوقع عليهم البيت
فلهم الشهادة ،وعليهم إثم املعصية).
وال يقتيض احلكم ملن سبق بالشهادة الدنيوية واألخروية القطع هلم باجلنة والشهادة هلم هبا ،إذ
ال يعلم نياهتم وقبول أعامهلم إال اهلل ،كام قال احلافظ ابن حجر يف باب (ال يقال فالن شهيد):
(أي عىل سبيل القطع بذلك إال إن كان بالوحي  ....وإن كان مع ذلك يعطى أحكام الشهداء
يف األحكام الظاهرة ،ولذلك أطبق السلف عىل تسمية املقتولني ببدر وأحد وغريمها شهداء،
واملراد بذلك احلكم الظاهر املبني عىل الظن الغالب) انتهى كالم ابن حجر.

()64

وهكذا يقال يف املقتول دون ماله وعرضه ،واملقتول ظلام ،ال فرق بني صالح وفاسق ،بل كل
من قتل مظلوما من املسلمني ،فهو شهيد يف أحكام الدنيا ،وله أحكام الشهداء ،وأما اْلخرة
فهو شهيد بحكم الظاهر ،وال يقطع له بالشهادة باجلنة ،بل نرجو له ذلك!

( )60فتح الباري .03١ /0
( )61الفتح .١3 /6
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وأرشف أنواع الشهادة من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا ،وهذا أرشف أنواع اجلهاد يف سبيل
اهلل ،وهو أعىل درجة عند اهلل ِمن قاتل فقط دفاعا عن نفسه وماله وأرضه ،وكام يف احلديث
الصحيح( :إنام األعامل بالنيات ولكل امرئ ما نوى) ،وكام يف احلديث اْلخر( :رب قتيل بني
الصفني اهلل أعلم بنيته).
وأحق هؤالء بوصف الشهادة من قتل مظلوما بيد سلطان جائر ،لقصده إقامة احلق والعدل،
كام يف احلديث (سيد الشهداء محزة ،ورجل قام إل إمام جائر ،فأمره وهناه ،فقتله)!
وجهاد أئمة اجلور بالقول والفعل واجب حسب االستطاعة كام يف الصحيح عن أمراء اجلور
(فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ،ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن).

()65

وِما يؤكد صحة إطالق وصف الشهادة عليهم إطباق األمة عىل أن احلسني بن عل قتل مظلوما
شهيدا ،وكذا عبد اهلل بن الزبري ،وكذا أهل احلرة ،ودير اجلامجم ،وكذا أطلق األئمة وصف
الشهيد عىل كثري من العلامء واملصلحني ،كاإلمام أمحد بن نَص اخلزاعي ،وقد قال عنه الذهبي:
()66
رسا عىل
(أمحد بن نَص اخلزاعي اإلمام الشهيد)  ،وكان قد خرج وأعد العدة ،وبايعه الناس ًّ

األمر باملعروف ،وخلع الواثق العبايس ،سنة  231هجرية ،فظفروا به ،وامتحنه الواثق يف خلق
القرآن فلم جيبه ،فأمر به وصلب ،فكان أمحد بن حنبل يقول عنه كام يف (رمحه اهلل لقد جاد
بنفسه)( ،)67وقال عنه َييى بن معني( :ختم اهلل له بالشهادة).

()68

متت هذه الرسالة بعد صالة اجلمعة  29شوال 1436هـ
املوافق  14أغسطس 2015م
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

( )61صحيح مسلم رقم .13
( )66السري .266 /22
( )61سري األعالم .261 /22
( )61البداية والنهاية .021 /23
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