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 يا أيها الذين آمنوا

 إذا ضربتم في سبيل اهلل فتبيَّنوا 
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       :إذا سمعت اهلل تعالى يقول

 ، "يا أيها الذين آمنوا" 
 ...فارعها سمعك؛ فإنه خيٌر يأمر به، أو شٌر ينهى عنه

 
 اهلل عنهعبد اهلل بن مسعود رضي     
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 : قال اهلل تعالى
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل اهلل فتبيَّنوا وال تقولوا )

لمن ألقى إليكم السالم لست مؤمنًا تبتغون َعَرض الحياة الدنيا 
فعند اهلل مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبُل فتبيَّنوا إن اهلل كان بما 

 (تعملون خبيراً 
 49آية  –سورة النساء       
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 :مقدمة
وعلى احلمد هلل الذي هدانا لإلميان، وأنعم علينا باإلسالم، وجعلنا من أتباع خامت النبيني وخري األنام، 

 آله وأزواجه الطاهرات وعلى صحبه الكرام، ومن تبعهم وسار على سنتهم بإحسان، وبعد؛
أهم قضايا الدين، فاألمساء الشرعية كاملسلم والكافر واملؤمن  إن قضية األمساء واألحكام إحدى

تعترب من والفاسق، وما يرتتب على حتقق وصف اإلسالم والكفر واإلميان والفسق من أحكام شرعية 
قن الدماء وتصان  أخطر القضايا العملية املتعلقة بالعقيدة اإلسالمية والتشريع اإلسالمي؛ فبها حتح

فظ األ موال، وهبا تحستباح األنفس واألموال، وهبا يستقر أمر الناس يف معاشهم الدنيوي، األعراض وحتح
 .  وعليها تحنصب موازين األعمال يف البعث األخروي

وإن هذه القضية اليوم من أشد القضايا حرجًا يف واقع األمة اإلسالمية املعاصر وهي تواجه فتنًا تعصف 
العقدية والفكرية اليت تستبيح مبادئها ومسلَّماهتا وثوابتها هبا من كل جهة، وتواجهها بأشد اهلجمات 

بأشد مما تستبيحه اهلجمات العسكرية اهلمجية من دمائها وأمواهلا وديارها وأعراضها، فإذا هبذا التطرف 
اهلمجي ألعداء اإلسالم يفرز بعض التطرف املضاد يف إثبات مبادئ الدين وحماوالت الصمود يف وجه 

. العاتية، واحلق دائمًا وسٌط بني غالني فيه؛ بني إفراٍط وغلو، وبني تفريط ومتييع وتضييعهذه التيارات 
وإن مسألة األمساء واألحكام الشرعية تأخذ بحعدًا مهمًا يف سياق هذا الصراع الذي قد ال تتمايز فيه 

سلمة من جهة الصفوف متايزًا واضحًا بسبب طوائف النفاق والعمالة اليت تشربت هبا جمتمعاتنا امل
فأخذت تطعن فيها وتحعمل فيها مبعاول اهلدم والتدمري العلمي مبا تبثه من شبهات والعملي مبا تزرعه من 

اسية فتنة وتفرق وتشرذم وتتعامل فيه مع قوى البغي والعدوان الطاغويت، وبسبب غياب املرجعية السي
عن حياض  جعية اليت يحفرتض أن تذودتلك املر الشرعية يف واقعنا اإلسالمي املعاصر من جهة أحخرى؛ 

من الشبهات والتضليالت الفكرية بعيداً عن  تتحصن فيهلمسلمني احلصن اآلمن الذي اإلسالم وتؤمَّن ل
التصرفات على ِوزان الشرع من الضغط النفسي قد ال تستقيم معه  ساحات احلروب اليت تفرض درجةً 

نتهاكات األعراض وانتهاب الدماء واول منارر بل تطيش فيها العقول هل ،الفقهي السليمالتخريج و 
 .األموال

إن هذه الفتنة احلالكة لتلقي بظالهلا على الغيورين من أبناء هذا الدين الذين تتفطر قلوهبم أملًا ملا جيري 
صرة حوهلم من انتهاك حرمات الدين وضياع هيبة أمة اإلسالم وتكالب األمم عليها وغفلة العامة عن ن

هبذا حباجة إىل معامل واضحة يقطعون مراحل الطريق مستأنسني هبا كيال تزل هبم األقدام دينهم، وهم 
ويف هذا السياق . وتطيش هبم التصرفات يف سياق هبتهم لنصرة هذا الدين والتصدي ألعدائه احلاقدين

األمة إىل تربز أمهية حترير أمساء الدين واألحكام املتعلقة به حىت ال يتحول اجلهاد والتصدي ألعداء 
سيف تكفري مسلٍَّط على أبنائها يف غلٍو وإفراط مذموم، وحىت يتمكن الغيورون من أبناء اإلسالم من 
التصدي لشبهات التمييع والتضليل اليت تريد أن تذيب أمساء الدين وتلغي أحكامه يف تفريط ومكر 
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ين فكرة فردية قابعة يف عزلة عجيب يريد أن يلغي مسميات اإلسالم واإلميان والكفر والنفاق ليصبح الد
 .شعورية ال عالقة هلا بالواقع وال أثر هلا يف سياسة اجملتمع والعامل

مساء واألحكام، واآلية اليت نتدبر فيها يف هذه الرسالة املوجزة تتضمن نداًء إميانيًا عظيمًا يتعلق مبسألة األ
جمردة ال يف نظريات كما هي يف الواقع ملية  واقعي يتناول اجملتمع املسلم يف حياته اليومية العوهو نداء 

يا أيها الذين ): قال اهلل تعاىل. وال حيز هلا يف التطبيق ال مكان هلا يف احلياة العمليةات خيالية وفلسف
آمنوا إذا ضربتم في سبيل اهلل فتبيَّنوا وال تقولوا لمن ألقى إليكم السالم لست مؤمنًا تبتغون َعَرض 

، فما 1(اهلل مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبُل فتبيَّنوا إن اهلل كان بما تعملون خبيراً الحياة الدنيا فعند 
وما هي هو هذا النداء اإلمياين؟ وما هذا التبنين املطلوب؟ وما هو هذا السالم الذي حيقن الدماء؟ 

ما نتدبره يف سياق هذه ع هبا العبد غنائم آجلة كثرية عند اهلل تعاىل؟ هذا ضي  الغنيمة العاجلة الزائلة اليت يح 
 .الرسالة املوجزة، رب يس ر وأِعن

 
 :إذا ضربتم في سبيل اهلل فتبيَّنوا : أوالً 

يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل اهلل فتبيَّنوا وال تقولوا لمن ألقى إليكم ): قال اهلل تعاىل
ثيرة كذلك كنتم من قبُل فتبيَّنوا إن السالم لست مؤمنًا تبتغون َعَرض الحياة الدنيا فعند اهلل مغانم ك

: روى البخاري يف صحيحه عن عطاء عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، 2(اهلل كان بما تعملون خبيراً 
كان رجٌل يف غحنيمة له فلحقه : "قال ابن عباس: قال( وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمناً )

عرض احلياة )ذوا غنيمته، فأنزل اهلل يف ذلك إىل قوله فقتلوه وأخ. السالم عليكم: املسلمون فقال
ويف سبب نزول اآلية روايات أخرى لسنا بصدد استيعاهبا حيث إن معىن احلوادث . 3"تلك الغحنيمة(الدنيا

وحاصل احلادثة أن . املذكور فيها واحد وهو الذي تشري إليه رواية ابن عباس يف الصحيح فاكتفينا هبا
فتنوا املسلمني يف دينهم وشردوهم من أرضهم  نهم يف حالة حرب مع املشركني الذياملسلمني و سرية من 

قد عرض هلم هذا الرجل وهم ال يعلمون إسالمه فافرتضوا فيه الكفر، فلما سلَّم عليهم واستباحوا أمواهلم 
ين كفره واستحلوا سالم املسلمني مل يقبلوا منه وزعموا أنه يقول ذلك جملرد التعونذ من القتل، فقتلوه معتقد

غنيمته وأتوا هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وواضح أن اآلية قد أنكرت عليهم استباحة دم ومال 
لتضع بهذا اإلنكار منهجًا قرآنيًا محكمًا يضبط استعمال من أرهر إسالمه سعياً وراء غنيمة عارضة، 

شرعية ال باألهواء الفردية السيف وفق مقتضيات األسماء الشرعية المضبوطة بالضوابط ال
  .جلةاالع والمكاسب الدنيوية

                                                 
1
 49آية  –سورة النساء   

2
 49آية  –سورة النساء   

3
  3/121  -كتاب التفسير –صحيح البخاري   
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تأخذ بشدة على من إن الضرب يف سبيل اهلل هو اجلهاد يف سبيل اهلل أعين جهاد السيف، وإن اآلية ل  
إىل حتصيل شيء غري مقاصد الشرع  هلل تعاىل حىت ال يكون ذريعةً  رفع السيف باسم اهلل تعاىل إرضاءً 

ب يف سبيل اهلل إعالء كلمة اهلل تعاىل وقمع كلمة الكفر، وليس سفك إن الغاية من الضر . احلنيف وحده
سبتها إىل باقي الوسائل  نِ ف، بل هي وسيلة عندما تعيا باقي الوسائل ،الدماء يف هذا السياق غايًة بذاهتا

وعلى ذلك، فال بد ملن محل السيف يف سبيل اهلل تعاىل من أن . كنسبة الكي يف الطب إىل باقي األدوية
تأمل كيف خاطب اهلل تعاىل مالئكته باألمر  ؛يضرب به إال حيث أمره اهلل تعاىلكما أمره اهلل فال   يتبني

إذ : )م يف سبيل اهلل على وفق مراد اهلل وبالقدر الذي أمر به اهلل تعاىل حيث قالالواضح ليأيت ضرهبح 
ن كفروا الرعب فاضربوا فوق  معكم فثب توا الذين آمنوا سألقي يف قلوب الذييوحي ربك إىل املالئكة أينّ 

ن يشاقق اهلل ورسوله فإن اهلل شديد ذلك بأهنم شاقنوا اهلل ورسوله وم  . األعناق واضربوا منهم كل بنان
، فاألمر بالضرب فوق األعناق جاء على حمٍل واضح 4(ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. العقاب

اهلل تعاىل للمسلمني منهجًا يف الضرب بالسيف حيقق فيه  نَّ سح ي  بس فيه، لِ هو حمل الكفر البني  الذي ال ل  
 .اجلهاد مقاصده الشرعية وال يأيت بنقيض املقصود منه

إن إعالن الجهاد في سبيل اهلل تعالى ليس تفويضًا مطلقًا بسفك الدماء ألدنى شبهة، كما أنه ليس 
ات اجلهاد يف سبيل اهلل وأعين هنا ، فإن مقدموغايةً  قصداً لسفك الدماء واستحالل األموال  موضوعاً 

جهاد الطلب تستلزم عرض اإلسالم أو اجلزية على فريق الكفر احملارب فإن رضي إحدامها ترتب آثار كل 
الكفار هذين اخليارين كان القتال متوجهاً إىل القوة العسكرية للكفار  منهما على ما هو معروف، وإن ردّ 

م ومن مث االختيار الواعي بني دخول اإلسالم أو البقاء على ما  اليت حتجب الناس عن مساع دعوة اإلسال
كانوا عليه من دين ولكن حتت مظلة الدولة اإلسالمية أو يف سياق عهد أو هدنة حسب ما هو 

فالقتال والقتل وسيلة لتحقيق مقصد اجلهاد قد حيتاج إليه . 5مبسوط يف كتب الفقه والسياسة الشرعية
بني هذا املنهج السامي يف الشريعة اإلسالمية وبني  ولنقارن. لضرب يف سبيل اهللوقد ال حيتاج إليه عند ا

من أجل القضاء على دعوة احلق وعلى أتباع منهج أهل الكفر يف اللجوء إىل القتل قصدًا ال وسيلًة 
 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطانٍ : )تأمل هذا املشهد الذي رصده لنا القرآن الكرميلنفدعوة احلق، 

فلما جاءهم باحلق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء . إىل فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحٌر كّذاب. مبني
وقال فرعون ذروين أقتل موسى . الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إال يف ضالل

، نعم، إن غاية اجلهاد يف 6(وْلي دْعح ربَّه إين أخاف أن ي حب د ل دينكم أو أن يحظهر يف األرض الفساد
اإلسالم استعمال السيف لقمع من يصد عن دعوة اإلسالم من أجل التخلية بني الناس وبني رسالة 

                                                 
4
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6
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الرسل ليختاروا على علم وبصرية، يف حني أن غاية السيف يف يد الكفار القضاء على نفس املسلمني 
بني استعمال السيف بيد املسلمني يف فتح  بقصد القضاء على نفس اإلسالم، ولريجع إىل التاريخ ليقارن

 األندلس مع إقرار أهل الذمة فيها، وبني استعمال السيف بيد حماكم التفتيش يف إبادة املسلمني واليهود
 .يف األندلس نفسها

بضوابط الشرع ال جمال فيه  واملقصود أن استعمال السيف يف سياق اجلهاد يف سبيل اهلل أمر منضبطٌ 
يف استعماله أو جيور حبسب ما يرتاءى له من مصلحة دنيوية أو لألهواء وال عذر فيه ألحد يتعسف 

من أرواح الناس  بل إننا ال نبالغ إذا قلنا إن من أهداف اجلهاد وغاياته استنقاذ أكرب عددٍ . غنيمة عابرة
سيفه يسل حقًا وإن المجاهد في سبيل اهلل ، ألن هذا هو السبيل املتعني الستنقاذهم من الكفر

الكافر ليضع السيف ر المحارب وفي نفسه الرجاء واألمل بأن ُيسلم ذلك ليضرب على عنق الكاف
فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم يف : )تأمل معي قوله تعاىل عنه ويعانقه أخًا له في اهلل،

 به يضبط لنتلمس معامل املنهج الذيوإذا كان األمر كذلك، ف، 7(الدين ونحفص ل اآليات لقوٍم يعلمون
به يتقي   عز وجل، والذياملسلم اجملاهد يف سبيل اهلل نفسه وهو يرفع بسيف اجلهاد طلبًا ملرضاة اهلل

  اجملاهد مغريات النفس ووساوس الشبهات اليت قد تحزي ن له استحالل السيف يف رقاب الناس؟
 

 :وال تقولوا لمن ألقى إليكم السالم لست مؤمناً : ثانياً 
كر اإلسالم وحده كان  كل منهما عن اآلخر من باب التالزم، فحيثما ذح ميان يعرب  إن اسم اإلسالم واإل

مرادفًا لإلميان وحيثما ذحكر اإلميان وحده كان مرادفًا لإلسالم، فإذا ذحكر املصطلحان معًا متايز معنامها 
يف القلب وصدَّقه العمل  حبيث يحعربَّ باإلسالم عن األركان الظاهرة بالقول واجلوارح ويحعربَّ باإلميان عما وقر

. من اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر واإلميان بالقدر خريه وشره وهي أركان اإلميان
فاإلسالم هو الدائرة األوسع اليت تضم كل من نطق بالشهادتني وأتى بشعائر اإلسالم الظاهرة بغض 

فيها املسلم  ق ضمن دائرة اإلسالم الكربى واليت يتدرجالنظر عما يواري قلبه، واإلميان هو الدائرة األضي
يف مراتب اإلميان من اإلميان اجململ حيث ينعقد أصل اإلميان يف قلب املرء، إىل اإلميان الواجب حيث 
يلتزم فيه العبد بالواجبات الشرعية ويكف عن احملرمات ويقف عند حدود اهلل، إىل اإلميان الكامل حيث 

وهبذا التصور يستطيع املسلم أن يقف على . الكماالت اليت سنتها لنا الشريعة الغراءيلتزم املستحبات و 
 تؤمنوا ولكن قولوا قالت األعراب آمنَّا قل مل: )نصوص الوحيني دون استشكال كما يف قوله تعاىل

اهلل غفور يدخل اإلميان يف قلوبكم وإن تطيعوا اهلل ورسوله ال يِلتكم من أعمالكم شيئًا إن   ّ امنا وملأسل
، بدليل إثبات اسم اإلسالم فنفي اإليمان عن األعراب في هذه اآلية ليس تكفيرًا لهم، 8(رحيم

                                                 
7
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8
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وبدليل أمرهم بالطاعات ووعدهم باملغفرة والرمحة على ذلك وهذه أشياء ال يحوعد هبا الكافر فضاًل عن 
من مراتب اإلميان ال نفي ملطلق فنفي اإلميان عن األعراب يف هذه اآلية نفي مرتبة . أن يحسمَّى مسلماً 

 .اإلميان وال هو إزالة السم اإلسالم عنهم
وهكذا فإن الرجل الذي عرض لسرية املسلمني وألقى عليهم حتية اإلسالم قد أرهر من شعائر اإلسالم 

الرتيث حىت يستبني أمره على أقل تقدير، الظاهرة ما جيب الوقوف عنده وحقن دمه وعصمة ماله به أو 
ن يحبادر إىل تكذيب راهره وادعاء الغوص يف أعماق قلبه والتنقيب عما فيه وتقرير أنه إمنا أرهر أما أ

اإلسالم تعونذًا مث استباحة دمه وماله فهذا ما ال يقره القرآن وال سنة النيب العدنان صلوات اهلل وسالمه 
ال املنافقني الذين أرهروا اإلسالم مث هب أنه إمنا أرهر اإلسالم تعونذًا فال يكون حاله أقل من ح. عليه

وأبطنوا الكفر فعاملهم اإلسالم بظاهرهم وعصم دماءهم وأمواهلم وذراريهم بشهادة التوحيد ووكل 
 .سريرهتم إىل اهلل تعاىل

وهذا الذي نستنبطه من اآلية ليس من بنات أفكارنا وهلل احلمد، بل هو منهج نبوي صريح، تأمل معي 
ن صلى صالتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك املسلم م  :" عليه وسلم رسول اهلل صلى اهللقول 

فروا اهلل يف ذمته ن أمور وفيه أ :"، قال احلافظ ابن حجر يف شرحه 9"الذي له ذمة اهلل وذمة رسوله فال ُتح
ف ما مل يظهر منه خال جريت عليه أحكام أهلهفمن أرهر شعار الدين أح  ،الناس حممولة على الظاهر

وجتوز الصالة خلف كل مسلم مستور احلال باتفاق :"، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل"ذلك
ال أصلي مجعة وال مجاعة إال خلف من أعرف عقيدته : األئمة األربعة وسائر أئمة املسلمني، فمن قال 

املسلمني األربعة  خمالف للصحابة والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين وأئمة يف الباطن فهذا مبتدعٌ 
 .10"وغريهم واهلل أعلم

وليس املقصود من هذا املقام أن يكون املسلم ساذجًا خمدوعًا بظواهر الناس كال، فإن رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم كان يعامل املنافقني هبذا املنهج غري خمدوع حاشاه صلوات ريب وسالمه عليه، ولقد جعل 

لقرآن معامل نتعرف هبا على خطر املنافقني وعالماهتم يف حلن القول ويف لنا يف منهج السنة وبيان هدي ا
ال يضل عنه إال كل غافل عن نصوص  ااحنرافات املعامالت والتصرفات وهيئات أدائهم لشعائر الدين م

الشرع أجنيب عن روح الشريعة، ولكن ليحستعمل اللفظ الشرعي يف السياق الشرعي الصحيح، فإن وسع 
ليكن، وإن وسع اسم املسلم فليكن، وإن خرج إىل اسم الفاسق فال يتجاوزه إىل املبتدع، اسم املؤمن ف

أو الكافر فليوكل األمر حينئٍذ إىل أهله وهم أهل القضاء الشرعي إن وجدوا وإن خرج إىل اسم الزنديق 
دة إن صدر من أهل احلل والعقد من العلماء الربانيني املأمونني على دين اهلل، ولحيعلم أن حكم الر  أو

حاكم شرعي أو نائبه من القضاء الشرعي الذي له شوكة فبه يناط إقامة حد الردة، أما إذا كان حكم 
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الردة من باب الفتوى اليت يفيت هبا أهل العلم الربانيني الذين ال شوكة هلم فال يناط هبؤالء إقامة احلدود 
باتقاء خطر من أحفيت بردته أو  الفتوىالعمل بكون يبل  وال بغريهم من عامة املسلمني من باب أوىل

ا يقام ذول الفتوى الشرعية حينذاك إىل سبيل للتهارج والفوضى فليس هبليحذر من حتو زندقته أو كفره، 
دين اهلل، وإمنا ينصبن السعي إىل متكني الشوكة ألهل الدين لتقام احلدود وتظهر شعائر اإلسالم من 
خالل احلاكم الشرعي ومن ينوب عنه، أما أن يدعي كل من أراد دم امرئ أنه كافر أو مرتد عن اإلسالم 

وهناك أمر آخر وهو أن جمرد الكفر ال . 11إىل قتله فهذا اهلرج ليس من دين اإلسالم يف شيء فيبادر
وإن أحٌد من املشركني استجارك : )، قال اهلل تعاىلخالفًا للمرتد يوجب القتل، فليس كل كافر يحقتل

فإن ، فإذا كان األمر كذلك 12(أبلغه مأمنه ذلك بأهنم قوٌم ال يعلمونفأِجره حىت يسمع كالم اهلل مث 
تنقاذه بإذن اهلل تعاىل من لغاية من التعامل مع الكافر حىت يف سياق اجلهاد هو عرض اإلسالم عليه واسا

 .ر إىل ذلك بأدىن سببالنار، وليس الغاية إزهاق روحه حىت يباد  
ولعلنا خنتم هذا املوضع بالتأكيد على عصمة دم من تكلم بكلمة اإلسالم كما أمر اهلل تعاىل بذلك 

أحمرت أن أقاِتل الناس :" عليه وسلم ففي الصحيح عنه صلوات اهلل وسالمه عليه قاله صلى اهللرسول  
حىت يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن حممداً رسول اهلل ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا 

ة التوحيد فقد عصم ، فمىت أعلن املرء بشهاد13"مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحساهبم على اهلل
. دمه، وال يحستحل دمه وماله بعد ذلك إال حبق اإلسالم مبا هو معروف ومبسوط يف الفقه اإلسالمي

فليحذر املسلم من أن يصيب دمًا حراماً، وليتأمل يف أن هذه اآلية وردت يف سورة النساء بعد آيات 
ومن يقتل مؤمنًا متعم داً : )ال تعاىلمغلَّظات يف بيان حرمة دم املؤمن ووعيد شديد ملن تعمد ذلك، ق

 .14(فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب اهلل عليه ولعنه وأعدَّ له عذاباً عظيماً 
 

 :ض الحياة الدنيا فعند اهلل مغانم كثيرةرَ تبتغون عَ : ثالثاً 
إن هي إن اجلهاد يف سبيل اهلل والضرب بالسيف باسم اهلل تعاىل وابتغاء مرضاته عز وجل عبادٌة شرعية 

فهذه العبادة كغريها من العبادات؛ إما . وافقت س نن احلق وكانت على رسم النبوة، وإال فليست بشيء
أن توافق الشرع بنية خالصة جمردة هلل تعاىل وصورة عمل صحيحة موافقة لسنة رسوله صلى اهلل عليه 

باطاًل إن كانت وفق اهلوى وسلم وإما أن تكون على غري ِوزان الشرع رياًء إن اختلت النية أو عماًل 
 . وخالف السنة
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وإن مما شرع اهلل تعاىل للمجاهدين أخذ الغنائم وهذا مقصد ثانوي من مقاصد اجلهاد واهلدف منه 
التحريض على اجلهاد واالستعانة على مؤونة اجلهاد الذي يتحقق به قصده األساسي وهو إعالء كلمة 

واملقصد األساسي فهذا ليس من اجلهاد يف شيء بل هو من  أما أن تصبح الغنيمة هي اهلدف. اهلل تعاىل
ولعمر احلق إن الدنيا . ع ر ض الدنيا القليل الزائل، وهو من استبدال الذي هو أدىن بالذي هو خري

ل عرض جاجملاهد يف سبيل اهلل نفسه من أ بأسرها لع ر ٌض قليل يف مقابل ما عند تعاىل، فهل يحرخص
 .غامن احلقيقية اليت أعدها اهلل تعاىل للمجاهد يف سبيله ال يرجو إال وجهه الكرميومتاع زائل ويغفل عن امل

مث اعلم أيها املسلم أن ها العرض احلقري من أعراض الدنيا ال ينحصر يف كونه غنيمة مادية، بل إن كل 
هي ع ر ٌض فغاية أو منفعة دنيوية يستبيح ألجلها املرء حرمات اهلل عز وجل حتت دعوى اجلهاد أو غريه 

أو نزعٌة جاهلية أو ثأراً أو وطنية حقري، وقد يكون هذا العرض احلقري مسعًة أو منصباً أو عصبيًة أو قومية 
اد ع، وليعلم أن من شر الناس من اُتذ ما قدميًا  أو غري ذلك، أال فليعلم كل امرٍئ أن اهلل تعاىل ال ُيح

 .يحعبد به اهلل تعاىل وسيلًة إىل غري ما يريده اهلل تعاىل
 

 :كذلك كنتم من قبل فمّن اهلل عيكم فتبيَّنوا: رابعاً 
بعث رسول اهلل صلى اهلل عليه :"أخرج ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه رواية البزّار بسنده عن ابن عباس قال

وا القوم وجدوهم قد تفرقوا، وبقي رجٌل له مال كثري مل يربح، تفيها املقداد بن األسود، فلما أ وسلم سريةً 
أقتلت رجاًل شهد : أشهد أن ال إله إال اهلل، وأهوى إليه املقداد فقتله، فقال له رجل من أصحابه: فقال

أن ال إله إال اهلل، واهلل ألذكرنَّ ذلك للنيب صلى اهلل عليه وسلم، فلما قدموا على رسول اهلل صلى اهلل 
ادعوا يل املقداد، يا :"ه املقداد؟ فقاليا رسول اهلل، إن رجاًل شهد أن ال إله إال اهلل فقتل: عليه وسلم قالوا

يا أيها ): فأنزل اهلل: مقداد، أقتلت رجاًل يقول ال إله إال اهلل، فكيف لك بال إله إال هلل غدًا ؟ قال 
الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل اهلل فتبيَّنوا وال تقولوا لمن ألقى إليكم السالم لست مؤمنًا تبتغون 

، فقال رسول اهلل صلى اهلل 15(واد اهلل مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبُل فتبيَّنَعَرض الحياة الدنيا فعن
كان رجٌل مؤمٌن ُيفي إميانه مع قوٍم من الكفار فأرهر إميانه فقتلته، وكذلك كنت :"عليه وسلم للمقداد

في إميانك مبكة قبل  .16"ُتح
ميحننون عليك أن أسل موا قل : )تعاىل إن اإلسالم حمض نعمة من اهلل تعاىل ليس للعبد فيها شيء، قال اهلل

، فليتذكر كل مسلم 17(ال متننوا عليَّ إسالمكم بل اهلل مينن عليكم أن هداكم لإلميان إن كنتم صادقني
ب نفسه حاكمًا على الناس وقاضياً، وليلتمس العذر ملن ال يستطيع إرهار هذه النعمة قبل أن يحنص  

 دولته أو الكفار الصاد ين عن دين اهلل، فكم من مسلمٍ  من قومه أو أو بطشٍ  إسالمه خلوف سطوةٍ 
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لدينه اليوم كان باألمس القريب مستضعفًا مستخفيًا بدينه، وهذا وجه يف معىن اآلية، والوجه  ظهرٍ مح 
اهلل عليه باإلسالم  مينَّ  أناآلخر هو تذكري من اهلل تعاىل بأن الرجل كان على اجلهل والضاللة قبل 

سن إرهار شعائره وال  فليتمهل مع هذا الذي يسارع إىل تكفريه فلرمبا كان حديث عهد بإسالم ال حيح
إعالن ما حيقن به دمه، فليمهله وليلتمس له العذر بداًل من املسارعة إىل احلكم بكفره واستباحة دمه 

  .وماله
عند كل  إن على المسلمين اليوم أن يقفوا عند أسماء الدين وينيطوا بها أحكامه التي أقامها الشرع

، وال حيل ملسلٍم أن يتجاوز حكمًا شرعيًا أناطته الشريعة باسم شرعي، كما ال حيل له أن يتخذ منها
أو  أمساًء غري شرعية فيقيم عليها أحكامًا هي من حق الشرع كحقن الدماء وعصمة الفروج واألموال

أمساء الدين االلتزام بوا تركمث ليعلم أن املسلمني اليوم إذا تركوا التحاكم إىل شرع اهلل و . تباحة ذلكسا
قوا األحكام املنوطة هبا على ما ورد يف الشرع فإهنم سيجدون أنفسهم يتحاكمون إىل لم يعل  فالشرعية 

غري شرع اهلل ويلتزمون بغري أمساء الدين ويقيمون األحكام العملية على غري وزان الشرع؛ فالناس اليوم 
سه حاكمًا موهومًا على املسلمني يرعى يتهارجون وتطيش هبم الفتنة فإذا ببعض األغبياء ممن ينصب نف

وثيقًة حلرمة الدماء املنتسبة إىل وطٍن معني بداًل من إثبات حرمة دم املسلم أو الذمي أو غريه ممن حقن 
اإلسالم دمه، فأصبحت تسمع اليوم أمساًء ليست من دين اهلل يناط هبا أحكام ليست من شرع اهلل 

دم العراقي وحرمة الدم الصومايل وحرمة الدم املصري، وكأن تعاىل كحرمة الدم الفلسطيين وحرمة ال
الفلسطيين والعراقي والصومايل واملصري أمساء شرعية يناط هبا أحكام عصمة الدماء ، وال تستغرب أن 

لقد أنكر . تسمع غداً عن حرمة الدم األورويب أو حرمة الدم األمريكي أو حرمة الدم الصيين وحنو ذلك
إْن هي إال أمساٌء مسّيتموها أنتم وآباؤكم : )ومساها أمساًء من عنده فقال تعاىل ن اُتذ آهلةً اهلل تعاىل على م

، 18(اءهم من رهبم اهلدىجإال الظن وما هتوى األنفس ولقد  ما أنزل اهلل هبا من سلطان إْن يتَّبعون
جرون  ء وبراء ويح وكذلك اليوم الذين يتخذون من األوطان أوثانًا ينتسبون إليها ويتخذوهنا معاقد وال

بناًء عليها، وهذا ال يكون أبدًا يف دين اهلل و استباحتها أحكام حقن الدماء وحفظ األموال واألعراض 
وشرعه احلكيم الذي بحعث للناس كافة ليلغي الوالءات كافة وجيعل معقد الوالء والرباء ومعقد جريان 

 .أحكام الدنيا واآلخرة هو دين اإلسالم وشرعة اإلسالم
 

 : كان بما تعملون خبيراً إن اهلل: خامساً 
إن املناسبات القرآنية بني موضوع اآليات وما ُتتم به اآلية من ذكر أمساء وصفات اهلل عز وجل من 

وأنه يف ( إن اهلل كان مبا تعملون خبرياً : )العلوم القرآنية النفيسة، وأنت ترى أمهية تذييل اآلية بقوله تعاىل
عن حتقيق أمساء الدين وما يتعلق به من شعائر اإلسالم نداء اإلمياين الكالم يف هذا الغاية املناسبة بعد 
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الظاهرة وأركان اإلميان الباطنة وحترير نيات الضاربني يف سبيل اهلل وبيان حال املؤمنني الكامتني إلمياهنم 
 ال بسبب تسلط أقوامهم وعدم متكنهم من إرهار دينهم وغري ذلك مما يتعلق بأحوال القلوب الغيبية اليت

ولعل من النكت الدقيقة يف هذا املقام أال يتوهم املكلف أن أمر اهلل تعاىل له . يعلمها إال اهلل تعاىل
مبعاملة الناس بالظاهر هو لعجز عن معرفة بواطن القلوب تعاىل اهلل عن ذلك علوًا كبرياً، فإذا تيقن 

د له أمام أمر اهلل تعاىل مبعاملتهم املسلم من أن اهلل مطلع على كوامن القلوب ومعتقدات الناس مل يع
بالظاهر إال أن يذعن ويقول مسعنا وأطعنا، فيطيع اهلل تعاىل يف عباده متقباًل منهم راهرهم ويكل 

وإن جتهر بالقول : )بواطنهم وأسرارهم إىل اهلل سبحانه وتعاىل الذي وصف نفسه العلية يف القرآن فقال
 . 19( هو له األمساء احلسىناهلل ال إله إال. فإنه يعلم السر وأخفى

 :أوجه عدة أوجز ما يتيسر يل منها فيما يلي اوإن للمناسبة بني هذه اخلامتة لآلية والنداء الذي فيه
   ال يكتم إميانه  مؤمنٍ  بَّ رح إن اهلل تعاىل هو العليم بأحوال العباد اخلبري مبا يكتمونه يف قلوهبم، فل

ارعة إىل إعمال السيف يف موضع أحوج ما يستطيع إرهاره بني قومه الكفار، فال تكن املس
يكون فيه أمثال هؤالء إىل األمان الذي يستطيعون معه إرهار دينهم وتقويته ومتكينه يف قلوهبم، 

التلميح بقبول اإلسالم أو التفكير فيه أو عدم القناعة  وعالمة هؤالء في زماننا محاولتهم
الء الذين تؤلف قلوهبم حىت يحستفصل عن ، فهؤالء أمانة يف أعناق املسلمني وهؤ بدين قومهم

 .حقيقة حاهلم، واهلل أعلم

  إن اهلل تعاىل هو العليم حبال نياتنا وصدقها وإخالصها له سبحانه، وهو اخلبري مبا حيرك جوارحنا
على احلقيقة، فلن يستطيع أحد أن ُيدع اهلل تعاىل مدعيًا أنه حيمل السيف يف سبيل اهلل تعاىل 

فليحذر هؤالء كل الحذر فإن اهلل إمنا حيمله هلوٍى أو مصلحة شخصية، وهو يف احلقيقة 
 .تعالى ال ُيخادع

  إن اهلل تعاىل هو العليم مبا فيه صالح عباده املؤمنني يف الدنيا واآلخرة، وهو اخلبري بالتشريع
املناسب لتحقيق مقاصد الشريعة من حفظ الدين والنفس والعقل والعرض واملال، فال يفتأت 

على الدين مدعيًا أنه هو الغيور على العقيدة املخول بكشف زيف من يظهر اإلسالم،  أحد
ن قبلنا قبول رواهر الناس مبن فإن اهلل تعاىل الذي شرع لنا ولرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مِ 

قال ملنافقني الذين يبطنون الكفر هو األعلم واألخرب ال يعزب عن علمه مثقال ذرة، من افيهم 
ولن يؤتى اإلسالم يومًا من ِقبل التزام ، 20(ومن أحسن من اهلل حكمًا لقوٍم يوقنون: )ىلتعا

أحكامه، وإنما يؤتى أهل اإلسالم من ِقبل التفريط في أحكامه وتقديم العقل الهزيل على 
 .محكم التنزيل
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 :مسألة الترس: سادساً 

الذي يصد به اجملاهدون اليوم جبهاد الدفع من املسائل املهمة يف واقعنا املعاصر مسألة فقهية تتعلق إن 
مسألة قتل الرتس، وهي مسألة فقهية قدمية واقعة على ي وههجمات الكفر العاملية على ديار املسلمني 

خالف األصل من حيث حرمة الدم املسلم ولكن يفىت هبا من باب السياسة الشرعية إعمااًل لقاعدة 
وصورة . مدة احتمال الضرر اخلاص درءًا للضرر العااحتمال أخف الضررين تفويتًا ألعظمهما ولقاع

مسألة قتل الرتس أن يترتس الكفار احملاربون الصائلون على املسلمني بدريئة من املسلمني حبيث ال ميكن 
قتال الكفار والتصدي هلم إال بقتل املسلمني فيفىت جبواز رمي الكفار ولو أدى قتل الرتس الذي يترتسون 

ولكن بشروط منها أال يقصد قتل املسلم ابتداًء، ( و ما يعرف اليوم بالدروع البشريةأ)به من املسلمني 
وأن يودى كل قتيل من املسلمني، وأن يتعني قتل الرتس سبياًل لدحر الكفار وغري ذلك من األحكام 

رج فقهياً وجند اليوم بعض األعمال القتالية اليت ميارسها بعض اجملاهدين . الفقهية اليت تحبحث يف مظاهنا ُتح
كتب الفقه، وهو   نعن هذا السياق الذي ذكرته لعلى هذه املسألة ولكن يف سياق خمتلف نوعًا ما 

بالعصابات أو حرب املدن حيث ُيتلط الكفار احملاربون بعامة املسلمني يف  بسياق ما يعرف اليوم حبر 
اجة إىل نظر وتأمل دقيق ال جمال الديار اإلسالمية احملتلة على سبيل املثال، واحلقيقة أن هذا التخريج حب

للخوض فيه يف هذا املوضع وإمنا أردت أن أؤكد على أمر متعلق مبسألة قتل الرتس وموضوع النداء يف 
ي حفظ دماء المسلمين وعدم االسترسال في مثل هذه فوهو التحري واالحتياط الشديد اآلية أال 

، السيما وأن املصلحة املرجوة من  ف األللاألعمال التي يفتى فيها في أحوال ضيقة جدًا ألنها خال
استهداف الرتس املسلم ليست أغلبية كما هو احلال يف الصورة القدمية حيث أفيت به، وهناك فرٌق كبري 

استهداف الكفار احملاربني املخالطني للمسلمني كما هو حال حرب املدن وبني تعذر " سهولة"بني 
 صورة املسألة، وعلى كل حال ليس املقصود هنا ضبط املسألة استهدافهم وردهم إال بقتل الرتس كما يف

المقصود أن ال تتحول الفتوى المتعلقة بأحوال استثنائية ولعل اهلل ييسر ذلك يف رسالة مستقلة ولكن 
ضيقة خارجة عن األلل الشرعي إلى سبيل ومنهج اعتيادي في سياق العمل الجهادي، فإن حرمة 

لن يزال :"قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،"ضعيفاً "ما كان إسالمه الدم المسلم عظيمة جدًا مه
، ومما يزيد األمر حرجاً اليوم تعذر الوصول إىل أولياء 21"املؤمن يف فسحة من دينه ما مل يحصب دماً حراماً 

 حتدث ، فضاًل عن اآلثار السيئة اليتاملقتولني من املسلمني يف سياق قتل الرتس إلعطائهم الدية الشرعية
يف عقول عامة الناس ملا يشيع من أن املسلمني يقتل بعضهم بعضاً، وقد علمت أن منهج السنة بلبلًة 

على  " ال يتحدث الناس أن حممدًا يقتل أصحابه"وطريقة اهلدي النبوي هي يف تقدمي درء مفسدة 
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ى اجملتمع املسلم من مصلحة التخلص من بعض املنافقني، ومعلوم أن املنافق نفاق الكفر أشد خطرًا عل
الكافر املعلن بكفره، فمصلحة التخلص من الكافر أضعف من مصلحة التخلص من املنافق فهي ال 

وعلى كل حال، ". ال يتحدث الناس أن حممداً يقتل أصحابه"تقوى إذاً على تقدميها على درء مفسدة 
عض وتربو بعض املصاحل على بيبقى لكل زمان ومكان خصوصيته اليت قد ترجح فيها بعض املفاسد 

شدة االحتياط في على بعض فيفىت فيها حبسبها، وقد أشرنا إىل ما أوردنا هذه املسألة ألجله وهو 
  .حفظ دماء المسلمين

 :خاللةال
إن هذا النداء القرآين العظيم ليؤكد على حرمة الدم املسلم أعظم تأكيد، كما يؤكد على مسو رسالة 

اإلسالمي من حيث االعتناء باستنقاذ العباد من مستنقعات الكفر اآلسنة  اإلسالم ومسو مقاصد التشريع
والعودة باملكلفني إىل آخية اإلميان وتعبيدهم للخالق الواحد سبحانه وتعاىل وحتريرهم من عبودية 

 :ولعلنا نوجز أهم مثار تدبر هذا النداء الرمحاين ألهل اإلميان يف النقاط التالية. الشيطان
رسالة عاملية وهي دعوة لكل بين اإلنسان ال خصوصية فيها لعرق دون عرق، وال إن اإلسالم  .1

لقوم دون قوم، وال لعصبية دون عصبية، فال يستأثر أحد بوصف اإلميان دون أحد، وال 
 .حيتكر فيها أحد وصف اإلميان دون أحد

ة محل إن اإلسالم هو نعمة اهلل الكربى على اإلنسان، وإن من مقتضيات شكر هذه النعم .2
لواء الدعوة إىل اهلل تعاىل وتبليغ رسالة اإلسالم إىل بين اإلنسان بأمانة وإخالص وسعي حثيث 

ولتكن يف استنقاذ العباد من الكفر، واملوازنة الدقيقة بني دعوة البيان وجهاد الطلب والسنان، 
باقي  المسلم كنسبة المبضع إلىالتي يستعملها الداعية  وسائلنسبة السيف إلى باقي ال

، فإن الطبيب الذي يبادر ببضع وقطع  األدوية والترياقات التي يستعملها الطبيب الحاذق
كل مريض ال شك أنه سيزهق من األرواح أكثر بكثري مما يستنقذه، وكذلك من بادر إىل 
السيف يف غري موضعه فإنه سيضيع كثرياً من فرص الدعوة الناجحة ولرمبا فنت كثرياً ممن ُيفون 

م أو من حديثي العهد بإسالم ممن مل يتمكن اإلميان يف قلوهبم فليحذر أحد أن يكون إمياهن
   .ممن ينفر عن دين اهلل وهو ال يدري

إن هذا التوقف والتبنين ليس تعطياًل للجهاد حبال من األحوال،ولكنه حترير ملقاصده وضبط  .3
 .لزائلة، فليتنبهلوسائله وُتليص لنيات القائمني به من شوائب الدنيا وأعراضها ا

إن مسائل أمساء الدين من أخطر مسائل العقيدة ملا يرتتب عليها من أحكام شرعية خطرية  .9
تتعلق بإحراز الدماء واألعراض واألموال، وتتعلق حبفظ اجملتمعات من التهارج والفنت اليت 

اكم الناس إليها غري أمساء الد. تعصف هبا ين، كما ال وإنه ال حيل ألحد أن ُيرتع أمساًء حيح
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حيل ألحد تعطيل أحكام الدين املتعلقة بأمسائه الشرعية وال أن يعلق هذه األحكام بأمساء 
 . خمرتعة ما أنزل اهلل هبا من سلطان

إن منهج القرآن وسنة النيب العدنان عليه صلوات ريب وسالمه يف اإلسالم واإلميان إثبات  .3
م الظاهرة دون تفتيش وتنقيب عما يف اإلسالم ملن أعلن بالشهادتني وجاء بشعائر اإلسال

القلوب، وأن اإلميان قول وعمل بالقلب واللسان واجلوارح يزيد بالطاعة وينقص املعصية، وأن 
ن ينقص إميانه بقدر كبريته فإذا مرتكب الكبرية غري املستحل هلا ال ُيرج عن أصل اإلميان ولك

 . ق إليه من التوبةقلع عنها وتاب عاد إميانه إىل الزيادة بقدر ما وحف  أ

الفنت اليت تعصف باملسلمني اليوم واملكر السيئ الذي ميكره أعداء الدين من خالل دس إن  .2
من يقوم بإحداث الفنت بني أبناء اجملتمعات اإلسالمية يستلزم االحتياط الشديد والوضوح يف 

ن يتصدى للكفار فعلى م منهج التصدي للصائل من الكفار وعمالئه من املنافقني واملرتدين؛ 
احملاربني الصائلني على بالد اإلسالم وأهله أن يعلنوا منهجهم لعامة املسلمني بوضوح وأهنم  

عف يستهدفون الكافر احملارب فقط وأهنم ال يتبنون منهج استباحة دماء العامة حبجة ض  
عن االلتزام أو غري ذلك من احلجج، بل إن كل مسلم معصوم الدم، فإذا  همعدأو بح  همدين

علوا ذلك فوَّتوا على العدو وأذنابه من العمالء املنافقني فرصة إحداث شرخ بني اجملاهدين ف
وبني عامة املسلمني من خالل إيهامهم أن اجملاهدين يسرتخصون دماء عامة املسلمني وأن 

ها يف اجملاهدين يتذرعون باجلهاد لتحقيق مآرب دنيوية وغري ذلك من الفنت اليت آتت مثار 
الفنت املعاصرة، وهذه مسألة حباجة إىل تأليف مستقل عسى اهلل تعاىل أن  بعض ساحات

 .ييسره لنا
ختامًا نسأل اهلل تعاىل أن يوفقنا إىل التزام حدوده والكف عن حرماته، وأن ييسر هلذه األمة أمر رشٍد 

املنكر، وتحعصم فيه يحعزن فيه أهل طاعته، ويحّذلن فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه باملعروف، ويحنهى فيه عن 
الدماء واألعراض واألموال، ويحدعى فيه إىل اهلل تعاىل على بصرية ليهلك من هلك عن بي نة وحييا من حي 

 .عن بينة، وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
 

 فتح اهلل وسيم/ وكتب أفقر خلق اهلل


