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مقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي هدانا لإلسالم وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل وأشهد أن ال إله إال
اهلل وحده ال شريك له ،ال رب لنا غريه ،وال معبود حبق سواه.
وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله ،وخليله ومصطفاه .صلى اهلل وسلم عليه وعلى آله
وأصحابه ومن وااله.
أما بعد :فإن األمن حاجة إنسانية ملحة ،ومطلب فطري ال تستقيم احلياة بدونه ،وال
يستغين عنه فرد أو جمتمع ،واحلياة بال أمن حياة قاحلة جمدبة ،شديدة قاسية ،ال ميكن أن
تقبل أو تطاق.
فاألمن من أهم مقومات السعادة واالستقرار ،وأهم أسباب التقدم والتحضر والرقي،
وهو مطلب تتفق على أمهيته مجيع األمم والشعوب ،واألفراد واجملتمعات ،يف كل زمان
ومكان.
وإذا فقد األمن اضطربت النفوس ،وسيطر عليها اخلوف والقلق ،وتعطلت مصاحل
الناس ،وانقبضوا عن السعي والكسب ،واحنصرت مهمهم بتأمني أنفسهم ومن حتت
أيديهم ،ودفع الظلم والعدوان الواقع أو املتوقع عليهم.
وإذا كان األمن حاجة إنسانية ملحة ،ال يستغين عنها فرد أو جمتمع ،فإن ذلك يعين
بالضرورة وجوب مواجهة ما خيل به من العنف ،ومعاجلة آثاره ،وقطع األسباب الداعية
إليه.
ولإلسالم منهجه املتفرد يف حتقيق األمن ومكافحة العنف ،فهو يهتم باجلوانب التربوية
والوقائية اليت متنع وقوع العنف أصلًا ،كما يهتم باجلوانب الزجرية والعقابية ،اليت متحو
آثاره ،ومتنع من معاودته وتكراره.
وهذا خبالف ما عليه املناهج البشرية اجلاهلية ،والقوانني الوضعية اليت هتتم مبعاجلة
العنف بعد وقوعه ،أكثر من اهتمامها مبنع حدوثه ابتداءً.
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ولو قدر هلا أن هتتم باجلوانب الوقائية والتربوية ،مل يتوفر هلا من وسائل ذلك ،ومن
االلتزام هبا واالستجابة هلا واحترامها ما يتوفر للتشريع اإلهلي ،الذي هو من وضع اخلالق
احلكيم ،الذي خلق اإلنسان ،ويعلم ما يصلحه ويسعده يف عاجل أمره وآجله ،تشريعٌ
بريء من جهل اإلنسان ،وهوى اإلنسان ،وضعف اإلنسان ،وتقلبات اإلنسان ،ال حماباة
فيه لفرد ،وال لطبقة ،وال جلنس؛ ألن اهلل هو رب العاملني ،والناس كلهم عباده ،وقد أنزل
عليهم شريعته لتحقيق أمنهم وحفظ مصاحلهم ،وهدايتهم ملا فيه سعادهتم يف دنياهم
وآخرهتم.
وسوف أركز يف هذا البحث على بيان أثر العلم الشرعي يف مواجهة العنف ،فإن
العلم الشرعي املؤسس على الكتاب والسنة هو الذي يهذب النفوس ،ويطهر القلوب،
ويقيد صاحبه عن العنف واإلجرام ،ومينعه من الظلم والعدوان ،وحيمله على تعظيم حقوق
العباد وحفظ مصاحلهم ،وحيجزه عن اإلقدام على هتك احلرمات ،وارتكاب املظامل
واملوبقات ،وهو مينع من العنف ابتداءً ،وهو أيضًا من أعظم األسباب املعينة على عالج
هذه الظاهرة اخلطرية ،ومحل من تلبس بشيء منها على التوبة واإلنابة ،وعدم التكرار
واملعاودة.
وقد انتظم هذا البحث يف مقدمة ومتهيد وخامتة ومبحثني على النحو اآليت:
املبحث األول :حترمي االعتداء على النفس.
املبحث الثاين :حترمي إنكار املنكر إذا كان يستلزم ما هو أنكر منه.
واهلل أسأل أن يرزقنا الفقه يف الدين ،واالستقامة على منهج سيد املرسلني ،وأن يعيذنا
من مضالت الفنت ومناهج املفتونني ،وأن يهدي ضال املسلمني ،وحيفظ بالدنا وسائر بالد
املسلمني من غوائل األعداء واملتربصني ،وهتوكات اجلهلة واملتهورين.
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متهيد
ضالل اخللق على كثرة صوره وأنواعه ،وتعدد مظاهره وأشكاله ،سواء كان يف
األفكار والتصورات ،أو األخالق والسلوكيات ،أو األعمال واملمارسات ،يعود يف
حقيقته إىل سببني رئيسني:
األول  :اجلهل أو العمى ،والثاين  :الظلم أو اهلوى.
قال اهلل عز وجل:

{         

[ ) ( }          األحزاب.]22 :
فبني أن األصل يف اإلنسان هو الظلم واجلهل ،إال من زكاه اهلل بالعدل الذي مينعه من
الظلم ،والعلم النافع الذي يرفع عنه اجلهل.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :واجلهل والظلم مها أصل كل شر ،كما قال سبحانه:

{ [ )2( }       األحزاب. )3( " ]22 :

ويدل على ذلك أيضًا :أن اهلل تعاىل أمرنا بقراءة أم القرآن يف كل ركعة من ركعات
الصالة ،سواء كانت مفروضة أو مستحبة ،ومن بني آياهتا قوله سبحانه:
         

{  

} 

()4

[الفاحتة.]2- 6 :
فأرشدنا إىل سؤاله اهلداية إىل الصراط املستقيم ،وذلك يتضمن معرفة احلق والتوفيق
للعمل به ،ومها ينافيان اجلهل واهلوى ،مث بني أن هذا هو طريق الذين أنعم عليهم من
النبيني وأتباعهم بإحسان ،حيث دهلم على احلق ،وأعاهنم على امتثاله والعمل به ،خبالف
( ) سورة األحزاب آية .22 :
( )2سورة األحزاب آية .22 :
( )3اقتضاء الصراط املستقيم  ،ص.32 :
( )4سورة الفاحتة آية .2 :
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املغضوب عليهم والضالني ،الذين تنكبوا الصراط املستقيم ،فوقعوا يف الشرك والضالالت،
والبدع واخلرافات ،وارتكبوا الكبائر واملنكرات ،إما اتباعًا للهوى مع علمهم باحلق،
وهؤالء هم املغضوب عليهم ،كاليهود ،الذين أضلهم اهلل على علم ،فتركوا احلق مع
علمهم به ،وإما جهلًا منهم باحلق ،فعبدوا اهلل على جهل ،وهؤالء هم الضالون،
كالنصارى ،الذين يتقربون إليه بالشركيات ،ويتعبدون له بالبدع والضالالت.
وإذا كان املسلم مأمورًا بأن يتفهم هذه املعاين العظيمة ،ويدعو هبذا الدعاء اجلامع يف
كل ركعة من ركعات الصالة ،فإن هذا دليل على خطورة اجلهل واتباع اهلوى ،ووجوب
جماهدة النفس على طلب العلم واهلدى ،واتباع احلق واالستقامة عليه ،وأن اجلهل واهلوى
مها سبب ضالل اخللق ،وبعدهم عن اهلدى ودين احلق.
ولو تأملت يف أحوال العاصني املفرطني ،واملبتدعة الضالني ،والغالة اجلافني ،لوجدهتم
إمنا أتوا من قبل هذين األمرين أو أحدمها.
واجلهل أصل الضاللني ،وأخطر الشرين ،وما من أحد يتبع اهلوى ،ويعرض عن احلق
واهلدى إال بسبب جهله باهلل وسطوته ،وغفلته عن شؤم الذنب وسوء عاقبته.
ويف ظين أن أكثر هؤالء املذكورين إمنا تنكبوا الصراط املستقيم بسبب اجلهل وقلة
الفقه ،وضعف البصرية يف الدين.
فكثري ممن يرتكبون الكبائر ،ويسرفون على أنفسهم باملعاصي ،أو يتساهلون بظلم
العباد وخبسهم حقوقهم ،ال يعلمون أن فعلهم هذا من احملرمات الكبائر ،وإن عرفوا حترميه
من حيث اجلملة ،فإهنم ال يدركون شناعته وشدة حترميه ،وما يترتب عليه من اإلمث
والشؤم ،والعواقب السيئة يف الدنيا ويف اآلخرة ،فيتساهلون يف فعله ،ويستهينون بشأنه،
ولو علموا ما ورد يف هذا املنكر من الوعيد والعذاب الشديد ،ملا ارتكبوه ،أو أصروا عليه
واستمرءوه.
فمن يشرب اخلمر مثلًا أو يفعل الزنا ،أو ميارس الغيبة أو النميمة ،لو علم بأضرار هذه
املعاصي على القلب والبدن ،والدين والدنيا ،وما يترتب عليها من العذاب والنكال األليم،
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والعقوبات العاجلة واآلجلة ،لكان ذلك أعظم زاجر له عن اقترافها ،أو استمرائها
والتهاون بشأهنا.
وقد يُؤتى اإلنسان من قبل جهله من وجه آخر ،حيث يظن أن فعله هذا مبارك
مشروع ،وصاحبه مأجور مشكور ،وليس األمر على ظنه وحسبانه يف الواقع ،كمن يظلم
كافرًا أو فاسقًا ،ويتعمد اإلساءة إليه بالقول والفعل ،وهو يظن أن عمله هذا قربة يرفعه
اهلل هبا درجات ،وجيهل أن الظلم حرام يف حق كل أحد ،سواء كان مسلمًا أو كافرًا ،برًا
أو فاجرًا ،وأن فعله هذا من الصد عن سبيل اهلل ،والظلم لعباد اهلل ،وكالمها حرام بنصوص
كثرية يف الكتاب والسنة.
وهبذا نعلم أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،حيرمان إذا تضمنا تفويت مصلحة
أكرب ،أو جلب فتنة ومفسدة أعظم.
ومما سبق يتبني لنا أمران مهمان:
األول  :حاجتنا بل اضطرارنا إىل معرفة احلق وطلب العلم الشرعي؛ وهلذا جعل اهلل
تعاىل طلب العلم الشرعي فريضة على كل مسلم ومسلمة ،فعن أنس  قال :قال رسول

اهلل { طلب العلم فريضة على كل مسلم} ( ) (. )2

وهذا يشمل كل علم يتوقف عليه القيام بالواجب أو ترك احملرم ،فتعلمه فرض عني
على كل مسلم مكلف ،أما ما زاد على ذلك من العلوم الشرعية أو الدنيوية اليت حتتاجها
األمة ،فهذه تعلمها فرض كفاية ،إذا قام هبا من يكفي من سائر أمة اإلسالم ،وسدت هبم
حاجة األمة ،فقد حصل املقصود ،وأدي الواجب ،وسقط اإلمث عن الباقني ،وإن أطبقت
( ) ابن ماجه املقدمة (.)224
( )2رواه ابن ماجة ، 224 :وأبو يعلى ، 2332 :وله شواهد عديدة  ،وصححه السيوطي يف "اجلامع الصغري":
 ، 5264واأللباين يف "صحيح الترغيب والترهيب" ، 27 :وقال يف تعليقه على "مشكاة املصابيح" :26/
" واعلم أن السيوطي قد مجع هذه الطرق حىت أوصلها إىل اخلمسني  ،وحكم من أجلها على احلديث بالصحة ،
وحكى الع راقي صحته عن بعض األئمة  ،وحسنه غري ما واحد  ،واهلل أعلم  ،وأما زيادة "ومسلمة" اليت
اشتهرت على األلسنة فال أصل هلا ألبتة".
6

أثر العلم الشرعي يف مواجهة العنف والعدوان

األمة كلها على تركه ،أو تصدى له من ال حتصل هبم الكفاية ،أمثت األمة كلها ،الرجال
والنساء ،القادرون وغري القادرين ،أما القادر فيأمث لعدم قيامه به ومباشرته له مع قدرته
عليه ،وأما غري القادر فواجبه أن حيض القادرين على القيام مبا أوجبه اهلل  وإن كان إمث
القادر أعظم من إمث غريه ،لكنهم مجيعًا آمثون ،وهذا هو الشأن يف مجيع فروض الكفايات.
وألجل هذا حث اهلل تعاىل على طلب العلم النافع واالستكثار منه ،وأثىن على العلماء،
وبني عظيم فضلهم ورفعة مكانتهم ،وأنه ال يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون،
ووردت كذلك أحاديث كثرية تبني فضل العلم والعلماء ،وأهنم ورثة األنبياء يف معرفة
احلق والعمل به ،ويف محل هذا الدين وتبليغه للعاملني ،وهي آيات وأحاديث معلومة فال
نطيل بذكرها.
بل بني النيب  أن االشتغال بالعلم تعلمًا وتعليمًا أفضل من االشتغال بنوافل العبادات
اليت يقتصر نفعها على صاحبها ،وأن من خرج يف طلب العلم فهو يف سبيل اهلل حىت
يرجع ،ومن يرد اهلل به خريًا يفقهه يف الدين ،وبني الفرق الواسع والبون الشاسع بني العامل

البصري والعابد اجلاهل ،فقال{ :من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك اهلل به طريقًا من

طرق اجلنة ،وإن املالئكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم ،وإن العامل ليستغفر له من يف
السماوات ومن يف األرض واحليتان يف جوف املاء ،وإن فضل العامل على العابد كفضل
القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ،وإن العلماء ورثة األنبياء ،وإن األنبياء مل يورثوا
دينارًا وال درمهًا ،وإمنا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظ وافر} ( ) (. )2

( ) أبو داود العلم (  ،)364الدارمي املقدمة (.)342
( )2رواه أبو داود ، 3642 ، 364 :وابن ماجة ، 223 :والدارمي ، 342 :وحسن إسناده األلباين يف تعليقه
على "مشكاة املصابيح" ، 24 / :ويف "صحيح الترغيب والترهيب" ، 63 :ويشهد له حديث أيب أمامة
الباهلي وفيه( :فضل العامل على العابد كفضلي على أدناكم  ،مث قال رسول اهلل إن اهلل ومالئكته وأهل
السماوات واألرضني حىت النملة يف جحرها وحىت احلوت ليصلون على معلم الناس اخلري) واحلديث رواه
الترمذي ، 2635 :وصححه السيوطي يف "اجلامع الصغري" ، 5355 :ورواه الدارمي هبذا اللفظ من حديث
مكحول الدمشقي مرسلًا ، 235 :قال األلباين يف تعليقه على "مشكاة املصابيح"  :25 /وهو مرسل حسن.
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وهلذا التفضيل أسباب منها ما يأيت :
 أن العامل أعرف باهلل  وحقوقه ،وأكثر حمبةً له وتعظيمًا جلنابه ،ورجاء لثوابه،وخوفًا من عقابه ،فمن كان باهلل أعرف كان منه أخوف ،وهلذا قال ربنا سبحانه:

{ 

[ ) ( }     فاطر ]23 :فبني أهنم هم الذين خيشونه حق خشيته،
لكمال معرفتهم به ،وامتالء قلوهبم بتعظيمه وحمبته ،ورجائه وخشيته ،وتفكرهم يف آياته
الكونية والشرعية ،وإدراكهم ملقاصد شريعته وغاياهتا ،وحكمها وأسرارها ،فيزدادون يقينًا
بأن هذا الدين هو الدين احلق الذي ارتضاه اهلل لعباده ،وأنزله رمحة للعاملني ،وأن الذي
جاء به هو رسول اهلل حقًا ،الذي لو مل يأت بآية تدل على صدقه وصدق ما جاء به ،وأنه
من عند اهلل إال ما تضمنته هذه الشريعة من احلكم واملصاحل لكانت كافية شافية.
 -2أن العلم النافع يعصم صاحبه بتوفيق اهلل من االحنراف والضالل ،وحيميه من
الوقوع يف البدع واحملدثات ،والشركيات والضالالت ،وحيمله على تعظيم الشعائر
واحلرمات ،والتجايف عن املنكرات واملوبقات ،خبالف العابد اجلاهل ،فإنه قد يقع يف شيء
من هذه املخالفات بسبب جهله ،ورمبا يتقرب إىل اهلل مبا مل يأذن به اهلل ،كحال عباد
النصارى ،ومن شاهبهم من جهلة عباد املسلمني الذين يتعبدون بالبدع واحملدثات ،أو
يتقربون إىل أصحاب القبور بأنواع القربات ،ويشركون باهلل تعاىل ،وهم حيسبون أهنم
حيسنون صنعًا.
ورمبا اشتغل العابد اجلاهل باملفضول عن الفاضل ،وباملرجوج عن الراجح ،وباحملبوب
هلل عن األحب إليه ،فهو يتعبد باألعمال املفضوالت ويترك األعمال الفاضالت ،ويتوسع
يف النوافل واملستحبات على حساب الفرائض والواجبات ،فتجده يُشغَل بنوافل العبادات
عن ما أوجبه اهلل من بر الوالدين ،وصلة األرحام ،وتربية األوالد ،واألمر باملعروف والنهي
عن املنكر ،والنصح للمسلمني ،وغريها.
( ) سورة فاطر آية .23 :
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وعالج ذلك بالبصرية يف الدين ،والعلم مبراتب العبادات ،ومعرفة أقدارها ،والتمييز
بني فاضلها ومفضوهلا ،فإن يف الطاعات سيدًا ومسودًا ،ورئيسًا ومرؤوسًا ،وكبريًا
وصغريًا ،وذرو ًة وما دوهنا ( ) .
فالعلم النافع هو الذي يقي من مكايد الشيطان ونزغاته ،ويكشف شبهاته وتلبيساته،
وكلما كان املؤمن الصادق أكثر علمًا بالشريعة وتضلعًا منها ،كان أكثر متسكًا بالسنة
وحرصًا عليها ،وبعدًا عن البدعة ونفورًا منها ،وحذرًا من مصايد الشيطان ووساوسه.
 -3أن العلم نور يهدي إىل احلق ،وينري الطريق للسالكني ،وبه يُميَز بني اإلميان
والكفر ،واملصلحة واملفسدة ،واخلري والشر ،بل يعرف به خري اخلريين وشر الشرين ،وعلى
قدر علم اإلنسان وفقهه ،وقوة بصريته ،وسعة أفقه ،ومعرفته بواقعه ،يكون حكمه على
األحداث من حوله ،وإدراكه لكيفية التعامل معها ،ونظره إىل عواقبها ومآالهتا ،ومىت
يقدم ،ومىت حيجم؟ ومن يعادي ،ومن يسامل؟ وهلذا أمرنا ربنا  بالرجوع إىل العلماء
الربانيني يف األمور اليت هتم األمة ،ومتس مصاحلها العامة ،فقال سبحانه:

{   

                

}            

()2

[النساء.]33 :
فهذا إنكار من اهلل تعاىل على من يتعجل يف احلكم على األمور ،ويبادر بنشر األخبار
وإذاعتها قبل التأكد من ثبوهتا وصحتها ،ومناسبة نشرها من عدمه ،وأنه ينبغي هلم إذا
جاءهم أمر من األمور املهمة ،املتعلقة باملصاحل العامة ،أن يتثبتوا ويتعقلوا ،وأن يردوا األمر
إىل أويل األمر من العلماء الراسخني ،أهل الرأي واحلصافة ،والعقل والرزانة ،وبعد النظر
وسعة األفق ،الذين يعرفون األحوال ،ومييزون بني املصاحل واملفاسد ،فيهدوهنم بإذن اهلل إىل
( ) انظر :مدارج السالكني .225 /
( )2سورة النساء آية .33 :
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الطريق األسد ،واملنهج األرشد ،فإن رأوا يف إذاعته مصلحةً ونشاطًا للمؤمنني ،وسرورًا
هلم ،وتقوية لعزائمهم ،أو حترزًا من أعدائهم ،وحفزًا هلم على مواجهتهم واتقاء شرهم
وعدواهنم ،فعلوا ذلك ،وإن رأوا املصلحة يف كتمانه ،مل يذيعوه ( ) .
 -4أن عمل العابد مهما عظم ،فإن نفعه قاصر على نفسه ،خبالف العامل فنفعه متعدٍ
إىل غريه (. )2
الثاين :وجوب احلذر من األئمة املضلني ،واجلهلة املتعاملني ،واملتصدرين للفتوى وليسوا

من أهلها ،وهلذا أمرنا اهلل  -تعاىل  -بسؤال أهل الذكر فقال{ :

   

[ )3( }   األنبياء.]2 :
وأهل الذكر هم العلماء الراسخون ،الذين شهدت هلم األمة بالعلم واإلمامة يف الدين،
أما أدعياء العلم ،وأنصاف املتعلمني ،واملتطفلون على موائد العلماء ،فليسوا أهلًا ألن
يستفتوا ويصدر عن رأيهم ،وخصوصًا يف األمور العامة اليت متس مصاحل األمة.
وقد حذرنا النيب  من أمثال هؤالء فقال{ :إن اهلل ال يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه
من العباد ،ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ،حىت إذا مل يُبق عاملًا اختذ الناس رؤوسًا جهالًا

فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا} (. )5( )4

وهذا يتضمن التحذير من ترئيس اجلهال ،وختلية الساحة هلم ،بقعود العلماء الراسخني
عما أوجبه اهلل عليهم من البالغ والتبيني ،وفيه التحذير من استفتاء أدعياء العلم وأنصاف
املتعلمني ،ومن يتصدرون للفتوى ،وهم يف احلقيقة جهال أدعياء ،وفيه التحذير الشديد
( ) انظر :تفسري ابن كثري  ، 275-274 /وتفسري السعدي .322/
( )2انظر :مدارج السالكني  ، 32/وتلبيس إبليس  ،ص. 22 :
( )3سورة األنبياء آية .2 :
( )4البخاري العلم ( ،) 77مسلم العلم ( ،)2623الترمذي العلم ( ،)2652ابن ماجه املقدمة ( ،)52أمحد
( ،) 62/2الدارمي املقدمة (.)235
( )5رواه البخاري ، 77 :ومسلم.2623 :
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هلؤالء من القول على اهلل بال علم ،وإقحام أنفسهم فيما ال حيسنون ،واخلوض يف حبر ال
جييدون السباحة فيه ،فيَضلون ويُضلون ،ويتحملون أوزارهم وأوزار من يضلوهنم بغري
علم.
ويؤكد ذلك أن النيب  حني حذر من فتنة اخلوارج ،وأمر بقتلهم ،بني أهنم إمنا أُتوا
من قبل جهلهم ،وقلة فقههم ،فجنوا على أنفسهم وعلى أمتهم ،ومل يشفع هلم حسن
نيتهم ،وسالمة قصدهم ،وكثرة عبادهتم ،فعن علي بن أيب طالب  قال :مسعت رسول

اهلل  يقول{ :سيخرج يف آخر الزمان قوم حدثاء األسنان ،سفهاء األحالم ،يقولون
من خري قول الربية ،يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم ،ميرقون من الدين كما ميرق
السهم من الرمية ،فإذا لقيتموهم فاقتلوهم ،فإن يف قتلهم أجرًا ملن قتلهم عند اهلل يوم

القيامة} ( ) (. )2

فبني أهنم سفهاء األحالم ،وهذا دليل على ضعف عقوهلم وغلبة اجلهل عليهم،
ووصفهم بأهنم "حدثاء األسنان" ،وحديث السن يف الغالب أقرب إىل اجلهل والطيش،
والتسرع وعدم الروية ،وجنوح الفكر والتطرف يف الرأي ،من كبري السن ،الذي عركته
احلياة ،وحنكته التجارب ،وأدرك أمهية النظر يف املآالت والعواقب.
ووصفهم كذلك بأهنم "يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم" ،وهذا أيضًا دليل على
جهلهم وضعف بصريهتم ،فإهنم مع كثرة قراءهتم للقرآن ال جياوز حناجرهم ،فهم ال يعونه
بعقوهلم ،وال يفقهون مواعظه ونذره ،وال يعلمون أحكامه وحدوده.
وقد بلغ من فرط جهلهم ،وقلة توفيقهم أهنم كما وصفهم النيب  يف حديث آخر:

{يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان}

() ( )3

فقد استحلوا دم علي بن أيب

( ) البخاري املناقب ( ،)34 5مسلم الزكاة ( ،) 766النسائي حترمي الدم ( ،)4 72أبو داود السنة (،)4262
أمحد ( .)3 /
( )2رواه البخاري ، 653 ، 4227 ، 34 5 :ومسلم . 766
( )3البخاري التوحيد ( ،)6555مسلم الزكاة ( ،) 764أبو داود السنة ( ،)4264أمحد (.)63/3
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طالب  ومن كان معه من خيار الصحابة والتابعني ،هذا فضلًا عن احتقارهم لكبار
علماء الصحابة ،وزهدهم يف علمهم ،وظنهم أهنم  -على قلة بضاعتهم وضعف عقوهلم -
أعلم منهم ،وأبصر باألمور ،فنعوذ باهلل من عمى القلوب ،وانطماس البصائر ،ولبس احلق
بالباطل.

( ) رواه البخاري ، 3 66 :ومسلم. 764 :
2

أثر العلم الشرعي يف مواجهة العنف والعدوان

املبحث األول

يف حترمي االعتداء على النفس
وفيه مطلبان :
املطلب األول  :حترمي اعتداء اإلنسان على نفسه.
املطلب الثاين  :حترمي اعتداء اإلنسان على غريه.
املطلب األول
يف حترمي اعتداء اإلنسان على نفسه
نفس اإلنسان ليست ملكًا له ،وإمنا هي ملك خلالقها وموجدها  وهي أمانة عند
صاحبها ،سيسأل عنها يوم القيامة ،أحفظها وقام حبقها ،أم ضيعها وظلمها ،ومل يقم مبا
جيب هلا؟
وهلذا فال جيوز لإلنسان أن يقتل نفسه ،وال أن يغرر هبا يف غري مصلحة شرعية ،وال
أن يتصرف بشيء من أجزائها إال مبا يعود عليها باملصلحة ،أو يدرأ عنها املفسدة ،وليس
له أن يُضر بنفسه حبجة أنه يتصرف فيما خيصه ،وأنه مل يعتد على غريه ،فإن اعتداءه على
نفسه كاعتدائه على غريه عند اهلل تعاىل ( ) .
قال اهلل تعاىل:

{              

[ )2( }          النساء.] 37 - 25 :
فهذا هني للمؤمنني أن يقتل بعضهم بعضًا ( )3وهني لإلنسان عن قتل نفسه ،سواء كان
ذلك بتعمد قتلها مباشرة ،أو بفعل األخطار املفضية إىل التلف واهلالك ،مث توعّد من يقتل
نفسه أو نفس غريه بغري حق بأن يصليه نار جهنم وساءت مصريًا ( ) .
( ) انظر :اإلسالم وضرورات احلياة  ،ص.63 :
( )2سورة النساء آية .37 :
( )3قال القامسي يف تفسريه " : 273 / 5فإن كل املؤمنني كنفس واحدة  ،والتعبري عنهم باألنفس  ،للمبالغة يف
الزجر عن قتلهم  ،بتصويره بصورة ما ال يكاد يفعله عاقل".
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قال القرطيب" :أمجع أهل التأويل على أن املراد هبذه اآلية النهي أن يقتل بعض الناس
بعضًا ،مث لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصدٍ منه للقتل :يف احلرص على الدنيا
وطلب املال ،بأن حيمل نفسه على الغرر املؤدّي إىل التلف ...أو يف حال ضجر أو
غضب ،فهذا كله يتناوله النهي" (. )2
وقد احتج هبذه اآلية عمرو بن العاص  حني أجنب مث تيمم ،وخشي إن اغتسل
باملاء أن يهلك من شدة الربد ،فضحك النيب  وأقره على احتجاجه (. )3
وقال تعاىل[ )4( }      { :لبقرة.] 55 :
واإللقاء :هو طرح الشيء ،واملراد باأليدي :األنفس ،عبّر بالبعض عن الكل ،بناء على
أن أكثر أفعال النفس باأليدي ،والتهلكة :مصدر من هلك يهلك هالكًا وهُلْكًا وهتلكة،
أي :ال توقعوا أنفسكم يف اهلالك (. )5
قال الشيخ عبد الرمحن السعدي" :واإللقاء باليد إىل التهلكة ،يرجع إىل أمرين :لترْك
ما أمر به العبد ،إذا كان تركه موجبًا أو مقاربًا هلالك البدن أو الروح (. )6

( ) انظر :تفسري السعدي .342 ، 34 /
( )2اجلامع ألحكام القرآن  ، 52 - 56/5وانظر حنوه يف فتح القدير .452 /
( )3انظر :تفسري القامسي  ، 274 - 273 /5وتفسري ابن كثري  ، 235 /2واحلديث رواه أبو داود، 334 :
وأمحد يف املسند  ، 274 - 273/4واحلاكم  ، 22 /وصححه  ،ووافقه الذهيب  ،وصححه األلباين يف
"إرواء الغليل "  ، 3 /وقال :صححه النووي  ،وقواه ابن حجر.
( )4سورة البقرة آية . 55 :
( )5انظر :تفسري القامسي  ، 55/3وفتح القدير . 53 /
( )6وذلك كترك األكل أو الشرب  ،أو ترك السعي لتحصيلهما مع القدرة على ذلك  ،حىت يدركه املوت بسبب
اجلوع أو العطش  ،وكترك اجلهاد يف سبيل اهلل واإلنفاق فيه  ،املوجب لتسلط األعداء وقتلهم للمسلمني ،
وتركُ اجلهاد والنفقةِ فيه  ،هو سبب نزول هذه اآلية  ،انظر يف سبب نزوهلا :تفسري ابن كثري ، 33 /
واجلامع ألحكام القرآن  ، 363 - 36 /2وفتح القدير  ، 53/وقد قال الشوكاين" :واحلق أن االعتبار
بعموم اللفظ  ،ال خبصوص السبب  ،فكل ما صدق عليه أنه هتلكة يف الدين أو الدنيا  ،فهو داخل يف هذا  ،وبه
قال ابن جرير الطربي".
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وفعل ما هو سبب موصل إىل تلف النفس أو الروح ،فيدخل يف ذلك أمور كثرية...
ومن ذلك :تغرير اإلنسان بنفسه يف مقاتلة ،أو سفر خموف ،أو حمل مَسبَعة ،أو حيات ،أو
يصعد شجرًا أو بنيانًا خطرًا ،أو يدخل حتت شيء فيه خطر ،وحنو ذلك ،فهذا وحنوه ،ممن
ألقى بيده إىل التهلكة" ( ) .
وجاءت السنة النبوية مؤكدةً ملا يف القرآن ،ومنذرةً بالوعيد الشديد ،والعذاب األليم
ملن قتل نفسه.
ففي الصحيحني عن جندب بن عبد اهلل  قال :قال رسول اهلل { كان فيمن
كان قبلكم رجل به جُرح ،فجزع ،فأخذ سكينًا ،فحزّ هبا يده ،فما رقأ الدمُ حىت مات،

قال اهلل تعاىل :بادرين عبدي بنفسه ،حرّمت عليه اجلنة} (. )3( )2

ويف الصحيحني أيضًا عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل { من قتل نفسه
حبديدة ،فحديدته يف يده يتوجّأُ

()4

هبا يف بطنه يف نار جهنم خالدًا خملدًا فيها أبدًا ،ومن

شرب مسًا ،فقتل نفسه ،فهو يتحساه
من جبل.

()6

()5

يف نار جهنم خالدًا خملدًا فيها أبدًا ،ومن تردّى

فقتل نفسه ،فهو يتردى يف نار جهنم خالدًا خملدًا فيها أبدًا} .

()2

ويف

( ) تفسري السعدي . 53 /
( )2البخاري أحاديث األنبياء ( ،)3226مسلم اإلميان ( ،) 3أمحد (.)3 2/4
( )3رواه البخاري ، 364 ، 3463 :ومسلم. 3 :
( )4قال ابن األثري يف جامع األصول " :2 2 / 7وجأته بالسكني :إذا ضربته هبا  ،وهو يتوجأ هبا  ،أي :يضرب
هبا نفسه".
( )5يتحساه :أي يشربه يف متهل ويتجرعه .والسم :بضم السني وفتحها وكسرها  ،ثالث لغات  ،والفتح أفصحهن
 ،انظر :شرح النووي على مسلم  ، 2 /2وفتح الباري .243/ 7
( )6التردي :الوقوع من املوضع العايل  ،وقوله ( :من تردى من جبل فقتل نفسه ) أي :أسقط نفسه منه متعمدًا
ذلك  ،وإال فمجرد قوله (تردى) ال يدل على التعمد  ،انظر :جامع األصول  ، 2 2 / 7وفتح الباري
.243/ 7
( )2رواه البخاري ، 5223 :ومسلم. 75 :
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رواية للبخاري{ :الذي خيُنقُ نفسه ،خينقها يف النار ،والذي يطعُن نفسه ،يطعُنُها ( ) يف
النار} (. )2
ويف الباب أحاديث كثرية يف الصحيحني وغريمها.
وأما قوله { يف نار جهنم خالدًا خملدًا فيها أبدًا}

()3

فقد أجاب عنه العلماء

بأجوبة ،منها :أنه حممول على من فعل ذلك مستحلًا له بال تأويل ،مع علمه بتحرميه ،فإنه
يصري باستحالله ملا حرمه اهلل كافرًا ،والكافر خملد يف النار بال ريب.
ومنها :أنه ورد مورد الزجر والتغليظ ،وحقيقته غري مرادة.
ولكن هذا كما يقول أبو عبيد القاسم بن سالم" :من أفظع ما تُؤوِل على رسول اهلل
 وأصحابه ،أن جعلوا اخلرب عن اهلل وعن دينه وعيدًا ال حقيقة له ،وهذا يؤول إىل إبطال
العقاب ،ألنه إن أمكن ذلك يف واحد منها كان ممكنًا يف العقوبات كلها" (.)4
ومنها :أنه يستحق هذا اجلزاء لشناعة جرمه ،وهذا جزاؤه لو أراد اهلل أن جيازيه مبا
يكافئ جرمه ،ولكنه تكرم على عباده املوحدين ،فأخرب أهنم خيرجون من النار بتوحيدهم،
وأنه ال يُخلِد يف النار من مات موحدًا (. )5
وقد رجّح ابن حجر هذا اجلواب األخري ،فقال " :وأوىل ما محل عليه هذا احلديث
وحنوه من أحاديث الوعيد ،أن املعىن املذكور جزاء من فعل ذلك ،إال أن يتجاوز اهلل تعاىل
عنه " (. )6
( ) قال ابن حجر يف الفتح  :225 /3يطعنها :هو بضم العني املهملة  ،كذا ضبْطه يف األصول.
( )2رواه البخاري. 365 :
( )3البخاري الطب ( ،)5442مسلم اإلميان ( ،) 75الترمذي الطب ( ،)2744النسائي اجلنائز ( ،) 565أبو
داود الطب ( ،)3322ابن ماجه الطب ( ،)3467أمحد ( ،)423/2الدارمي الديات (.)2362
( )4اإلميان أليب عبيد بتحقيق األلباين ص.33 :
( )5انظر :شرح النووي على صحيح مسلم  ، 25/2واملغين  ، 444/واملبدع  ، 247/3وفتح الباري
222/3
( )6فتح الباري .243 / 7
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ويدل لذلك قوله تعاىل{ :
}  

( )

                                      

[النساء ،]43 :فبني أن ما دون الشرك من الكبائر ،ومنها القتل بغري

حق ،ال خيلد صاحبها يف النار ،بل هو حتت مشيئة اهلل تعاىل ،فإن شاء غفر له ،وإن شاء
عذبه مث يكون مآله إىل اجلنة ،ويؤيده حديث عبادة بن الصامت ،فإن النيب  بعد أن

بايعهم على ترك القتل والزنا وغريمها قال{ :فمن وىف منكم فأجره على اهلل ،ومن أصاب
شيئًا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ،ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره اهلل عليه فأمره

إىل اهلل إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه}

()3( )2

ويؤيده قصة الذي قتل تسعة وتسعني

نفسًا مث أكمل املائة ،وملا هاجر إىل القرية الصاحلة ،أدركه املوت بني القريتني فقبضته
مالئكة الرمحة )4( .والقصة معلومة مشهورة (. )5
وهذا ما رجحه ابن القيم أيضًا ،حيث أورد أقوال العلماء يف املسألة مث قال" :وقالت
فرقة سابعة :هذه النصوص وأمثاهلا مما ذكر ،فيه املقتضي للعقوبة ،وال يلزم من وجود
مقتضى احلكم وجوده ،فإن احلكم إمنا يتم بوجود مقتضيه وانتفاء مانعه ،وغاية هذه
النصوص اإلعالم بأن كذا سببٌ للعقوبة ومقتضٍ هلا ،وقد قام الدليل على ذكر املوانع،
فبعضها باإلمجاع ،وبعضها بالنص ،فالتوبة مانع باإلمجاع ،والتوحيد مانع بالنصوص
املتواترة اليت ال مدفع هلا ،واحلسنات العظيمة املاحية مانعة ،واملصائب الكبار املكفرة مانعة،

( ) سورة النساء آية .43 :
( )2البخاري املناقب ( ،)3625مسلم احلدود ( ،) 275الترمذي احلدود( ،) 435النسائي البيعة (،)4 62
الدارمي السري (.)2453
( )3رواه البخاري ، 64 6 :ومسلم. 275 :
( )4رواه البخاري ، 3233 :ومسلم.2266 :
( )5انظر :املغين  ، 444 /وفتح الباري  ، 33/ 2وقد بسط القول يف هذه املسألة العالمة الشوكاين يف "نيل
األوطار" .2 2-273/2
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وإقامة احلدود يف الدنيا مانع بالنص ،وال سبيل إىل تعطيل هذه النصوص ،فال بد من
إعمال النصوص من اجلانبني" ( ) .
وقد روى مسلم عن جابر  قال{ :ملا هاجر النيب  إىل املدينة ،هاجر إليه
الطفيل بن عمرو ،وهاجر معه رجل من قومه ،فاجتووا املدينة )2( .فمرض ،فجزع ،فأخذ
مشاقص له )3( .فقطع هبا برامجه )4( .فشخبت يداه ( )5حىت مات ،فرآه الطفيل بن عمرو
يف منامه ،فرآه وهيئتُه حسنة ،ورآه مغطيًا يديه ،فقال له :ما صنع بك ربك؟ فقال :غفر
يل هبجريت إىل نبيه  فقال :مايل أراك مغطيًا يديك؟ قال :قيل يل :لن نصلح منك ما
أفسدت.
فقصها الطفيل على رسول اهلل  فقال رسول اهلل ( اللهم ولِيَديه فاغفر). )6( }.
وهذا احلديث يدل على حترمي قتل اإلنسان نفسه ،وعظم عقوبته يف اآلخرة ،كما يدل
على أن من قتل نفسه غري مستحل لذلك ،فإنه ال يعد كافرًا ،ولذلك بوّب عليه النووي
بقوله" :باب الدليل على أن قاتل نفسه ال يكفر" ،مث قال يف شرح احلديث" :فيه حجة
لقاعدة عظيمة ألهل السنة :أن من قتل نفسه ،أو ارتكب معصية غريها ،ومات من غري
( ) مدارج السالكني  ، 352 - 356/وانظر حنوه يف :شرح النووي على صحيح مسلم . 55 / 3 ، 33/ 2
( )2االجتواء :أن تستوخم املكان وال يوافقك  ،قاله ابن األثري يف جامع األصول  ، 222/ 7وقال النووي يف
شرحه على صحيح مسلم " : 3 /2ومعناه :كرهوا املقام هبا لضجر  ،ونوع من سقم .قال اخلطايب :وأصله
من اجلوى  ،وهو داء يصيب اجلوف".
( )3مجع مشقص  ،وهو سهم له نصل عريض  ،وقيل :طويل  ،وقيل :ما طال وعرض  ،قال النووي :وهذا هو
الظاهر هنا  ،لقوله (قطع هبا برامجه)  ،وال حيصل ذلك إال بالعريض  ،انظر :شرح النووي على صحيح مسلم
 ، 3 /2وجامع األصول .222/ 7
( )4الرباجم بفتح الباء :هي مفاصل األصابع  ،واحدهتا برمجة  ،انظر :شرح النووي على صحيح مسلم ، 3 /2
وجامع األصول .222 / 7
( )5شخبت  -بفتح الشني واخلاء  -أي :سال دمهما  ،وقيل :سال بقوة  ،انظر :شرح النووي على صحيح مسلم
. 3 /2
( )6رواه مسلم. 6 :
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توبة ،فليس بكافر ،وال يقطع له بالنار ،بل هو يف حكم املشيئة ...وهذا احلديث شرح
لألحاديث اليت قبله املوهم ظاهرها ختليد قاتل النفس وغريه من أصحاب الكبائر يف
النار" ( ) .
وكما ال جيوز إتالف النفس بالكلية ،فال جيوز إيالمها ،أو إتالف عضو من أعضائها،
إال ملصلحة تربو على مفسدة اإليالم والقطع.
فإن احتاج لقطع عضو من بدنه ،أو كيّ جزء منه ،أو غرز إبرة فيه ،ملصلحة يرجوها
لبدنه ،أو لدفع مفسدة خيشى منها عليه ،فال حرج يف ذلك ،ألن مصلحته عائدة حلماية
النفس ،وهو داخل يف باب ارتكاب أخف الضررين ،لدفع أعالمها ،أو جلب أعلى
املصلحتني بتفويت أدنامها ،واهلل أعلم.
املطلب الثاين

يف حترمي اعتداء اإلنسان على غريه
إذا كان اعتداء اإلنسان على نفسه بتلك املثابة من التحرمي والتغليظ يف العقوبة ،فإن
اعتداءه على غريه أشد حترميًا ،وأعظم إمثًا ،وأغلظ عقوبة ،وأسوأ عاقبة.
وقد جاءت نصوص كثرية يف الكتاب والسنة ،حتذر من ذلك حتذيرًا شديدًا ،وتبني
سوء عاقبته ،وعظم عقوبة فاعله.
قال اهلل تعاىل}         { :

()2

[اإلسراء،]33 :

وهذه اآلية هني عن قتل النفس احملرمة ،مؤمنةً كانت أو معاهدةً إال باحلق الذي يوجب
قتلها (. )3

( ) شرح النووي على صحيح مسلم . 32 - 3 /2
( )2سورة اإلسراء آية .33 :
( )3انظر :تفسري القرطيب . 33/2
5
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،]52 :[النساء

) (

}         { :وقال تعاىل

           

{ :وقال تعاىل

.]53 :) [النساء2( }    
 وتنخلع من،فأي وعيد أعظم من هذا الوعيد؟! إنه لوعيد تقشعر منه جلود املؤمنني
 مينعهم من التعدي على، ووازعًا ذاتيًا، ويوجد يف نفوسهم رادعًا قويا،هوله قلوهبم
. وإزهاق نفوسهم ظلمًا وعدوانًا،غريهم
وال يفهم من التنصيص على املؤمن يف اآليتني السابقتني جواز قتل املعصومني من غري
 ولكنه نص على املؤمن ليبني أن قتله أعظم، كالذميني واملعاهدين واملستأمنني،املؤمنني
. ألن حقه على أخيه املؤمن أعظم وأكرب،وأشنع
 كما يف قوله، يف غري ما آية يف كتابه، بالشرك باهلل،ولقد قرن اهلل القتل بغري حق
              

{ :تعاىل

                
          {
)5(

: وقوله،]65 ،63 :) [الفرقان3( }

}         { :إىل قوله

)4(

}   
.] 5 :[األنعام

.52 : ( ) سورة النساء آية
.53 : ) سورة النساء آية2(
.65 -63: ) سورة الفرقان آية3(
. 5 : ) سورة األنعام آية4(
. 5 : ) سورة األنعام آية5(
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قال ابن حزم" :ال ذنب عند اهلل  بعد الشرك ،أعظم من شيئني ،أحدمها :تعمد
ترك صالة فرض ،حىت خيرج وقتها ،والثاين :قتل مؤمن أو مؤمنة عمدًا بغري حق" ( ).
وقال الشافعي":وال شيء أعظم منه [ يعين القتل بغري حق ] بعد الشرك" (. )2
بل لقد جعل اهلل قتل نفس واحدة بغري حق كقتل الناس مجيعًا ،وإحياءها كإحياء
الناس مجيعًا ،فقال تعاىل:

{            

[ )3( }        املائدة.]32 :
ففي هذه اآلية :تغليظ أمر القتل ،واملبالغة الشديدة يف الزجر عنه ،وتوكيد حلق احلياة
اإلنسانية ،حىت ال يضار فيها أحد بغري حق.

()4

وقوله من ( ومن أحياها ) فيه الترغيب

بالعفو عمن وجب قتله ،واستنقاذ املتورطني يف اهللكات من غرق أو حرق أو عدو (. )5
وقد اختلف املفسرون يف املراد هبذا التشبيه:
ومن أحسن ما قيل فيه ما ذكره ابن القيم رمحه اهلل حيث قال" :وقد أشكل فهم هذا
على كثري من الناس ،وقال :معلوم أن إمث قاتل مائة ،أعظم عند اهلل من إمث قاتل نفس
واحدة ،وإمنا أُتوه من ظنهم أن التشبيه يف مقدار اإلمث والعقوبة ،واللفظ يدل على هذا.
وال يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه جبميع أحكامه.
فإن قيل :ففي أي شيء وقع التشبيه بني قاتل نفس واحدة ،وقاتل الناس مجيعًا؟ قيل يف
وجوه متعددة:
أحدها  :أن كلًا منهما عاصٍ هلل ورسوله  خمالف ألمره ،متعرض لعقوبته ،وكل
منهما قد باء بغضب اهلل ولعنته ،واستحقاق اخللود يف نار جهنم ،وإعداده له عذابًا
( ) احمللى .343 - 342 / 7
( )2خمتصر املزين ص ، 3 7 :والفروع .45 /6
( )3سورة املائدة آية .32 :
( )4انظر :فتح الباري  ، 52 / 2وحقوق اإلنسان للغزايل ص.56 :
( )5انظر :تفسري ابن كثري  ، 32/3وفتح القدير .34/2
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عظيمًا ،وإمنا التفاوت يف دركات العذاب ،فليس إمث من قتل نبيًا أو إمامًا عادلًا أو عاملًا
يأمر الناس بالقسط ،كإمث من قتل من ال مزية له من آحاد الناس.
الثاين  :أهنما سواء ،الستحقاق إزهاق النفس [أي :القتل قصاصًا].
الثالث  :أهنما سواء يف اجلرأة على سفك الدم احلرام ،فإن من قتل نفسًا بغري
استحقاق ،بل جملرد الفساد يف األرض ،أو ألخذ ماله ،فإنه جيترئ على قتل كل من ظفر
به ،وأمكنه قتله ،فهو معادٍ للنوع اإلنساين.
ومنها :أنه يسمى قاتلًا أو فاسقًا أو ظاملًا أو عاصيًا بقتله واحدًا ،كما يسمى كذلك
بقتله الناس مجيعًا.
ومنها :أن اهلل  -سبحانه  -جعل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتواصلهم ،كاجلسد
الواحد ،إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر ،فإذا أتلف القاتل من
هذا اجلسد عضوًا ،فكأمنا أتلف سائر اجلسد ،وآمل مجيع أعضائه ،فمن آذى مؤمنًا واحدًا،
فكأمنا آذى مجيع املؤمنني ،ويف أذى مجيع املؤمنني أذى مجيع الناس ،فإن اهلل يدافع عن
الناس باملؤمنني الذين بينهم ،فإيذاء اخلفري ،إيذاء املخفور" ( ) .
أما األحاديث يف حترمي القتل ،وتبشيع أمره ،فهي كثرية جدًا ،ومنها ما يأيت :
 حديث ابن مسعود  قال :قال رسول اهلل { أول ما يقضى بني الناس يومالقيامة يف الدماء} (. )3( )2
ففي هذا احلديث تغليظ أمر الدماء ،وأهنا أول ما يقضى فيه بني الناس يوم القيامة،
وذلك لعظم أمرها وشدة خطرها (. )4

( ) اجلواب الكايف  ،ص. 25 - 24 :
( )2البخاري الديات (  ،)642مسلم القسامة واحملاربني والقصاص والديات ( ،) 623الترمذي الديات
( ،) 356النسائي حترمي الدم ( ،)3553ابن ماجه الديات ( ،)26 5أمحد ( .)333/
( )3رواه البخاري ، 6364 ، 6533 :ومسلم. 623 :
( )4انظر :شرح النووي على صحيح مسلم  ، 62/ونيل األوطار . 52/2
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قال ابن حجر" :يف احلديث عظم أمر الدم ،فإن البداءة إمنا تكون باألهم ،والذنب
يعظم حبسب عظم املفسدة وتفويت املصلحة ،وإعدام البنية اإلنسانية غاية يف ذلك" ( ) .
 -2حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل { لن يزال املؤمن يف
فُسْحةٍ من دينه ما مل يُصب دمًا حرامًا} (. )3( )2
والفسحة هي املهلة والسعة ،واملعىن :أنه يضيق عليه دينه بسبب الوعيد على من قتل
مؤمنًا متعمدًا بغري حق (. )4
نقل ابن حجر عن ابن العريب قوله" :الفسحة يف الدين :سعة األعمال الصاحلة ،حىت
إذا جاء القتل ضاقت ،ألهنا ال تفي بوزره" (. )5
وقال عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما" :إن من ورطات األمور اليت ال خمرج ملن أوقع
نفسه فيها سفك الدم احلرام بغري حله" (. )6
 -3حديث الرباء بن عازب  أن رسول اهلل  قال{ :لزوالُ الدنيا أهونُ على
اهلل من قتْل مؤمنٍ بغري حق} (. )3( )2
( ) فتح الباري .352 /
( )2البخاري الديات ( ،)6465أمحد (.)54/2
( )3رواه البخاري.6362 :
( )4انظر :فتح الباري . 33/ 2
( )5فتح الباري . 33 / 2
( )6رواه البخاري.6427 :
( )2ابن ماجه الديات (.)26 5
( )3رواه ابن ماجه ، 26 5 :وللحديث شواهد عن مجاعة من الصحابة  ،عند الترمذي والنسائي والبيهقي
وغريهم  ،وقد ذكرها املنذري يف الترغيب والترهيب  ، 254 - 253 /3وابن األثري يف جامع األصول
 ، 275 - 273 / 7وقال البوصريي يف "زوائد ابن ماجه"  334/2عن حديث الرباء" :هذا إسناد صحيح=
رجاله ثقات  ،وله شاهد من حديث عبد اهلل بن عمرو  ،رواه الترمذي مرفوعًا وموقوفًا  ،وقال :هذا أصح من
احلديث املرفوع  ،ورواه النسائي يف "الصغرى" من حديث بريدة بن احلصيب  ،ومن حديث عبد اهلل بن
مسعود"  ،وقال املنذري يف الترغيب والترهيب " 253/3رواه ابن ماجه بإسناد حسن  ،ورواه البيهقي
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ويف هذا احلديث تغليظ أمر القتل وهتويل شأنه.
 -4قوله { كلّ ذنب عسى اهلل أن يغفره ،إال الرجل يقتل املؤمن متعمدًا ،أو
الرجل ميوت كافرًا} ( ) (. )2
 -5حديث املقداد بن عمرو الكندي  وكان ممن شهد بدرًا مع النيب  قال:

{يا رسول اهلل أرأيت إن لقيت كافرًا فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ،مث
الذ مين بشجرة فقال :أسلمت هلل ،أأقتله بعد أن قاهلا؟ قال رسول اهلل  ال تقتله ،قال:
يا رسول اهلل ،فإنه قطع إحدى يدي مث قال ذلك بعد ما قطعها ،قال :ال تقتله ،فإن قتلته

فإنه مبزنلتك قبل أن تقتله ،وإنك مبزنلته قبل أن يقول كلمته اليت قال} (. )4( )3

ومعىن قوله{ :وإنك مبزنلته قبل أن يقول كلمته} ( )5أن دمك مباح حبق القصاص،
ألنك قتلت مسلمًا معصومًا ظلمًا وعدوانًا كما كان دمه مباحًا حني كان كافرًا حماربًا
للمسلمني ،وليس املراد إحلاقه به يف الكفر ،كما يقوله اخلوارج من تكفري املسلم بالكبرية،
وقيل غري ذلك(. )6
ومن القصص املشهورة اليت تدل على شناعة أمر القتل وسوء عاقبته :قصة أسامة بن

زيد رضي اهلل عنهما ،ولنستمع إليه وهو يقول{ :بعثنا رسول اهلل  إىل احلرقة من
واألصبهاين"  ،وصححه السيوطي يف "اجلامع الصغري"  ، 473 /2واأللباين يف "صحيح سنن ابن ماجه" /2
.52
( ) النسائي حترمي الدم ( ،)3534أمحد (.)55/4
( )2رواه أبو داود من طريق أيب الدرداء ، 4227 :والنسائي من طريق معاوية بن أيب سفيان ، 3534 :وقد
صححه السيوطي يف "اجلامع الصغري"  ، 237/2وقال األرناؤوط عن حديث معاوية :وهو حديث حسن ،
وقال عن حديث أيب الدرداء :إسناده صحيح  ،جامع األصول بتحقيق األرناؤوط .273 ، 276 / 7
( )3البخاري املغازي ( ،)3254مسلم اإلميان ( ،)55أبو داود اجلهاد ( ،)2644أمحد (.)6/6
( )4رواه البخاري ، 3254 :ومسلم.55 :
( )5البخاري املغازي ( ،)3254مسلم اإلميان ( ،)55أبو داود اجلهاد ( ،)2644أمحد (.)4/6
( )6انظر :نيل األوطار .273 - 272/ 2
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جهينة ،قال :فصبحنا القوم فهزمناهم ،وحلقت أنا ورجل من األنصار رجلًا منهم ،فلما
غشيناه قال :ال إله إال اهلل ،فكف عنه األنصاري فطعنته برحمي حىت قتلته ،فلما قدمنا بلغ
ذلك النيب  فقال يل :يا أسامة أقتلته بعد ما قال ال إله إال اهلل؟ قلت :يا رسول اهلل ،إمنا
كان متعوذًا ،قال :أقتلته بعد ما قال ال إال اهلل؟ فما زال يكررها علي حىت متنيت أين مل

أكن أسلمت قبل ذلك اليوم} ( ) .

فهذا الرجل كان كافرًا يقاتل املسلمني ،وملا أيقن أنه مقتول أسلم يف الظاهر إسالمًا
فيه شبهة بينة ،ومع ذلك غلَظ النيب  يف قتله تغليظًا شديدًا ،وشنع على أسامة هذا
التشنيع العظيم ،حىت متىن أسامة أنه فقد حسناته السالفة وسابقته يف الدين وأنه سلم من
مغبة قتله ،وشؤم هذا الذنب وسوء عاقبته ،وأنه ما أسلم إال يومئذ.
ومل يكتف النيب  مبا ذكر يف تعظيم الدماء ،وبيان خطرها ،بل أكد حرمتها ،وغرس
يف النفوس إجالهلا وتعظيمها ،مبقارنتها مبا أمجع املسلمون على إجالله وتعظيمه ،وهو البلد
احلرام والشهر احلرام ،وكان ذلك يف يوم مشهود ،ومكان مبارك ،وجممع عظيم ،شهده ما
يزيد على مائة ألف مسلم ،حني خطب الناس يوم النحر مبىنً يف حجة الوداع.
ففي الصحيحني عن ابن عمر  -رضي اهلل عنهما  -قال :قال رسول اهلل  يف حجة
الوداع{ :أال أي شهر تعلمونه أعظم حُرمة؟ قالوا :أال شهرنا هذا ،قال :أال أي بلد
تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا :أال بلدنا هذا ،قال :أال أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا:
أال يومنا هذا ،قال :فإن اهلل تبارك وتعاىل قد حرّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم
إال حبقها كحرْمة يومكم هذا ،يف بلدكم هذا ،يف شهركم هذا ،أال هل بلغت ثالثًا؟ كل
ذلك جييبونه :أال نعم ،قال :وحيكم ،أو ويلكم! ال ترجعنّ بعدي كفارًا يضرب بعضكم
رقاب بعض} (. )3( )2

( ) البخاري الديات ( ،)6423مسلم اإلميان ( ،)56أبو داود اجلهاد ( ،)2643أمحد (.)277/5
( )2البخاري احلدود (.)6473
( )3رواه البخاري ، 6235 :ومسلم ، 66 :واحلديث مروي يف الصحيحني وغريمها من طريق عدد من الصحابة ،
بألفاظ متقاربة.
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بل لقد دلت السنة النبوية على أن التعدي على احليوان بإزهاق روحه ظلمًا وعدوانًا،
جرمية يستحق فاعلها دخول النار.
ففي الصحيحني عن عبد اهلل بن عمر  -رضي اهلل عنهما  -أن رسول اهلل  قال:

{دخلت امرأة النار يف هرّة ربطتها ،فلم تطعمها ،ومل تدعْها تأكل من خشاش األرض}
( )  )2( .ويف رواية هلما{ :عذّبت امرأة يف هرة ،سجنتها حىت ماتت ،فدخلت فيها النار،
ال هي أطعمتها وسقتها ،إذ حبستها ،وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض} (.)4( )3
فإذا كانت هذه عقوبة قتل احليوان بغري حق ،فكيف بقتل اآلدمي املعصوم ،وكيف
باملسلم ،وكيف بالتقي الصاحل؟!!.

()5

ومن تأمل النصوص السابقة وجد أن أكثرها جاءت عامة مطلقة ،تشمل مجيع
املعصومني من املؤمنني والكافرين ،وما نُص فيها على املؤمن ،فإمنا هو لعظم حقه وحرمته،
وال تدل حبال على إباحة قتل الكافر املعصوم بغري حق ،ويؤكد لك ذلك أحاديث كثرية
تدل على حترمي قتل الكفار غري احملاربني من الذميني واملعاهدين واملستأمنني ،ومنها ما يأيت:
 عن عبد اهلل بن عمرو  -رضي اهلل عنهما  -عن النيب  قال{ :من قتل معاهدًامل يرح رائحة اجلنة ،وإن رحيها لتوجد من مسرية أربعني عامًا} (. )2( )6

( ) البخاري بدء اخللق ( ،)3 47مسلم الرب والصلة واآلداب ( ،)2242الدارمي الرقاق (.)23 4
( )2أي :هوامها وحشراهتا.
( )3البخاري املساقاة ( ،)2236مسلم السالم ( ،)2242الدارمي الرقاق (.)23 4
( )4رواه البخاري ، 33 3 :ومسلم.2242 :
( )5انظر :فتح الباري  ، 35/ 2واجلواب الكايف  ،ص. 22 :
( )6البخاري اجلزية ( ،)2555النسائي القسامة ( ،)4257ابن ماجه الديات ( ،)2636أمحد (.) 36/2
( )2رواه البخاري.2555 :
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 -2وعن أيب هريرة  أن النيب  قال{ :أال من قتل نفسًا معاهدة هلا ذمة اهلل
وذمة رسوله ،فقد أخفر ذمة اهلل ،فال يرح رائحة اجلنة وإن رحيها ليوجد من مسرية سبعني

خريفًا} ( ) (. )2

 -3عن أيب بكرة  قال :قال رسول اهلل { من قتل معاهدًا يف غري كنهه

()3

حرم اهلل عليه اجلنة} ( )4ويف رواية للنسائي{ :من قتل نفسًا معاهدة بغري حلها حرم اهلل
عليه اجلنة أن يشم رحيها} (. )5
قال العالمة الشوكاين" :املعاهد :هو الرجل من أهل دار احلرب يدخل إىل دار
اإلسالم بأمان ،فيحرم على املسلمني قتله بال خالف بني أهل اإلسالم حىت يرجع إىل

مأمنه ،ويدل على ذلك أيضًا قوله تعاىل{ :

     

[ )6( }       التوبة.]6 :
وقوله :مل يرح رائحة اجلنة ،بفتح األول من يرح ،وأصله راح الشيء أي وجد رحيه،
ومل يرحه أي :مل جيد رحيه ،ورائحة اجلنة :نسيمها الطيب ،وهذا كناية عن عدم دخول
من قتل معاهدًا اجلنة ،ألنه إذا مل يشم نسيمها وهو يوجد من مسرية أربعني عامًا مل
يدخلها.
قوله :فقد أخفر ذمة اهلل باخلاء والفاء والراء أي :نقض عهده وغدر ،واحلديثان
اشتمال على تشديد الوعيد على قاتل املعاهد ،لداللتهما على ختليده يف النار وعدم خروجه
( ) البخاري الديات ( ،)65 6النسائي القسامة ( ،)4257ابن ماجه الديات ( ،)2636أمحد (.) 36/2
( )2رواه الترمذي ، 473 :وابن ماجه ، 2632 :وقال الترمذي :حديث حسن صحيح.
( )3أي :يف غري وقته الذي جيوز فيه قتله.
( )4رواه أبو داود ، 2267:والنسائي ، 4242 :ويف السنن الكربى ، 6545 :والدارمي، 2574 :
وأمحد  ، 33 ، 36/5والبيهقي يف السنن الكربى.23 /5 :
( )5النسائي القسامة (.)4243
( )6سورة التوبة آية .6 :
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منها ،وحترمي اجلنة عليه ،مع أنه قد وقع اخلالف بني أهل العلم يف قاتل املسلم هل خيلد
فيها أم خيرج عنها؟" ( ) .
وقد أمجع العلماء قاطبة على حترمي الغدر ،ووردت نصوص كثرية يف الكتاب والسنة
تنهى عن الغدر ،وتتوعد فاعله باخلزي والعذاب األليم (. )2
وإذا كان هذا الوعيد الشديد يف قتل آحاد املعاهدين والذميني واملستأمنني ،فكيف
بنسف بيوهتم وعماراهتم ،وهدمها على رؤوسهم ،وقتل من فيها من النساء والصبيان؟ مع
أن قتل هؤالء من الكفار احملاربني حرام ال جيوز بإمجاع العلماء إال لضرورة.

()3

فكيف

بنساء املعصومني من الذميني واملعاهدين واملستأمنني وأطفاهلم؟ وهل هذا إال حمادة هلل تعاىل
ولرسوله  وغدر يف العهود ،ونقض للعقود ،وارتكاب جلرمية من أكرب اجلرائم ،ومظلمة
من أعظم املظامل؟! مع ما فيها من تشويه صورة اإلسالم واملسلمني ،والصد عن سبيل اهلل
القومي ،وتنفري الناس من الدخول يف دينه الذي أنزله رمحة للعاملني.

( ) نيل األوطار . 56 - 55/ 2
( )2انظر :التمهيد البن عبد الرب .234-233 /24
( )3واألحاديث واآلثار عن رسول اهلل وخلفائه  ،الدالة على حترمي قتل النساء والصبيان ممن ال مشاركة هلم يف
القتال كثرية جدًا  ،وقد ذكر مجلة منها ابن عبد الرب يف "التمهيد" ، 42- 35 / 6وحكى إمجاع العلماء
على ذلك  ،وكذلك ابن كثري يف تفسريه ، 222 / :والشوكاين يف نيل األوطار.23-2 /3 :
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املبحث الثاين
يف حترمي إنكار املنكر إذا كان يستلزم ما هو أنكر منه
األمر باملعروف والنهي عن املنكر إمنا شرعا جللب املصاحل ودرء املفاسد.
وهلذا فإهنما داخالن حتت قاعدة جليلة مشهورة ،تدور عليها مجيع أحكام الشريعة،
أال وهي قاعدة "املصاحل واملفاسد" ( ) .
فإذا كان األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،يفوّت مصلحة أكرب من مصلحة القيام
هبما ،أو جيلب مفسدة أكرب من مفسدة تركهما ،كان األمر والنهي يف هذه احلال حرامًا،
ألنه يناقض احلكمة اليت شرعا من أجلها.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :وإذا كان األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،من أعظم
الواجبات أو املستحبات ،فالواجبات واملستحبات ال بد أن تكون املصلحة فيها راجحة
على املفسدة ،إذ هبذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب ،واهلل ال حيب الفساد ،بل كل ما أمر
اهلل به فهو صالح ،وقد أثىن اهلل على الصالح واملصلحني ،والذين آمنوا وعملوا
الصاحلات ،وذمّ الفساد واملفسدين يف غري موضع ،فحيث كانت مفسدة األمر والنهي

( ) قال الشيخ عبد الرمحن السعدي يف كتابه "القواعد واألصول اجلامعة" ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفاته :22 /4
"القاعدة األوىل :الشارع ال يأمر إال مبا مصلحته خالصة أو راجحة  ،وال ينهى إال عما مفسدته خالصة أو
راجحة" مث قال " :هذا األصل شامل جلميع الشريعة  ،ال يشذ عنه شيء من أحكامها  ،ال فرق بني ما
تعلق باألصول أو بالفروع  ،وما تعلق حبقوق اهلل أو حقوق عباده" مث فصل ذلك  ،وقد ألف يف ذلك
اإلمام اهلمام عز الدين ابن عبد السالم كتابًا نفيسًا  ،أمساه  " :قواعد األحكام يف مصاحل األنام"  ،ومما
جاء فيه قوله يف  " : 34 - 33 /إذا اجتمعت مصاحل ومفاسد  ،فإن أمكن حتصيل املصاحل ودرء
املفاسد  ،فعلنا ذلك .وإن تعذر الدرء والتحصيل  ،فإن كانت املفسدة أعظم من املصلحة درأنا املفسدة ،
وال نبايل بفوات املصلحة .وإن كانت املصلحة أعظم من املفسدة حصلنا املصلحة مع التزام املفسدة  ،وإن
استوت املصاحل واملفاسد  ،فقد يُتخري بينهما  ،وقد يُتوقف فيهما  ،وقد يقع االختالف يف تفاوت املفاسد"  ،مث
أخذ يضرب األمثلة على ذلك  ،ولإلمام ابن القيم كالم نفيس حول هذه القاعدة  ،يف " مفتاح دار
السعادة"  ، 24 - 4 / 2ولعلي ابن أمحد الندوي كالم جيد عنها يف "القواعد الفقهية"  ،ص- 226 :
.237
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أعظم من مصلحته ،مل يكن مما أمر اهلل به ،وإن كان قد تُرك واجب وفُعل حمرم ،إذ املؤمن
عليه أن يتقي اهلل يف عباد اهلل ،وليس عليه هداهم" ( ) .
مث قال" :ومجاع ذلك داخل يف القاعدة العامة فيما إذا تعارضت املصاحل واملفاسد،
واحلسنات والسيئات ،أو تزامحت ،فإنه جيب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدمحت املصاحل
واملفاسد ،وتعارضت املصاحل واملفاسد ،فإن األمر والنهي وإن كان متضمنًا لتحصيل
مصلحة ودفع مفسدة ،فينظر يف املعارض له ،فإن كان الذي يفُوت من املصاحل أو حيصل
من املفاسد أكثر ،مل يكن مأمورًا به ،بل يكون حم ّرمًا إذا كانت مفسدته أكثر من
مصلحته.
لكن اعتبار مقادير املصاحل واملفاسد هو مبيزان الشريعة ،فمىت قدر اإلنسان على اتباع
النصوص ،مل يعدل عنها ،وإال اجتهد رأيه ملعرفة األشباه والنظائر ،وقلَ أن تعوز النصوص
من يكون خبريًا هبا وبداللتها على األحكام.
وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعني بني معروف ومنكر ،حبيث ال يفرقون
بينهما ،بل إما أن يفعلومها مجيعًا أو يتركومها مجيعًا ،مل جيز أن يؤمروا مبعروف وال أن
ينهوا عن منكر ،بل يُنظر فإن كان املعروف أكثر أُمر به ،وإن استلزم ما هو دونه من
املنكر.
ومل يُنه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه ،بل يكون النهي حينئذ من باب
الصدِ عن سبيل اهلل ،والسعي يف زوال طاعته وطاعة رسوله  وزوال فعل احلسنات.
وإن كان املنكر أغلب هني عنه ،وإن استلزم فوات ما هو دونه من املعروف ،ويكون
األمر بذلك املعروف املستلزم للمنكر الزائد عليه أمرًا مبنكر ،وسعيًا يف معصية اهلل ورسوله.
وإن تكافأ املعروف واملنكر املتالزمان ،مل يؤمر هبما ومل ينه عنهما ،فتارة يصلح األمر،
وتارة يصلح النهي ،وتارة ال يصلح ال أمر وال هني ،حيث كان املنكر واملعروف
متالزمني ،وذلك يف األمور املعيّنة الواقعة.
( ) االستقامة  ، 2 /2واألمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،ص.35 - 33 :
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وأما من جهة النوع فيؤمر باملعروف مطلقًا ،وينهى عن املنكر مطلقًا.
ويف الفاعل الواحد والطائفة الواحدة :يؤمر مبعروفها وينهى عن منكرها ،وحيمد
حممودها ويذم مذمومها ،حبيث ال يتضمن األمر مبعروف ،فوات معروف أكرب منه ،أو
حصول منكر فوقه ،وال يتضمن النهي عن املنكر حصول ما هو أنكر منه ،أو فوات
معروف أرجح منه.
وإذا اشتبه األمر استثبت املؤمن حىت يتبني له احلق ،فال يقدم على الطاعة إال بعلم
ونيّة ،وإذا تركها كان عاصيًا ،فترك األمر الواجب معصية ،وفعل ما هني عنه من األمر
معصية ،وهذا باب واسع ،وال حول وال قوة إال باهلل.
ومن هذا الباب :إقرار النيب  لعبد اهلل بن أيبّ وأمثاله من أئمة النفاق والفجور ،ملا
هلم من األعوان ،فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمةٌ إزالة معروف أكرب من ذلك
بغضب قومه ومحيّتهم ،وبنفور الناس إذا مسعوا أن حممدًا يقتل أصحابه" ( ) .
وقال ابن القيم" :إن النيب  شرع ألمته إجياب إنكار املنكر ليحصل بإنكاره من
املعروف ما حيبه اهلل ورسوله ،فإذا كان إنكار املنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إىل
اهلل ورسوله ،فإنه ال يسوغ إنكاره ،وإن كان اهلل يبغضه وميقت أهله ،وهذا كاإلنكار على
امللوك والوالة باخلروج عليهم ،فإنه أساس كل شر وفتنة إىل آخر الدهر ،وقد استأذن
الصحابة رسول اهلل  يف قتال األمراء الذين يؤخرون الصالة عن وقتها ،وقالوا :أفال

نقاتلهم ؟ فقال( :ال ،ما أقاموا الصالة) )2( .وقال{ :من رأى من أمريه ما يكرهه فليصرب
وال يزنعنّ يدًا من طاعته} (. )4( )3

( ) االستقامة  ، 2 5 - 2 6/2واألمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،ص.42 - 47 :
( )2احلديث رواه مسلم. 355 ، 354 :
( )3البخاري الفنت ( ،)6646مسلم اإلمارة ( ،) 345أمحد (  ،)252/الدارمي السري (.)25 5
( )4احلديث متفق عليه بلفظ ( :من رأى من أمريه شيئا يكرهه  ،فليصرب  ،فإنه من فارق اجلماعة شربًا  ،فمات ،
فميتة جاهلية ) رواه البخاري ، 2 43 ، 2754 :ومسلم. 345 :
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ومن تأمل ما جرى على اإلسالم يف الفنت الكبار والصغار ،رآها من إضاعة هذا
األصل ،وعدم الصرب على منكر ،فطلب إزالته ،فتولد منه ما هو أكرب منه ،فقد كان
رسول اهلل  يرى مبكة أكرب املنكرات وال يستطيع تغيريها.

( )

بل ملا فتح اهلل مكة

وصارت دار إسالم ،عزم على تغيري البيت وردّه على قواعد إبراهيم ،ومنعه من ذلك مع
قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك ،لقرب عهدهم
باإلسالم ،وكوهنم حديثي عهد بكفر (. )2
وهلذا مل يأذن يف اإلنكار على األمراء باليد ،ملا يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم
منه.
إنكار املنكر أربع درجات :
األوىل  :أن يزول وخيلفه ضده.
الثانية  :أن يقل وإن مل يزل جبملته.
الثالثة  :أن خيلفه ما هو مثله.
الرابعة  :أن خيلفه ما هو شر منه.
فالدرجتان األوليان مشروعتان ،والثالثة موضع اجتهاد ،والرابعة حمرمة.
فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج ،كان إنكارك عليهم من عدم
()3
الفقه والبصرية ،إال إذا نقلتهم منه إىل ما هو أحب إىل اهلل ورسوله ،كرمي النّشّاب.
وسباق اخليل وحنو ذلك.

( ) من ذلك  ،أنه كان قبل اهلجرة يرى األصنام معلقة على جدار الكعبة  ،تعبد من دون اهلل  ،فلم يعمد إىل كسر
شيء منها  ،مع أهنا من أعظم املنكرات وأصرحها.
( )2يشري بذلك إىل حديث عائشة رضي اهلل عنها قالت :قال يل رسول اهلل ( لوال حداثة عهد قومك بالكفر ،
لنقضت الكعبة  ،وجلعلتها على أساس إبراهيم  ،فإن قريشا  ،حني بنت البيت استقصرت ، ) .رواه البخاري
بألفاظ متقاربة يف مواضع كثرية  ،منها يف ، 533 :ومسلم. 333 :
( )3أي :النّبل  ،انظر :القاموس  ،ص. 26 :
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وإذا رأيت الفسّاق قد اجتمعوا على هلو ولعب ،أو مساع مكاء وتصدية ) ( .فإن
نقلتهم عنه إىل طاعة اهلل فهو املراد ،وإال كان تركهم على ذلك خريًا من أن تفرغهم ملا
هو أعظم من ذلك ،فكان ما هم فيه شاغلًا هلم عن ذلك.
وكما إذا كان الرجل مشتغلًا بكتب اجملون وحنوها ،وخفت من نقله عنها ،انتقاله إىل
كتب البدع والضالل والسحر ،فدعه وكتبه األوىل ،وهذا باب واسع (. )2
وهبذا نعلم أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،حيرمان إذا تضمنا تفويت مصلحة
أكرب ،أو جلب فتنة ومفسدة أعظم.
فال جيوز أن يؤدي األمر باملعروف إىل انتفاء معروف أكرب منه ،وال النهي عن املنكر
إىل حصول منكر أنكر منه ،وعند تزاحم املصاحل ،حنصّل أعالها ولو بتفويت أدناها ،وعند
تزاحم املفاسد ندفع أعالها ولو بارتكاب أدناها ،فنختار خري اخلريين ،وندفع شر الشرين.
ومن األمثلة اليت تكشف هذه احلقيقة :من يعمد إىل جممع سكين أو جتاري ،أو دائرة
حكومية ،أو شركة خاصة ،فينسفه باملتفجرات ،ويقتل من بداخله ،حبجة أن فيه كفارًا،
أو يُعمل فيه شئ من املنكرات ،وكمن يعمد إىل حمل لبيع األغاين املاجنة ،أو األفالم
اخلالعة ،فيحرقه أو يفجره ،وهو يعلم أن وراءه سلطة حترسه ،وقانونًا حيميه ،فينشأ عن
ذلك من املفاسد واملناكر أضعاف أضعاف املنكر الذي قام بتغيريه.
وكثري من الفنت واألخطاء الفاحشة يف باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،إمنا
كانت بسبب إمهال هذا األصل العظيم ،وعدم النظر يف مآالت األمور وعواقبها وهناياهتا.
فهذا األمر مزلة أقدام ،ومضلة أفهام ،وال حيسنه ويوفق فيه إال العلماء العاملون،
والعقالء اجملربون ،الذين فقهوا الشريعة وعرفوا مقاصدها ،وسربوا غور الواقع ،وفكروا يف
عواقب األمور ،فجمعوا يف ذلك بني العلم بالشرع ،والعلم بالواقع ،ومعرفة مآالت األمور
وما تصري إليه.
( ) قال يف القاموس ص" : 22 :مكا مكوًا ومكاءً :صفر بفيه  ،أو شبّك بأصابعه ونفخ فيها" وقال يف :ص
" : 625والتصدية :التصفيق ".
( )2إعالم املوقعني .5 - 4/3
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ومن األخطاء الكبرية يف هذا الباب :ما نشاهده من بعض الشباب املتحمسني ،فإهنم
حني يرون املنكرات الكربى ،وكثرهتا وشدة انتشارها ،وإعالهنا واجملاهرة هبا ،ودعمها
وتكريسها من قبل بعض املسئولني واملتنفذين ،يشتد غضبهم هلل ،وتثور عندهم احلمية
الدينية ،وتغلي دماؤهم يف عروقهم ،ويعتصر األمل قلوهبم ،فال يطيقون رؤيتها ،وال يرضون
بالسكوت عليها ،فيهبُون لتغيريها بالقوة ،ورمبا بشهر السالح ومجع األعوان ،دون أن
يفكروا يف عواقب فعلهم ،وما يترتب عليه من األضرار واملفاسد القريبة والبعيدة ،اليت تضرّ
هبم وبغريهم ،بل وبدينهم الذي ينتسبون إليه ،وأعماهلم حمسوبة عليه.
نعم ،قد يفلح هؤالء يف تغيري منكر صغري ،ولكنهم يتسببون يف ضياع أنواع من
املعروف كثرية ،ويف جلب أنواع من املنكر أعظم بكثري مما أزالوا ،فهم كمن يبين قصرًا
ويهدم مصرًا.
فال جيوز استعمال القوة إال وفق املصلحة واحلكمة ،وحيث تكون املصلحة يف
استعماهلا ظاهرة ،أما أن يتحول التغيري بالقوة إىل اندفاعات عاطفية غري مدروسة،
وانفعاالت وقتية غري مستبصرة ،ومحاس أهوج يورط يف أعمال تضر وال تنفع ،فليس هذا
من املصلحة يف شيء ،بل مفسدته راجحة ،وضرره ظاهر بيّن.
وإن ما جيره مثل هذا العمل من هتك احلرمات ،وتكثري املنكرات ،والتسبب يف إهانة
أهل اخلري ،وحتجيم الدعوة إىل اهلل ،واحنسار مدّها ،وغربة أهلها ،ورمبا قتلهم ،وانتهاك
خصوصياهتم ،وحنو ذلك ،أعظم بكثري مما أزاله من املنكر.
ومن تسبب يف ذلك فإنه مأزور غري مأجور ،وال يغين عنه حسن قصده وسالمة نيته،
وإرادته للخري ،فكم من مريد للخري مل يبلغه ،وال بد مع سالمة القصد من سالمة العمل،
وأن يكون على وفق الشرع ،وال يكون العمل مقبولًا عند اهلل تعاىل يثاب عليه صاحبه
حىت يكون خالصًا صوابًا ،واخلالص أن يكون هلل ،والصواب أن يكون على السنة ،كما
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قال اهلل تعاىل{ :

                                                                            

[ ) ( }    الكهف. ] 7 :

() 2

واملتأمل يف بعض ما يفعله هؤالء اجلهلة املتعجلون ،يدرك مدى األضرار واألخطار،
اليت تنشأ عن أفعاهلم ،واليت تلحق الضرر البالغ هبم وبغريهم ،وجتلب على األمة ألوانًا من
الويالت والنكبات ،فيتهدم أمنها ،وتضعف مكانتها ،ويتضرر اقتصادها ،وتعمها الفوضى،
وتسود فيها الفنت والقالقل (. )3
واألدهى من ذلك واألمر :أن يشهروا السالح ،ويسلوا السيوف ،إلنكار املنكرات
ومنازلة أهل الباطل.
فإن هذا ال جيوز إال لإلمام أو من ينيبه ،وال يستقل به آحاد الرعية ألنه يؤدي إىل
إثارة الفنت ،وهيجان الفساد ،وهتدم األمن ،وكثرة اهلرج واملرج (. )4
قال إمام احلرمني" :ويسوغ آلحاد الرعية :أن يصدّ مرتكب الكبرية إن مل يندفع عنها
بقوله ،ما مل ينته األمر إىل نصب قتال وشهر سالح ،فإن انتهى األمر إىل ذلك ،ربط األمر
بالسلطان" (. )5
وقال أيضا" :وإمنا ينهى آحاد الناس عن شهر األسلحة استبدادًا إذا كان يف الزمان
وزر قوّام على أهل اإلسالم )6( .وهنينا الرعايا عن االستقالل باألنفس من قبيل االستحثاث
على ما هو األقرب إىل الصالح ،واألدىن إىل النجاح ،فإن ما يتواله السلطان من أمور
السياسة أوقع وأجنع ،وأدفع للتنافس ،وأمجع للشتات ،ويف متليك الرعايا أمور الدماء،
وشهر األسلحة وجوهٌ من اخلبل ال ينكره ذوو العقل.
( ) سورة الكهف آية . 7 :
( )2انظر :ما ذكره ابن كثري حول هذه اآلية.
( )3انظر :من وسائل دفع الغربة  ،ص. 45 - 44 :
( )4انظر :اإلحياء مع شرحه .53 /3
( )5شرح النووي على صحيح مسلم .25/2
( )6أي :إمام قائم مبصاحلهم.
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وإذا مل يصادف الناس قوّاما بأمورهم يلوذون به ،فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما
يقتدرون عليه من دفع الفساد ،فإهنم لو تقاعدوا عن املمكن ،عمَ الفساد البالد والعباد.
وإذا أمروا بالتقاعد يف قيام السلطان ،كفاهم ذو األمر املهمات ،وأتاها على أقرب
اجلهات" ( ) .
وقال القاضي عياض" :وإن وجد من يستعني به على ذلك [أي :إنكار املنكر]
استعان ،ما مل يؤد ذلك إىل إظهار سالح وحرب ،ولريفع ذلك إىل من له األمر" (. )2
وقال ابن العريب" :فإن مل يقدر إال مبقاتلة وسالح فليتركه ،وذلك إمنا هو إىل
السلطان ،ألن شهر السالح بني الناس قد يكون خمرجًا إىل الفتنة ،وآيلًا إىل فساد أكثر من
األمر باملعروف والنهي عن املنكر" (. )3
وما حيصل يف واقعنا اليوم أصدق شاهد على هذا ،فكم سفكت من دماء ،وانتهكت
من حرمات ،وحصل من ظلم واعتداءات ،وانتشر من خوف واضطرابات ،وتعطلت من
مصاحل ،بسبب شهر السالح ،واالفتيات على والة األمر ،واإلنكار بالقوة؟!! وقد يكون
هذا اإلنكار ألمور غري منكرة يف الواقع ،بل هي مما تقرره الشريعة ،وتدعو إليه العقول
السليمة ،وتقتضيه مصلحة األمة.
فلله در هذه الشريعة ما أحكمها ،وما أكثر حماسنها ،وما أحفظها ملصاحل الناس ،وما
أدهلا على أهنا تزنيل من حكيم محيد ،يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري!!

( ) غياث األمم يف التياث الظلم  ،ص.237 - 225 :
( )2شرح النووي على صحيح مسلم .25 /2
( )3أحكام القرآن .253 /
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خامتة
وبعد هذا التطواف املبارك يف جوانب هذا املوضوع املهم خنلص إىل النتائج التالية:
 أمهية األمن ،وأنه حاجة إنسانية ملحة ،ومطلب فطري ال تستقيم احلياة بدونه،وال يستغين عنه فرد أو جمتمع.
 -2أن لإلسالم منهجه املتفرد يف حتقيق األمن ومكافحة العدوان والعنف.
 -3ضالل اخللق على كثرة صوره وأنواعه ،وتعدد مظاهره وأشكاله ،سواء كان يف
األفكار والتصورات ،أو األخالق والسلوكيات ،أو األعمال واملمارسات ،يعود يف
حقيقته إىل سببني رئيسني :األول :اجلهل أو العمى ،والثاين :الظلم أو اهلوى.
 -4لو تأملت يف أحوال العاصني املفرطني ،واملبتدعة الضالني ،والغالة اجلافني،
لوجدهتم إمنا أتوا من قبل هذين األمرين أو أحدمها ،واجلهل أصل الضاللني ،وأخطر
الشرين.
 -5كل علم يتوقف عليه القيام بالواجب أو ترك احملرم ،فتعلمه فرض عني على كل
مسلم مكلف ،أما ما زاد على ذلك من العلوم الشرعية أو الدنيوية اليت حتتاجها األمة،
فهذه تعلمها فرض كفاية.
 -6ال يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون ،والفرق واسع والبون شاسع بني
العامل البصري والعابد اجلاهل ،وأسباب ذلك كثرية ظاهرة.
 -2وجوب احلذر من األئمة املضلني ،واجلهلة املتعاملني ،واملتصدرين للفتوى وليسوا
من أهلها.
 -3حني حذر النيب  من فتنة اخلوارج ،وأمر بقتلهم ،بيَن أهنم إمنا أُتوا من قبل
جهلهم ،وقلة فقههم ،فجنوا على أنفسهم وعلى أمتهم ،ومل يشفع هلم حسن نيتهم،
وسالمة قصدهم ،وكثرة عبادهتم.
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 -5نفس اإلنسان ليست ملكًا له ،وإمنا هي ملك خلالقها وموجدها  وهي أمانة
عند صاحبها ،وهلذا فال جيوز له أن يقتل نفسه ،وال أن يغرر هبا يف غري مصلحة شرعية،
وال أن يتصرف بشيء من أجزائها إال مبا يعود عليها باملصلحة ،أو يدرأ عنها املفسدة.
 - 7اإللقاء باليد إىل التهلكة ،إما أن يكون بترْك ماأمر به العبد ،إذا كان تركه
موجبًا أو مقاربًا هلالك البدن أو الروح ،وإما أن يكون بفعل ما يوصل إىل تلف النفس أو
الروح.
 النصوص اليت فيها ختليد قاتل نفسه ،أو غريه ظلمًا وعدوانًا ،يقال فيها :إناحلكم إمنا يتم بوجود مقتضيه وانتفاء مانعه ،وغاية هذه النصوص اإلعالم بأن كذا سببٌ
للعقوبة ومقتضٍ هلا ،وقد قام الدليل على ذكر املوانع ،فبعضها باإلمجاع ،وبعضها بالنص،
فالتوبة مانع باإلمجاع ،والتوحيد مانع بالنصوص املتواترة اليت ال مدفع هلا ،وإقامة احلدود
يف الدنيا مانع بالنص ،وال سبيل إىل تعطيل هذه النصوص ،فال بد من إعماهلا كلها.
 - 2جاءت نصوص كثرية يف الكتاب والسنة ،حتذر من القتل بغري حق حتذيرًا
شديدًا ،وتبني سوء عاقبته ،وعظم عقوبة فاعله ،وهي عامة يف املؤمن والكافر.
 - 3ال جيوز قتل الكافرين غري احملاربني من املعاهدين والذميني واملستأمنني ،بغري
حق ،وقد وردت نصوص كثرية تنهى عن قتلهم ،وتتوعد من يفعل ذلك بالنكال الشديد،
والعذاب األليم ،وعلى ذلك أمجع العلماء ،كما أمجعوا على حترمي الغدر ،ونقض العهد.
 - 4إذا كان ذلك الوعيد الشديد يف قتل آحاد املعاهدين والذميني واملستأمنني،
فكيف بنسف بيوهتم وعماراهتم ،وهدمها على رؤوسهم ،وقتل من فيها من النساء
والصبيان؟ مع أن قتل هؤالء من الكفار احملاربني حرام ال جيوز بإمجاع العلماء إال
لضرورة ،فكيف بنساء املعصومني وأطفاهلم؟
 - 5األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،حيرمان إذا تضمنا تفويت مصلحة أكرب ،أو
جلب فتنة ومفسدة أعظم.
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 - 6ال جيوز آلحاد الرعية إشهار السالح ،إلنكار املنكرات ومنازلة أهل الباطل ،فإن
هذا من خصائص اإلمام أو من ينيبه ،وال يستقل به آحاد الرعية ،ألنه يؤدي إىل إثارة
الفنت ،وهيجان الفساد ،وهتدم األمن ،وكثرة اهلرج واملرج.
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.
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