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  "بدمائهم نصحوا" 
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  كلمةٌ بني يدي الكتاب
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

هذه الّرسالة املوجزة يف تأصيل مسألة العمليات االستشهادية ومشـروعّيتها  
كان الّشيخ رمحه اهللا قد كتبها قبل هجرته للعراق، وقّدر اهللا هلذا الّرجل أن 

سقط  ال يرحل من هذه الّدنيا قبل أن يوقّع على هذه الكلمات بدمه، حيث
يف كمنيٍ للصليبّيني وكان قبلها ال ُيفارقُه حزاُمه الّناسف، وحَني طُلب إليـه  
أن يستسلم انغمس يف الّدورية اليت أحاطت مركبته من كلّ جانب، وفّجـر  
نفسه فيهم، وَنحسُب أّنه صدق اَهللا يف هذه الكلمات ونرجو أن يكون ّممن 

قُوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعلَْيِه فَِمْنُهْم َمـْن  ِمَن الُْمْؤِمنَِني رَِجالٌ َصَد{: قيل فيهم
، فال يغيّنب ذلك عن ذهنك }قََضى َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر َوَما َبدَّلُوا َتْبِديالً

 ..وقلبك أّيها احلبيب وأنت تقرأ هذه املاّدة
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنـا،   حنمده ونستعينه ونستغفره، إن احلمد هللا،
 أشـهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده    له، و يله، ومن يضلل فال هاد من يهده اهللا فال مضلّ

  .شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ال
  :أما بعد

 :قال اهللا تعاىل 
  .]154:البقرة[ }أَْحَياٌء َولَِكْن ال َتْشُعُرونَ َوال َتقُولُوا ِلَمْن ُيقَْتلُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْمَواٌت َبلْ{
 }َوِمَن النَّاسِ َمْن َيْشرِي َنفَْسُه اْبِتَغاَء َمْرَضـاِت اللَّـِه َواللَّـُه َرُؤوٌف بِالِْعَبـادِ    {:قالو
  .]207:البقرة[

 يب وقد روى مسلم يف صـحيحه عـن الـنّ   (: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل
أن الغالم أمر بقتل نفسـه ألجـل   ": ليه وسلم قصة أصحاب األخدود وفيهاصلى اهللا ع

وهلذا جوز األئمة األربعة أن ينغمس املسلم يف صف الكفـار وإن   ،"مصلحة ظهور الدين
وقد بسطنا القـول يف  . غلب على ظنه أهنم يقتلونه؛ إذا كان يف ذلك مصلحة للمسلمني

يفعل ما يعتقد أنه يقتل به ألجـل مصـلحة    فإذا كان الرجل. هذه املسألة يف موضع آخر
كان ما يفضي إىل قتل غريه ألجل مصـلحة  : اجلهاد مع أن قتله نفسه أعظم من قتله لغريه

الدين اليت ال حتصل إال بذلك ودفع ضرر العدو املفسد للدين والدنيا الذي ال ينـدفع إال  
  .1)انتهى. .بذلك أوىل

حادث من العمل اجلهادي، وهو ما عرف بالعمل  استجّد يف زماننا الكالم على نوع 2وقد
عند املانعني، اختلف الناس فيه بني حملّل وحمرم، " االنتحاري"عند املبيحني و" االستشهادي"

                                                 
  .)28/540(جمموع الفتاوى  -  1
 ".ثَّم"، إال ضبط الشكل يف مائلوقد  مت اإلشارة للمواضع املماثلة بكتابتها خبط  –مل ترد يف األصل  –إضافة من الناشر " وقد" -  2
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وكثر اجلدل حول مشروعيته، حىت طالته الفضائيات ووسائل اإلعالم واحملافـل الّدوليـة   
وع من القتال، الـذي أصـبحوا   ومعاقل الدول العظمى، واجلميع يتساءل عن سّر هذا الن

يسمونه باإلرهاب، تفاؤال مبا يرونه من حجم الذّعر والرعب الذي يسّببه هذا النوع مـن  
  .العمل اجلهادي

فعمل يتردد ذكره يف حمافل الكفر ومنتدياته، وال خيفي الكفر تغيظا منه وحترقا، وال يفتـأ  
ال عقاب، وبصماهتم ظاهرة يشكو من املهووسني الذين يرحلون من احلياة دون حساب و

للعيان، وملساهتم املرعبة باقية يف حمط األحداث، تنصب سالحا ال يقل فتكا عن أي نـوع  
  :من أنواع السالح

املؤسسـات  إنه سالح الرعب واخلوف الذي طاشت به عقـول غـرف العمليـات و    
  .االستخبارية والعمالء السّريني فما أغنت عنهم تقاناهتم من شيء

  
  هذا جدير باملسلم أن يراعيه اهتماماً، وأن ينصب لـه البحـث والدراسـة،    فعمل مثل 

  .طلبا حلكم اهللا فيه، ولتوقّي العمل بال بيان وال دليل
__________  
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  الباب األول
  

  صورة البحث
  

  .ُصـــَوُر الَعَمِلّيـــاِت االْسِتْشـــَهاِدّية .1
ــات   .2 ــَورِ الَعَمِلّي ــاِت ُص ــّيُن َمَناطَ   .َتَب
ــْر .3 ــات َش ــَورِ الَعَمِلّي ــاِت ُص   .ُح َمَناطَ
ــات  .4 ــَورِ الَعَمِلّي ــاِت ُص ــْيُح َمَناطَ   .َتْنِق
  إثَْباُت ِقَياسِ َمْسأَلَِة االْنِغَمـاسِ بِااللِْتَحـام   .5

  .َعلَى َمْسألَِة االْنِغَماسِ بِـالّتلِْغْيمِ َوالّتفِْخـْيخ  
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  الفصلُ األوّل
 

  )  ِدّيةُصْوَرةُ الَعَمِلّياِت االْسِتْشَها(   
  

الكالم على العمليات االستشهادية تتفرع عنه صور عدة، منها ما كان مطروقا للبحـث  
لدى سلف األمة واملتقدمني من أهل العلم، ومنها ما هو حادث طارئ، استجد به البحث 
على موائد العلم وجمالس الفقه يف زماننا، خاصة بعد ظهور التقنيـة احلديثـة، وبروزهـا    

  .تطورةكعصب للحرب امل
ولكن هذه العمليات ترجع يف أصلها إىل وصف مشترك هو االنغماس يف العـدو، وبـه   

أن يقتحم مسلم : (عليها، وحقيقة هذا االنغماس عرفت عند الفقهاء كرسم للمسألة وَعلماً
  ).أو مجاعة قليلة العدو الكثري من الكفار

تلفة، لكنها ال حتمل فروقا لة خمتخّيوهذه احلقيقة تلّبست بأوصاٍف عديدة، أظهرت صورا ُم
جوهرية، فظن بعض من نظر إىل صور املسألة أن هناك فروقا حقيقية، واألمر ليس كذلك 
فاجتماع عدد من املناطات يف مسألة واحدة معلوم مشهود، وإن كانت هـذه املناطـات   

  .مؤثرة يف احلكم أم غري مؤثرة قاصرة أم متعدية
العمليـات  (صورتني أساسّيتني ملسـألة االنغمـاس    وعند التأمل جيدا ميكن أن منيز بني

  ):االستشهادية
أن ينغمس املسلم اجملاهد، أو مجاعة قليلة مـن  ): االنغماس بااللتحام(الصورة األوىل  - 

اجملاهدين يف العدو الكثري، بقصد النكاية فيه، وحتصيل مصلحة راجحة، وطلب الشـهادة،  
  .اهللا، قتال بيد العدو مع غلبة الظن أو اليقني باملوت يف سبيل
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أن ينغمس املسلم اجملاهد، أو مجاعـة  ): االنغماس بالتلغيم والتفخيخ(الصورة الثانية  - 
مصلحة راجحة، وطلـب   قليلة من اجملاهدين يف العدو الكثري، بقصد النكاية فيه، وحتصيل

سـيارة أو   اليقني باملوت يف سبيل اهللا، مبتدأ نفسه حبزام ناسف يتوسطه، أوالشهادة، مع 
  .سفينة أو طائرة مفخخة أو ال، أو غريها من وسائل النكاية احلديثة

ومن الواضح أن الصورة األوىل هي املقصودة يف كالم الفقهاء، وجرى التـدليل عليهـا   
والتمثيل هلا، أما الصورة الثانية فهي صورة حادثة مستجدة من حيث الظاهر، حتتاج ملزيِد 

 :ولتفصيل أكثر نعرض البيان التايل. م الشرعينظر لتأخذ نصيبها من احلك
  
  :تتفرع عنها الصور التالية) االنغماس بااللتحام(الصورة األوىل  - 
 النكايةبقصد , أن ينغمس املسلم اجملاهد، أو مجاعة قليلة من اجملاهدين يف العدو الكثري. 1

  .بيد العدوباملوت يف سبيل اهللا، قتال  غلبة الظّنفيه، مع 
بقصد حتصيل , ينغمس املسلم اجملاهد، أو مجاعة قليلة من اجملاهدين يف العدو الكثريأن . 2

  .بيد العدوباملوت يف سبيل اهللا، قتال  غلبة الظّن، مع مصلحة راجحة
طلـب  بقصد , أن ينغمس املسلم اجملاهد، أو مجاعة قليلة من اجملاهدين يف العدو الكثري. 3

  .بيد العدوسبيل اهللا، قتال باملوت يف  غلبة الظّنمع  الشهادة
 النكايةبقصد , أن ينغمس املسلم اجملاهد، أو مجاعة قليلة من اجملاهدين يف العدو الكثري. 4

  .بيد العدوباملوت يف سبيل اهللا، قتال  اليقنيفيه، مع 
بقصد حتصيل , أن ينغمس املسلم اجملاهد، أو مجاعة قليلة من اجملاهدين على العدو الكثري. 5

  .بيد العدوباملوت يف سبيل اهللا، قتال  اليقني، مع راجحةمصلحة 
طلـب  بقصد , أن ينغمس املسلم اجملاهد، أو مجاعة قليلة من اجملاهدين يف العدو الكثري. 6

  .بيد العدوباملوت يف سبيل اهللا، قتال  اليقني ، معالشهادة
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ـ  وف علـى  فهذه ست صور، القصد من تفصيلها وإيضاحها حتليل أوصاف املسألة، للوق
املناطات املتعلقة بأصلها، وإن كان من املمكن أن توجد أوصاف أخرى للمسألة، ولكنها 

 .متفرعة عن ما ذكرنا من أوصاف فال حاجة لذكرها إن كان معنا أصل تلحق به
  
  :ويتفرع عنها ثالث صور): االنغماس بالتلغيم والتفخيخ(الصورة الثانية  - 
 النكاية بقصد ,مجاعة قليلة من اجملاهدين يف العدو الكثري أن ينغمس املسلم اجملاهد، أو. 1

حبزام ناسف يتوسطه، أو سيارة أو سفينة  مبتدأ نفسهباملوت يف سبيل اهللا،  اليقنيفيه، مع 
  .أو غريها من وسائل النكاية احلديثة, أو طائرة مفخخة أو ال

مصلحة بقصد , العدو الكثريأن ينغمس املسلم اجملاهد، أو مجاعة قليلة من اجملاهدين يف . 2
حبزام ناسف يتوسطه، أو سـيارة أو   مبتدأ نفسهباملوت يف سبيل اهللا  اليقني، مع راجحة

  .سفينة أو طائرة مفخخة أو ال، أو غريها من وسائل النكاية احلديثة
طلـب  بقصد , أن ينغمس املسلم اجملاهد، أو مجاعة قليلة من اجملاهدين يف العدو الكثري. 3

حبزام ناسف يتوسطه، أو سيارة أو  مبتدأ نفسهباملوت يف سبيل اهللا، اليقني ، مع الشهادة
  .سفينة أو طائرة مفخخة أو ال، أو غريها من وسائل النكاية احلديثة

  
ما ذكر يف صور املسألتني، ال يقتصر عليها، بل ميكن تصور غريهـا بـاجلمع بـني    : تنبيه

 .تصور من املناطات لغاية تبسيط حبثهااألوصاف، والصور املذكورة تتضمن أقل ما ي
__________  
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  الفصلُ الثّاني
  

  )  "ُصَوُر املَْسألََتْين"املَُتَعلّقَةُ بِالّصَورِ الّتْسعِ  3املََناطَاُت(  
  

  :بعد حتليل الصور نتبني املناطات املتلبسة بالصور السابقة وهي تسع مناطات
  .االنغماس يف العدو .1
 .قصد النكاية فيه .2
 .مصلحة راجحةطلب  .3
 .طلب الشهادة .4
 .غلبة الظن باملوت .5
 .اليقني باملوت .6
 .التسبب بقتل النفس .7
  .املباشرة بقتل النفس .8
 .يف سبيل اهللا .9
  

األوصاف القائمة حبقيقـة  (و لبحث مشروعية العمليات البد من دراسة املناطات السابقة 
  .وبيان حقيقتها الشرعية وأصوهلا) االنغماس

  

                                                 
وللعلة مرادفـات  . وهو الوصف الظاهر املنضبط املناسب املتعدي غري الطردي وال امللغي واجلالب للمصلحة: املناط هو علة احلكم -3

  .6ص/19ج: فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية. اجلامع واملناط واألمارة والداعي والباعث واملقتضي واملوجب واملشترك: كثرية منها
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  الفصلُ الثّالث
  

  )  ْرُح َمَناطَاِت ُصَورِ الَعَمِلّياتَش(  
  

  املناط األول 
  )وُِّدالَع يفْ اُسَمِغالْنأ(

هي نوع من العمليات اليت يقوم هبا فرد  أو العمليات الفدائية، إن العمليات االستشهادية،
أو أفراد ضد عدو أكثر منهم عدداً وعدة، علماً أهنم أقدموا على العمليات مـع علمهـم   

  .وهذا ما تيقنوه أو غلب على ظنهم وهو املوت، مصريهم واحد،املسبق أن 
هو تلغيم اجلسم أو السيارة  وأكثر أسلوب يستخدم يف عصرنا هذا للعمليات االستشهادية،

ومـن مث   ومرافقه املهمة، أو مناطقه احليوية، والدخول هبا بني جتمعات العدو، أو احلقيبة،
دثة بذلك أكرب عدد من الضحايا أو اخلسـائر يف  تفجريها يف الوقت واملكان املناسب، حم

صفوف العدو، نظراً لعنصر املفاجأة وعمق الدخول، وبطبيعة احلال فإن منفذ العملية هـو  
  .ألنه أقرهبم إىل املادة املتفجرة غالباً أول القتلى،

ويطلق  أو مناطق جتمعه، وهو أن يقتحم اجملاهد املسلح ثكنات العدو، وهناك أسلوب آخر،
ومل  لنار عليهم عن قرب، علماً أنه دخل مسبقاً يف هذه العملية ومل يفكر أصالً باخلروج،ا

فهدفه واحد هو أن يقتل أكرب عدد من العدو وميوت يقيناً، هذا هـو   يعد خطة للرجوع،
  .أسلوب العمليات االستشهادية الذي يستخدم يف هذا العصر

، اليتصور أن تنجو من هالك )فرد أو محاعة(وحقيقة االقتحام، مواجهة العدو الكثري بقلة 
حمقق، فضال عن أن حترز نصرا كامال باستئصال شوكته، وسيأيت حبث أدلة هذا االنغماس 

  .واالقتحام مفصال فيما بعد
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  املناط الثاين
  )وُِّدالَع يفْ ِةاَيكَالنِّ ُدْصقَ(

نكأ العـدو نكايـة   : ومعناه املبالغة يف األذى، وقال ابن سيده: "4قال ابن حجر يف الفتح
وأنكي نكاية فأنا ناك  ،ويف النهاية يقال نكيت يف العدو: "5ويف عون املعبود". أصاب منه

   ".إذا أكثرت فيهم اجلراح والقتل فوهنوا لذلك
  

والنكاية مطلب شرعي من أصول اجلهاد املأمور به، قتال للكفار، ودفعا هلـم، وترهيبـا،   
َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهِد الْكُفَّاَر َوالُْمَنـاِفِقَني  {: م، قال تعاىلوإغاظة، وإحلاقا لألذى والضرر هب

  :و قال  .]73:التوبة[ }َواغْلُظْ َعلَْيهِْم َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئَْس الَْمِصُري
 }ْشِف ُصُدوَر قَْومٍ ُمْؤِمنَِنيقَاِتلُوُهْم ُيَعذِّْبُهُم اللَُّه بِأَْيِديكُْم َوُيْخزِِهْم َوَيْنُصْركُْم َعلَْيهِْم َوَي{
  :وقال  . ]14:التوبة[

 }َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُوٍَّة َوِمْن رَِباِط الَْخْيلِ ُتْرِهُبونَ بِِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعـُدوَّكُمْ {
  .]60من اآلية: ألنفالا[

باإلغالظ عليهم، وتعذيبـهم،   أن اهللا أمر جبهاد الكفار، وقتلهم: ووجه الداللة من اآليات
  .وإرهاهبم، وكل هذا من معاين الّنكاية املقصود هبا إحلاق األذى والضرر بالعدو

فالنكاية مأمور هبا شرعا، وهي من مقاصد اجلهاد وغاياته، وهذا املطلب الشـرعي واقـع   
نكايـة  ومتحقق يف صورة العمليات االستشهادية املبينة، ومل يرد يف الشرع ما جيعل هذه ال

مشروطة بشرط، أو موقوفة على حد، إال ما ورد فيه النهي من صور النكايـة املمنوعـة   
شرعا، كقتل النساء والصبيان والشيوخ، فهذا النهي متوجه لصورة ضيقة حمدودة، إذا مـا  
قصدوا بالقتل وميزوا، وإال فقد أجاز الشرع قتلهم كما يف حديث الصعب بن اجلثامة، يف 
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رعية أو مصلحة راجحة للمبالغة يف النكاية، كالتبييت، والتحريـق،  حال ظهور حاجة ش
فتكون املصلحة املتحصـلة بالنكايـة مقدمـة    , والتسميم، والتهدمي، يف حال عدم التمييز

  .وراجحة على مصلحة ابقاء النساء والصبيان والشيوخ
نكايـة حبسـب   و عليه فالنكاية املأمور هبا شرعا غري مشروطة وال حمدودة، وتتأتى هذه ال

  : االمكان واملتاح، من الوسائل واآلالت واألدوات، وهذا ينبين على القاعـدة املشـهورة  
  .ما ال يتم املأمور إال به فهو مأمور به

مع مالحظة أن القيام بواجب النكاية املأمور هبا، قد حض عليه الشرع ببذل أغلـى مـا   
سبيل اهللا، مـع أن حفظهـا مـن     ميتلكه املسلم، ولو أدى ذلك إلتالف النفس واملال يف

  .الضروريات اليت جاءت من أجله الشريعة
  :و لكشف أثر هذا املناط يف تأكيد مشروعية العمليات االستشهادية نسأل السؤال التايل

  .ما هو دور العمليات االستشهادية يف القيام بواجب النكاية وحتقيقه واقعا ؟
  : )www.qoqaz.com نقال عن موقع القوقاز: (دنتركه ألصحاب اخلربة من أهل اجلها :اجلواب

فإننا ومن خالل واقع نلمسه ونعايشه، فقد رأينا أن أثرهـا علـى   , أما أثرها على العدو(
العدو عظيم، بل ال يوجد نوع من العمليات أعظم يف قلوهبم رعباً مـن هـذا النـوع،    

خشـية هـذه    عراضهم،وانتهاك أ واستضعافهم وسلبهم، وبأسباهبا جتنبوا خمالطة السكان،
العمليات، بل إن نشاط قواهتم اقتصر على اكتشاف مثل هذا النوع من العمليـات قبـل   

  .وقوعه، فاشتغلوا بذلك عن غريه وهللا احلمد
وهذه العمليات أكثر األساليب نكاية بالعدو، وأقلها تكلفة وخسائر، وغريها من العمليات 

ات مث ينفذ اهلجوم، ورمبا حتـدث خسـائر   اهلجومية خاصة، حيشد هلا الطاقات واإلمكاني
للمهاجم بسبب حتصن املدافع، أما العمليات االستشهادية فخسائرها البشرية واحد مـن  
اجملاهدين، وتكلفتها ال تكاد تذكر بالنسبة للهجوم املباشر، وغالباً ال تزيد تكلفتها عن قيمة 

، فمن الناحية املعنوية تأثريهـا  وقود الناقالت املخصصة لنقل مخسني جماهداً لتنفيذ اهلجوم
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وتدمرياً ملعنوياهتم، ومن الناحية املادية  وإرعاباً هلم، ففيها كسر لقلوهبم، واضح على العدو،
فتكلفتـها   فمن الناحية املادية، خسائر العدو فيها غالباً ما يكون مرتفعاً، أما للمجاهدين،

  .)فشهيد واحد بإذن اهللا أقل من اهلجوم املباشر، ومن ناحية اخلسائر البشرية،
ومن هنا يتبني، أن مناط النكاية هام ومؤثر يف حكم العمليات، لدخوله يف صورهتا دخوال 

  .أصليا
  

  املناط الثالث 
  )ٍةَحاجَِر ٍةَحلَْصَم ُبلَطَ(

و املصلحة هنا معتربة شرعا، فهي داخلة يف باب اجلهاد وغاياته، والعمليات االستشهادية، 
: هاد وأعماله، وقاعدة الشرع العامة يف هذا النوع من املصاحل هـي ضرب من ضروب اجل

  .رجحان جانب املصلحة فيها على املفسدة
، أن شرع )الدين والنفس واملال والعرض والعقل: (و مثاهلا يف حفظ الضرورات اخلمس

اجلهاد وقتل املرتد حلفظ الدين، وشرع القصاص حلفظ النفس، وشرع حد السرقة حلفـظ  
  .وشرع حد الزنا والقذف حلفظ العرض، وشرع حد الشرب حلفظ العقلاملال، 

فمصلحة القيام باجلهاد من املصاحل العليا، اليت فيها حفظ أهم الضرورات وهو الدين، وهي 
  .مقدمة على مصلحة إبقاء النفس

فإن ما كان واجبا قد يباح فيه ما ال يباح يف غري الواجـب،  : (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
ون مصلحة أداء الواجب تغمر مفسدة احملرم، والشارع يعترب املفاسد واملصـاحل، فـإذا   لك

اجتمعا قدم املصلحة الراجحة على املفسدة املرجوحة، وهلذا أباح يف اجلهاد الواجب ما مل 
يبحه يف غريه، حىت أباح رمي العدو باملنجنيق، وإن أفضى ذلك إىل قتل النساء والصبيان، 

  . 6)انتهى.. ، ونظائر ذلك كثرية يف الشريعةوتعمد ذلك حيرم
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ويتفرع من هنا مسألة، وهو ما إذا كان ال يتأتى لـه فعـل   : (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
احلسنة الراجحة، إال بسيئة دوهنا يف العقاب، فلها صورتان، إحدامها إذا مل ميكن إال ذلك، 

ب إال به فهو واجب أو مستحب، مث فهنا ال يبقى سيئة، فإن ما ال يتم الواجب أو املستح
إن كان مفسدته دون تلك املصلحة مل يكن حمظورا، كأكل امليتة للمضطر، وحنو ذلك من 

  .األمور احملظورة اليت تبيحها احلاجات، كلبس احلرير يف الربد، وحنو ذلك
له  وهذا باب عظيم، فإن كثريا من الناس يستشعر سوء الفعل وال ينظر إىل احلاجة املعارضة

اليت حيصل هبا من ثواب احلسنة ما يرىب على ذلك، حبيث يصـري احملظـور منـدرجا يف    
احملبوب، أو يصري مباحا إذا مل يعارضه إال جمرد احلاجة، كما أن من األمور املباحـة، بـل   
واملأمور هبا إجيابا أو استحبابا ما يعارضها مفسدة راجحة، جتعلها حمرمـة أو مرجوحـة،   

قتلوه قتلـهم اهللا  : (وكالطهارة باملاء ملن خياف عليه املوت، كما قال كالصيام للمريض،
 ، وعلى هذا األصل يبىن جواز العـدول  )هال سألوا إذا مل يعلموا فإمنا شفاء العّي السؤال

عن بعض سنة اخللفاء، كما جيوز ترك بعض واجبات الشريعة، وارتكاب بعض  -أحيانا-
وقع العجز عن بعض سنتهم، أو وقعت الضـرورة إىل  حمظوراهتا للضرورة، وذلك فيما إذا 

. بعض ما هنوا عنه، بأن تكون الواجبات املقصودة باإلمارة ال تقوم إال مبا مضـرته أقـل  
  .7 )انتهى

فكل مأمور به فهو راجح املصلحة على تركه، وإن كان مكروها للنفوس، : (قال ابن القيم
َو كُْرٌه لَكُْم َوَعَسى أَنْ َتكَْرُهوا َشْيئاً َوُهَو َخْيٌر لَكُْم كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَتالُ َوُه{:قال تعاىل

ن أن ، فبـيّ ]216:البقرة[}َوَعَسى أَنْ ُتِحبُّوا َشْيئاً َوُهَو َشرٌّ لَكُْم َواللَُّه َيْعلَُم َوأَْنُتْم ال َتْعلَُمونَ
حة، وهو خري اجلهاد الذي أمروا به، وإن كان مكروها للنفوس شاقا عليها فمصلحته راج

هلم، وأمحد عاقبة، وأعظم فائدة من التقاعد عنه، وإيثار البقاء والراحة، فالشر الذي فيـه  
مغمور بالنسبة إىل ما تضمنه من اخلري، وهكذا كل منهي عنه فهو راجح املفسـدة، وإن  
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كان حمبوبا للنفوس، موافقا للهوى، فمضرته ومفسدته أعظم مما فيه من املنفعـة، وتلـك   
  :عة واللّذة مغمورة مستهلكة يف جنب مضرته، كما قال تعاىلاملنف
     ،]219من اآلية: لبقرة[ }َوإِثُْمُهَما أَكَْبُر ِمْن َنفِْعهَِما{

  .]216من اآلية: البقرة[ }َوَعَسى أَنْ ُتِحبُّوا َشْيئاً َوُهَو َشرٌّ لَكُْم{:وقال
ا يف نفسها خالصة من املفسدة ال وفصل اخلطاب يف املسألة، إذا أريد باملصلحة اخلالصة أهن 

يشوهبا مفسدة، فال ريب يف وجودها، وإن أريد هبا املصلحة اليت ال يشوهبا مشقة وال أذى 
يف طريقها والوسيلة إليها، وال يف ذاهتا فليست مبوجودة هبذا االعتبار، إذ املصاحل واخلريات 

يعرب إليها إال على جسر مـن   واللّذات والكماالت كلها ال تنال إال حبظ من املشقة، وال
التعب، وقد أمجع عقالء كل أمة على أن النعيم ال يدرك بالنعيم، وإن من آثر الراحة فاتته 
الراحة، وإن حبسب ركوب األهوال، واحتمال املشاق، تكون الفرحة واللّذة، فال فرحـة  

احة ملن ال تعب لـه،  ملن ال هّم له، وال لذة ملن ال صرب له، وال نعيم ملن ال شقاء له، وال ر
بل إذا تعب العبد قليال استراح طويال، وإذا حتمل مشقّة الصرب ساعة قاده حلياة األبد، وكل 
ما فيه أهل النعيم املقيم فهو صرب ساعة، واهللا املستعان وال قوة إال باهللا، وكلمـا كانـت   

  : قال املتنيب النفوس أشرف واهلمة أعال كان تعب البدن أوفر، وحظه من الراحة أقل، كما
  امـا األجسـبت يف مرادهـتع    ارا  ـانت النفوس كبـوإذا ك

  :وقال ابن الرومي
  متضي األمور ونفس هلوها التعب     ل على أفكاره وئد  ـقلب يظ

وال ريب عند . ال ينال العلم براحة البدن: قال حيىي بن أيب كثري: وقال مسلم يف صحيحه
التعب، وكمال النعيم حبسب حتمل املشاّق يف طريقه،  كل عاقل، أن كمال الراحة حبسب

  .8)انتهى .وإمنا ختلص الراحة واللذة والنعيم يف دار السالم، فأما يف هذه الدار فكال
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حىت تراعـى فيهـا ضـوابط     ؛مل يشهد هلا الشرع باالعتبار واملصلحة هنا ليست مرسلة 
ه، فإذا فرض أنه ليس هلـا أصـل   االحتجاج هبا، ففي مسألتنا املصلحة هلا أصل تستند إلي

خاص يلحق به، وال بد من احلكم فيها، فيجب أن حيكم فيها مبا هـو أشـبه باألصـول    
  . الكلية، اليت تضبط اجلهاد وأعماله

  
, املصاحل املقصودة بالعمليات متنوعة، وترجع إىل تقدير أهـل اخلـربة  : فائــدة

وغاياته، ومن املصاحل الظـاهرة يف   وتتفاوت يف اعتبارها حبسب ارتباطها بضوابط اجلهاد
جترؤ املسلمني يف حال  –ترسيخ معاين البذل يف سبيل اهللا  –إحياء اجلهاد : هذه العمليات
ضرب أهداف ال تستطاع بغري  –فتح بعض الثغور  –كسر شوكة األعداء  –موت اهلمم 

  .اخل... إحداث نكاية ذات نوعية معينة –هذه العمليات 
  

لّنكاية ومناط طلب املصلحة بينهما عموم وخصوص، فالنكايـة  مناط ا: يهـتنبـ
داخلة يف عموم املصلحة املقصودة، فإحداث النكاية باألعداء من مصاحل اجلهاد املعتـربة،  
كما أن طلب بعض املصاحل املعينة يف العمليات داخل يف عموم النكاية املباشـرة أو غـري   

  .املباشرة
__________  
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  املناط الرابع
  )لَُب الشََّهاَدِةطَ(

) ولكن بالتبع له ,مستقل بالتأثري ووصف النكاية حاصل(طلب الشهادة مناط مستقل بذاته 
يف حترير القول يف العمليات االستشهادية، واألدلة تكاثرت باألمر به، والترغيـب فيـه،   

ذلك، والتحريض عليه، واإلشارة إىل عاقبته، وبيان فضله، وتنوعت األدلة يف التدليل على 
  . فالنصوص اليت ذكرت الشهادة وحضت عليها، يفهم منها أن للمسلم أن يطلب الشهادة

وأيـده بفعـل التعـرض    , والطالب ال يكون طالبا إال إذا طلب بصدق، وعزم على طلبه
ألسباب الشهادة ليناهلا، وال حرج على املسلم أن يكون طلب الشهادة مـن أولويـات   

، أو حتصيل مصاحل معينة، كما سيأيت يف األدلة اليت سـنعرض  مقاصده، ويتبعه بنّية النكاية
هلا، ومثله ما جاء يف القتال حىت املوت، ومثله ما جاء يف متين الشـهادة، فكلـها تؤكـد    
استقالل معىن االستشهاد كفاعل يف عمليات االنغماس، وتبني أن هذا املعىن ليس غريبا عن 

، واليت يعلوها التوحيد كصاحب حق متفرد يف هذا البنية العقائدية املتأصلة يف قلب املسلم
القلب، فمصاحل التوحيد هي العليا وحقوقه فوق كل حق، والبذل من أجل التوحيد مـن  
أغلى البذل وأمثنه، ومن أجل هذا وضع طريق االستشهاد، طريقا تقدم فيـه الشـهادات   

ـ  يخلص ذهـب  والرباهني على صدق الدعاوى، ومتتحن فيه القلوب، ومتحص الصدور، ل
  : التوحيد، وينفث القلب عنه خبث الشرك والنفاق

َما قُلْ لَْو كُْنُتْم ِفي ُبُيوِتكُْم لََبَرَز الَِّذيَن كُِتَب َعلَْيهُِم الْقَْتلُ إِلَى َمَضاجِِعهِْم َوِلَيْبَتِلَي اللَُّه {
  .]154من اآلية: آل عمران[ }اِت الصُُّدورِِفي ُصُدورِكُْم َوِلُيَمحَِّص َما ِفي قُلُوبِكُْم َواللَُّه َعِليٌم بِذَ

و مثل هذا االمتحان جرى مع أيب امللّة، وإمام احلنيفية، إبراهيم عليه السالم، إذ ابتلي ببذل 
عزيز عليه، ابتلي بذبح مهجة القلب، إعزازا للتوحيد، وتقدميا لقربان السـمع والطاعـة،   

تعلو هذه الكلمة يف قلوب أتباع ثَّم ، }ِهَي الُْعلَْيا َوكَِلَمةُ اللَِّه{النهيووامتثاال ملنهج األمر 
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امللة احلنيفية من جند اإلسالم، تطالبهم بعبودية التوقري واإلجالل، جلناب التوحيد باإلقبال 
على مليكهم، وبث أشواقهم يف طريق اجلنان املوعودة، فكيف ال يستجيبون؟ وكيـف ال  

  .ن أربح البيع، ولكن أكثرهم ال يفقهونيباشرون مشاريع الشهادة؟ وهي لعمري بيع م
  

  املناطان اخلامس والسادس
  )غَلََبةُ الظَّنِّ أو الَيِقْيُن بِاملَْوِت(

مجعت املناطني هنا، لوهن الفارق بينهما، وانعدام أثره يف احلكم، ولتوضـيح حقيقتـهما   
  :نقول، إنّ الكالم على املناطني من جهتني

  :وفيها صورتانمن جهة صاحب الفعل، : األوىل - 
على املوت، بل يغلب على ظنـه املـوت لعظـم     مل يعزمبأن يقدم على العملية، وهو . 1

  .املخاطر احمليطة بالعملية، ومن مث ميوت أو ال ميوت
على املوت متيقن به، طالبا للشهادة، دون اعتبـار   عازمبأن يقدم على العملية، وهو . 2

  .ت، هذا يف احلكم النظري الغالبمث ميو) وجدت أم مل توجد(حجم املخاطرة 
  : من جهة الواقع وفيها صورتان: الثانية - 
أن تكون ظروف العملية كثرية املخاطر، يغلب على الظن فيها عدم النجاة، بعيدا عـن  . 1

  .املوت أو النجاةنية صاحب الفعل، مث 
أكيـد،   أن تكون ظروف العملية قاسية جدا، حبيث تكون املخاطرة متيقنة، واهلـالك . 2

  .بعد ذلك املوتواملوت حمقق، بعيدا عن نية صاحب الفعل، مث 
  

أما من اجلهة األوىل، فواضح أن ال فرق بني غلبة الظن ويقينه، فللمسلم كما بيّنا أن يعزم 
بقلبه على الشهادة بيقني، ويطلبها بغلبة ظن أو بيقني، وال دليل مينع من هذا الطلـب أو  

  .العزم
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نية، فمعلوم أن اجلهاد، وخوض احلروب، مظنة اهلالك وإتالف الـنفس  وأما من اجلهة الثا
واملال، فغلبة الظن باملوت، وصف يتردد كثريا على صور األعمال اجلهادية، إن مل يكـن  
مالزما هلا، فكيف إذا علم أن كثريا من وقائع األعمال اجلهادية ومواقفها موسومة باهلالك 

قد أقفل أبواهبا وسد منافذها، وخاصة بعدما تطـورت  احملقق، وساحاهتا تشهد بأن املوت 
التقنية العسكرية بشكل فظ، وظهرت أسلحة التدمري الشامل، وغريها من أسلحة اإلبـادة  
ليس للبشر فحسب بل للمخلوقات احلية، فيلزم من اعتبار الفرق بني املناطني، بأن نـأذن  

من ساحات العمل اجلهـادي، وأن   بغلبة الظن، ومننع من اليقني، فيلزم منه أن نعطل كثري
  ).اهللاإال من (نضيق على أهل اجلهاد يف ممارساهتم القتالية، مع قلة ذات اليد، وضعف املدد 

ومع هذا، فال دليل جيعل الفرق بني املناطني مؤثرا، فالفرق بينهما صوري، واملسافة بينهما 
سيأيت من أدلة، أضـحى  قصرية جدا، وخاصة إذا مجع إليها مناطات أخرى، واعتربنا ما 

  .الفرق خياليا
  املناطان السابع والثامن

  )التََّسبُُّب واملَُباَشَرةُ بِقَْتلِ النَّفْسِ(
فاحلقيقتـان  , املصطلحان استخدما يف لغة الفقهاء للتفريق بني حقيقتني هلما عالقة بالفعل

املشـاركة   :خمتلفتان يف الصورة، ولكن نتيجتهما واحدة يف احلدث أو الفعل فالتسـبب 
  .ابتداء الفعل أو احلدث باليد: بالفعل بسبب خارجي دون مباشرته ابتداء، واملباشرة

، )صواريخ -آليات  -قنابل (بأن يقتل املسلم بيد العدو، أو سالحه : و يف مسألتنا التسبب
  .بأن يقتل املسلم ابتداء، بتلغيم نفسه، أو تفخيخها، مث يقتل العدو: واملباشرة

املناطني يظهر أن الفرق بينهما غري مؤثر يف احلكم، مـع العلـم أن أشـد     وعند دراسة
االعتراضات اليت ووجهت هبا العمليات أتى من هذا الفرق بني هذين املناطني، لذا أفردنـا  

االنغماس مع االلتحـام، واالنغمـاس   (الكالم عليهما يف حبث إثبات القياس بني املسألتني 
  .منه، أن الفرق صوري، غري مؤثر يف احلكم على العمليات، ويتحصل )بالتلغيم والتفخيخ
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  املناط التاسع
  )اهللا لِْيبَِس ْيِف(

كـثري،   وهذا املناط هو عمدة البحث وجوهره، فمن وفق لتأمله وتدبره، ذهب عنه غـمّ 
  .وأزاح عن بصره غشاوة تلبيس عسري

على احلكم، إذ أن النّيـة  فهذا املناط هو مناط النّية، وهو من أبرز وأوضح املناطات تأثريا 
ففي سـبيل اهللا أي أن النّيـة هللا،   , وصف قوي مؤثر ومتسلط على العمل ضمنا وحكما

  : نيوتكون على معني
النية هللا بإخالص العبادة له، وجتريد القلب من التأله لغريه، وقطع حبال الوصل أن : األول

اكب الذل يف أعتابه، وإنفاذ تنعقد بسواه، بتوجيه نواصي القلب للباري وحده، وإنزال مر
عقوده ومواثيقه ابتغاء مرضاته، ابتداًء بعقد اللسان بكلمة التوحيد، وانتهاء ببذل الـنفس  

  .اًواملوت شهيد
النية اليت هي شرط للعبادة، فال يتم عمل حىت يسبق بنية، ووظيفتها هنا إحـداث  : الثاين

  .يد قصدها يف القلبالتمييز بني األعمال التعبدية، والتفريق بينها بتأك
فاملعىن األول يدخل يف حقيقة التوحيد، ويرتبط مباشرة مبفهوم ال إله إال اهللا، واملعىن الثاين 

وعلى كال املعنيني فاجلهاد مـن  , يدخل يف مصطلحات الفقهاء وأمهيته كشرط يف العبادة
مسـلكه   أفضل العبادة، وسهمه رابح بفضل اهللا، وكل فرد من أفراد العمل اجلهادي صّح

شرعا، داخل يقينا يف جنس العبادة املأمور هبا، ما دام تسلط عليه وصف يف سبيل اهللا، ففي 
  احلديث املشهور، الذي عده بعض أهل العلم ثلث الـدين، عـن عمـر بـن اخلطـاب      

إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رضي اهللا عنه قال
  9..)..امرئ ما نوى

                                                 
عن عمر بن اخلطاب وهو حديث فرد عّده أهل العلم من أصول الدين، راجع كـالم ابـن    ) 3530(ومسلم )  1(رواه البخاري  - 9

 .امع العلوم واحلكمرجب احلنبلي عليه يف ج
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أن كل عمل مرهون بنيته، ومرتبط هبـا، ولقولـه إمنـا    : ففيه تأصيل عظيم لقاعدة جليلة
واألعمـال  . 2األعمال صحيحة مشروعة بالنوايا السـليمة،  . 1: األعمال بالنيات معنيان

  .حاصلة واقعة بوجود النوايا وتأثريها
وكل منهما معترب، عند أهل فالعموم يف احلديث أطلق، والفهم توجه حنو املعنيني السابقني، 

العلم، وحقيقة املعنيني أن نفوذ النية وسلطاهنا ميتد لساحة العمل كلها، ويتحكم بكيانـه،  
ويؤثر على جوهره، ويقرر حكمه ومشروعيته، فالنية تتسلط على مشروعية العمل، فتحكم 

عمل بالصحة عليه بالفساد أو البطالن أو اإللغاء، كما أهنا إن انقلبت حكمت على نفس ال
والسالمة واالعتداد والنفاذ، كما أهنا إذا تسلطت على جوهره وكيانه، أحدثت فيه التبديل 
والتغري، وإن سلم ظاهره فيما يبدو من التغيري، ولكنها غريت يف جوهره ليصبح عمال آخر 

 .الرهتانه بنيته
  

  :و إليك األمثلة
ن األمرين يصدق عليه أنه زواج، ومت فكل م: حترمي زواج احمللل وحتليل الزواج العادي. 1

بعقد شرعي ظاهره الصحة، إال أن الشرع اعترب النية كأصل للعمل ترجع إليه، فالنيـة يف  
هي مناط التحرمي الناشئ ) وهي جتاوز احلد الشرعي بإعادة البائنة إىل زوجها(زواج احمللل 

ورة العمـل واحـدة يف   عن تأثري النية يف احلكم، خبالف الزواج العادي، فالشاهد أن ص
  .الظاهر، ولكن يف احلقيقة العمالن متباينان متاما الختالف النوايا

رجل صلى صالتني، فأدى أركان وواجبات وهيئات كل منهما، ولكـن يف الصـالة   . 2
الثانية، دخل على نيته الرياء، فصلى رياء، فتكون صالته باطلة، ومناط الرياء هـو الـذي   

  .مع أن ظاهر كل من العملني واحد تسلط على العمل فأفسده،
جاء عند مسلم والترمذي عن أيب هريـرة  : اجملاهد يف سبيل اهللا واجملاهد شجاعة ورياء. 3
فذكر منهم جماهد  )أول ثالثة تسعر هبم النار( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :قال
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 ،قاتلت فيـك  :قولفي ؟ماذا فعلت :فيقال ،فيؤتى به فيعرف نعمة اهللا فيعرفها: (وقال
  .10)فيؤخذ فيلقى يف النار على وجهه ،كذبت بل قاتلت ليقال شجاع :فيقول
اجملاهد يف سبيل اهللا، مناط فالحه النية اليت عقدها يف قلبه هللا، واجملاهد شجاعة، منـاط  فـ

خسارته وحبوط عمله، النية اليت عقدها يف قلبه رياًء ليقال شجاع، مع أن ظاهر العملـني  
لكن ال ميكن أن يقال بأهنما واحد، ألن عمال قد أدخل اجلنة، وعمال قد أدخـل  واحد، و

  .النار، البد من التفريق بني جوهرمها
ما يعرف يف كتب الفقه بأبواب احليل الشرعية وهي أنواع من التعـامالت تتجـاوز   . 4

ـ   ة حدود الشرع وتتملص من تكاليفه بطرق ظاهرها االلتزام بالشرع، مع أن النيـة مبيت
بالتحايل والتفلت من التكليف، فهذا الباب من التعامل أبطله الشرع وحكم بفساده، ملناط 

بلغ عمر ابن اخلطاب أن رجال باع : النّية الفاسدة املتعلقة به، ومنه حديث ابن عباس قال
قاتل اهللا اليهود حرمـت علـيهم   : قاتل اهللا فالنا أمل يعلم أن رسول اهللا قال: مخرا، فقال
  .11فجملوها فباعوها الشحوم

وبعد بيان أثر مناط النية على حكم العمل، نبني أثر النية املأمور به شرعا، وهو أن يكـون  
العمل هللا، فهذه النية هي أم النوايا احلسنة، وهبا تسلم الطوايا، وحتمد اخلفايـا، وعليهـا   

يف كـل  االحتساب إن جاء املصاب، وهي رأس األمر، وسلطاهنا أقوى سلطان، ونفاذها 
تكليف، وال تعدهلا نية أخرى فضال وال قدرا وال حكما وال أثرا وال مزامحة وال مضاهاة، 
فبهذه النية شرع إتالف النفس واملال واألعضاء وركوب مركب املوت، حىت أنه ال ختلـو  
آية تذكر اجلهاد والقتال، إال وتقرع مسامعك أن البذل واجلهاد يف سبيل اهللا، فصـارت  

  : علما على اجلهاد ورمسا له، بل نقول هذه اجلملة،
إن هذا املناط يف سبيل اهللا، هو أصل جامع تنضبط به أحكام اجلهاد، وتعلل به مشـروعية  

                                                 
 ).3086(والنسائي ) 2304(والترمذي ) 7928(وأمحد ) 3527(رواه مسلم  -10
 ).3374(وابن ماجة ) 4184(والنسائي ) 2961(ومسلم ) 2071(رواه البخاري  -11
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أفراده، ألن قوة هذا املناط ال تعدهلا قوة، وتسلطه ال يتخلف عن أعمال اجلهاد مجيعهـا،  
كالصالة، ومل تـأت  ومعلوم أن أعمال اجلهاد كثرية ومتنوعة، وليست على وصف واحد 

النصوص بتحديد هلا لكثرهتا، ولكن ميكن القول، بأن كل عمل حقق مقاصـد اجلهـاد   
ومصاحله وانضبط مبناط يف سبيل اهللا فهو داخل يف جنس أعمال اجلهاد، ومأمور به، ووفقا 

من دخول العمليات االستشهادية يف جـنس   -واهللا أعلم  -هلذا التأصيل، فال مانع مينع 
  .جلهادأعمال ا

__________  
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  الفصل الرابع
  

  )  َمَناطَاِت الصَُّور 12َتْنِقْيُح(  
  

قبل أن نشرع بتنقيح املناطات، نبني أن هناك مناطات حمرمة مل نذكرها، ألننا نـتكلم يف  
: حبثنا عن العمليات اليت ارتبطت حكما بأصل املوت يف سبيل اهللا، فمن املناطات احملرمـة 

بنيـة اجلـزع   ) النغماس بااللتحام أو االنغماس بالتلغيم والتفخيخا(إتيان هذه العمليات 
واليأس والقنوط، فيقدم على العمليات منتحرا، فهذا املناط حمرم بالدليل الشـرعي مـن   
الكتاب والسنة، ولكنا مل نعتربه يف الصور السابقة، ألن الكالم على تلك الصور املنوطة يف 

لكالم على مناط االنتحار احملرم يف فصل رد الشبهات، سبيل اهللا كأصل جامع هلا، وتركنا ا
ألنه ال ميكن أن يدخل يف معىن الصور السابقة، إذ كيف نتصور مسلما طلب املـوت يف  
سبيل اهللا، فأقدم على العمليات وهو مع ذلك يائس قانط من رمحة اهللا، اسـتوىل عليـه   

  .د، وال يتصور اجتماعهما البتةوالعالقة بني هذين املناطني عالقة تضا .اجلزع، هذا حمال
ويعين البحث يف األوصاف القائمة بالعمليات، واعتبار األوصاف املؤثرة منـها،  : التنقيح 

وإلغاء األوصاف الغري مؤثرة يف احلكم، فهو من التهذيب والتصفية للحصول على العلّيـة  
  :الصاحلة والفاعلة يف احلكم، فبعد البحث وجدنا ما يلي

  : ؤثرة والصاحلة للتعليل، مخس مناطات وهياملناطات امل
  .يف سبيل اهللا .1
 .االنغماس يف العدو الكثري .2

                                                 
 .حل منهاتصفية العلة مما تعلق هبا من أوصاف ال تصلح للتعليل واعتبار الصا: تنقيح املناط يف اصطالح األصوليني  - 12
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 .طلب الشهادة .3
 .طلب النكاية .4
  .حتصيل مصلحة راجحة .5

وقد بينا آثار كل منها، وأن الشرع قد اعتربها، وسنفرد األدلة إلثبـات ارتبـاط هـذه    
  .املناطات ببحثنا

  
يز بأهنا منصوص عليها بأدلـة الكتـاب   ما أثبتناه من املناطات تتم: تنبـــيه

  .والسنة وليست مستنبطة
   

  :املناطات الغري مؤثرة، والفاسدة التعليل، وهي أربعة
  .غلبة الظن باملوت .1
 .اليقني باملوت .2
 .التسبب باملوت .3
 .املباشرة باملوت .4

  
وقد بينا فساد التعليل باملناطني األولني، غلبة الظن واليقني، وسـنفرد منـاط التسـبب     
  .املباشرة بالبحث بعد قليل، يف حبث إثبات القياسو

لّية، وإمنا هي أوصاف طرديـة  و اخلالصة يف هذه املناطات األربعة، أهنا ليست أوصافا ِع
صورية، تكشف عن ماهية الصور، وال تؤثر فيها، فإدخاهلا يف تقرير احلكم على العمليات 

يها، فضال عن أن التعليل هبا مل يثبته وإجحاف بقواعد العلم، وأصول البحث املتفق عل عٌدُب
  .دليل
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  الفصل اخلامس
  

  بِااللِْتَحامِ  إثَْباُت الِقَياسِ اجلَِلّي َبْيَن َمْسألَِة االْنِغَماسِ
  واالْنِغَماسِ بِالتَّلِْغْيـمِ والتَّفِْخْيخِ

  
صـة  القياس دليل شرعي معترب عند أهل السنة، وهو رابع األدلة الشرعية يف الترتيب، وخا

  . إذا كان جلّيا فحجيته مما ال ُيناَزع فيه
  : و إلجراء القياس اجللي الصحيح يلزمنا خطوات

  .حتديد األصل املقيس عليه  -
 .حتديد الفرع املقيس  -
 .حتديد املناط أو العلة اجلامعة املنصوص عليها بني األصل والفرع  -
 .نفي الفارق املؤثر بني األصل والفرع  -
  .باحلكم وإجراؤه عليهإحلاق الفرع باألصل   -

  

وهو مسألة االنغماس مع االلتحام، وبيّنا صورة هذا  :حتديد األصل املقيس عليه: أوال  
االنغماس من قبل، وعرضنا صوره املمكنة، واعتربناه أصال لثبوته باألدلة الشـرعية مـن   
الكتاب والسنة، ولتقرير حكمه مبا سنذكر من أدلة عند مجهور أهـل العلـم، فمسـألة    
االنغماس عند أكثرهم مقبولة مشروعة، وإن خالف بعضهم، أو شـرط مـا مل يشـرطه    

  .الدليل، فالعربة واملرجع إىل الدليل
وهو مسألة االنغماس بالتلغيم والتفخيخ مع التيقن هبـالك  : حتديد الفرع املقيس: ثانيا  

  .النفس
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لتلغيم جديدة حادثة، وهذا الفرع هبذه الصورة حادث طارئ يف زماننا، فوسائل التفجري وا
مل تعرف من قبل، وأنتجتها حركة التطور التقين يف اجملال العسكري، فهي مسـتجدة يف  
البحث، ويف مثل هذه احلال جيب رد هذه املسألة إىل شبيه هلا ونظري مثبت احلكم باألدلـة  
لتأخذ حكمه، إذ ال جيوز أن تبقى املسألة معلقة بال حكم شرعي، وهي حادثة مل يـأت  

  .ليل خاص هبا، فنبحث عن أقرب صورة تشاهبها يف األوصاف ونتبعها باحلكمد
  

والعلة اجلامعة هنا مركبة من عدة أوصاف : حتديد العلّة اجلامعة للفرع واألصل: ثالثا  
  .مشتركة بني الفرع واألصل

 املسلم اجملاهد، أو مجاعة قليلة من اجملاهدين يف العدو الكثري، بقصـد  ينغمسأن  :األصل
النكاية فيه، وحتصيل مصلحة راجحة، وطلب الشهادة، مع غلبة الظن أو اليقني باملوت يف 

  .سبيل اهللا، قتال بيد العدو
أن ينغمس املسلم اجملاهد، أو مجاعة قليلة من اجملاهدين يف العدو الكثري، بقصـد  : الفرع 

 سـبيل اهللا،  النكاية فيه، وحتصيل مصلحة راجحة، وطلب الشهادة، مع اليقني باملوت يف
حبزام ناسف يتوسطه، أو سيارة أو سفينة أو طائرة مفخخة أو ال، أو غريها من  مبتدأ نفسه

  .وسائل النكاية احلديثة
  

  : األوصاف أو املناطات املشتركة سّت مناطات وهي - 
  .يف سبيل اهللا .1
 . االنغماس .2
 .طلب الشهادة .3
 .النكاية بالعدو .4
 .حتصيل مصلحة راجحة .5
 .اليقني باملوت .6



 

 29

املناطات اخلمس األوىل، يشترك فيها األصل والفرع من كل الوجوه، ومناط اليقني باملوت 
يشتركان فيها بشطر الوجوه، فقد مر معنا يف مسالة االنغماس بااللتحام بعض الصور اليت 
تكون بغلبة الظن ال باليقني، وعلى كل حال مسألة االنغماس بااللتحام أخذت شرعيتها يف 

كان بغلبة ظن أو بيقني، فمناط اليقني متحقق وواقع يف شطر صورها، فهو كل الصور، إن 
  .مشروع

  

  :املناطات املختلفة بني األصل والفرع، وهي مناطان األوصاف أو - 
  . التسبب. 1
  .املباشرة. 2

أن أوجه الشبه بني األصل والفرع سّت وجوه، وأوجه اخلالف هـي  : فيتحصل مما سبق
  .التسبب واملباشرة وجه واحد وهو الفرق بني

وقد سبق أن حبثنا املناطات املؤثرة يف الصور، وظهر لنا أهنا مخس مناطات، وهذه املناطات 
هي من مجلة املناطات املشتركة بني األصل والفرع، فتكون العلة اجلامعة حينئذ بني الفرع 

  :واألصل هي األوصاف املشتركة بينهما، واملؤثرة، فتكون كالتايل
  .يف سبيل اهللا .1
 .االنغماس يف العدو .2
 .طلب الشهادة .3
 .النكاية يف العدو .4
  .حتصيل مصلحة راجحة .5

  :نفي الفارق املؤثر بني األصل والفرع: رابعاً  
ظهر يف البحث فارق وحيد بني الفرع واألصل، وهو الفرق بني التسبب واملباشرة، ففـي  

يقاتل حىت يقتـل، ويف  مسألة االنغماس بااللتحام، املسلم يتعرض ألسباب املوت والقتل و
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مسألة االنغماس بالتفخيخ والتلغيم املسلم يباشر نفسه بالقتل بالتفجري مث يقتل من شاء اهللا 
من العدو، ونوهنا من قبل أن الفارق بني التسبب واملباشرة صوري ال أثر له يف احلكـم،  

 املتسـبب  ودليله أنا نظرنا يف الشرع، فوجدنا أن أحكامه جرت عادهتا دون التفريق بـني 
واملباشر يف احلكم، بل يأخذان نفس احلكم، وخاصة يف باب اجلنايات املتعلـق بإزهـاق   

  . النفوس وحقوقها
  

  األدلة على أن املتسبب له حكم املباشر
  

  )  ْمهِاِلَعفْأََو ِةاَبَحالّص الَِوقْأَ ْنِم لُْيِلالّد(  
لـو  : غالم غيلة فقال عمرقُتل (: عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال 13روى البخاري. 1

  .)اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به
وفيه أن عمر صرح بأخذ اجلماعة باحلكم والقصاص يف حال اشتراكهم بالقتل سواء كان  

  .االشتراك بالتسبب أو املباشرة
قال مطرف عن الشعيب يف رجلني شهدا على رجل (: يف كتاب الديات 14قال البخاري. 2

مث جاءا بآخر وقاال أخطأنا فأبطل شهادهتما وأخذا بدية األول وقال أنه سرق فقطعه علي، 
  .)لو علمت أنكما تعمدمتا لقطعتكما

و فيه أن عليا صرح بقطع يدي كل من الشاهدين لتسببهما بقطع يد الرجل لو أهنما تعمدا 
  .ذلك

عن سعيد بن وهب قال خرج رجال يف سـفر  ( :بإسناد صحيح 15روى ابن أيب شيبة. 3
شهودكم أهنم قتلوا  :فاهتمهم أهله، فقال شريح :م رجل فقدموا وليس معهم، قالفصحبه

                                                 
 .رواه البخاري في آتاب الديات باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم آلهم - 13
  .نفس املصدر -14
   . بإسناد صحيح طبع مكتبة الرشد للمحقق كمال يوسف الرشد) 5/429( يف مصنفه  ابن أيب شيبة اهرو - 15
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فاعترفوا فسمعت  ،صاحبكم وإال حلفوا باهللا ما قتلوه، فأتوا هبم عليا وأنا عنده ففرق بينهم
  .)أنا أبو احلسن القرم فأمر هبم فقتلوا :عليا يقول

حدثنا حممد بن بكر عن ابن  :قال حدثنا أبو بكر: قال )5/429(وروى أيضاً يف مصنفه . 4
يف القوم يدلون مجيعاً يف الرجل يقتلهم مجيعـا   :مسعت سليمان بن موسى قال :جريج قال

  .به
حدثنا أبو معاوية عن جمالد  :حدثنا أبو بكر قال: قال )5/429(وروى أيضاً يف مصنفه . 5

  .عن الشعيب عن املغرية بن شعبة أنه قتل سبعة برجل
  

  )  اَنلَْبقَ ْنَم عِْرَش ْنِم لُْيِلالّد(  
  : ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمق: قال 16عن ابن عباس روى أمحد يف مسنده 
يا جربيل مـا هـذه   : رائحة طيبة، فقلت ملا كانت الليلة اليت أسري يب فيها أتت علّي(

ا؟ قلت ما شـأهن : الرائحة الطيبة؟ فقال هذه رائحة ما شطة ابنة فرعون وأوالدها، قال
بسـم  : بينا هي متشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت املدرى من يدها، فقالت: قال

أخـربه  : ال ولكن ريب ورب أبيك اهللا، قالـت : أيب؟ قالت: اهللا، فقالت هلا ابنة فرعون
نعم ريب  :يا فالنة، وإن لك رّباً غريي؟ قالت: فأخربته فدعاها، فقال: قالت نعم ؟بذلك

، مث أمر هبا أن ُتلقـى هـي   -أي قدر كبري  –من حناس فأمحيت  وربك اهللا، فأمر ببقرة
أحب أن جتمع : وما حاجتك؟ قالت: إن يل إليك حاجة، قال: وأوالدها فيها، قالت له

فأمر : ذلك لك علينا من احلق، قال: عظامي وعظام ولدي يف ثوب واحد وتدفننا، قال

                                                 
رجاله ثقات إال أبا عمر الضرير قال فيه الذهيب وأبو حامت الـرازي هـو   عن أيب عمر الضرير بتمامه و) 1/310(رواه االمام أمحد  -16

وعن عفان بن مسلم وحسن بن موسى عن محاد بنحوه ورواه أبو حامت البسيت عن جعفر بن أمحـد بـن   . صدوق وقد وثقه ابن حبان
عن محاد بن سلمة بنحوه  والطرباين يف  صليع الواسطي عن عبد احلميد بن بيان عن يزيد بن هارون واحلسن بن سفيان عن هدبة كالمها

    .ط مكتبة العلوم للمحقق محدي بن عبد اجمليد السلفي) 11/450(املعجم الكبري 
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هى ذلك إىل صيب هلا مرضع، وكأهنـا  بأوالدها فألقوا بني يديها واحداً واحداً إىل أن انت
يا أمه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عـذاب اآلخـرة   : تقاعست من أجله، قال

   ..).فاقتحمت
ففي احلديث أن ماشطة ابنة فرعون باشرت نفسها بالقتل فاقتحمت القدر مع أن الشـرع  

بإنطـاق   الثانية من سياق احلديث بذكر فضل هذه املرأة، األوىلامتدح فعلها بإشارتني، 
وأمرها باالقتحام ملا فيه من معاين الثبات، كما فيه أن الرضيع تسـبب   -بإذن اهللا-ابنها 

باالقتحام وقتل نفسه فأمه تقاعست من أجله فإنطاق الرضيع مل يكن إال آية للتثبيت تدل 
  .تعلى ارتضاء فعل االقتحام وامتداحه، فالقصة فيها التنصيص على مباشرة النفس باملو

  
  )  ةألَْساملَ ْيِف مِلْالِع لِأْه الَُوأقْ(  

 وقد قتل عمر رضي اهللا عنه سبعة برجل بصـنعاء، (): 2/251( قال القرطيب يف تفسريه. 1
اهللا  وقال لو متاأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم به مجيعا، وقتل علي رضي اهللا عنه احلرورية بعبد

اهللا بن خباب كمـا تـذبح    فلما ذحبوا عبد فإنه توقف عن قتاهلم حىت حيدثوا، بن خباب،
اهللا بن خبـاب،   اهللا أكرب نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد :الشاة وأخرب علي بذلك قال
فقال علي ألصحابه دونكم القوم، فما لبث أن قتلهم علـي   فقالوا كلنا قتله ثالث مرات،

  . )وأصحابه، خرج احلديثني الدارقطين يف سننه
وجيب الضمان بالسبب كما جيب باملباشرة، فإذا حفر بئرا يف  :فصل(: 17مةقال ابن قدا. 2

طريق لغري مصلحة املسلمني، أو يف ملك غريه بغري إذنه، أو وضـع يف ذلـك حجـرا أو    
وهلك فيه إنسان أو دابة ضمنه، , حديدة أو صب فيه ماء، أو وضع فيه قشر بطيخ أو حنوه

ه، روي عن شريح أنه ضمن رجال حفر بئـرا  ألنه تلف بعدواته فضمنه كما لو جىن علي

                                                 
  .)8/330(دار الفكر طبع  املغين  - 17
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فوقع فيها رجل فمات، وروي ذلك عن علي رضي اهللا عنه، وبه قال النخعـي والشـعيب   
ومحاد والثوري والشافعي وإسحاق، وإن وضع رجل حجرا وحفر آخر بئـرا أو نصـب   
 سكينا فعثر باحلجر فوقع يف البئر أو على السكني فهلك فالضمان على واضع احلجر دون
احلافر وناصب السكني، ألن واضع احلجر كالدافع له وإذا اجتمع احلافر والدافع فالضمان 
على الدافع وحده، وهبذا قال الشافعي ولو وضع رجل حجرا مث حفر عنده آخر بئـرا أو  
نصب سكينا فعثر باحلجر فسقط عليهما فهلك احتمل أن يكون احلكم كذلك ملا ذكرنا، 

ناصب السكني ألن فعلهما متأخر عن فعله، فأشبه ما لو كان واحتمل أن يضمن احلافر و
زق فيه مائع وهو واقف فحل وكاءه إنسان وأماله آخر فسال ما فيه كان الضمان علـى  
اآلخر منهما، وإن وضع إنسان حجرا أو حديدة يف ملكه أو حفر فيه بئرا فدخل إنسـان  

وإمنا الداخل هلك بعدوان نفسـه،  بغري إذنه فهلك به فال ضمان على املالك ألنه مل يتعد 
وإن وضع حجرا يف ملكه ونصب أجنيب فيه سكينا أو حفر بئرا بغري إذنـه فعثـر رجـل    
باحلجر فوقع على السكني أو يف البئر فالضمان على احلافر وناصب السكني لتعديهما، إذا 

به شيء  مل يتعلق الضمان بواضع احلجر النتفاء عدوانه، وإن اشترك مجاعة يف عدوان تلف
فالضمان عليهم وإن وضع اثنان حجرا وواحد حجرا فعثر هبما إنسان فهلك فالدية علـى  
عواقلهم أثالثا يف قياس املذهب، وهو قول أيب يوسف ألن السبب حصل من الثالثة أثالثا 
فوجب الضمان عليهم وإن اختلفت أفعاهلم، كما لو جرحه واحد جرحني وجرحه اثنـان  

ال زفر على االثنني النصف وعلى واضع احلجر وحده النصـف،  وق, جرحني فمات هبما
ألن فعله مساو لفعلهما وإن حفر إنسان بئرا ونصب آخر فيها سكينا فوقع إنسان يف البئر 
على السكني فمات فقال ابن حامد الضمان على احلافر ألنه مبرتلة الدافع وهـذا قيـاس   

الضمان عليهما قال أبو بكـر ألهنمـا يف    املسائل اليت قبلها، ونص أمحد رمحه اهللا على أن
معىن املمسك والقاتل احلافر كاملمسك وناصب السكني كالقاتل فيخرج من هذا أن جيب 

  .)الضمان على مجيع املتسببني يف املسائل السابقة
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فإن كانوا كلهم مباشـرين   ،قال عمر لو متاأل أهل صنعاء لقتلتهم به(: 18قال ابن تيمية. 3
كان بعضهم غري مباشر لكنه متسبب سببا يفضي إيل القتل غالبا كـاملكره  فال نزاع، وإن 

فقد سلم له اجلمهور على أن القود جيب  ،وشاهد الزور إذا رجع واحلاكم اجلائر إذا رجع
على هؤالء، كما قال علي رضي اهللا عنه يف الرجلني اللذين شهدا على رجل أنـه سـرق   

و أعلم أنكما تعمدمتا لقطعت أيديكما فدل علـى  فقطع يده، مث رجعا وقاال أخطأنا قال ل
  .)قطع األيدي باليد وعلى وجوب القود على شاهد الزور

تردد بعض العلماء يف إجيـاب القصـاص علـى    (: 19قال السمعاين يف قواطع األدلة. 4
املشتركني يف القتل، وقال بعض أصحابنا إن قتل الشركاء يف القتل الواحد خـارج عـن   

ثابت بقول عمر رضى اهللا عنه لو متاأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، قـال   القياس وإمنا هو
واملسلك احلق عندي أن املشتركني يقتلون حبكم قاعدة القصاص وال نظـر إىل خـروج   
آحادهم عن االستقالل بالقتل إذا كان يظهر بسبب درء القصاص عنهم هـرج ظـاهر   

 .)انتهى. ومفسدة عظيمة
وضمان اهلالك واجب على املهلك سواء أكان الواجب حـق   ):284/ 2(و قال أيضا . 5

اهللا تعاىل أو حق اآلدمي، وهذا ألن التسبب قتل، ألنه ال ميكن مباشرة إزهـاق الـروح   
فيكون حتصيله بالتسبيب إليه، إال أن التسبب إذا قوى بأن يؤدى إىل اهلالك غالبا أوجـب  

جب الدية، وكان املعىن فيه أن القـود  القود، وإذا ضعف بأن ال يؤدى إىل اهلالك غالبا أو
وجب حلكمة الزجر فإذا ضعف السبب استغىن عن الزجر فسقط القود، وإذا قوى السبب 
افتقر إىل الزجر فوجب القود، وإذا ثبت أنه قتل وجبت الكفارة به، ببينـة أن باالتفـاق   

بئر إذا اتصل وجبت الدية حلق اآلدمي وضمان املتلف ال جيب إال باإلتالف دل أن حفر ال
به السقوط إتالف، وعلى هذا وجب القصاص على شهود القصاص إذا رجعوا، ألنه سبب 
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 .يؤدى إىل التلف فصاروا متلفني، والدليل على أن فعلهم إتالف وجوب الدية عليهم يقو
قوهلم إهنم قتلة حكما ال حقيقة قلنا إذا كانوا قاتلني فيكونون قاتلني حقيقة، وإال مل يكونوا 

تلني، مث نقول إمنا صاروا قتلة بإتياهنم هالك الشخص حقا للمشهود لـه، وإذا جعلـوا   قا
هالكه حقا فقد أهلكوه، فهذا وجه قولنا إهنم قتلة، مث إذا صاروا قتلة فسواء صاروا قتلـه  
حكما أو حسيا، بعد أن يستند إثبات قتلهم إىل فعل حسي يوجد منهم، إسقاط إجيـاب  

احلسي الذي أوجب نسبة القول إليهم، وهذا كالرمي واجلـرح   القود عليهم بذلك الفعل
  .)املؤدى إىل هالكه

أقول قد علمنـا مـن   ) ومجاعة بواحد( -أي صاحب املنت-قوله (: 20قال الشوكاين. 6
  :احلكمة يف مشروعية القصاص بني العباد أن فيه للناس حياة كما قال عز وجل

ن اجتماع مجاعة على قتل واحد ال يقتضي ثبـوت  ولو كا ،}َولَكُْم ِفي الِْقَصاصِ َحَياةٌ{
القصاص منهم لكان هذا سببا ُيتذرع به إىل قتل النفوس، فإن الزاجر األعظم إمنا هو القتل 
ال الدية، فإن ذلك يسهل على أهل األموال ويسهل أيضا على الفقراء ألهنم يعذرون عـن  

يعا كمـا سـيذكره املصـنف    الدية بسبب فقرهم، فإذا كان القتيل ثبت قتله بفعلهم مج
فاالقتصاص منهم هو الذي تقتضيه احلكمة الشرعية الثابتة يف كتاب اهللا عز وجل، وهلـذا  

ه اهللا سبحانه قاتل النفس مبن قتل الناس مجيعا، ورحم اهللا عمر بن اخلطاب ورضي عنه شّب
العباد بـأعظم   ما كان أبصره باملسالك الشرعية وأعرفه مبا فيه املصلحة الدينية العائدة على

وقال لو متاأل عليه أهل صنعاء  ،فقد ثبت عنه أنه قتل سبعة بواحد متالوا على قتله ،الفائدة
لقتلتهم مجيعا، وهو يف املوطأ بأطول من هذا ومل ينقل عن أحد من الصحابة أنه خـالف  

والعجب ممن يعتمد يف دفع هذه املسألة ويلزم سقوط القصـاص ملسـألة    ،عمر يف ذلك
  .)بني قادرين وهي أهون على املتشرع من شراك نعله مقدور
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ذهب مالك والنخعي وابن أيب ليلى أهنم يقتلون مجيعاً إذا اشـتركوا  (: 21قال الصنعاين. 7
  وهـو مـروي عـن علـي      ،وهذا ما ذهب إليه مجاهري فقهاء األمصـار : يف قتله، وقال

لنا قتل اجلماعة بالواحـد  وقد قوي : رضي اهللا عنه وغريه، مث ذكر األقوال األخرى وقال
  ).وحررنا دليله يف حواشي ضوء النهار ويف ذيلنا على األحباث املسددة

أما ما تسبب إليه فإن كـان مـن   (): 1/116(قال يف قواعد األحكام يف مصاحل األنام . 8
السيئات كتب عليه وأخذ به يف الدنيا واآلخرة، فإن من جرح إنسانا فسرى اجلـراح إىل  

ر القتل وقصاصه وديته عليه، ولو ألقى على إنسان حجرا مث مات امللقى قبل نفسه كان وز
إمث القـاتلني   يأمثفإنه  ؛وصول احلجر على امللقى عليه فهلك بذلك احلجر بعد موت امللقى

ألنه  ،العامدين، وجيب عليه ما جيب عليهم، مع كون القتل وقع بعد خروجه عن التكليف
مث ابتداء إلقائه، وإن كان ما يتسبب إليه مـن   ئه قدر كأنه قتلهل مسببا عن إلقاملا كان القت

احلسنات أجر عليه، ومثاله التسبب للقتل يف سبيل اهللا تعاىل باجلراح أو الرمي، كما لـو  
رمى سهما يف كافر فأصابه السهم بعد موت الرامي فقتله كان له سـلبه وأجـر قتلـه،    

تل بسبب أمره وهنيه فهذا متسبب إىل قتـل  وكذلك إذا أمر باملعروف وهنى عن املنكر فق
نفسه هللا عز وجل، فيكون حكمه حكم من قتل الكفرة أو الفجرة، وال يثاب على القتـل  
ألن القتل ليس من كسبه، وإمنا يثاب عليه ألنه تسبب إليه بأمره وهنيه، وكذلك تسـبب  

الكافر فكيف يتمىن  الغازي إىل قتل نفس حلضوره املعركة، فإن قيل القتل معصية من القاتل
  . اإلنسان الشهادة مع أن تسببها معصية؟

أنه ما يتمىن القتل من جهة أنه قتل، وإمنا متىن من يثبت يف القتال، فإن أتى القتل : فاجلواب
على نفسه فكان ثوابه على تعرضه للقتل، ال على نفس القتل الذي ليس من كسبه وعلى 

، أي متنون القتل ىف }ْم َتَمنَّْونَ الَْمْوَت ِمْن قَْبلِ أَنْ َتلْقَْوُهَولَقَْد كُْنُت{هذا حيمل قوله تعاىل 
سبيل اهللا من قبل أن تلقوا أسبابه ىف يوم أحد، وجيوز أن يتمىن اإلنسان القتل مـن جهـة   
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  كونه سببا لنيل منازل الشهداء ال من جهة كونه قـتال ومعصـية، وقـد كـان عمـر      
  . )لك الشهادة يف سبيلك وموتا يف بلد رسولكرضي اهللا عنه يقول اللهم إين أسأ

  

  )ِذكُْر َما َوَرَد ِمْن األُمْورِ الِّتْي ُحكُْم املَُتَسّببِ ِفْيَها كَاملَُباِشر  (  

  : ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقا: عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال -
يا رسول اهللا وكيف يلعن الرجل : ل، قي)مث إن من أكرب الكبائر أن يلعن الرجل والديه(

  ).يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه: (والديه؟، قال
مسألة قال وإذا اشترك اجلماعة يف سرقة قيمتها ثالثة دراهم قطعوا، (: 22قال ابن قدامة -

إال ال قطع عليهم : وهبذا قال مالك وأبو ثور وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق
فلم جيب عليه قطـع   ،أن تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا ألن كل واحد مل يسرق نصابا

  .)صابكما لو انفرد بدون الّن
فصل قال أمحد يف رجلني دخال دارا أحدمها يف سفلها مجع املتاع وشده حببـل،  (: مث قال 

ركا يف إخراجه واآلخر يف علوها مد احلبل فرمى به وراء الدار فالقطع عليهما، ألهنما اشت
وإن دخال مجيعا فأخرج أحدمها املتاع وحده فقال أصحابنا القطع عليهما، وبه قال أبـو  
حنيفة وصاحباه إذا أخرج نصابني وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن املنذر القطع على 
املخرج وحده ألنه هو السارق، وإن أخرج أحدمها دون النصاب واآلخر أكثر من نصاب 

  .)انتهى. بنيفتما نصا
فتبني بعد ما ذكرنا من فتاوى الصحابة يف حكم املتسبب واملباشر يف القتل أهنم مل يفرقـوا  
بني املتسبب واملباشر، ومعلوم أن قتل نفس الغري أشد من قتل النفس، فاألول فيـه قتـل   

يف قتل للنفس والتعدي على الغري، أما الثاين ففيه حق اهللا فقط، فيفهم أن املتسبب واملباشر 
  .نفسه له نفس احلكم

                                                 
  ).9/121(املغين  - 22



 

 38

مث بينا . مث ثبتت املباشرة بإقرار الشرع لفعل من قبلنا وامتداحه يف قصة ماشطة ابنة فرعون
  .اتفاق كثري من أهل العلم على أن التسبب له حكم املباشرة يف القتل

  
بني من أن التسبب واملباشرة وصفان صوريان حلقيقة االنغماس، فال فرق : ِثْحالَب ةَُرَمثَ  

انغمس متسببا بقتل نفسه، وبني من انغمس مباشرا قتل نفسه، وحقيقة الوصف الصوري 
  .أنه طردي ال تأثري له على احلكم، فهو زيادة يف كشف احلقيقة ال تغيري حكمها

و به نعلم أن الفارق بني مناط التسبب واملباشرة غري مؤثر، وبه يصبح الفرق بني مسـألة  
االنغماس بالتلغيم والتفخيخ فارقا صوريا ال مينع من قيـاس املسـألة   االنغماس بااللتحام و

الثانية على األوىل، وتصبح أوجه الشبه هي الفاعلة يف املسألة، وأوجـه الفـرق ال قيمـة    
وهـو  : العتبارها يف القياس املرجو، وبه يتهيأ ختم حبث إثبات القياس حبصول املطلـوب 

  . إحلاق الفرع باألصل
  
  :ق الفرع باألصل يف احلكمإحلا: خامسا  

اآلن أصبح القياس واضحا، فأركانه موجودة، وشـروطه مسـتوفاة، والعلـة واضـحة     
  :ومنصوص عليها، فال مناص بعد هذا من إسقاط حكم األصل على الفرع فيكون

حكم العمليات االستشهادية بالتفخيخ والتلغيم مشروعا مأذونا فيه على وجـه الّنـدب   
وجه اجلواز واإلباحة، بعد تقدير املصاحل واملفاسد، وترجيح األوىل واالستحباب، أو على 

  .على الثانية، وباعتبار وجود أمري للعمل اجلهادي أو ال
فكلما علت املصلحة وكثرت وجوهها، تأكد االستحباب، وإال فـاجلواز إن مل تغلـب   

  .املفسدة
ليـات، وإال فـاجلواز أو   وإذا وجد األمري والقيادة، فيتأكد االستحباب بعد التوجيه للعم
  .االستحباب يف حال االنفراد بالعمل بشرط عدم رجحان املفسدة
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  الباب الثاني
  

  أِدلّةُ الَعَمِلّياِت بُِصَورَِها َوَمَناطَاِتَها
  

ــِدأَ.  1    .آنْرالقُــــ ةُلّــ
ــِدأَ.  2  ــ ةُلّــ   .ةّنالّســ
ــ.  3  ــ اُرآثَـ   .ةاَبَحالّصـ
ـ ِق(اس َيالِق.  4    ).لّـة الِع اُسَي
ــ . 5  ــ ُعْرَش ــلَْبقَ ْنَم   .اَن
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  األدلّة على مشروعية العمليات االستشهادية بصورتيها
  :االلتحام أو التلغيم والتفخيخ

  

األدلة اليت سنعرضها يف هذا الباب منها ما يدلل على الصورتني، ومنها ما يـدلل علـى   
ياس اجللي الذي االنغماس بااللتحام وهو األغلب، وتكون املسألة الثانية تابعة هلا حبكم الق

أثبتناه سابقا، وطريقة التدليل بإثبات املناطات السابقة املؤثرة مع التدليل على صحة ما قلناه 
  .يف حق غريها

  

  الفصل األول
  األِدلّةُ ِمَن القُْرآن

التنصيص واالقتضاء واإلشـارة واإلميـاء   : و فيه تسع نصوص دلت على املطلوب بداللة
 .وفحوى اخلطاب واملفهوم

  

إِنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني أَْنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم الَْجنَّةَ ُيقَـاِتلُونَ  {:له تعاىلقو .1
ْوفَى ِفي َسبِيلِ اللَِّه فََيقُْتلُونَ َوُيقَْتلُونَ َوْعداً َعلَْيِه َحقّاً ِفي التَّْوَراِة َوالِْأْنجِيلِ َوالْقُْرآِن َوَمْن أَ

  .]111:التوبة[ }ْهِدِه ِمَن اللَِّه فَاْسَتْبِشُروا بَِبْيِعكُُم الَِّذي َباَيْعُتْم بِِه َوذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعِظيُمبَِع
  :وجه االستدالل 
، فالبيع هـو الشـهادة   }فََيقُْتلُونَ َوُيقَْتلُونَ{داللة التنصيص على طلب الشهادة بقوله  - 

  . يقتلوابدليل القيد أهنم يقاتلون حىت
إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم، فمن باع نفسه هللا فعليه الوفـاء  : وبداللة االقتضاء - 

  .بالبيع وبذل النفس هللا، وصورة هذا الوفاء بالقتال حىت املوت



 

 41

  .ودلت باملفهوم على التعرض ألسباب القتل ومنه االنغماس - 
  .}قُْتلُونَفََي{ودلت بالتنصيص على مناط الّنكاية بقوله  - 
  .يف سبيل اهللا} ُيقَاِتلُونَ{ودلت بالتنصيص على مناط يف سبيل اهللا بقوله  - 
، بضم األوىل وفتح الثانيـة،  }قَْتلُونَقُْتلُونَ َوَيفَُي{: ودلت باإلشارة يف قراءة ثانية لقوله - 

  .ملباشرةففيه إشارة إىل أهنم يباشرون بالقتل ألنفسهم مث بقتل العدو، فهي إشارة ملناط ا
أصل الشراء بني اخللق واخلالق أن يعوضوا عما خـرج  (): 8/267(قال القرطيب يف تفسريه 

من أيديهم مبا كان أنفع هلم، أو مثل ما خرج منهم يف النفع، فاشترى اهللا سـبحانه مـن   
العباد إتالف أنفسهم وأمواهلم يف طاعته، وإهالكها يف مرضاته، وأعطاهم سبحانه اجلنـة  

املعوض وال يقاس به، فأجرى ذلك  ها إذا فعلوا ذلك وهو عوض عظيم ال يدانيعوضاً عنه
على جماز ما يتعارفونه يف البيع والشراء، فمن العبد تسليم النفس واملال، ومن اهللا الثـواب  

  ).انتهى.والنوال، فُسمي هذا شراًء
  

 }اِت اللَِّه َواللَُّه َرُؤوٌف بِالِْعَباِدَوِمَن النَّاسِ َمْن َيْشرِي َنفَْسُه اْبِتَغاَء َمْرَض{: قوله تعاىل .2
  .]207:البقرة[

  : وجه االستدالل
داللة االمياء إىل االستشهاد بقوله يشري نفسه، وقد تقدم أن البيع هو الشهادة يف اآلية  - 

السابقة، فاهللا امتدح الذي يبيع نفسه له ابتداء من نفسه، ويباشر هذا البيع، واهللا مل خيـص  
ُيقَاِتلُونَ ِفي َسـبِيلِ اللَّـِه فََيقُْتلُـونَ    { بشرط معني، وال قيد معني، إال ما سبق هذا البيع
  .}َوُيقَْتلُونَ

وداللة التنصيص على مناط النية، بقوله ابتغاء مرضات اهللا، فاآلية امتدحت البيـع يف   - 
يـة  سبيل اهللا، وهذا ما تدخل فيه صور العمليات بالتأكيد، لتضمنها نفـس مناطـات اآل  

  .ولعموم اآلية الذي يشملها
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حدثنا حممد بن بشار قال ثنا حسني بن احلسن أبو عبد اهللا قـال  ): (320/ 2(قال الطربي 
ألقى بيده، : محل هشام بن عامر على الصف حىت خرقه، فقالوا: ثنا أبو عون عن حممد قال

  . }ْرَضاِت اللَِّهَوِمَن النَّاسِ َمْن َيْشرِي َنفَْسُه اْبِتَغاَء َم{: فقال أبو هريرة
حدثنا أبو كريب قال ثنا مصعب بن املقدام قال ثنا إسرائيل عن طارق بن عبد الرمحن عن 

بعث عمر جيشا فحاصروا أهل حصن، وتقدم رجل من : قيس بن أيب حازم عن املغرية قال
عمر بن ، قال فبلغ ذلك )ألقى بيده إىل التهلكة(جبيلة فقاتل فقُتل، فأكثر الّناس فيه يقولون 

   :كذبوا أليس اهللا عز وجل يقول: (اخلطاب رضي اهللا عنه فقال
  .}َوِمَن النَّاسِ َمْن َيْشرِي َنفَْسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه َواللَُّه َرُؤوٌف بِالِْعَباِد{

محل هشام بن عامر علـى  : حدثنا ابن بشار قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن قتادة قال
  .}َوِمَن النَّاسِ َمْن َيْشرِي َنفَْسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه{: ه، فقال أبو هريرةالصف حىت شقّ

حدثنا سوار بن عبد اهللا العنربي قال ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا حزام بن أيب حـزم  
  : مسعت احلسن قرأ: قال
، أتدرون فـيم  }لَِّه َواللَُّه َرُؤوٌف بِالِْعَباِدَوِمَن النَّاسِ َمْن َيْشرِي َنفَْسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِت ال{

قل ال إله إال اهللا فإذا قلتها عصمت دمك : أنزلت؟، نزلت يف أنّ املسلم لقي الكافر فقال له
نفسي هللا، فتقدم فقاتل حىت  واهللا ألشريّن: ومالك إال حبقهما، فأىب أن يقوهلا فقال املسلم

  ).انتهى.قتل
  

  :ىلاتع قوله .3
 .]143:آل عمران[}كُْنُتْم َتَمنَّْونَ الَْمْوَت ِمْن قَْبلِ أَنْ َتلْقَْوُه فَقَْد َرأَْيُتُموُه َوأَْنُتْم َتْنظُُرونَ َولَقَْد{
  : وجه االستدالل 
، وباملفهوم التعرض ألسباهبا ومنه }َتَمنَّْونَ الَْمْوَت{التنصيص على طلب الشهادة بقوله  - 

  .االنغماس



 

 43

عتاهبم على عدم تعرضهم ألسباب الشهادة وطلبها عندما اقتربـت،   وبداللة االقتضاء - 
كنتم تطلبون املوت وهذا هو املوت قد رأيتموه فلماذا مل تتعرضـوا لـه   : وكأنه يقول هلم

  .وتباشروا اخلري العظيم بطلب الشهادة، ولكنكم اهنزمتم
لَقَْد كُْنُتْم َتَمنَّْونَ َو{حدثنا ابن محيد قال ثنا سلمة عن ابن إسحاق): (4/108(قال الطربي  

لقد كنتم متنون الشهادة على : أي} الَْمْوَت ِمْن قَْبلِ أَنْ َتلْقَْوُه فَقَْد َرأَْيُتُموُه َوأَْنُتْم َتْنظُُرونَ
الذي أنتم عليه من احلق قبل أن تلقوا عدوكم، يعين الذين محلوا رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ملا فاهتم من احلضور يف اليوم الذي كان قبله ببـدر  وسلم على خروجه هبم إىل عدوهم، 
أي املـوت  } فَقَْد َرأَْيُتُموُه َوأَْنـُتْم َتْنظُـُرونَ  {رغبة يف الشهادة اليت قد فاتتهم به، يقول 

  . بالسيوف يف أيدي الرجال قد حل بينكم وبينهم وأنتم تنظرون إليهم فصددمت عنهم
إن رجاال من أصحاب النيب كـانوا  : بن عباسوأخرج ابن أيب حامت من طريق العويف عن ا

يقولون ليتنا نقتل كما قتل أصحاب بدر ونستشهد، أو ليت لنا يوما كيوم بدر نقاتل فيـه  
املشركني ونبلي فيه خريا ونلتمس الشهادة واجلنة واحلياة والرزق، فأشهدهم اهللا أحدا فلم 

  :يثبتوا إال من شاء اهللا منهم، يقول اهللا عز وجل
  .}ْد كُْنُتْم َتَمنَّْونَ الَْمْوَت ِمْن قَْبلِ أَنْ َتلْقَْوُهَولَقَ{

يا نيب اهللا أرنا يوما مثل يوم بدر فأراهم اهللا : وقال مقاتل بن سليمان نزلت يف الذين قالوا
  ).انتهى.يوم أحد فاهنزموا فعاتبهم اهللا

ون يوما يكون فيه وذلك أن كثريا ممن مل حيضروا بدرا كانوا يتمن): (4/220(قال القرطيب 
قتال فلما كان يوم أحد اهنزموا وكان منهم من جتلد حىت قتل، ومنهم أنس بن النضر عم 

اللهم إين أبرأ إليك مما جاء به هؤالء وباشر : أنس بن مالك فإنه، قال ملا انكشف املسلمون
رفنـاه  القتال، وقال إيها إهنا ريح اجلنة إين ألجدها، ومضى حىت استشهد، قال أنس فما ع

  .إال ببنانه ووجدنا فيه بضعا ومثانني جراحة
، فاآلية عتاب يف حق من اهنزم }رَِجالٌ َصَدقُوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعلَْيِه{وفيه ويف أمثاله نزل 
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  .السيما وكان منهم محل للنيب صلى اهللا عليه وسلم على اخلروج من املدينة وسيأيت
ىن الشهادة املبينة على الثبات والصرب على اجلهـاد ال  ومتىن املوت يرجع من املسلمني إىل مت

وعلى هذا حيمـل سـؤال   , إىل قتل الكفار هلم ألنه معصية وكفر، وال جيوز إرادة املعصية
  )انتهى.اجلهاد وإن أدى إىل القتلاملسلمني من اهللا أن يرزقهم الشهادة، فيسألون الصرب على 

  

 :قوله تعاىل .4
 ]157:عمران آل[}بِيلِ اللَِّه أَْو ُمتُّْم لََمْغِفَرةٌ ِمَن اللَِّه َوَرْحَمةٌ َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعونََولَِئْن قُِتلُْتْم ِفي َس{
  : وجه االستدالل 
داللة اإلمياء لطلب االستشهاد إذ رتب على املوت يف سبيل اهللا املغفرة والرمحة واخلـري   - 

  .شرهتا بأي سبيل ولو باالنغماسالكبري، فدل باإلمياء على طلبها واحلّض عليها ومبا
  .وداللة التنصيص على مناط النية يف سبيل اهللا - 

َولَِئْن قُِتلُْتْم ِفي {:حدثنا ابن محيد قال ثنا سلمة عن ابن إسحاق ): (4/149(قال الطربي 
، أي إن املوت كائن ال بد }َسبِيلِ اللَِّه أَْو ُمتُّْم لََمْغِفَرةٌ ِمَن اللَِّه َوَرْحَمةٌ َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعونَ

منه، فموت يف سبيل اهللا، أو قتل خري لو علموا فأيقنوا مما جيمعون يف الـدنيا، الـيت هلـا    
يتأخرون عن اجلهاد ختوفا من املوت والقتل ملا مجعوا مـن زهيـد الـدنيا وزهـادة يف     

  ).انتهى.اآلخرة
وت أيضا وسيلة إىل نيـل  تضمن هذا أن القتل يف سبيل اهللا وامل): (1/420( قال ابن كثري

  ).انتهى.رمحة اهللا وعفوه ورضوانه، وذلك خري من البقاء يف الدنيا ومجيع حطامها الفاين
  

قُلْ َهلْ َتَربَُّصونَ بَِنا إِلَّا إِْحَدى الُْحْسَنَيْينِ َوَنْحُن َنَتَربَُّص بِكُْم أَنْ ُيِصيَبكُُم {:قوله تعاىل .5
  .]52:التوبة[}أَْو بِأَْيِديَنا فََتَربَُّصوا إِنَّا َمَعكُْم ُمَتَربُِّصونَ اللَُّه بَِعذَابٍ ِمْن ِعْنِدِه

  :وجه االستدالل 
دل بفحوى اخلطاب على طلب الشهادة واإلصرار عليها، فإذا كان هذا ما أمـروا أن   - 
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ن اليقني إمـا بالنصـر أو الشـهادة،    يقولوه للكفرة، فكيف مبا جيب أن يقوم يف قلوهبم م
أن يتخذ هذين الطريقني، فيقاتل فإما يرى الفتح أو الشهادة، وباإلشارة معلوم أن  فللمسلم

فللمسلم أن يسلك الطريق الثاين وهو الشهادة مث الشهادة مث الشهادة , الفتح ال يأيت سريعا
  .حىت يتم الفتح

هو عمـوم  و }أَْو بِأَْيِديَنا{وفيه داللة التنصيص على مناط النكاية وعموم وسائله بقوله  - 
  .ألي وسيلة تنكأ بالعدو، وباملفهوم االنغماس من وسائله

إحـدى احلسـنيني   : قال ابن عباس): (68كتاب التفسري باب (قال البخاري يف صحيحه 
  ). فتحا أو شهادة
هل تنتظرون بنـا إال   }َهلْ َتَربَُّصونَ بَِنا إِلَّا إِْحَدى الُْحْسَنَيْينِ{ومعىن : (23قال الشوكاين
  .)صلتني احلسنيني إما النصرة أو الشهادة، وكالمها مما حيسن لديناإحدى اخل

  :و مثل هذه اآلية يف االستدالل 
فَلُْيقَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه الَِّذيَن َيْشُرونَ الَْحَياةَ الدُّْنَيا بِالْآِخَرِة َوَمْن ُيقَاِتـلْ  {:قوله تعاىل -6

  . ]74:النساء[}ِلْب فََسْوَف ُنْؤِتيِه أَْجراً َعِظيماًِفي َسبِيلِ اللَِّه فَُيقَْتلْ أَْو َيْغ
  : وجه االستدالل 
فيه داللة اإلمياء على مناط الشهادة، حيث رتب األجر العظيم ملن يقاتل يف سـبيل اهللا   - 

  . متخذا طريقني، إما أن ُيقتل فينال الشهادة أو َيغلب وينال النصر
القتل يف سبيل اهللا على الغلبـة ترغيبـا بـه     وباملفهوم دل على االنغماس، حيث قدم - 

  .وتفضيال بأي وسيلة كان، مادام منضبطا بوصف يف سبيل اهللا
  .}فَلُْيقَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه{:وفيه داللة التنصيص على مناط يف سبيل اهللا بقوله  - 

بينهما ذكره  فذكر تعاىل غاييت حالة املقاتل واكتفى بالغايتني عما): (5/277(قال القرطيب 
  ).انتهى. إبن عطية

                                                 
  .)2/369(فتح القدير  -  23



 

 46

  .]65من اآلية: ألنفالا[}َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َحرِّضِ الُْمْؤِمنَِني َعلَى الِْقَتالِ{:ىلاقوله تع .7
  

  :وقوله. 8
 }ئَْس الَْمِصـريُ َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهِد الْكُفَّاَر َوالُْمَناِفِقَني َواغْلُظْ َعلَْيهِْم َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِ{
  . ]9:التحرمي[

  

 ﴾ ﴿ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهلْ أَُدلُّكُْم َعلَى ِتَجاَرٍة ُتْنجِيكُْم ِمْن َعـذَابٍ أَِلـيمٍ  {:وقوله .9
ٌر لَكُْم إِنْ ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوُتَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه بِأَْمَواِلكُْم َوأَْنفُِسكُْم ذَِلكُْم َخْي

  .]11-10:الصف[}كُْنُتْم َتْعلَُمونَ
  :وجه االستدالل يف هذه اآليات 
داللة التنصيص على اجلهاد يف سبيل اهللا ومنه التنصيص على النكاية بالعدو ألن النكاية  - 

  . جزء من اجلهاد
ـ  -  بيل اهللا، وبداللة املفهوم واإلشارة األمر باجلهاد فيه تعريض النفس واملال للتلف يف س

  .وصورة العمليات االستشهادية داخلة يف هذه احلقيقة
  

كل النصوص اليت تأمر باجلهاد وحتض عليه وترغب بالشـهادة  : دةـقاع
وفضلها، يفهم منها اإلشارة لالنغماس الشتراكه مع مناطات تلك النصوص من 

  .باشرةالنكاية وطلب الشهادة واملصلحة الراجحة بغلبة ظن أو بيقني بتسبب أو مب
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  الفصل الثاني
  أِدلّةُ السُّـنَّة

التنصيص : (داللة قولية: وفيه ستة عشر نصا من السنة دلت على املطلوب بدالالت متنوعة
، وداللة من الفعل وداللـة مـن   )واإلشارة واالقتضاء واإلمياء وفحوى اخلطاب واملفهوم

  .اإلقرار
  

عجب ربنـا مـن   : (ليه وسلم قالعن ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا ع. 1
: وجـل  رجلني، رجل ثار عن وطأته وحلافه من بني أهله وحبه إىل صالته فيقول اهللا عز

انظروا إىل عبدي ثار عن فراشه ووطأته من بني حبه وأهله إىل صالته رغبة فيما عندي 
ام وشفقة مما عندي، ورجل غزا يف سبيل اهللا فاهنزم أصحابه وعلم ما عليـه يف االهنـز  

انظروا إىل عبدي رجع رجاء فيما : وماله يف الرجوع، فرجع حىت يهريق دمه فيقول اهللا
  .24)عندي وشفقة مما عندي حىت يهريق دمه

  

  : وجه االستدالل 
داللة التنصيص على االنغماس مبدح الغازي الذي رجع للمعركة بعدما اهنزم أصـحابه   - 

  .ليلقى العدو وحده
فرجـع حـىت   (ى مناط طلب الشهادة بصورة االنغماس بقوله وفيه داللة التنصيص عل - 

  . وحىت لبيان الغاية، فهي معللة لرجوع الغازي ومبينة لنيته) يهريق دمه
وفيه التنصيص على فضل هذه الصورة بأن يدخل املسلم معركـة مهزومـة قـد وىل     - 

                                                 
وإسناده حسن، ورواه أبـو داود  و ابن حبان يف صحيحه  ، والطرباين يف الكبري)9/179(وأبو يعلى ) 6/22(رواه أمحد يف مسنده  - 24

  .األلباين يف صحيح الترغيب و الترهيب هو حسن شاكر إسناده صحيح واحلاكم خمتصراً وقال إسناده صحيح، قال أمحد
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هى بفعله وارتضى طلبا للشهادة فامتدح اهللا هذا العبد وبا موقنا باملوتأصحابه، فيدخلها 
  .نيته

و هذا الدليل من أقوى األدلة على االنغماس بااللتحام، فهو صريح فيه، وبـالتبع فقيـاس   
  .االنغماس بالتلغيم والتفخيخ عليها واضح جلي

فرجع حىت : (وبداللة املفهوم إشارة ملناط اليقني باملوت، فقد قال صلى اهللا عليه وسلم - 
صلى اهللا عليه وسلم أنه ال ينال هذه الفضيلة حـىت يـوقن   ، فبني رسول اهللا )يهريق دمه

 )حىت يهريق دمه: (وقوله، )وعلم ما عليه يف االهنزام وماله يف الرجوع(: بالشهادة بقوله
  .أي املوت

انظروا إىل عبدي رجع رجـاء فيمـا   ( :وفيه التنصيص على مناط يف سبيل اهللا بقوله - 
  ).عندي وشفقة مما عندي حىت يهريق دمه

ولو مل يكن يف الباب إال هذا احلديث الصحيح لكفانا يف االسـتدالل  : قال ابن النحاس 
  .على فضل االنغماس، واهللا أعلم

  

  :ومثله يف االستدالل 
ثالثة حيبهم اهللا، فذكر : (أيب ذر رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن .2

  .25)بصدره حىت يقتل أو يفتح له فأقبلا أحدهم كرجل كان يف سرية فلقوا العدو فهزمو
  

من خري معاش ( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال. 3
الناس هلم، رجل ممسك عنان فرسه يف سبيل اهللا، يطري على متنه، كلما مسع هيعة أو فزعة 

  .26)طار عليه، يبتغي القتل، أو املوت مظانه
  

                                                 
: بلفـظ ) 1/84(ورواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد، ورواه ابن املبارك يف كتاب اجلهـاد  ) 5/289(رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه - 25
  ).رجل كان يف فئة أو سرية فانكشف أصحابه فنصب نفسه وحنره حىت قتل أو يفتح له(

  ).3967(وابن ماجه يف الفنت ) 8779(وأمحد ) 3503(كتاب اإلمارة باب فضل اجلهاد  رواه مسلم - 26
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  :وجه االستدالل
فيه داللة التنصيص على مناط طلب الشهادة بذكر فضل طلب الشهادة والتهيؤ لـذلك   -

  .والتسبب له
، فهـو يبتغيـه   )يبتغي القتل أو املوت مظانه: (وفيه التنصيص على مناط اليقني بقوله -

  .بيقني
وبداللة املفهوم اإلشارة إىل عمليات االنغماس بصورتيها، فاملنغمس يتحـرى مـواطن    -

  .د طالبا للقاء العزيز اجلباراجلها
  رجل ممسـك عنـان فرسـه يف    : (وفيه التنصيص على مناط النية يف سبيل اهللا بقوله -

  ).سبيل اهللا
 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  : وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال. 4
يلفتون وجوههم أفضل اجلهاد عند اهللا يوم القيامة الذين يلتقون يف الصف األول فال (

حىت يقتلوا، أولئك يتلبطون يف الغرف من اجلنة يضحك إليهم ربك، وإذا ضـحك إىل  
  .27)قوم فال جناسة عليهم

  

  :وجه االستدالل
داللة التنصيص على أن أفضل اجلهاد ما كان سببا قويا مباشرا للشهادة، بأن يكـون يف   -

  .مناط الشهادة وفضله الصف األول وأن ال يلتفت حىت يقتل، ففيه التنصيص على
وبداللة املفهوم، االنغماس صورة من صور أفضل اجلهاد، لتلبسه بوصف عدم االلتفات  -

  .حىت القتل

                                                 
يعلـى يف مسـنده    أيبواحلديث روي من وجه آخر عند  ،معناه هنا يضطجعون "يتلبطون"و) 4/257(رواه الطرباين يف األوسط  - 27
الذين إن يلقوا : (أي الشهداء أفضل؟، قال: صلى اهللا عليه وسلم أن رجال سأل رسول اهللا: عن نعيم بن عمار رضي اهللا عنه) 12/258(

يف الصف ال يلفتون وجوههم حىت يقتلوا أولئك ينطلقون يف الغرف العال من اجلنة ويضحك إليهم رهبم وإذا ضحك ربك إىل عبـد يف  
  . ورواهتما ثقات)  الدنيا فال جناسة عليه
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االنغماس درجة متقدمة على الصف األول، فاملنغمس يسبق كـل   ؛وبفحوى اخلطاب -
عمل كان متسببا أو مباشرا ومل يقيد ال نالصفوف وال يلتفت حىت يقتل، واحلديث أطلق إ

  .بأي وصف آخر
  

غمسه يده : (يا رسول اهللا ما يضحك الرب من عبده؟، قال: عن معاذ بن عفراء قال. 5
  .28وألقى درعا كانت عليه فقاتل حىت قتل: ، قال)يف العدو حاسرا

  

  :وجه االستدالل
دون ذكر شروط أو قيود ) غمسه يده يف العدو: (داللة التنصيص على االنغماس بقوله -

فيه املبالغة بالتعرض للشهادة والتسبب فيها ممـا جيعـل   ) حاسرا(صف املذكور له، بل الو
  .الصورة أقرب للمباشرة

وفيه داللة اإلشارة على مناط الشهادة للتعرض ألسباب الشـهادة ومباشـرهتا بقولـه     -
  .حاسرا

  ).فقاَتل(وفيه داللة اإلقرار على مناط النكاية بقوله  - 
  . عليه وسلم لفعل ابن عفراء، بإلقائه الدرع والقتال حىت املوتوفيه إقرار النيب صلى اهللا -

هل تبعد صورة من ألقى الدرع ليقاتل مصرا على االستشهاد استبشارا : و السؤال بعد هذا
بضحك ربه، له عن صورة من أحل على الشهادة فربط حزاما ناسفا أو ارتقى آلية مفخخة 

  .صفونبشرا بلقاء ربه؟، واجلواب يلحظه املنتمس
  

: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال. 6
يا رسول اهللا غبت عن أول قتال قاتلت املشركني، لئن أشهدين قتال املشركني، لرييـن اهللا  
ما أصنع، فلما كان يوم أحد، وانكشف املسلمون، فقال اللهم إين أعتذر إليك مما صـنع  

                                                 
قـال   :حدثنا يزيد بن هارون أنا حممد بن إسحاق عن عاصم بن حممد بن قتادة قال :لقا) 4/223(رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه  - 28

  ). 3/176(وحممد بن إسحاق مدلس ولكنه صرح بالتحديث فيما رواه عن حممد بن قتادة يف السرية النبوية   ،معاذ بن عفراء
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مث تقدم فاستقبله  ،- يعين املشركني -وأبرأ إليك مما صنع هؤالء  -أصحابه يعين  -هؤالء 
ياسعد بن معاذ اجلنة ورب النضر، إين أجد رحيها دون أحد، قـال  : سعد بن معاذ، فقال

فوجدنا به، بضعاً ومثـانني ضـربة   : فما استطعت يا رسول اهللا ما صنع، قال أنس: سعد
م، ووجدناه قد قتل، وقد مثل به املشركون، فمـا  بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسه
كنا نرى أو نظن أن هذه اآليـة نزلـت فيـه، ويف    : عرفه أحد إال أخته ببنانه، فقال أنس

إىل آخر اآلية، هـذا لفـظ    }ِمَن الُْمْؤِمنَِني رَِجالٌ َصَدقُوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعلَْيِه{أشباهه 
  .29البخاري

  

  : وجه االستدالل
التنصيص على مناط االنغماس فقد انكشف املسلمون واهنزموا وتقدم أنس بـن   داللة -

النضر منغمسا باملشركني معتذرا عن فعل أصحابه، وما فعله أنس هنـا يطـابق صـورة    
  .احلديث األول الذي سقناه البن مسعود

يا سعد بن معاذ اجلنة ورب : (وفيه الداللة على طلب الشهادة بفحوى اخلطاب من قوله -
فمن باب أوىل أن يكـون  ) ورب النضر(، فإذا كان مصرا على طلب اجلنة بقسمه )النضر

  .مصرا على طلب الشهادة
، وهذا يعين )إين أجد رحيها دون أحد: (وفيه التنصيص على مناط اليقني باملوت بقوله - 

  . أنه أيقن بالشهادة وباجلنة
فوجدنا به، بضعاً ومثـانني   :ل أنسوفيه بداللة املفهوم التسبب بالقتل والتعرض له بقو -

  .ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل
وفيه داللة إقرار النيب صلى اهللا عليه وسلم ألنس بن النضر بانغماسه باملشركني وطلبـه   -

  .للشهادة، ويقينه باجلنة وتعرضه ألسباهبا
                                                 

وابن ) 4674(والنسائي ) 3979(وأبو داوود ) 11854(وأمحد ) 3523(ومسلم يف اإلمارة ) 2595(رواه البخاري يف اجلهاد والسري  - 29
  ).2639(ماجه 
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، }فَِمْنُهْم َمْن قََضى َنْحَبُه َصَدقُوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعلَْيِه ِمَن الُْمْؤِمنَِني رَِجالٌ{:وفيه نص اآلية -
على أن ما فعله النضر هو ما عاهد اهللا عليه من الثبات وبيع النفس هللا، فهذه هي التجارة 
وهذا هو البيع الذي سبق يف اآليات، وقد صدق النضر يف بيعه وجتارته بنص اآلية فيكون 

  .تعرض للشهادة ممدوح مشروع بنص الكتابفعله باالنغماس وال
وباملفهوم أن سعد بن معاذ مل يثبطه عن مقصوده ومل يناقشه يف املصلحة املترتبة علـى   -

، بل يفهم أنه الم نفسه علـى عـدم   )كما يفعل مثبطوا هذا الزمان(فعله أو مفسدة ذلك 
آلية اليت عاتب اهللا فيها ، وسبق تفسري افما استطعت يا رسول اهللا ما صنع: التأسي به بقوله

  .30)3(الدليل   .تعرض هلامن متىن الشهادة ومل ي
  

انطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصـحابه حـىت   : عن أنس رضي اهللا عنه قال. 7
  :سبقوا املشركني إىل بدر، وجاء املشركون، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فدنا املشركون فقال رسـول اهللا   ،)أنا دونه ال يقدمن أحد منكم إىل شيء حىت أكون(
فقـال عمـري بـن     ،)قوموا إىل جنة عرضها السماوات واألرض(صلى اهللا عليه وسلم 

بخ بخ، فقـال  : قال ،)نعم( :رسول اهللا جنة عرضها السماوات واألرض؟ قال يا: احلمام
هللا يا رسول ال وا: قال ،)ما حيملك على قولك بخ بخ؟(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فأخرج مترات من قرنه، فجعل  ،)فإنك من أهلها: (اهللا إال رجاء أن أكون من أهلها، قال
إن أنا حييت حىت آكل مترايت هذه إهنا حلياة طويلة، فرمى مبا كان معه : يأكل منهن مث قال

  .31من التمر، مث قاتلهم حىت قتل رضي اهللا عنه
  :وجه االستدالل

، واجلنة ال حتصل إال بالشهادة يف ..)قوموا إىل جنة: (لشهادة بقولهداللة اإلمياء لطلب ا -
  .أرض املعركة

                                                 
 .الوارد يف أول هذا الفصل) 3(إشارة إىل الدليل رقم  -  30
 ).11949(وأمحد ) 3520(رواه مسلم يف صحيحه كتاب اإلمارة باب ثبوت اجلنة للشهيد  - 31
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وبلحن اخلطاب الداللة على مناط اليقني باملوت، أي قومـوا وأنـتم مـوقنني جبنـة      -
  ...عرضها

  ...وبداللة اإلقرار دل على مناط النكاية، بقوله مث قاتلهم -
لرسول صلى اهللا عليه وسـلم أمـر   بصوره، فا وبداللة اإلقرار دل على مناط االنغماس -

وكان يسوي صدورهم بالرمح حىت ال يتقدم أحـد   ،الصحابة أال يقاتلوا يف بدر إال صفاً
على الصف، فلما مسع عمري ما مسع من فضل انطلق من الصف واقتحم على العدو وحده، 

  .ة فعله أمر حمققفلم ينكر عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك رغم أن املوت كان نتيج
  

عليه وسلم أُفرد يوم أحـد يف سـبعة مـن     اهللاعن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى  .8
من يردهم عنا وله اجلنة أو هو رفيقـي يف  (األنصار ورجلني من قريش، فلما رهقوه قال 

من يردهم عنـا  (، فتقدم رجل من األنصار فقاتل حىت قتل مث رهقوه أيضاً، فقال )اجلنة؟
فتقدم رجل من األنصار، فقاتل حىت قتل، فلم يـزل   ،)وله اجلنة أو هو رفيقي يف اجلنة؟

مـا أنصـفنا   : (هيكذلك حىت قتل السبعة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لصاحب
  .32)أصحابنا

  

  : وجه االستدالل
سبعة مـن األنصـار   فرسول اهللا صلى عليه وسلم أفرد يف , داللة الفعل على االنغماس -

  .ورجلني من قريش، أي كان يف مجاعة قليلة يف مواجهة كثرة من الكفار
من يردهم : (وفيه التنصيص على مشروعية االنغماس املتيقن املوت، وتعظيم فضله بقوله -

، فكان ينفر من الصحابة واحدا ينغمس يف الكفار، ويقاتل حىت يقتـل، مث  )عنا وله اجلنة
  .اهللا حيضهم مع رؤية اهلالك احملقق حىت قتل سبعة هبذه الطريقة ينغمس آخر، ورسول

، أي من يـردهم عنـا   )وله اجلنة: (التدليل بفحوى اخلطاب على مناط الشهادة بقوله -
                                                 

 ).13544(وأمحد ) 3344(رواه مسلم يف اجلهاد  - 32
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  .فيقتل ويستشهد وله اجلنة
  .وداللة إقراره لفعلهم مجيعا باالنغماس فرادى مع تيقن موهتم -
  .يةوفيه داللة إقراره على مناط النكا -

  

  : عن سلمة بن األكوع قال. 9
غالم  – اهللا عليه وسلم، فخرجت أنا ورباحقدمنا املدينة زمن احلديبية مع رسول اهللا صلى 

بظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وخرجـت بفـرس    –النيب صلى اهللا عليه وسلم 
الرمحن بن عيينـة   لطلحة بن عبيد اهللا أريد أن أُنّديه مع اإلبل، فلما كان بغلس أغار عبد

على إبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقتل راعيها وخرج يطردها هو وأناس معـه يف  
يا رباح اقعد على هذا الفرس فأحلقه بطلحة، وأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه : خيل، فقلت

وقمت على تل فجعلت وجهي من قبـل املدينـة مث   : وسلم أن قد أغري على سرحه، قال
مث أتبعت القوم معي سيفي ونبلي فجعلت أرمـيهم  : ث مرات يا صباحاه، قالناديت ثال
فما زال ذلك شأين وشأهنم أتبعهم وارجتز، حىت ما خلق اهللا شـيئاً  : حىت قال.. وأعقر هبم

يف ظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال خلفته وراء ظهري، فاستنقذته من أيديهم، مث 
ثر من ثالثني رحماً، وأكثر من ثالثني بردة، يستخفون منـها،  مل أزل أرميهم حىت ألقوا أك

وال يلقون من ذلك شيئاً إال جعلت عليه حجارة ومجعته على طريق رسول اهللا صـلى اهللا  
عليه وسلم، حىت إذا اشتد الضحى أتاهم عيينة بن بدر الفزاري مدداً هلم يف ثنية ضيفة، مث 

لقينا من هـذا  : قالوا ،ما هذا الذي أرى؟ ،هذا؟ما : علوت اجلبل فأنا فوقهم، فقال عيينة
ما فارقنا بسحر حىت اآلن، وأخذ كل شيء يف أيدينا وجعلـه وراء   –أي الشدة  –الربح 

لوال أن هذا يرى أن وراءه طلباً لقد ترككم، ليقم إليه نفر منكم، فقام : ظهره، فقال عيينة
ومن أنـت؟  : أتعرفوين؟ قالوا: لتإيل نفر أربعة، فصعدوا يف اجلبل فلما أمسعهم الصوت ق

قلت أنا ابن األكوع والذي كرم وجه حممد ال يطلبين رجل منكم فيدركين، وال أطلبـه  
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فما برحت مقعدي ذلك حىت نظرت إىل فوارس : فقال رجل منهم إين أظن، قال ،فيفوتين
ثره أبو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتخللون الشجر، وإذا أوهلم األخرم األسدي وعلى إ

يا أخرم أنذر القوم : قتادة فارس، وأنزل من اجلبل فأعرض لألخرم فأخذ ِعنان فرسه فقلت
فإين ال آمن أن يقتطعوك فاتئد حىت يلحق رسول اهللا صلى اهللا عليـه   –يعين احذرهم  –

يا سلمه إن كنت تؤمن باهللا واليوم اآلخر وتعلم أن اجلنة حق والنار : قال ،وسلم وأصحابه
الرمحن بن عيينـة،   فخليت ِعنان فرسه فيلحق بعبد:  حتل بيين وبني الشهادة، قالحق، فال

الرمحن فاختلفا طعنتني فعقر األخرم بعبد الرمحن وطعنه عبـد الـرمحن    ويعطف عليه عبد
فقتله، وحتول عبد الرمحن على فرس األخرم فيلحق أبو قتادة بعبد الرمحن فاختلفا طعنـتني  

أبو قتادة، وحتول أبو قتادة على فرس األخرم، حىت قال فأتيت رسول  فعقر بأيب قتادة وقتله
يا رسول اهللا خلين فأنتخب من أصحابك مائة فآخذ على : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت

أكنـت فـاعالً   (فال يبقى منهم خمرب إال قتلته، قال  –أي بسواد الليل  –الكفار بالعشوة 
أكرمك، فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  لت نعم والذيق: قال ،)ذلك يا سلمة؟

حىت رأيت نواجذه يف ضوء النار، حىت قال فلما أصبحنا قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   
فأعطاين رسول اهللا صلى اهللا عليه  ،)خري فرساننا اليوم أبو قتادة وخري رجالتنا سلمة(وسلم 

   .33وسلم سهم الفارس والراجل مجيعاً
  

  : وجه االستدالل
داللة اإلمياء إىل مشروعية االنغماس بصوره، بامتداح النيب صلى اهللا عليه وسلم، وإقراره  -

فعل سلمة بطلبه لفئة كثرية، وقد حصل هلا املدد من الكفار، وفعل األخرم األسدي الذي 
انغمس فيهم وحده متيقنا بالشهادة وناهلا بفضل اهللا، وفعل أيب قتادة بانغماسه فيهم مـع  

  .ظن باملوت فنكأ فيهم وجنا بفضل اهللاغلبة ال
: فيه داللة اإلمياء واإلقرار على مناط النكاية بفعل سلمة هبم برميهم والعقر هبم وقـوهلم  -

                                                 
 ).15942(وأمحد ) 3372(اجلهاد  رواه مسلم يف - 33
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ما فارقنا بسحر حىت اآلن، وأخذ كل شيء يف أيـدينا   -أي الشدة  -لقينا من هذا الربح 
  .وجعله وراء ظهره

يا سـلمه إن   :اليقني باملوت بقول األخرم لسلمة وفيه داللة اإلمياء واإلقرار على مناط -
  .كنت تؤمن باهللا واليوم اآلخر وتعلم أن اجلنة حق والنار حق، فال حتل بيين وبني الشهادة

فال حتل بيين ( :وفيه داللة اإلمياء واإلقرار على مناط طلب الشهادة، بقول األخرم لسلمة -
  ).وبني الشهادة

حاجة بغري ضرورة، فاملصلحة قد حصلت باستنقاذ إبـل  وفيه أن االنغماس مشروع لل -
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والقوم يفرون ومع هذا انغمس سلمة واألخرم وأبو قتادة، 

  .عليه وسلم اهللا وأقرهم النيب صلى
  .وداللة اإلقرار حصلت بسكوت النيب صلى عليه وسلم -
خري فرساننا اليوم أبو قتادة وخـري  : (مداللة اإلمياء حصلت بقوله صلى اهللا عليه وسلو -

، وكذا بضحكه لسلمة حىت بدت نواجذه بأيب هو وأمي صلى اهللا عليـه  )رجالتنا سلمة
  .وسلم

  

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشرة رهـط   :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال. 10
انطلقوا حـىت إذا  سرية عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت األنصاري جد عاصم بن عمر، ف

كانوا باهلدأة وهو بني عسفان ومكة، ذكروا حلي من هذيل يقال هلم بنو حليان فنفروا هلم 
قريبا من مائيت رجل، كلهم رام فاقتصوا آثارهم حىت وجدوا مأكلهم مترا تـزودوه مـن   

إىل فدفـد   جلئوااملدينة، فقالوا هذا متر يثرب فاقتصوا آثارهم فلما رآهم عاصم وأصحابه 
وأحاط هبم القوم، فقالوا هلم انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد وامليثاق وال نقتل منكم 

  أما أنا فواهللا ال أنـزل اليـوم يف ذمـة كـافر،     ( :أحدا، قال عاصم بن ثابت أمري السرية
فرتل إليهم ثالثـة رهـط    ،فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما يف سبعة ،)اللهم أخرب عنا نبيك



 

 57

فلما استمكنوا منهم أطلقوا  ،ثاق، منهم خبيب األنصاري وابن دثنة ورجل آخربالعهد واملي
هذا أول الغـدر واهللا ال أصـحبكم، إن يف    :أوتار قسيهم فأوثقوهم، فقال الرجل الثالث

فانطلقوا خببيب  ،هؤالء ألسوة يريد القتلى، فجرروه وعاجلوه على أن يصحبهم فأىب فقتلوه
  . 34وابن دثنة حىت باعومها مبكة

  :وجه االستدالل
داللة اإلقرار على مناط الشهادة فأمري السرية عاصم بن ثابت قرر أن ال يرتل يف ذمـة   -

، مث إن الرجل الثالث تأسى بالشهداء )اللهم أخرب عنا نبيك: (كافر وأيقن بالشهادة بقوله
   السبعة فأىب مصاحبة الكفرة، مع أنه وقع يف أيديهم وعاجلهم حـىت قتـل، فرسـول اهللا   

ليه وسلم أقر عاصم ومن تأسى به ومل ينكر عليهم، فعلهم مع تيقن موهتم ومع عصلى اهللا 
  .أن الرجل الذي عاجل الكفرة بعد األسر مل ينكأ هبم ومل حيقق مصلحة ظاهرة

مـئيت  (يف العدو الكـثري  ) عشرة رهط(وفيه اإلشارة إىل االنغماس جبماعة قليلة العدد  -
  ).رجل

  

: ضرة العدو يقـول حبمسعت أيب وهو : اهللا بن قيس عن أبيه قال بن عبدعن أيب بكر . 11
فقام رجـل   ،)إن أبواب اجلنة حتت ظالل السيوف(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

: يا أبا موسى أأنت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول هذا؟ قال: رث اهليئة فقال
مث كسر جفن سيفه فألقاه مث مشى  ،عليكم السالم أقرأ: فرجع إىل أصحابه فقال: نعم قال

  .35بسيفه إىل العدو، فضرب به حىت قتل
  : وجه االستدالل

إن أبواب اجلنة حتـت  (: فيه داللة اإلمياء على مناط الشهادة بقوله صلى اهللا عليه وسلم -
  .)ظالل السيوف

                                                 
  ).2287(وأبو داود ) 7587(وأمحد ) 3690(رواه البخاري يف املغازي  - 34
  ).1583(والترمذي يف فضائل اجلهاد ) 18849(وأمحد ) 3521(رواه مسلم يف صحيحه يف اإلمارة  - 35
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يث وتيقنه بـاملوت  وفيه إقرار الصحايب لفعل الرجل الذي انغمس يف العدو بعد مساع احلد
  . بكسر جفن سيفه ووداعه ألصحابه

  

مث أخذ الراية جعفر بن أيب طالـب  : يف معركة مؤتة قال ى ابن جرير يف تارخيهوور. 12
 ،فقاتل هبا، حىت إذا أحلمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها مث قاتل القوم حىت قتـل 

 .36فرسهفكان جعفر أول رجل من املسلمني عقر يف اإلسالم 
  

  :وجه االستدالل 
فيه داللة اإلقرار ملناط طلب الشهادة ومناط اليقني باملوت، فالرسول صـلى اهللا عليـه    -

  . وسلم علم بفعل جعفر بعقر فرسه وأقره على ذلك
  

بإسناد صحيح عن جماهد، قـال بعـث    )9/100( وروى البيهقي يف السنن الكربى. 13
هللا بن مسعود وخباباً سرية، وبعث دحيـة سـرية   ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد

  .وحده
  

  مث أن رسـول اهللا  : عن عبـد اهللا بـن أنـيس   ) 2/203(روى أبو يعلى يف مسنده . 14
  . صلى اهللا عليه وسلم بعثه سرية وحده

  

مث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : عن حذيفة) 3/162( روى الطرباين يف املعجم الكبري. 15
  .ب سرية وحدهبعثه يوم األحزا

  

  :وجه االستدالل
ويف هذه األحاديث الثالثة فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم ببعث الرجل سرية وحده وفيـه  

  .توقع االنغماس والشهادة

                                                 
  ).5/27(وابن إسحاق يف السرية ) 2/151(رواه الطربي يف تارخيه  - 36
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سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن  :عن أىب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال -16
فقال رسـول اهللا   ؟،سبيل اهللا يفذلك  يأ ،الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل محية ويقاتل رياًء

  37.)العليا فهو ىف سبيل اهللا هيمن قاتل لتكون كلمة اهللا ( :صلى اهللا عليه وسلم
  

  : وجه االستدالل
  . وفيه التنصيص على مناط النية يف سبيل اهللا -

__________  

   

                                                 
وابن ماجـه  ) 3085(والنسائي ) 2156(وأبو داوود ) 1570(والترمذي ) 18673( وأمحد )3525( مسلٌمو) 2599(البخاري رواه  - 37
)2773.( 
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  الفصل الثالث
  األِدلَّةُ ِمَن أقَْوالِ َوأَفَْعالِ الصََّحاَبة

ثنا عشر أثراً، مخسة منها قوليةٌ وسبعةٌ فعلية، دلت على فهم الصحب الكرام ملسألة وفيه ا 
  .االنغماس وممارستهم هلا

  

كنا مبدينة الروم فأخرجوا لنا صفاً عظيماً من الروم فخـرج  : عن أسلم أيب عمران قال. 1
عبيـد،  إليهم من املسلمني مثله، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى اجلماعة فضالة بن 

   :فحمل رجل من املسلمني على صف الروم حىت دخل بينهم، فصاح النـاس وقـالوا  
أيهـا  : سبحان اهللا يلقي بيده إىل التهلكة، فقام أبو أيوب األنصاري رضي اهللا عنه فقـال 

إنكم لتؤولون هذا التأويل، وإمنا نزلت هذه اآلية فينا معشر األنصار ملـا أعـز اهللا   : الناس
اصروه، فقال بعضنا لبعض سراً دون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم، إن  اإلسالم وكثر ن

أموالنا قد ضاعت وإن اهللا قد أعز اإلسالم وكثر ناصروه، فلو أقمنا يف أموالنا وأصلحنا ما 
  :لناـا قـلينا مـه يرد عـاىل على نبيـا، فأنزل اهللا تعـضاع منه

وكانت التهلكة اإلقامة علـى   ،}وا بِأَْيِديكُْم إِلَى التَّْهلُكَِةَوأَْنِفقُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوال ُتلْقُ{
  .38األموال وإصالحها وتركنا الغزو، فما زال أبو أيوب شاخصاً حىت دفن بأرض الروم

  ).وباب جواز انفراد الرجل والرجال بالغزو يف بالد العد(: )9/99( وقال البيهقي يف السنن
  

 :بسند صحيح عن مدرك بن عوف األمحسي قال )5/303( يبةروى ابن املبارك وابن أيب ش. 2
كنت عند عمر رضي اهللا عنه، إذ جاءه رسول النعمان بن مقرن فسأله عمر عن النـاس،  

لكن اهللا يعرفهم، : أصيب فالن وفالن وآخرون ال أعرفهم، فقال عمر رضي اهللا عنه: فقال

                                                 
  ).2151(وأبو داوود ) 2898(رواه الترمذي  - 38



 

 61

ذاك واهللا خايل يا أمري : عوف ورجل شرى نفسه، فقال مدرك بن! يا أمري املؤمنني: فقال
كذب أولئك، ولكنـه ممـن   : املؤمنني، زعم الناس أنه ألقى بيده إىل التهلكة، فقال عمر

  .اشترى اآلخرة بالدنيا، وذكر البيهقي أن ذلك كان يوم هناوند
  

جاءت كتيبة مـن  : عن ابن عون عن حممد قال) 5/322(ه روى ابن أيب شيبة يف مصنف. 3
كتائب الكفار، فلقيهم رجل من األنصار، فحمل عليهم، فخرق الصف قبل املشرق، من 
راجعا، فصنع مثل ذلك مرتني أو ثالثاً، فإذا سعد بن هشام، يذكر ذلك  حىت خرج، مث كّر

  .}َوِمَن النَّاسِ َمْن َيْشرِي َنفَْسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه{ :أليب هريرة، فتال هذه اآلية
  

عن أيب إسحاق عن  )1/128(وابن أيب حامت  )2/275(كتاب التفسري وخرج احلاكم يف . 4
  : الرباء رضي اهللا عنه، قال له رجل

أهو الرجل يلقى العدو فيقاتل  ،}َوال ُتلْقُوا بِأَْيِديكُْم إِلَى التَّْهلُكَِة{ىل ايا أبا عمارة، قوله تع
 :قـال احلـاكم  . هللا يلال يغفره ا: فيقولال ولكنه الرجل يذنب الذنب : قال ،حىت يقتل؟

  .صحيح على شرطهما
قال أبو إسحاق مسعت الرباء وسـأله   :ويف رواية البن عساكر وغريه يف هذا احلديث .5

هو الرجل حيمل على الكتيبـة وهـم    ،}َوال ُتلْقُوا بِأَْيِديكُْم إِلَى التَّْهلُكَِة{رجل عن اآلية 
  .ال توبة يل: يلقي بيده ويقولال ولكنه رجل يصيب الذنب ف: قال ،ألف والسيف بيده؟

وغريه، قال ويف يوم اليمامـة ملـا    )9/44( روى البيهقي يف سننه الكربى كتاب السري .6
حتصن بنو حنيفة يف بستان مسيلمة الذي كان يعرف حبديقة الرمحن أو املوت، قال الـرباء  

رة وهي ترس من جلد كانت توضع بـه احلجـا   –ضعوين يف اجلفنة : بن مالك ألصحابه
فألقوه عليهم فقاتل وحده وقتل منهم عشرة وفتح البـاب،   ،وألقوين –وتلقى على العدو 

وجرح يومئذ بضعاً ومثانني جرحاً، حىت فتح الباب للمسلمني، ومل ينكر ذلك عليه أحـد  
  . من الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني
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كانت اهللكة فيه  ويف إقرار الصحابة هلذا الفعل دليل على جواز كل عمل جهادي حىت لو 
  .حمققة

  

   :بإسناده عن عقبة بن قيس الكاليب) 67/101(وخّرج ابن عساكر يف تاريخ دمشق  .7
إين قد أمجعت على أمري : أن رجالً قال أليب عبيدة بن اجلراح رضي اهللا عنه يوم الريموك

ـ : أن أشد عليهم فهل توصوين إىل نبيكم صلى اهللا عليه وسلم بشيء، فقال الم، تقرؤه الس
  .وختربه أنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً

  

أن عكرمة بن أيب جهل رضي اهللا عنه ترجل يوم كذا،  :عن ثابت 39وروى ابن املبارك .8
عين يا خالد،  خلّ: ال تفعل فإن قتلك على املسلمني شديد، فقال: فقال له خالد بن الوليد

قة، وإين وأيب كنا من أشد الناس فإنه قد كان لك مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ساب
  .على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمشى حىت قتل

  

اهللا بن الزبري رضـي اهللا عنـهما    أن عبد )5/194( روى ابن جرير الطربي يف تارخيه. 9
اصطرع يوم اجلمل مع األشتر النخعي، واختلفا ضربتني، وملا رأى عبـد اهللا أن األشـتر   

إن الناس كانوا ال يعرفون : ، قال الشعيب)اقتلوين ومالكاً: (ملشهورةسينجو منه قال كلمته ا
اقتلوين واألشتر، وكانت لألشتر ألف ألف نفـس  : األشتر باسم مالك، ولو قال ابن الزبري

  .ما جنا منها شيء، مث ما زال يضطرب يف يد ابن الزبري حىت أفلت منه
  

د جيد عن عبدالرمحن بن األسود بإسنا )24/220(روى ابن عساكر يف تاريخ دمشق . 10
عبد يغوث أهنم حاصروا دمشق، وانطلق رجل من أسد شنوءة فأسرع إىل العدو وحـده  
ليستقتل فعاب ذلك املسلمون عليه، ورفع حديثه إىل عمرو بن العاص رضي اهللا عنه وهو 

   :على جند من األجناد، فأرسل إليه عمرو فرده، فقال له عمرو
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  وقـال   ،}الَِّذيَن ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيِلِه َصـفّاً كَـأَنَُّهْم ُبْنَيـانٌ َمْرُصـوصٌ     إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ{
يا عمرو أذكرك اهللا الذي وجـدك   :فقال له الرجل ،}ال ُتلْقُوا بِأَْيِديكُْم إِلَى التَّْهلُكَِةو{

رأس كفر فجعلك رأس اإلسالم، أال تصدين عن أمر قد جعلته يف نفسي، فإين أريـد أن  
أمشي حىت يزول هذا وأشار إىل جبل الثلج، فلم يزل يناشد عمراً حىت خلى عمرو عـن  

هللا  احلمـد : سبيله، فانطلق حىت أمسى وجنح الليل قبل العدو، مث رجع، فقال املسـلمون 
فإين واهللا ما انثنيت عما كـان يف  : الذي رجعك وأراك غري رأيك الذي كنت عليه، قال

شيت أن أهلك مبضيعة، فلما أصبح غدا إىل العدو وحـده  نفسي، ولكين رأيت املساء وخ
قصة عمرو بن العاص مع هذا شبيهة بقصـة  : قال ابن النحاس. فقاتل حىت قتل رمحه اهللا

  .سلمة بن األكوع مع األخرم األسدي رضي اهللا عنهما
  

ملا كـان  : خرج البيهقي بإسناده، عن سيار بن مالك قال مسعت مالك بن دينار قال. 11 
إين ألرى أمراً ما يل عليه صرب، روحوا بنـا إىل اجلنـة   : اهللا بن غالب الزاوية قال عبد يوم
وكان يوجد من قربه ريح املسـك،  : فكسر جفن سيفه وتقدم فقاتل حىت قتل، قال: قال

  .فانطلقت إىل قربه فأخذت منه تراباً فشممته فوجدت منه ريح املسك: قال مالك
  

أن عسكر املسلمني ملا لقي الفرس، نفرت خيـل   ):2/363(ذكر القرطيب يف تفسريه . 12
املسلمني من الفيلة وذلك يف وقعة اجلسر، فعمد رجل منهم فصنع فيالً من طني وأنس بـه  
فرسه حىت ألفه، فلما أصبح مل ينفر فرسه من الفيل، فحمل على الفيل الذي كان يقـدمها  

  .مسلمنيال ضري أن أقتل ويفتح لل :إنه قاتلك، فقال: فقيل له
__________  
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  الفصل الرابع
  أَدلّةُ الِقَياس

  :القياس على مسألة التتّرس باملسلمني 
نصت مجاعة من أهل العلم على جواز قتل الّترس من املسلمني إذا تترس هبم العدو يف حال 

وقاعـدة  " الضرورات تبـيح احملظـورات  "الضرورة، وأجازوا ذلك مستندين إىل قاعدة 
، يف حال صار العدو بأرض املسلمني أو ال حتصل النكايـة إال  "فسدتنيارتكاب أدىن امل"

  .بذلك
القياس هنا يلتحق بقياس العلّة، وذلك ألن علّة الفرع أقوى وأظهر من علّة : صورة القياس

  .األصل فيكون الفرع أوىل من األصل باحلكم
  

  : أركان القياس  
  .ذا تترس هبم العدو يف حال الضرورة، إ)الترس من املسلمني(قتل نفس الغري : األصل. 1
  .قتل النفس تسببا أو مباشرة، طلبا للشهادة أو نكاية للعدو ملصلحة راجحة: الفرع. 2
قتل النفس املسلمة ملصلحة شرعية، ففي مسألة التترس أجيز قتل نفس الغري مع : العلّة. 3

 مسألة االنغماس أنه ال يوجد نص يبيح قتل نفس الغري حبال، فالنصوص شديدة بذلك ويف
  . وردت نصوص حتض على الشهادة والتعرض ألسباب القتل كما دللنا سابقا

فيكون حكم االنغماس باإلباحة أوىل وأوسع من حكم التترس الذي ال جيـوز  : احلكم. 4
إال لضرورة، فيكون االنغماس حكمه اجلواز مع املصلحة لورود النصوص اليت حتض على 

  .الشهادة
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اس هنا يتوجه لصورة العمليات بالتفخيخ والتلغيم، ألنه إذا القي: تنبيـه
جاز مباشرة نفس الغري من املسلمني فمباشرة نفسه أوىل باجلواز واإلباحة، ومع 

 .وجود النصوص اليت فيها طلب الشهادة تصبح هذه املباشرة مندوبة مستحبة
  

 قلعتـهم بأسـرى   لو تترس الكفار يف(): 2/1029( قال ابن النحاس يف مشارع األشواق
املسلمني وأطفاهلم، فإن مل تدع ضرورة إىل رميهم، تركناهم صيانة للمسلمني، وإال فـإن  
دعت ضرورة بأن تترسوا هبم يف حال التحام احلرب، وكان حبيث لو كففنا عنهم ظفروا 
بنا، أو كثرت نكايتهم، أو تعذر أخذ قلعتهم، جاز رميهم يف األصح، وُيتـوقى املسـلم   

أي بـال   –هذا مذهب الشافعي وأمحد وأجاز أبو حنيفة رميهم مطلقاً  ،مكانحبسب اإل
باملنجنيق والنبل وغري ذلك، بشرط توقي املسلم مهما أمكن، وعلى هـذا لـو    –ضرورة 

  .)تترسوا يف مركب وحنوه باملسلمني واهللا أعلم
__________
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  الفصل اخلامس
  األِدلَّةُ ِمْن َشْرعِ َمْن قَْبلََنا

  : ة غالم الساحر الذي فدا نفسه للدين ففيهايف قص. 1
مث جيء بالغالم فقيل له ارجع عن دينك، فأىب فدفعه إىل نفر من أصحابه، فقال اذهبوا (

به إىل جبل كذا وكذا فاصعدوا به اجلبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عـن دينـه وإال   
شئت، فرجـف هبـم    اللهم أكفنيهم مبا: فاطرحوه، فذهبوا به فصعدوا به اجلبل، فقال

كفانيهم : اجلبل، فسقطوا وجاء ميشى إىل امللك، فقال له امللك ما فعل أصحابك؟، قال
اهللا، فدفعه إىل نفر من أصحابه، فقال اذهبوا به فامحلوه يف قرقور فتوسطوا به البحـر،  

اللهم أكفنيهم مبا شئت، فانكفـأت،  : فإن رجع عن دينه وإال فاقذفوه، فذهبوا به فقال
كفـانيهم اهللا،  : ما فعل أصحابك؟، قال: وا، وجاء ميشى إىل امللك، فقال له امللكفغرق

جتمـع  : (وما هو؟، قال: إنك لست بقاتلي حىت تفعل ما آمرك به، قال: فقال للملك
الناس يف صعيد واحد، وتصلبين على جذع، مث خذ سهما من كنانيت، مث ضع السهم يف 

  ).فإنك إذا فعلت ذلك قتلتين, م ومث ارمينكبد القوس، مث قل باسم اهللا رب الغال
فجمع الناس يف صعيد واحد، وصلبه على جذع، مث أخذ سهما من كنانته، مث وضـع   

باسم اهللا رب الغالم، مث رماه فوقع السهم يف صـدغه  : السهم يف كبد القوس، مث قال
نا برب آمنا برب الغالم، آم: فوضع يده يف صدغه يف موضع السهم فمات، فقال الناس

أرأيت ما كنت حتذر؟ قد واهللا نزل بـك  : الغالم، آمنا برب الغالم، فأتى امللك فقيل له
حذرك، قد آمن الناس، فأمر باألخدود يف أفواه السكك فخدت، وأضرم النريان وقال 
من مل يرجع عن دينه فأمحوه فيها، أو قيل له اقتحم ففعلوا، حىت جاءت امرأة ومعهـا  
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  .40)يا أمه اصربي فإنك على احلق: تقع فيه، فقال هلا الغالم صيب هلا فتقاعست أن
  

  : وجه االستدالل
يف القصة أن الغالم دل امللك على طريقة قتله، فأعانه على ذلك وتسبب بقتل نفسـه،   - 

وكان ذلك ألجل مصلحة راجحة، وهي ظهور الدين، فامتدح الشرع فعل الغالم بـذكر  
ناء والتنبيه، على أن ما فعله أصحاب األخدود هو من قصته، ووردت يف القرآن مبعرض الث

  .الطريق املوصل للفوز الكبري
وفيها أن املرأة اليت تقاعست، كان بيدها املباشرة، وإال مل تقاعست؟ فثبت اهللا قلبـها   - 

بإنطاق ابنها، وأمرها بالثبات، الذي يعين أن تباشر نفسها فتقتحم، وإال ملاذا أمرها بالثبات 
، مما يفهم منه أن التقاعس عن االقتحام كان دليال على الوهن والضعف، !عست؟حني تقا

وخاصة بوجود الرضيع، فأنطقه اهللا تثبيتا هلا على االقتحام، ولو كانت مكرهة بأن يباشرها 
، فيكون بقصة املـرأة  )فتقاعست أن تقع فيه: (الغري باالقتحام، ملا كان هناك معىن لقوله

هللا وعلى مشروعية املباشرة بالنفس يف سبيل اهللا فالشرع امتـدح   شاهدا على بذل النفس
  .وأثىن على قصة أصحاب األخدود

  

  : قصة ماشطة ابنة فرعون. 2
ملا كانت الليلة اليت أسري ( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن ابن عباس قال - 

لطيبة؟ فقـال هـذه   يا جربيل ما هذه الرائحة ا: يب فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت
  .قلت ما شأهنا؟: رائحة ماشطة ابنة فرعون وأوالدها، قال

  :سقطت املدرى من يدها، فقالتبينا هي متشط ابنة فرعون ذات يوم إذ : قال 
أخربه : ال ولكن ريب ورب أبيك اهللا، قالت: أيب؟ قالت: بسم اهللا، فقالت هلا ابنة فرعون

نعـم   :قالت ،يا فالنة، وإن لك رّباً غريي؟: لفأخربته فدعاها، فقا ،نعم :قالت ،بذلك
                                                 

 ).3263(والترمذي ) 22805(وأمحد ) 5327(رواه مسلم  - 40



 

 68

، مث أمر هبا أن ُتلقى هي –أي قدر كبري  –ريب وربك اهللا، فأمر ببقرة من حناس فأمحيت 
أحب أن جتمع : وما حاجتك؟ قالت: إن يل إليك حاجة، قال: وأوالدها فيها، قالت له

فأمر : ن احلق، قالذلك لك علينا م: عظامي وعظام ولدي يف ثوب واحد وتدفننا، قال
بأوالدها فألقوا بني يديها واحداً واحداً إىل أن انتهى ذلك إىل صيب هلا مرضع، وكأهنـا  

يا أمه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عـذاب اآلخـرة   : تقاعست من أجله، قال
  .41..)فاقتحمت

  

  : وجه االستدالل
اقتحمت القدر، مـع أن  ففي احلديث أن ماشطة ابنة فرعون باشرت نفسها بالقتل، ف - 

 الثانيـة من سياق احلديث بذكر فضل هذه املرأة،  األوىل: الشرع امتدح فعلها بإشارتني
بإنطاق ابنها بإذن اهللا وأمرها باالقتحام ملا فيه من معاين الثبات، كما فيه أن الرضيع تسبب 

ة للتثبيت تدل باالقتحام وقتل نفسه، فأمه تقاعست من أجله، فإنطاق الرضيع مل يكن إال آي
  .على ارتضاء فعل االقتحام وامتداحه، فالقصة فيها التنصيص على مباشرة النفس باملوت

__________  

                                                 
  .، وأقّره الذّهيب يف التلخيصهذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: رواه أمحد بسند حسن، واحلاكم يف مسنده وقال - 41
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  فصل
  ِفْي ِذكْرِ أَقَْوالِ أَْهلِ الِعلْمِ ِفْي َمْسألَِة االْنِغَماس

  
 فسرت سرية كثرية أو, وإذا غزا املسلمون بالد احلرب(): 4/242(قال الشافعي يف األم . 1

: قليلة بإذن اإلمام أو بغري إذنه فسواء، ولكين أستحب أن ال خيرجوا إال بإذن اإلمام خلصال
منها أن اإلمام يغين عن املسألة، ويأتيه من اخلرب ما ال تعرفه العامة، فيقدم بالسرية حيـث  
يرجو قوهتا ويكفها حيث خياف هلكتها، وإن أمجع ألمر الناس أن يكون ذلك بأمر اإلمام، 

ذلك أبعد من الضيعة، ألهنم قد يسريون بغري إذن اإلمام فريحل، وال يقـيم علـيهم    وإن
فيتلفون إذا انفردوا يف بالد العدو، ويسريون وال يعلم فريى اإلمام الغارة يف ناحيتهم فـال  
يعينهم، ولو علم مكاهنم أعاهنم، وأما أن يكون ذلك حيرم عليهم فال أعلمه حيرم، وذلـك  

إن قتلت صابرا : ى اهللا عليه وسلم ذكر اجلنة، فقال له رجل من األنصارأن رسول اهللا صل
، قال فانغمس يف مجاعة العدو فقتلوه، وألقى رجل من األنصـار  )فلك اجلنة(حمتسبا، قال 

درعا كانت عليه حني ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث انغمس يف العدو فقتلوه بني يدي 
، وأن رجال من األنصار ختلف عن أصحابه ببئـر معونـة   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

سأتقدم إىل هـؤالء العـدو   : فرأى الطري عكوفا على مقتلة أصحابه، فقال لعمرو بن أمية
فيقتلوين وال أختلف عن مشهد قتل فيه أصحابنا، ففعل فقتل، فرجع عمرو بن أمية فـذكر  

ال فقال لعمرو فهـال تقـدمت   ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال فيه قوال حسنا، ويق
فإذا حل الرجل املنفرد أن يتقدم على اجلماعة األغلب عنده وعند مـن  . فقاتلت حىت تقتل

رآه أهنا ستقتله بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قد رآه حيث ال يرى وال يأمن، 
  . )كان هذا أكثر مما يف انفراد الرجل والرجال بغري إذن اإلمام
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اختلف العلماء يف اقتحام الرجل يف احلرب ومحله على العدو (): 363/ 2(لقرطيب قال ا. 2
ال بأس أن حيمل : وحده، فقال القاسم بن خميمرة والقاسم بن حممد وعبد امللك من علمائنا

الرجل وحده على اجليش العظيم إذا كان فيه قوة وكان هللا بنية خالصة، فإن مل تكن فيـه  
وقيل إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمـل، ألن مقصـوده   قوة فذلك من التهلكة، 
، }َوِمَن النَّاسِ َمْن َيْشرِي َنفَْسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه{:ن يف قوله تعاىلواحد منهم وذلك بّي
فأما أن حيمل الرجل على مائة أو على مجلة العسـكر أو مجاعـة   : وقال ابن خويز منداد

ارج، فلذلك حالتان إن علم وغلب على ظنه أن سيقتل من محل اللصوص واحملاربني واخلو
عليه وينجو فحسن، وكذلك لو علم وغلب على ظنه أن يقتل، ولكن سينكى نكايـة أو  

لو محل رجـل  : سيبلى أو يؤثر أثرا ينتفع به املسلمون فجائز أيضا، وقال حممد بن احلسن
بأس، إذا كان يطمع يف جناة واحد على ألف رجل من املشركني وهو وحده مل يكن بذلك 

أو نكاية يف العدو، فإن مل يكن كذلك فهو مكروه، ألنه عرض نفسه للتلف يف غري منفعة 
ئة املسلمني عليهم حىت يصنعوا مثل صنيعه، فال يبعد جوازه رللمسلمني، فإن كان قصده جت

صالبة  وألن فيه منفعة للمسلمني على بعض الوجوه وإن كان قصده إرهاب العدو وليعلم
املسلمني يف الدين فال يبعد جوازه، وإذا كان فيه نفع للمسلمني فتلفت نفسه إلعزاز ديـن  

  :اهللا، وتوهني الكفر فهو املقام الشريف الذي مدح اهللا به املؤمنني يف قوله 
مدح اهللا هبا اآلية، إىل غريها من آيات املدح اليت } إِنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني أَْنفَُسُهْم{

من بذل نفسه، وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم األمر باملعروف والنهى عن املنكر، أنـه  
  .)مىت رجا نفعا يف الدين فبذل نفسه فيه حىت قتل، كان يف أعلى درجات الشهداء

  نـد تفسـريه لقولـه تعـاىل    ع )1/116(قال ابن العريب يف تفسري أحكـام القـرآن   . 3
 ،تتركوا النفقة ال )1(: ويف التهلكة مخسة أقوال هي( :}يكُْم إِلَى التَّْهلُكَِةَوال ُتلْقُوا بِأَْيِد{
ال تدخلوا على العساكر اليت ال طاقة  )4( ،ال تتركوا اجلهاد) 3( ،ال خترجوا بغري زاد) 2(
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  .ال تيئسوا من املغفرة )5( ،لكم هبا
د أصاب إال يف االقتحام على هو عام يف مجيعها ال تناقض فيه، قال وق: قال الطربي :مث قال

  . ، فإن العلماء قد اختلفوا يف ذلك-أي القول الرابع  –العساكر 
والصحيح عندي جواز االقتحام على العساكر ملن ال طاقة له هبم، ألن فيه أربعـة  : مث قال
جترئة املسـلمني علـيهم،   : الثالثوجود النكاية، : الثاينطلب الشهادة، : األول :وجوه
  .)عف نفوسهم، لريوا أن هذا صنع واحد فما ظّنك باجلمعض: الرابع

 

ال بأس أن حيمل الرجل وحده وإن ظـن أنـه   (: )4/303(قال ابن عابدين يف حاشيته . 4
إذا كان يصنع شيئاً بقتل أو جبرح أو يهزم، فقد نقل ذلك عن مجاعة من الصـحابة   يقتل،

م على ذلك، فأما إن علم أنه ال بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد ومدحه
ينكي فيهم فإنه ال حيل له أن حيمل عليهم، ألنه ال حيصل حبمله عليه شـيء مـن إعـزاز    

  .)الدين
  

التغرير بالنفس يف اجلهاد جائز، ونقـل  ( :)12/187(لى مسلم ه عيف شرح النوويقال . 5
  .)يف شرح مسلم االتفاق عليه، ذكره يف غزوة ذي قرد

فيـه جـواز   (): 13/46(، يف شرحه على مسلم )14دليل (ري بن احلمام وقال يف قصة عم
  .)االنغماس يف الكفار والتعرض للشهادة وهو جائز ال كراهية فيه عند مجاهري العلماء

  

مل ينكر أبو أيوب األنصـاري وال أبـو موسـى    ( ):7/294( قال ابن حزم يف احمللى. 6
ار ويثبت حىت يقتل، وقد ذكروا حديثاً األشعري أن حيمل الرجل وحده على العسكر اجلر

مرسالً من طريق احلسن أن املسلمني لقوا املشركني، فقال رجل يا رسول اهللا أشد عليهم 
أتراك قاتل هؤالء كلهم إجلس (أو أمحل عليهم ؟، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 ، بل قد صح عنـه ا مرسل ال حجة فيه، وهذ)فإذا هنض أصحابك فاهنض وإذا شدوا فشد
غمسـه يـده يف   ( :عليه السالم أن رجالً من أصحابه سأله ما يضحك اهللا من عبده قال
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  .)فرتع الرجل درعه ودخل يف العدو حىت قتل رضي اهللا عنه ،)العدو حاسراً
  

التويل يوم الزحـف مفسـدة   ( :)1/111(قال العز بن عبد السالم يف قواعد األحكام . 7
لم أنه ُيقتل يف غري نكاية يف الكفار، ألن التغرير يف النفوس إمنـا  كبرية، لكنه واجب إن ع

جاز ملا فيه من مصلحة إعزاز الدين بالنكاية يف املشركني، فإذا مل حتصل النكاية، وجـب  
االهنزام ملا يف الثبوت من فوات النفوس مع شفاء صدور الكفار، وإرغام أهل اإلسالم، وقد 

  ).س يف طّيها مصلحةصار الثبوت هنا مفسدة حمضة لي
  

وإذا كان العدو أكثر من ضعف املسلمني فغلـب  ( :)9/309(قال ابن قدامة يف املغين . 8
على ظن املسلمني الظفر، فاألوىل الثبات ملا يف ذلك من املصلحة، وإن انصرفوا جاز ألهنم 
ال يأمنون العطب، واحلكم علق على مظنته، وهو كوهنم أقل من نصف عدوهم، ولـذلك  

مهم الثبات إذا كانوا أكثر من النصف، وإن غلب على ظنهم اهلالك فيـه، وحيتمـل أن   لز
يلزمهم الثبات إن غلب على ظنهم الظفر ملا فيه من املصلحة، وإن غلب على ظنهم اهلالك 
يف اإلقامة والنجاة يف االنصراف فاألوىل هلم االنصراف، وإن ثبتوا جاز ألن هلم غرضـاً يف  

يغلبوا أيضاً، وإن غلب على ظنهم اهلـالك يف االنصـراف واإلقامـة،    الشهادة وجيوز أن 
فاألوىل هلم الثبات لينالوا درجة الشهداء املقبلني على القتال حمتسبني فيكونون أفضل مـن  

  .)املولني وألنه جيوز أن يغِلبوا أيضاً
  

ـ (ويف هذا احلديث الثابت : ()1/539(قال ابن النحاس يف مشارع األشواق . 9 ديث أي احل
أدل دليل على جواز محل الواحد على اجلمع الكثري من العدو وحده، وإن غلب على ) 9رقم 

ظنه أن يقتل، وإذا كان خملصاً يف طلب الشهادة، كما فعل األخرم األسدي رضي اهللا عنـه،  
ومل يعب النيب ذلك عليه، ومل ينه الصحابة عن مثل فعله، بل يف احلديث دليل على استحباب 

عل وفضله، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم مدح أبا قتادة وسلمة على فعلـهما كمـا   هذا الف
  ).تقدم، مع أن كالً منهما قد محل على العدو وحده، ومل يتأن إىل أن يلحق به املسلمون
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وقد روى (): 28/540(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل يف جمموع الفتاوى . 10
أن الغالم أمر بقتل نفسه ألجل مصلحة (أصحاب األخدود وفيها مسلم يف صحيحه قصة 

وهلذا جوز األئمة األربعة أن ينغمس املسلم يف صف الكفـار، وإن غلـب    ،)ظهور الدين
على ظنه أهنم يقتلونه، إذا كان يف ذلك مصلحة للمسلمني، فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد 

كان ما يفضي إىل : نفسه أعظم من قتله لغريهأنه يقتل به ألجل مصلحة اجلهاد، مع أن قتله 
قتل غريه ألجل مصلحة الدين، اليت ال حتصل إال بذلك ودفع ضرر العدو املفسـد للـدين   

  .)والدنيا الذي ال يندفع إال بذلك
أريد أن أقتل نفسـي يف  : وأما قوله: ()25/279(الفتاوى  يف قال شيخ اإلسالم رمحه اهللاو
نه إذا فعل ما أمره اهللا به فأفضى ذلك إىل قتل نفسه فهذا حمسن يف فهذا كالم جممل فإِ. اهللا

ذلك كالذي حيمل على الصف وحده محال فيه منفعةٌ للمسلمني وقد اعتقد أنه يقتل فهذا 
  : ويف مثله أنزل اهللا قوله. حسن

ومثل ما كان  ،}بِالِْعَباِد َوِمَن النَّاسِ َمْن َيْشرِي َنفَْسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه َواللَُّه َرُؤوٌف{
وقـد روى اخلـالل   . بعض الصحابِة ينغمس يف العدو حبضرِة النيب صلى اهللا عليه وسلم

ألقى بيـده  : فقال الناس ،أن رجال محل على العدو وحده: "بإِسناده عن عمر بن اخلطاب
  : ال ولكنه ممن قال اهللا فيه: فقال عمر. إىل التهلكِة

  ).}َيْشرِي َنفَْسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه َواللَُّه َرُؤوٌف بِالِْعَباِد َوِمَن النَّاسِ َمْن{
__________ 
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   ٌفصل

  ِفْي ُخالَصِة االْسِتْدالل
بعد ما ذكرنا من أدلة، يتبني التنوع الكبري يف وجوه الدالالت اليت محلتـها النصـوص يف   

  . داللتها
شرع، وظهور أدلتها ووضوح معناها يف أذهان مما يدل على اشتهار مسألة االنغماس يف ال

خري القرون، كما مر يف قصص الصحابة وغريهم، ونود اآلن أن نلخص ما حبثناه يف وجوه 
  : دالالت النصوص على صور االنغماس ومناطاته

دلت النصوص مبا يقرب من مثان وستني داللة متنوعة على مسألة االنغمـاس بصـورها   
تسعة منها قرآنية وسبعة عشـر  : مبا يقرب من ست وعشرين نصاومناطاهتا، استدل عليها 
  :منها سنية نبوية والتفصيل

 : دلت عليه مثان نصوص من القرآن: مناط الشهادة. 1
  بالتنصيص دلت عليه آيتان -
 .باالقتضاء دل عليه نصان  -
 .و باإلمياء دل عليه ثالثة نصوص -
  . و بفحوى اخلطاب دل عليه نص -
  :ن السنةودل عليه عشر نصوص م 
  .بالتنصيص دلت عليه ثالثة أحاديث -
 .بفحوى اخلطاب دل عليه حديثان -
 .و باإلمياء دل عليه ثالثة نصوص -
  . و باإلقرار دل عليه نصان -
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  :دل عليه مخس نصوص من القرآن: مناط االنغماس. 2
  .باملفهوم دل عليه أربعة نصوص -
  .باإلمياء دل عليه نص واحد -
  :لسنةودل عليه أربعة عشر نصا من ا 
  .بالتنصيص دل عليه ثالثة نصوص -
 .و باملفهوم دل عليه نصان -
 .و باإلشارة دل عليه نص -
 .و باإلمياء دل عليه نص -
 . و بالفعل دل عليه نصان -
  .و باإلقرار دل عليه مخسة نصوص -
 
دل عليه أربعة نصوص من القرآن بالتنصـيص، و ثالثـة   : )يف سبيل اهللا(مناط النية . 3

  .نصيص، ودل عليه شرع من قبلنا بالقول والفعل مع إقرار شرعنانصوص من السنة بالت
  
 : دل عليه سبع نصوص من السنة: مناط اليقني باملوت. 4
  بالتنصيص نص  -
  .باإلشارة نص -
 .بلحن اخلطاب نص -
 . باملفهوم نص -
 .باإلمياء نص -
  .باإلقرار نصان -
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  :ودل عليه شرع من قبلنا 
  .بفعل الغالم -
 .رأة اليت تقاعستو فعل امل -
 .وفعل ماشطة ابنة فرعون -
   
  .دل عليه مخسة نصوص من القرآن بالتنصيص: مناط النكاية. 5
  :ودل عيه نصان من السنة 
  .باإلمياء نص -
  .وباإلقرار أربعة نصوص -
  
  :دل عليه ست نصوص من السنة: مناط التسبب. 6
  .بالتنصيص ثالثة نصوص -
 .باإلقرار نصان -
 .نص باملفهوم -
  .ودل عليه شرع من قبلنا بفعل الغالم 
  
  :دل عليه نصان من القرآن: مناط املباشرة. 7
  .نص باإلشارة -
 .نص باإلمياء -
  :ودل عليه نصان من السنة 
  .باملفهوم نص -
 . باإلشارة نص -
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  :ودل عليه شرع من قبلنا 
  .فعل املرأة اليت تقاعست من أصحاب األخدود -
 . عونفعل ماشطة ابنة فر -
  

ما ذكرناه من أدلة بعض املناطات ليس على سبيل احلصر، : تنبيــه
فما أحصيناه من دالالت املناطات هو ما كـان داخـال يف صـور مسـألة     

ولو أردنا استقصاء أدلة كل مناط منفردا عن حبث الصور لطال بنا , االنغماس
تأثريا  البحث، ولكن القصد من عرض هذه اخلالصة، هو تبني أعظم املناطات

يف مسألتنا، مث بيان أن هذه املناطات منصوص عليها، ليست مسـتنبطة لـذا   
  . أوردناها على الترتيب السابق حسب تأثريهـا وعدمـه وقوهتـا وضـعفها    

  
__________
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   فصلٌ 
  ِفْي وِْجَهِة أَْهلِ الثُّغْورِ ِفْي
  َمْسألَِة الَعَمِلّياِت االْسِتْشَهاِدّية

العمليات االستشهادية، ما نراه يف زماننا من إقبال كثري من أهل و مما يستأنس به يف حبث 
الثغور على ممارستها وإدراجها يف برامج العمل اجلهادي، والتقرب إىل اهللا بفعلـها طلبـا   
للشهادة، وهم القائمون على ثغور اإلسالم يف أراض اجلهاد، من أهل اخلربة والقتال، فـال  

ذا النوع من العمل اجلهادي، وطمأنينة قلوهبم ملسلكه، بأس من االستئناس بركوهنم ملثل ه
  .ومعاينتهم لثمرته وآثاره، مع العلم أن سبيل اجلهاد يستضئ بنور اهلداية

  

  ):28/442(الفتاوى  -رمحه اهللا-قال ابن تيمية 
: وهلذا كان اجلهاد موجبا للهداية اليت هي حميطة بأبواب العلم كما دل عليه قوله تعـاىل  
  .، فجعل ملن جاهد فيه هداية مجيع سبله تعاىل}يَن َجاَهُدوا ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبلََناَوالَِّذ{

: قائالً هم الذين قال عنهم اإلمام أمحد وابن املبارك فيما ينقل عنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية
س يف شـيء  وهلذا قال اإلمامان عبد اهللا بن املبارك وأمحد بن حنبل وغريمها إذا اختلف النا

  :فانظروا ماذا عليه أهل الثغر فإن احلق معهم ألن اهللا يقول
   ...}َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبلََنا{

  

حتـت عنـوان    -السنة الواحدة والعشـرون   - 42عدد الثاينالتنقل جملة فلسطني املسلمة 
  : جنديا ومستوطنا 718املقاومة تقتل 

                                                 
سبق ومت النبيه يف مقدمة الكتاب أن الشيخ تقبله اهللا كان أكمل رسالته قبل اهلجرة واللحاق بركب اجملاهدين يف العراق، لـذلك   - 42

من أمثلة عن العمليات االستشهادية يف ثغور اإلسالم وما حتدثه من النكاية وما ُينال هبـا مـن   حينها يف فهو يستشهد مبا كان موجودا 
  .مصاحل شرعية عظيمة
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  :الصحفية الصهيونية أنه يتضح من املعطيات بأنو تضيف املصادر 
إسرائيليا قتلوا يف عمليات انتحارية، وقتل جراء عمليات تفجري سيارات مفخخـة   297 -

إسرائيليا، وهـذا يعـين أن العمليـات     159إسرائيليا، وقتل من عمليات إطالق النار  38
ـ , من القتلى الصهاينة%  41.4االستشهادية حققت ما نسبته  ا حققـت السـيارات   فيم

  . من جممل عدد القتلى ،% 22، وعمليات إطالق النار % 5,3املفخخة 
  

  :43و من ثغور الشيشان نقال عن موقع القوقاز
أما أثرها على العدو فإننا ومن خالل واقع نلمسه ونعايشه، فقد رأينا أن أثرها على العدو 

من هذا النـوع، وبأسـباهبا    عظيم، بل ال يوجد نوع من العمليات أعظم يف قلوهبم رعباً
جتنبوا خمالطة السكان واستضعافهم وسلبهم وانتهاك أعراضهم خشية هذه العمليات، بل إن 
نشاط قواهتم اقتصر على اكتشاف مثل هذا النوع من العمليات قبل وقوعـه، فاشـتغلوا   

  .بذلك عن غريه وهللا احلمد
  

تكلفة وخسائر، وغريها من العمليات وهذه العمليات أكثر األساليب نكاية بالعدو، وأقلها 
اهلجومية خاصة، حيشد هلا الطاقات واإلمكانيات مث ينفذ اهلجوم، ورمبا حتـدث خسـائر   
للمهاجم بسبب حتصن املدافع، أما العمليات االستشهادية فخسائرها البشرية واحد مـن  

زيد تكلفتها عن قيمة اجملاهدين، وتكلفتها ال تكاد تذكر بالنسبة للهجوم املباشر، وغالباً ال ت
وقود الناقالت املخصصة لنقل مخسني جماهداً لتنفيذ اهلجوم، فمن الناحية املعنوية تأثريهـا  
واضح على العدو ففيها كسر لقلوهبم وإرعاباً هلم وتدمرياً ملعنوياهتم، ومن الناحية املاديـة  

ية املادية فتكلفتها أقل خسائر العدو فيها غالباً ما يكون مرتفعاً، أما للمجاهدين فمن الناح
  .من اهلجوم املباشر، ومن ناحية اخلسائر البشرية فشهيد واحد بإذن اهللا

ولقد رأينا بعد تنفيذ العمليات األخرية حجم اخلسائر املادية والبشرية املرتفعة يف صـفوف  
                                                 

43 - www.qoqaz.com   
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جندي ما بني قتيل وجريح، ودمار كامل ألهم 1600العدو، فخسائرهم البشرية أكثر من 
متركز القوات الروسية يف الشيشان، ودمار للمعدات واألسلحة والذخائر واآلليـات   مباين

  .املرابطة يف املباين
  

ومن الناحية املعنوية إحباط شديد ورعب عظيم يف قلوب ضباط وجنود القوات الروسية، 
ناهيك عما حدث هلم من خلط لكثري من اخلطط والربامج املزمع تنفيذها، وعالوة علـى  

يصدر الرئيس الروسي بوتني تصرحياً شديد اللهجة وجهه إىل وزيـر داخليتـه    كل ذلك
ووزير دفاعه حيملهما مسئولية ما حدث بل إنه توعد بإجراء تغيريات على مستويات عليا 

مـع   ؤيف مناصب الوزارتني، علماً أن الوزارتني قد تبادلتا قبل ذلك التهم باخليانة والتواط
ات الروسية مستنفرة يف الشيشان بعد هذه العمليات، فجزء منها اجملاهدين، وال زالت القو

حياول جاهداً اكتشاف أية عمليات أخرى يتوقعون تنفيذها قريباً، واجلـزء اآلخـر مـن    
القوات انشغل بإخراج جثث اجلنود الروس وإسعاف اجلرحى وإخراج وثـائق وخطـط   

  .القيادة من حتت أنقاض املباين
  

الً إىل جنات اخللد إن شاء اهللا، وكلنا أمل بأن نلحق هبم فنسأل اهللا أما حنن فقد شيعنا أبطا
لنا وهلم القبول، والسيارات واملتفجرات اليت نفذت هبا العمليات كانت من مجلة الغنـائم،  

  .فبضاعتهم وقد رددناها إليهم بطريقتنا اخلاصة، فلله احلمد على العون والتوفيق
يكن بسبب هجوم مكون من ألف جماهد كال، بـل   كل ما ذكرنا من آثار على العدو مل

إهنم أربعة أبطال فقط، وعندنا من أمثاهلم الكثري، وهبذا األسلوب ال نتوقع أن يدوم بقائهم 
يف أرضنا طويالً، فعشر عمليات كهذه كفيلة بإذن اهللا على إرجاع عقوهلم هلم ليقرروا هبا 

وا منعنا من استخدام هـذا األسـلوب   اخلروج صاغرين رغماً عنهم إن شاء اهللا، ولو أراد
فإهنم سيقعون بني قتلتني كل واحدة منهما شر من األخرى، فإن امتنعوا عن التجمع خشية 
هذه العمليات فسيصبحون هدفاً سهالً جملموعات االقتحام، وإن جتمعوا ملقاومة جمموعات 
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ـ  زق، ولـو أرادوا  االقتحام فالعمليات االستشهادية كفيلة بتفريق مجعهم ومتزيقهم كل مم
ضبط األمور ومنع العمليات فإهنم حيتاجون يف كل مدينة وبدون مبالغة أكثر من ثالمثائـة  

  .ألف جندي ليمنعوا مثل هذه العمليات
___________  
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  الباب الثالث

  
  َردُّ ُشُبَهاِت املَُخاِلِفْين

  
ــبهة األوىل  ــرم : الشـ ــار حمـ ــا انتحـ   .أهنـ
ــة  ــبهة الثاني ــن: الش ــر ال ــا تباش ــلأهن   . فس بالقت
ــة   ــبهة الثالث ــيقني  : الش ــا ب ــوت فيه   .أن امل
  . أن مصلحتها ليست كلية ضرورية قطعية: الشبهة الرابعة 

ــة  ــبهة اخلامس ــري  : الش ــتلزم إذن أم ــا تس   .أهن
أهنا أحيانا تستهدف األبرياء من النساء : الشبهة السادسة

  .واألطفال والشيوخ
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  َردُّ ُشُبَهاِت املَُخاِلِفْين
بعـدد مـن   ) بصـورة التلغـيم والتفخـيخ   (لفون للعمليات االستشهادية اعترض املخا

االعتراضات، وبعض هذه االعتراضات، وجيه جدير بالبحث والتأمل، لوروده عن بعـض  
أهل العلم، وبعضها اآلخر فيه جتاوز لقواعد العلم واستدالالته، وال يتنـزل على أصـول  

يات االستشهادية، فتحمـل علـى   صحيحة، وبعضها اآلخر فيه ضعف تصور لواقع العمل
صور أخرى ال متت هلا بصلة وال رحم، ويؤخذ منها حكم التحـرمي وبطـالن العمـل    

  .وفساده، وسنبحث يف هذا الباب رد بعض الشبه املتعلقة بالعمليات االستشهادية
  

  ردّ الشّبْهَة األوىل
عديـدة،   أن هذه العمليات بصورها اليت عرضناها هي انتحار حمـرم بنصـوص  : الشبهة

  .وصاحبه متوعد أشد الوعيد، وفعله من الكبائر
  

سبق أن أصلنا البحث يف تصور العمليات، وحتقيق مناطاهتا الشرعية املنصوص عليها، : الرد
وتنقيح مناطه املتعلق به حكـم  , ولرد هذه الشبهة البد من حبث صور هذا االنتحار احملرم

  .التحرمي
  :ث التاليةومدار مسألة االنتحار على األحادي

من قتل نفسـه حبديـدة   : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة قال -1
فحديدته يف يده يتوجأ هبا يف بطنه يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا، ومن شرب مسـا  
فقتل نفسه فهو يتحساه يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتـل  

  .44)ى يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدانفسه فهو يترد
                                                 

  ).7136(وأمحد ) 3374(وأبو داود ) 1939(والنسائي ) 1966(والترمذي ) 158(ومسلم ) 5333(رواه البخاري  - 44
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من حلـف  : (عن ثابت بن الضحاك رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -2
مبلة غري اإلسالم كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب بـه يف نـار   

  . 45)جهنم ولعن املؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن عبد اهللا قالعن جندب  -3
كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فحز هبا يده فما رقأ الـدم  (

  .46)بادرين عبدي بنفسه حرمت عليه اجلنة: حىت مات، قال اهللا تعاىل
م خيـرب  شهدنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـل : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال -4

، فلما حضر القتال قاتل الرجل قتاال )هذا من أهل النار: (فقال لرجل ممن يدعي اإلسالم
يا رسول اهللا الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم : شديدا فأصابته جراحة، فقيل

 ، قال فكاد بعض الناس)إىل النار: (قتاال شديدا وقد مات، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
أن يرتاب، فبينما هم على ذلك، إذ قيل إنه مل ميت، ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من 

  : الليل مل يصرب على اجلراح، فقتل نفسه، فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك، فقال
إنه ال يدخل اجلنة إال : (، مث أمر بالال فنادى بالناس)اهللا أكرب أشهد أين عبد اهللا ورسوله(

  .47)سلمة وإن اهللا ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرنفس م
  : عن جابر بن مسرة قال -5

له إنه قـد  : مرض رجل فصيح عليه فجاء جاره إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
إنـه مل  (: أنا رأيته، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ، قال)؟وما يدريك(: مات، قال

إنـه قـد   : فجاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال فرجع فصيح عليه: ، قال)ميت
: فرجع فصيح عليه، فقالت امرأتـه  ،)إنه مل ميت(: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ،مات

                                                 
  ).3710(والنسائي ) 159(ومسلم ) 5640(البخاري  - 45
  ).18047(وأمحد ) 164(ومسلم ) 3204(رواه البخاري  - 46
  ).162(ومسلم ) 2834(البخاري  - 47
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هم العنه قال مث انطلـق  اللّ: انطلق إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه، فقال الرجل
لق إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه أنه قد الرجل فرآه قد حنر نفسه مبشقص معه، فانط

: ، قال)أنت رأيته؟(: رأيته ينحر نفسه مبشاقص معه، قال :قال )؟ما يدريك(: مات فقال
  .48)إذا ال أصلي عليه:(قال ،نعم

يا رسول : عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال -6
ومنعة، قال حصن كان لدوس يف اجلاهلية، فأىب ذلك الـنيب   اهللا هل لك يف حصن حصني

صلى اهللا عليه وسلم، للذي ذخر اهللا لألنصار فلما هاجر النيب صلى اهللا عليه وسـلم إىل  
املدينة، هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا املدينة، فمـرض  

فرآه الطفيل بن عمرو  داه حىت مات،فجزع فأخذ مشاقص له فقطع هبا برامجه، فشخبت ي
ما صنع بك ربك فقال غفـر يل  : يف منامه، فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه، فقال له

لـن  : مايل أراك مغطيا يديك، قال قيـل يل : هبجريت إىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  : فقـال نصلح منك ما أفسدت، فقصها الطفيل على رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   

  .49)وليديه فاغفر(: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اللهم
  

  ةقَابِالّس ِثْياِداألَح اِتاطََنَم ْنَع ُفْشالكَ 
احلديث األول والثاين ومها حديث أيب هريرة وحديث ثابت بن الضحاك حديثان قوليـان  

  .عامان واألحاديث األربعة الباقية خاصة مقيدة
عموم الوعيد بالنار، ملن قتل نفسه بشيء ما، ولكن هذا فيه : مناط حديث أيب هريرة -

العموم خمصوص أوهنته بعض االستثناءات الشرعية، ألن العموم يف الوعيد يصدق علـى  
العامد وغري العامد، وقد دل الشرع على أن من قتل نفسه خطأ فال يدخل يف هذا احلكم 

                                                 
  ).19886(وأمحد ) 1624(ومسلم ) 2770(أبو داود هبذا اللفظ  -48
  ).14453(وأمحد ) 167(رواه مسلم  - 49
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  :بل رمبا كان مأجورا ودليله
فلما تصاف القوم كان سيف عـامر قصـريا،    ..ن يوم خيربملا كا: عن سلمة بن األكوع

فتناول به ساق زفر ليضربه، ويرجع ذباب سيفه فأصاب عني ركبة عامر فمات منه، قال 
فلما قفلوا قال سلمة رآين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو آخذ بيدي، قال ما لـك  

: يب صـلى اهللا عليـه وسـلم   قلت له فداك أيب وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله، قال الن
إن له ألجرين ومجع بني إصبعيه، إنه جلاهد جماهد قل عريب مشى هبـا  ، كذب من قاله(

  .50)مثله
فصورة الفعل، أن عامرا قتل نفسه فهل دخل يف حكم الوعيد املنصوص عليه يف احلـديث؟،  

 51يناه يف مكانـه اجلواب ال ألن الفعالن وإن اتفقا يف الصورة لكن اختلفا مبناط النية الذي ب
مع أمثلة له، فعامر قتل نفسه خطأ وأخذ أجر الشهيد كما يف روايات أخرى، وهـذا يـدل   
على أن املناط يف حديث أيب هريرة ليس هو قتل النفس فقط، بل البد من اعتبار مناط النيـة  
الذي يتسلط على الفعل حكما ومضمونا فيقضي عليه بالصحة أو الفساد والتغيري والتبديل، 
وسياق احلديث يشري إىل املناط مبفهومه، فالذي محل حديدة ليقتل نفسه هبا حـىت يقتـل،   
والذي شرب مسا ليقتل نفسه، والذي تردى من اجلبل حىت يقتل، مل يفعل ذلـك إال يأسـا   
وقنوطا وجزعا، ومع إقرارنا بعموم احلديث إال أنه ذكر حاالت وهيئات معينة تضمنت على 

حبديدة، ومن شرب السم، ومن تردى من جبل فهـذه اهليئـات   أوصاف، كمن قتل نفسه 
واألوصاف املتلبسة بالفعل، تعارف البشر أهنا ال تكون إال ممن استحكم اليأس واجلـزع يف  
قلبه، فيفهم أن مناط االنتحار املتوعد بالنصوص هو اليأس واجلزع والقنوط مـن رمحـة اهللا   

  .قضائهاملستلزم لعدم اإلميان بالقدر وعدم الرضا ب
وفيه من قتل نفسه بشْي عذب به يف نار جهنم، واحلديث عام فيمن : مناط حديث ثابت -

قتل نفسه بشْي، ويرد عليه ما أوردناه على حديث أيب هريرة من االسـتثناء والتخصـيص،   
                                                 

 ).15906(وأمحد )  2176(و داوودوأب) 3099(والنسائي ) 3363(ومسلم ) 5682(رواه البخاري  - 50
  .فقد ذكرنا بعض األمثلة لكالمنا هذا) يف سبيل اهللا(راجع شرح مناط النية  - 51
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وتوجيه العلة املؤثرة يف احلكم إىل مناط النية املتسلطة على الفعل، فباملفهوم املناط هو اليـأس  
  . قنوط واجلزعوال
: حديث جندب صرح بالعلة، بقولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم    : مناط حديث جندب -
، فتسبب اجلزع بأخذه السكني وحزه يده فما رقأ الدم حىت مات، فاملناط منصوص )فجزع(

اجلزع حمركا حزن يصرف اإلنسـان  ): (242(عليه، وهو اجلزع، قال املناوي يف التعاريف 
ه، فهو أبلغ من احلزن ألن احلزن عام، وأصل اجلزع قطع احلبـل  عما هو بصدده ويقطعه عن

من نصفه، ولتصور االنقطاع فيه قيل جزع الوادي ملنعطفه، والنقطاع اللون بـتغريه قيـل   
للخرز املتلون جزع بالفتح، وعنه استعري قوهلم حلم جمزع إذا كان ذا لونني، وقيل للبسرة إذا 

عن  جل جزعا فهو جزع وجزوع مبالغة ضعفت قوتهبلغ اإلرطاب نصفها جمزعة، وجزع الر
  ).انتهى.جهل ما نزل به ومل جيد صربا

وفيه أن الرجل قاتل قتاال شديدا، وكانت به جراح شديدة فلما : مناط حديث أيب هريرة -
كان الليل مل يصرب على جراحه فقتل نفسه، واملناط واضح يف احلديث بقوله مل يصرب عـل  

 .ت قوته عن الصرب فقتل نفسه فكان يف النارجراحه، أي أنه جزع وضعف
وفيه أن املنتحر كان مريضا واملوت ملم به، ويفهـم مـن   : مناط حديث جابر بن مسرة -

 .السياق أنه مل يصرب على مرضه، أي جزع فقتل نفسه
وفيه أن صاحب الطفيل مرض فجزع، أي مل يصرب على : مناط حديث الطفيل بن عمرو -

 .واحلديث ينص على أن العلة اجلزع من املرضمرضه فقطع برامجه فمات، 
مما سبق يظهر بوضوح أن األحاديث اليت ذمت االنتحار وتوعدته قـد اتصـفت بوصـف    

، فدل بعض اجلزع عند الضر واملصاب املستلزم لرد القضاء وعدم الرضى: مشترك، وهو
ومما يؤكـد  هذه األحاديث على مناط اجلزع باملفهوم، ودل بعضها اآلخر عليه بالتنصيص، 

اشتراك هذه األحاديث هبذا الوصف اتفاقها باحلكم فيما نص على حكمه، بدخول النـار أو  
  .حترمي اجلنة
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  هَلْ يَصِحُّ 
  وْصُف الَعَمِلّياِت االْسِتْشَهاِدّية بِاالْنِتَحارِّية؟ 

على صورة العمليات يتطلب قياسـه عليـه، والعمليـات    ) االنتحار(إنزال هذا الوصف 
  .حادثة كما ذكرنا فهل يصح هذا القياس؟) التلغيم والتفخيخ(ثانية بالصورة ال

أول متطلبات القياس الصحيح العلة اجلامعة بني األصل والفرع، أي الوصف املشترك املؤثر 
يف احلكم فهل علة العمليات اليت أثبتناها يف أول حبث االنغماس تلتقي مع علة االنتحار اليت 

  .وصف مؤثر منضبط؟ حققناها آنفا؟ وهل جيمعهما
  

أن مناط العمليات خيتلف متاما عن مناط االنتحار، فالعمليات مظلتـها احلقيقيـة   : اجلواب
وطلب االستشهاد، وقد دللنا على ذلك ببحث ) يف سبيل اهللا(ووصفها الفاعل هو مناط النية 

لقنوط مـن  األدلة ومناط االنتحار الذي أثبتناه قبيل هذه السطور هو مناط اجلزع واليأس وا
رمحة اهللا، وللمنصف أن يتأمل كيف هلذين الوصفني أن جيتمعا يف صورة عمل واحد، ويؤثر 
كل منهما يف هذه الصورة، إذ كيف يلتقي وصف الذي باع نفسه هللا وأقبل على اهللا تصديقا 

مع وصـف   ،}كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَتالُ َوُهَو كُْرٌه لَكُْم{بوعده وامتثاال ألمره ورضا بأحكامه 
الذي سخط على ربه ويأس من رمحته ورد أحكامه، فلم جيد بدا ففر إىل غضبه، وناره بقتل 

  .سبحانك هذا هبتان عظيم... نفسه هل يستويان مثال؟
  

فاحلق أن مناط كل من العملني يف اجتاهني متعاكسني، وقد بينا أن النية تتسلط على جوهر 
لية بائنة متاما عن صورة االنتحـار العمليـة،   العمل وحكمه، فالعمليات يف صورهتا العم

الرهتان كل من العملني بنيته، فيتحصل أن العمليات كصورة عمل آخر ال يندرج حتـت  
يسمى قياس مـع  (أصول االنتحار حبال من األحوال، وهذا كاف إلبطال القياس املزعوم 
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قية، وعلة غربية، والولد ، لوجود الفارق املعترب واملؤثر، بني علة شر)الفارق عند األصوليني
  .للفراش وللعاهر احلجر

  

  : فرضية نتنـزل هبا
أن تدخل حتت أصل االنتحار بعموم أصـله،  ) جدال(لو افترضنا أن صورة العمليات ميكن 

حلصل تنازع شديد بني مناط عملياتنا االستشهادية وبني مناط االنتحار املشئوم، ولضـاق  
شوء أرحام بينهما، فال بد حينها من املشاكسـة  الفهم عن تصور اجتماعهما فضال عن ن

واملغالبة، وإذا كان األمر كذلك، فالعمليات االستشهادية تربز أصـل مناطاهتـا وأسـها    
اها، نية يف سـبيل اهللا  وصف النية اخلالصة املبطونة يف سبيل بارئ النفس ومن سّو: األعظم

لقول، ففي سبيل اهللا شرع اجلهاد ذرة اليت ال تعدهلا نية، فهي أشّد وطأ يف العمل وأقوم يف ا
سنام اإلسالم، وأفضل العمل يف أحاديث، ويف سبيل اهللا استبيحت دماء وأموال وأعراض 
أهل الكفر والعناد، ويف سبيل اهللا اشترى اهللا نفوس املؤمنني وأمواهلم على أن يتلفوا هـذه  

ي ِذعنده، ويف سبيل اهللا أُ النفوس واألموال واألطراف واألعضاء ابتغاء مرضاته وطلبا فيما
خامت النبيني صلى اهللا عليه وسلم، ودمي أصبعه، وحتزب عليه األحزاب وحوصرت مدينته، 
وبلغت القلوب احلناجر، وللعقل أن يتصور ما يبذل يف ساحات اجلهاد مما يظنه مفاسـد  

اهللا  ومهالك، قد أذن فيه الشرع وألغى مفسدته، وأحلق بالضرر واألذى احلاصل يف سـبيل 
  .تعويضا عظيما من األجر واملثوبة

فأىن ألي مناط أن يقابل مناط النية املبذولة هللا أو يزامحها؟ فمناط االنتحار الـذي بينـاه   
باجلزع واليأس والقنوط من رمحة اهللا ال يقوى على إدخال مناط يف سبيل اهللا يف أصـله،  

ترتال مـع  (اطها وقوة تأثريه فتكون العمليات االستشهادية خمصوصة من األصل العتبار من
  ). الفرضية

ولتتضح الغلبة، نبني أن هذا يف حال اعتربنا تفرد كل من املناطني باملشاكسة، فكيـف إذا  
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حتصـيل  (ومنـاط  ) النكايـة (ومناط ) ةطلب الشهاد(مناط ) يف سبيل اهللا(ملناط  ضيفأ
مناط اجلزع واليأس؟، ، فأين )االنغماس(ومناط ) اليقني باملوت(ومناط ) املصلحة الراجحة

وما هو حمله من اإلعراب أمام صورة مدججة هبذه األوصاف واملناطات؟، الظن أنه سيلقي 
  .الطاعة واالستسالم ويقول لنفسه ليس هذا عشك فادرجي

فمع فرض أن مناط االنتحار عام يف أصله، إال أنه يضعف تـأثريه يف مسـألتنا لوجـود    
  . سابقااملناطات املنصوص عليها واملبينة 

  

  ردّ الشّبْهَة الثّانية
أن املنغمس يف صورة عمليات التلغيم والتفخيخ، يباشر نفسه بالقتل، والصـورة  : الشبهة

  .اليت تكلم عليها السلف ودلت عليها النصوص يتسبب فيها املنغمس باملوت
  

علـى   ودللنا. سبق وأن بينا أن الفارق بني التسبب واملباشرة غري مؤثر يف احلكم: اجلواب
  :ذلك وذكرنا نصوصا فيها املباشرة باملوت مع إقرار الشرع هلا ومنها

فـأنطق اهللا رضـيعها   ) املباشرة(إمرأة أصحاب األخدود، اليت تقاعست عن االقتحام  -
  .ليثبت قلبها وتقتحم باملفهوم

ماشطة ابنة فرعون اليت تقاعست أيضا، فأنطق اهللا رضيعها ليثبت قلبها فأمرها الرضيع  -
 .تحام، فاقتحمت أي باشرت نفسها باملوتباالق
من نظر إىل النصوص، وتأمل حالة التسبب واملباشرة، وجد أن االنتحار احملـرم ال  : عقالو

يتعلق حكمه باملباشرة فقط، بل وبالتسبب، فالصور اليت ذكرهتا األحاديث لالنتحار فيهـا  
لكن تسبب بإراقـة  فهذا مل ميت وقتها، و) يف حديث جندب(التسبب، مثل من حز يده 

الدم الذي مل ينقطع فمات بعد ذلك، فصورته التسبب ال املباشرة، وكذا صاحب الطفيل 
  .الذي قطع برامجه



 

 91

يفهم من اعتراضكم أن من تسبب باالنغماس ليس منتحرا فعمله مشروع، فمـا  : مث نقول
لـى  تقولون فيمن انتحر، فألقى نفسه على سكة حديد، أو يف طريق مركبات، أو نـام ع 

مـع تبيـت   (فيها مجيعا أنه غري مباشر .. سطح، أو رأى صخرة تسقط عليه فلم يتنح وو
فيما تصورون وتفرقون فقد حكمتم عليه باالنتحار وهو متسبب، فأحلقتموه حبكـم  ) النية

املباشر، مث فرقتم بني من تسبب بالشهادة، وبني من باشرها بنفسه، وحنن نقول لكم أقيموا 
  .ختسروا امليزانالوزن بالقسط وال 

  

  ردّ الشّبْهَة الثّالثة
أن من انغمس بعملية ملتحما، يغلب على الظن موته، وحيتمل جناته، أما املنغمس : الشبهة

  .بالتلغيم والتفخيخ فهالكه حمقق بيقني
  

سبق أن بينا عدم وجود الفرق املؤثر بني مناط اليقني ومناط غلبة الظن، ودللنـا  : اجلواب
بعدد من األدلة، وذكرنا قصصا تؤكد حقيقته والفـرق صـوري بـني     على مناط اليقني

  .املناطني
   

  ردّ الشّبْهَة الرّابعة
  .القول أن العمليات جيب أن تكون مصلحتها كلية ضرورية قطعية للقول جبوازها: الشبهة

  

أن هذا الشرط شرطه بعض أهل العلم ملسألة التترس، ورمبا ذكر بعضه من أهـل  : اجلواب
  . مسألة االنغماسالعلم يف

و نقول هذا شرط كمال، فإن وجد تأكد استحباب العمليات والندب إليها، وأما اشتراطه 
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جلوازها فهذا مما ال دليل عليه، كيف وقد وردت النصوص تبني خالف هذه الدعوى، ففي 
قصة انغماس سلمة بن األكوع يف سرية عبد الرمحن بن املغرية، وانغماس األخرم األسدي 

يقنه باملوت ونيله الشهادة، وإقرار النيب صلى اهللا عليه وسلم هلم مجيعـا، ومل تكـن   مع ت
املصلحة عندها كلية وال ضرورية، بعد أن استنقذ سلمة منهم ما أخذوه، وال قطعية مـع  
طلب األخرم الشهادة وحتققها، وكذا يف حديث ابن مسعود عن النيب صـلى اهللا عليـه   

أصحابه ويعلم ما عليه يف االهنزام وما عليه يف الرجوع فرجع وسلم، يف الرجل الذي ينهزم 
حىت يهريق دمه، فأي مصلحة يف الرجوع إال طلب الشهادة، وكيف تكون كليـة هنـا   

 د النيب صلى اهللا عليه وسـلم  وضرورية وقطعية، كذا يف قصة أنس بن النضر، وقد كان يِع
وكان منه االنغماس ملا انكشـف   لئن شهد مشهدا لريين اهللا ما يصنع -ومل يشهد بدرا-

املسلمون، ومل تكن املصلحة كذلك، وكذا يف قصة سرية عاصم بن ثابت األنصاري ملا أىب 
  . ول يف ذمة الكافر وقتل، مل تكن املصلحة كلية ضرورية قطعيةرتال

و منه يتبني أن هذا الشرط ال دليل عليه، بل الدليل خبالفه وحنن متعبدون بالدليل الثابـت  
  .لكتاب والسنةبا
  

  ردّ الشّبْهَة اخلامِسة
  .القول بأن العمليات االستشهادية حتتاج إلذن أمري أكرب: الشبهة

  

أن العمليات فرع عن أعمال اجلهاد، وما يصدق عليه يصدق عليها، وقد تكلـم  : اجلواب
سط، كثري من أهل العلم مبسألة الغزو بغري إذن إمام، ودللوا على ذلك، وليس املقام مقام ب

  ): 4/242( ولكن نكتفي بكالم لإلمام الشافعي األم
وإذا غزا املسلمون بالد احلرب فسرت سرية كثرية أو قليلة بإذن اإلمام أو بغري إذنه فسواء (

ولكين أستحب أن ال خيرجوا إال بإذن اإلمام خلصال منها أن اإلمام يغين عن املسألة ويأتيه 
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بالسرية حيث يرجو قوهتا ويكفها حيث خياف هلكتـها  من اخلرب ما ال تعرفه العامة فيقدم 
وإن أمجع ألمر الناس أن يكون ذلك بأمر اإلمام وإن ذلك أبعد من الضـيعة ألهنـم قـد    
يسريون بغري إذن اإلمام فريحل وال يقيم عليهم فيتلفون إذا انفردوا يف بالد العدو ويسريون 

م ولو علم مكاهنم أعاهنم وأما أن يكون وال يعلم فريى اإلمام الغارة يف ناحيتهم فال يعينه
ذلك حيرم عليهم فال أعلمه حيرم وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر اجلنة فقال 
له رجل من األنصار إن قتلت صابرا حمتسبا قال فلك اجلنة قال فانغمس يف مجاعة العـدو  

لى اهللا عليه وسـلم مث  فقتلوه وألقى رجل من األنصار درعا كانت عليه حني ذكر النيب ص
انغمس يف العدو فقتلوه بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأن رجال من األنصـار  
ختلف عن أصحابه ببئر معونة فرأى الطري عكوفا على مقتلة أصحابه فقال لعمرو بن أميـة  

رجع سأتقدم إىل هؤالء العدو فيقتلوين وال أختلف عن مشهد قتل فيه أصحابنا ففعل فقتل ف
عمرو بن أمية فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال فيه قوال حسنا ويقـال فقـال   
لعمرو فهال تقدمت فقاتلت حىت تقتل فإذا حل الرجل املنفرد أن يتقدم علـى اجلماعـة   
األغلب عنده وعند من رآه أهنا ستقتله بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـد رآه  

  . )كان هذا أكثر مما يف انفراد الرجل والرجال بغري إذن اإلمام حيث ال يرى وال يأمن
  

  ردّ الشّبْهَة السّادسَة
قتل األبرياء من النسـاء  أن العمليات االستشهادية يف بعض األحيان، تستهدف : الشبهة

  .واألطفال والشيوخ
  

  : جلوابا
م استقالالً، إال مـن  ليعلم أن مما جاء به ديننا احلنيف عدم جواز قتل هؤالء وقصده: أوالً

كان له رأي ومشورة ومشاركة يف احلرب حىت لو كان طاعنا يف السن أو كانت امـرأة،  
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أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  (ففي حديث سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال 
  .52..)بقتل أربعة وامرأتني

سول اهللا صلى اهللا عليـه  وهاتان املرأتان جاريتان لعبد اهللا بن خطل، كانتا تغنيان بسب ر
وذكر ابن حبيب أنه أمر بقتل هند بنت عتبة وفرتنة وسارة فقتلتا وأسلمت هنـد،  . وسلم

أمنها النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد أن استؤمن هلا، فبقيت  ..وذكر ابن إسحاق أن سارة
  ...حىت أوطأها رجل فرسا يف زمن عمر بن اخلطاب باألبطح فقتلها

نت تغين بسب الرسول صلى اهللا عليه وسلم فكيف مبن أضـافت إىل  هذا يف حق من كا
ذلك املشاركة بالتصويت بإقرار جمازر املسلمني وقامت بتصدير اخلزي والدعارة لإلسالم 

وأجرت نفسها من أجل ذلك وكان هلا القدح املعلى يف إفسـاد املسـلمني   .. واملسلمني
  !!؟؟..وصدهم عن دينهم

  : حديثتعليقا على ) 7/299( لىقال ابن حزم يف احمللذا 
 ابـن عرضت يوم قريظة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان من أنبت قتل، قال (

 والوهذا عموم من النيب صلى اهللا عليه وسلم، مل يستبق منهم عسـيفا وال تـاجرا   : حزم
  .)فالحا وال شيخا كبريا وهذا إمجاع صحيح منه

وكان هدية أنه إذا صاحل قوما، فـنقض  (: )3/136(املعاد  زاد يفرمحه اهللا  القيمقال ابن و
بعضهم عهده وصلحه وأقرهم الباقون ورضوا به، غزا اجلميع، وجعلهم كلهم ناقضـني،  

  .)كما فعل بقريظة والنضري وبين قينقاع وكما فعل يف أهل مكة فهذه سنته يف أهل العهد
  

نساء واألطفال والشيوخ إن كـانوا غـري   مما اتفق عليه أهل العلم قاطبة جواز قتل ال: ثانياً
متميزين حبيث يصعب متييزهم عن غريهم، خصوصاً إذا كان اجملاهدون يريـدون مباغتـة   

أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان (باب : العدو بياتاً أو غريه، فقد بوب البخاري باباً فقال

                                                 
  ).2308(وأبو داوود ) 3999(رواه النسائي  - 52
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 البيـات مـن غـري    جواز قتل النساء والصبيان يف: (، وقال اإلمام مسلم باب)والذراري
  ).تعمد

قلت يا رسول اهللا إنا نصيب : وعن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي اهللا عنهما قال
ويف رواية أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم  ) هم منهم: (يف البيات من ذراري املشركني قال

  .53)همهم من آبائ: (لو أن خيال أغارت من الليل فأصابت من أبناء املشركني قال: قيل له
عن البيت  اهللا صلى اهللا عليه وسلموغريه يف قصة احلديبية عندما ُصد رسول  54وعند أمحد

أشريوا علي أترون أن منيل علـى ذراري هـؤالء   ( صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا 
الذين أعانوهم فنصيبهم فإن قعدوا قعدوا موتورين حمزونني وإن جنوا تكن عنقا قطعهـا  

  : ، فقام أبو بكر رضي اهللا عنه فقـال )؟نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه اهللا أم ترون أنا
: يا رسول اهللا إنا مل نأت لقتال أحد ولكن من حال بيننا وبني البيت قاتلناه، فقال الـنيب 

، وحاشا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يستشري أصحابه فيما حـرم اهللا  )فروحوا إذا(
  . فيما أباح اهللا لهعليه، بل ال يستشريهم إال
فإن قيل قد هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن قتـل  (): 9/230(وقال ابن قدامة يف املغين 

. أما أن يتعمد قتلهم، فال: قال أمحد. هذا حممول على التعمد لقتلهم: قلنا. النساء والذرية
لنساء حـني  ألن هنيه عن قتل ا; وحديث الصعب بن جثامة بعد هنيه عن قتل النساء: قال

وعلى أن اجلمع بينهما ممكن، حيمل النهي على التعمد، واإلباحة . بعث إىل ابن أيب احلقيق
  ).انتهى.على ما عداه

هذا ما تيسر رده من الشبهات مما هو سائغ معترب لوروده عن بعض أهل العلم وأما غريه  
احلق ووقف عليه  فال يستحق تسويد الصفحات وتكثري الكالم وما سبق فيه تبصرة ملن رام

  .وباهللا التوفيق

                                                 
  .وغريمها) 3282(ومسلم ) 2197(البخاري  - 53
  . هما اآلخرعن املسور بن خمرمة و مروان بن احلكم يصدق كل من) 18166(رواه أمحد  - 54
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  كَلِمَةٌ َأخِْريَةٌ 

هذا ما تيسر حبثه يف مسألة العمليات االستشهادية، الطارئة احلادثة يف زماننا، وقد اتضح لنا 
واحدة قد أخذت حكمها عند السلف : تنيخالل البحث أن هلذه العمليات صورتني حقيقّي
الف بني أهل زماننا، وبعد حبث الفرق بـني  ومجهور أهل العلم، واألخرى ما جرى به اخل

وصرنا إىل القياس اجللي الواضح بني املسـألتني، فأخـذت   , الصورتني ترجح عندنا عدمه
، )االنغماس بااللتحـام (حكم الصورة األوىل ) االنغماس بالتلغيم والتفخيخ(الثانية  ةالصور

صحابة والقياس وشرع مـن  مث دللنا على كل من الصورتني بأدلة الكتاب والسنة وآثار ال
قبلنا، وأتبعنا ذلك بفصل ألقوال أهل العلم يف املسألة، ورأي أهل الثغور، مث رددنا بعـض  

  .الشبهات اليت عورضت هبا العمليات
  

و طالب احلق يقف على الدليل، ويسر به، وال يثنيه عن قبوله والرضا به ما زين من اآلراء، 
  .ل العلم يستدل له ال يستدل بهكالم أه:  ولو كثر هبرجها والقاعدة

  

فقيل أن العمليات ال تنكأ يف عدو اهللا، وقد ذكرنا طرفا مما عاينه أهل اجلهاد والنكاية من 
آثارها، وقيل أن فيها تغرير بالنفس وتعريضها للهالك، وشهدت عني البصرية مبا ذكرنا من 

هذا االنغماس املشروع ضحك الرب ملن انغمس حىت يهريق دمه، طالبا للشهادة، وقيل أن 
غري االنغماس الذي نراه يف زماننا، وبينا باألدلة أن االنغماس كان يف أرض املعركة، كما 
يف قصة ابن احلمام، وقصة أنس بن النضر، وكان يف أرض ال حتشد فيها اجليوش، كما يف 
ه قصة سرية عاصم بن ثابت، وأن رسول اهللا كان يرسل الرجل سرية وحده، وقيل إن هذ

العمليات ظهرت مفسدهتا، ونقول املفسدة العظمى حالّة ببالد املسلمني بتسلط املرتـدين  
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على األمة، وحتكم األجنيب الشرقي والغريب مبقدراهتا، والعبث بدينها وعرضها، وحماربـة  
أهل احلق فيها وطمس دعوهتم، وإطفاء نورها، ومنع أهل اجلهاد من التصدي هلذا الظلـم  

ملسلمني، مث يقال إن العمليات مفسدة، ويلزمه أن اجلهاد مفسدة، ويلزمها الذي حل ببالد ا
ألن ال نقارع عدوا مرتدا كان أو أصليا، ويلزمه أن يزداد ضعفنا وتزداد قـوة عـدونا،   

  .وعندها مىت حيلو للمثبطني أن يرفعوا راية أو يطلقوا صرخة؟
يـف بضـعف فـوق هـذا     فإن كانوا هبذا الضعف الذي يعيشونه قد مخلوا وجبنوا، فك

  .الضعف؟
ونقول إن هذه العمليات فرد من أفراد اجلهاد، الذي قلّ ناصروه يف زماننا وعزف عنه أهل 
اإلسالم حبا للدنيا وكراهية للموت، ففي غربة اجلهاد وأهله وقلة ذات يده، وتغطرس اآللة 

ا يد اجلهـاد  العسكرية املتفرعنة يف الشرق والغرب، تكون هذه العمليات وسيلة تطول هب
  .واملشقة جتلب التيسري ،أهل الكفر والعناد، وتوسع عليهم يف الضيق وتيسر هلم يف العسر

  

وآخرا فهذا جهد املقل، وما عرضته يف هذه الصفحات هو اجتهاد بالقدر املمكن اقتضـاه  
النظر يف املسائل والدالئل، واحلق تتسع له صدورنا وهو غاية من أسلم وجهـه هللا وهـو   

فما كان من حق فيما كتبت فمن اهللا وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن  حمسن،
  .الشيطان

  
  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
  وصلى اهللا وسلم على النبي األمي

  وعلى آله وصحبه وسلم 
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