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 : السؤال

 فرح والرسور بمثل إىل أهل العلم والدين حفظهم اهللا ورعاهم وسدد عىل طريق احلق خطاهم؛ هل جيوز ال

 وإظهار الشامتة ) م ٢٠٠٩ أواخر شهر أكتوبر من هذا العام ( هذه التفجريات التي وقعت يف سوق بيشاور

ون بشأن طون يف أمرِ الدين مهتمّ ار وعموم الناس ، عىل أساسِ أهنم مفرّ قني والتجّ  باملترضرين هبا من املتسوّ

يشهم فقط وتاركون للجهاد وخاذلون للمج  اهدين ومقيمون حتت سلطان احلكومة املرتدة ال دنياهم وعَ

 يبالون بيشء من ذلك؟ بيّنوا لنا وجهَ احلق يف هذه املسألة وفقكم اهللا وأثابكم وجزاكم عنا وعن املسلمني

 . خريَ اجلزاء

 : اجلواب

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا وآله وصحبه ومن اهتد هبداه

 ، وال ) كاملذكورة التي وقعت يف سوق بيشاور ( فإنه ال جيوز الفرحُ والرسورُ بمثلِ هذه التفجريات : عد وب

 جيوز إظهارُ الشامتة بالناس املترضرين هبا والواقعةِ فيهم ويف بلدهم وسوقهم، بل جيبُ اإلنكارُ عليها

نْ يؤمن واعتقادُ أهنا فسادٌ وباطلٌ وظلمٌ وعدوانٌ وخروج عن الرشيعة اإلسال  مية املطهرة، وأنه ال يفعلُها مَ

 باهللا واليوم اآلخر، فضال عن جماهدٍ يف سبيل اهللا، بل إن كان ثمتَ يشء مرشوعٌ نحوها من املشاعر

نَ املسلمُ من ذلك وهيتمَّ فَ هلا، وإنا هللا وإنا إليه راجعون ) يصيبَهُ اهلمُّ ( واألحاسيس فهو أن حيزَ  . ويأسَ

 : التوفيق رشحُ هذا اجلواب وباهللا

 أما عدمُ جوازِ الفرحِ والرسورِ هبا فألهنا فسادٌ وباطلٌ وظلمٌ وعدوانٌ وخروجٌ عن رشيعة اإلسالم كام قلنا،

هُ الرشعيّ َّ بيشء هذا وصفُ حَ ويُرسَ  . ومعلومٌ بطريق القطع أنه ال جيوز للمسلم أن يفرَ

حُ ويرسُّ بذلك، وهو اخلريُ والصالحُ فإن املسلم حيب ما حيبُّهُ اهللا ورسوله صىل اهللا عليه وآله و  سلم، ويفرَ
هُ أضدادَ ذلك من الرشِّ والفسادِ والظلمِ والعدوانِ ، ويكرَ  والربُّ والعدلُ واإلحسانُ واهلُد واحلقُّ واملعروفُ

، وإال كان منافقاً  والضالل والباطل واملنكر، وال يكون اإلنسانُ مؤمناً إال بذلك، هذا رشطُ اإليامن الرشعيّ

. كافراً يف الباطن، والعياذ باهللا
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، ودينُ اإلسالم قائم عىل ذلك، فإن اإلسالم هو اً ومعنىً  والقرآن والسنة مملوءان بالدالالت عىل ذلك نصّ

 االستسالمُ هللا عز وجل باطناً وظاهراً، وهو العبودية التامة للبارئ سبحانه وتعاىل، التي مبناها عىل كامل

بِ لالنقياد ألمره سبحانه، ومتابعة رسوله صىل اهللا عليه احلب له عز وجل مع كامل  الذلّ واخلضوع، املوجِ

 . وسلم

، طُهُ خَ هُ ويَسْ هُ ويكرهُ بغِضُ تُهُ ويُ ، وهو يعلَمُ أن اهللا ال حيبُّه وال يرضاه، بل يمقُ حَ بيشء وأحبَّهُ ورضيَهُ ن فرِ  فمَ

 نوعَ خروجٍ عن عبوديته، وهذا اخلروج فيه له تعاىل، وخرج " مبدأ االستسالمِ " فقد عىص اهللا، وناقَضَ

؛ فقد يكون معصيةً  وقد يكون كفراً ونفاقاً، وحيتاجُ هذا إىل بسطٍ ال يسعه هذا اجلواب، ) غريَ كفرٍ ( تفصيلٌ

 . لكن نشريُ إىل يشءٍ منه

رُ به طَ ما حيبُّهُ اهللاُ ويرضاه ويأمُ خِ ه وسَ ن كرِ  . وهكذا مَ

ع يف اإلنسانِ أنه يك هُ اليشءَ ألنّهُ يعلم أن اهللا يكرهه، فهو موافقٌ لربّه يف ذلك مستسلمٌ له من لكن قد جيتَمِ  رَ

 يفعلُ ذلك اليشءَ ويلتذُّ به، وهذا درجاتٌ متفاوتة بحسب قوةِ ثبوتِ ) اإلنسانُ نفسه ( هذا الوجه، ثم هو

، وإن كان غري قطعيّ فبحسبِ  غلبة الظن يف كون اليشء مكروهاً هللا عز وجل، فإن كان قطعياً فهو درجةٌ

 . ثبوته

 سواءٌ كان ( وهو يف كل ذلك بحسبِ حكمِ اهللا فيه، إن كان اهللاُ عز وجل حكمَ يف رشيعته بأن هذا الفعلَ

ف ذلك من األدلة الرشعية ) فعالً قلبياً أو من أفعال اجلوارح ، ويُعرَ ، أو حكم بأنه معصيةٌ غريُ كفرٍ  كفرٌ

 . التفصيلية

بغضه اهللا تعاىل ومثالُ األولِ املسلمُ الذي يرش بَ اخلمرِ والزنى حرامٌ يُ  ب اخلمر أو يزين، وهو يعلَمُ أن رشُ

هُ هُ ونَكارته، ولكنه يريدُ بحَ  ويسخطه وينهى عنه وال يرضاه، وهو يفعل هذا الفعلَ القبيحَ وهو يعرف قُ

هُ فيه، فانفكت املحب " حيوانية " ويلتذُّ به وحيبه حمبة غريزية  ة يف حقه، فنجا من غريَ رشعية، وغلبته شهوتُ

 ال يزين " : ، وهذا هو الذي قال فيه النبي صىل اهللا عليه وسلم ) مرتكبٌ لكبرية ( الكفر، لكنه عىل خطرٍ عظيم

، وال يرشبُ اخلمرَ حنيَ يرشهبا وهو مؤمنٌ  فنفى عنه حنيَ الفعلِ وصفَ " الزاين حني يزين وهو مؤمنٌ

قٌ بذلك ما مل اإليامن، لكنه ليس بكافرٍ هبذا الفعلِ بإمجاع أ  هل السنة خالفاً للخوارج املارقني، بل هو فاسِ

مِ اهللاُ عز وجل بأن مرتكب هذه األفعال كافرٌ خارج عن عةِ رمحة اهللا تعاىل ولطفه أن مل حيكُ ، وهذا من سَ يتبْ
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 ، ولو شاءَ عز وجل لفعل، فاللهم لك احلمد والثناء احلسن عىل سعة رمحتك وعظيم ) اإلسالم ( دينه

 . فضلك

 أو ) السيجارة ( ومثال الثاين مرتكبُ الصغرية من الصغائرِ مما هو من باب الشهوات، كمن يرشبُ الدخانَ

 ويلتذُّ هبا، وهو عارفٌ بحرمتها، أو هو مرتددٌ يف االقتناع ) املوسيقى ( يستمع إىل األحلان املطربة املحرمة

 . بحرمتها لوجود شبهةِ يف ذلك عنده مثال

 . وقس عىل هذا

مَ اهللا بأنه كفرٌ ومثالُ م  أن حيبَّ اإلنسانُ أعداءَ اهللا من الكفارِ كاليهود والنصار واهلندوسِ : ا حكَ

، أو شأنُهُ أن يكون معلوماً من مثله، حيب دينهم وما هم عليه، م معلومٌ هُ  والبوذيني وما شاهبهم ممن كفرُ

، أو شي بغِضُ رشيعةَ اهللا عىل وجه اإلمجالِ هَ ويُ ه، ويرىض به، أو يكرَ هُ من رشيعة اهللا وحكمِ  ئاً منها معلوماً كونُ

رُ بذلك  . فإن هذا اإلنسانَ يكفُ

ُمْ { : قال اهللا تعاىل هلَ امَ بَطَ أَعْ أَحْ لَ اهللاَُّ فَ زَ ا أَنْ وا مَ هُ رِ ُمْ كَ ُمْ ذَلِكَ بِأَهنَّ هلَ امَ لَّ أَعْ أَضَ ُمْ وَ ا هلَ سً تَعْ وا فَ رُ فَ ينَ كَ ذِ الَّ  } وَ

 ] ٩ ، ٨ / حممد [

ُمْ إِنَّ { : وقال لِكَ بِأَهنَّ ُمْ ذَ ىلَ هلَ أَمْ ُمْ وَ لَ هلَ وَّ انُ سَ يْطَ  الشَّ ُدَ ُمُ اهلْ َ هلَ بَنيَّ ا تَ دِ مَ عْ نْ بَ مْ مِ هِ ارِ بَ ىلَ أَدْ وا عَ دُّ تَ ينَ ارْ ذِ  الَّ

َ لَمُ إِرسْ عْ اهللاَُّ يَ رِ وَ َمْ مْ يفِ بَعْضِ األْ كُ نُطِيعُ لَ اهللاَُّ سَ زَّ ا نَ وا مَ هُ رِ ينَ كَ وا لِلَّذِ الُ ةُ قَ ئِكَ مُ املَْالَ تْهُ فَّ ا تَوَ يْفَ إِذَ مْ فَكَ هُ  ارَ

ُمْ هلَ امَ بَطَ أَعْ أَحْ انَهُ فَ وَ ضْ وا رِ هُ رِ كَ طَ اهللاََّ وَ خَ ا أَسْ وا مَ بَعُ ُمُ اتَّ لِكَ بِأَهنَّ مْ ذَ هُ ارَ بَ أَدْ مْ وَ هُ وهَ جُ بُونَ وُ ِ  } يَرضْ

 ] ٢٨ - ٢٥ / حممد [

بغَضُ ( وقد يقع لبعضِ الناسِ تأويلٌ يف املحابِّ واملباغِضِ َبُّ وما يُ  ، كمن يظن أن فالناً املسلم املعنيَّ ) ما حيُ

حُ ويُرسُّ بموته العتقاده أنه فاسقٌ فاجرٌ مستحق للقتل، وقد يكون كذلك يف نفس األمر  يستحق القتل فيفرَ

رٍ يف عموم املسلمني ومجلتهم ) يف احلقيقة ( ، لكن هذا غريُ متصوَّ  من وقد ال يكون، فهذا يف الشخص املعنيَّ

 ونساؤهم وشيوخهم وفضالؤهم ومجيعُ مستوياهتم، ) أطفاهلم ( مستوري احلال ومجاعاهتم بام فيهم ذرارهيم

ح ويُرسَّ مؤمنٌ بقتلهم وهالكهم وتدمريهم مجلةً .! فال يمكنُ أن يفرَ
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بْكُ { : وقد أخرب اهللا عن حال املنافقني بأهنم إِنْ تُصِ مْ وَ هُ ؤْ نَةٌ تَسُ سَ مْ حَ كُ سْ ْسَ ا إِنْ متَ َ وا هبِ حُ رَ فْ يِّئَةٌ يَ  آل [ } مْ سَ

 ] ١٢٠ / عمران

مْ { : وقال هُ ا وَ وْ لَّ تَوَ يَ بْلُ وَ نْ قَ ا مِ نَ رَ ا أَمْ نَ ذْ دْ أَخَ وا قَ ولُ قُ يبَةٌ يَ صِ بْكَ مُ إِنْ تُصِ مْ وَ هُ ؤْ نَةٌ تَسُ سَ بْكَ حَ  إِنْ تُصِ

ونَ حُ  ] ٥٠ / التوبة [ } فَرِ

 اهللا عليه وسلم واملسلمني من اآلالم والشدائد، يفرحون بام يصيبُ النبيَّ صىل : فهذه صفةُ املنافقني

ون ملا ينالُ املسلمني من اخلري  . ويستاءون ويغتمّ

 يف أن املشاعر واألحاسيس والوجدانات كثريٌ منها داخلٌ حتت التكليف، فهي أفعالٌ قلبية من أفعال : فصلٌ
رُ اإلنسانُ عىل املكلفني التي يتعلق هبا خطاب اهللا تعاىل بالطلب، إال ما كانَ منها جِ يّاً طبيعيّاً، ال يقدِ  بِلِّ

ه، كام قال النبي صىل اهللا عليه التحكم فيه، وال طاقة له به  ، كامليل الطبيعيّ يف حمبة األهل والولدِ ونحوِ

م بني األزواج سْ مي فيام أملك فال تلمني فيام ال أملِك " وسلم يف حديث القَ  ، وقد قال اهللا " اللهم هذا قَسْ

ها { : تعاىل لنا ما ال طاقة لنا به { : وقال } ال يكلفُ اهللا نفساً إال وسعَ  . } ربنا وال حتمّ

 إال ما ستثني من – فالفرح والرسور وما قارهبا، وأضدادها من اهلم واحلزن واألسف، والوجد، وغري ذلك

م الطبيعيّ سْ  : قاعدة جامعة هي أفعالٌ قلبية ينبغي أن ختضع حلكم اهللا تعاىل، وهي يف مجلتها راجعةٌ إىل - القِ

 . احلب والبغض

 فعىل املسلم أن تكون مشاعره وأحاسيسه خاضعة للرشع منضبطة به، حيب ما حيب اهللا ويفرح ويرس به

 . وهكذا . ويأنس ويرتاح إليه، ويكره ما يكرهه اهللا وحيزن منه ويأسف وهيتم

نظَر يف مواضعها من  كتب أهل العلم، وإنام أشري هنا لكن يف كل ذلك تفاصيل دلت عليها األدلة الرشعية تُ

 : إىل يشءٍ منها

 : فأما الفرح والرسور

لِكَ { : فقد أمر اهللا سبحانه وتعاىل عباده بأن يفرحوا بفضله ورمحته، قال اهللا تعاىل بِذَ َتِهِ فَ محْ بِرَ لِ اهللاَِّ وَ ضْ لْ بِفَ  قُ

ونَ عُ ْمَ َّا جيَ ٌ ممِ ريْ وَ خَ وا هُ حُ رَ يَفْ لْ  هو من فضلِ اهللا ورمحته وإحسانه ولطفه وهدايته ، فكل ما ] ٥٨ / يونس [ } فَ

، ومعنى وتوفيقه، من النعم واملنن واألفضال الربانية الدينية واألخروية، فهو مما ينبغي أن يفرح به العبدُ



 ] ٦ [ .......................... سؤال وجواب حول تفجريات أسواق بيشاور؟ | النصح واإلشفاق يف الكالم عىل تفجريات األسواق

 حفظه اهللا ] عطية اهللا [ بقلم فضيلة الشيخ .........................................................................................................

 . الفرح هنا رسورُ القلبِ هبا املقتيض لشكرِ اهللا عليها بأركانِ الشكر؛ القلبيّ واللساين وباجلوارح

 : أغلبُ ما ورد لفظُ الفرح يف لسان الرشع ويف لغة الكتاب العزيز يف سياق الذم، كقوله تعاىل : قال العلامءُ

مْ { ا هُ إِذَ تَةً فَ مْ بَغْ نَاهُ ذْ وا بِامَ أُوتُوا أَخَ حُ ا فَرِ تَّى إِذَ ءٍ حَ ْ لِّ يشَ ابَ كُ بْوَ مْ أَ يْهِ لَ نَا عَ تَحْ وا بِهِ فَ رُ كِّ ا ذُ وا مَ لَامَّ نَسُ  فَ

ونَ بْلِسُ نْ { : وقوله ] ٤٤ / نعام األ [ } مُ ا مِ نَ رَ ا أَمْ نَ ذْ دْ أَخَ وا قَ ولُ قُ يبَةٌ يَ صِ بْكَ مُ إِنْ تُصِ مْ وَ هُ ؤْ نَةٌ تَسُ سَ بْكَ حَ  إِنْ تُصِ

ونَ حُ مْ فَرِ هُ ا وَ وْ لَّ تَوَ يَ بْلُ وَ نَ { : وقوله ] ٥٠ / التوبة [ } قَ يْنَاهُ مِ آَتَ مْ وَ يْهِ لَ ى عَ بَغَ ى فَ وسَ مِ مُ وْ نْ قَ انَ مِ ونَ كَ ارُ  إِنَّ قَ

ِبُّ حْ إِنَّ اهللاََّ الَ حيُ رَ هُ الَ تَفْ مُ وْ هُ قَ الَ لَ ةِ إِذْ قَ وَّ قُ بَةِ أُويلِ الْ صْ عُ تَنُوءُ بِالْ هُ لَ َ احتِ فَ ا إِنَّ مَ نُوزِ مَ كُ  الْ

نيَ حِ رِ فَ اهِ { : وقوله ] ٧٦ / القصص [ } الْ َ وا أَنْ جيُ هُ رِ كَ ولِ اهللاَِّ وَ سُ فَ رَ الَ مْ خِ هِ دِ عَ قْ ونَ بِمَ فُ لَّ حَ املُْخَ رِ وا فَ دُ

انُوا وْ كَ ا لَ ر  دُّ حَ نَّمَ أَشَ هَ ارُ جَ لْ نَ َرِّ قُ وا يفِ احلْ رُ نْفِ وا الَ تَ الُ قَ بِيلِ اهللاَِّ وَ مْ يفِ سَ هِ سِ أَنْفُ مْ وَ اهلِِ وَ  بِأَمْ

ونَ هُ قَ فْ نْهُ إِنَّ { : وقوله ] ٨١ / التوبة [ } يَ ا مِ نَاهَ عْ زَ َةً ثُمَّ نَ محْ نَّا رَ انَ مِ نْسَ ِ نَا اإلْ قْ ئِنْ أَذَ لَ نَاهُ وَ قْ ذَ ئِنْ أَ لَ ورٌ وَ فُ يَئُوسٌ كَ  هُ لَ
َاتِ احلِ لُوا الصَّ مِ عَ وا وَ ُ ربَ ينَ صَ ذِ ورٌ إِالَّ الَّ حٌ فَخُ رِ فَ نِّي إِنَّهُ لَ يِّئَاتُ عَ بَ السَّ هَ نَّ ذَ ولَ يَقُ تْهُ لَ سَّ اءَ مَ َّ دَ رضَ عْ ءَ بَ امَ  نَعْ

بِريٌ رٌ كَ أَجْ ةٌ وَ رَ فِ غْ ُمْ مَ ئِكَ هلَ َيَاةِ { : وقوله ] ١١ - ٩ / هود [ } أُولَ وا بِاحلْ حُ فَرِ رُ وَ دِ قْ يَ اءُ وَ شَ قَ ملَِنْ يَ زْ طُ الرِّ بْسُ  اهللاَُّ يَ

تَاعٌ ةِ إِالَّ مَ رَ َخِ يَا يفِ اآلْ نْ َيَاةُ الدُّ ا احلْ مَ يَا وَ نْ وا بِامَ { : وقوله ] ٢٦ / الرعد [ } الدُّ حُ رَ الَ تَفْ مْ وَ اتَكُ ا فَ ىلَ مَ ا عَ وْ أْسَ يْالَ تَ  لِكَ

اهللاَُّ الَ مْ وَ اكُ ورٍ آَتَ ْتَالٍ فَخُ لَّ خمُ ِبُّ كُ  ]. ٢٣ / احلديد [ } حيُ

ب والغرور والكِرب، أو الفرح بام جْ  وهو يف عامة هذه اآليات الكريامت ونحوها الفرحُ املطغي املؤدي إىل العُ

حَ به املؤمنُ فرَ  . ال ينبغي أن يَ

هِ ه املؤمنني عىل الكافرين، أو نرصِ  األقلَّ رشاً واألقربَ إىل ومن الفرح املحمود الفرحُ بنرص اهللا عبادَ

اً، كقوله ِ اهللاَِّ { : املسلمني من الكفار عىل غريهم ممن هو أشدُّ بُعداً وأكثرُ رشّ نُونَ بِنَرصْ مِ حُ املُْؤْ رَ فْ ئِذٍ يَ مَ وْ يَ  وَ

يمُ حِ يزُ الرَّ زِ عَ وَ الْ هُ اءُ وَ شَ نْ يَ ُ مَ نْرصُ  ] ٥ ، ٤ / الروم [ } يَ

 . رواه الرتمذي وغريه " ته حسنته، وساءته سيئتُهُ فهو املؤمن من رسّ " : وقال النبي صىل اهللا عليه وسلم

، فإنه أكثر ما وردَ يف القرآن مسلطاً عليه النهيُ أو النفي وشبهه، وليس يف  وأما احلزن واألسى ومثله األسفُ

 وختفيفاً الكتاب والسنة أمرٌ به يف حالٍ من األحوال، وإنام غايتُهُ أن يكون مباحاً مأذوناً فيه لطفاً من اهللا

، وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم  . وتيسرياً، ومما يكون من النوعِ الطبيعيّ اجلبيلّ

: اضع عديدة من القرآن فقال تعاىل وجل رسوله صىل اهللا عليه وسلم واملؤمنني عن احلزن يف مو وهنى اهللا عز
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نْ عَ { زَ ْ الَ حتَ كَ إِالَّ بِاهللاَِّ وَ ُ ربْ ا صَ مَ ْ وَ ربِ اصْ ونَ وَ رُ كُ مْ َّا يَ يْقٍ ممِ الَ تَكُ يفِ ضَ مْ وَ يْهِ  ] ١٢٧ / النحل [ } لَ

نِنيَ { مِ ؤْ كَ لِلْمُ نَاحَ ضْ جَ فِ اخْ مْ وَ يْهِ لَ نْ عَ زَ ْ الَ حتَ مْ وَ نْهُ ا مِ اجً وَ نَا بِهِ أَزْ تَّعْ ا مَ يْنَيْكَ إِىلَ مَ نَّ عَ ُدَّ  ] ٨٨ / احلجر [ } الَ متَ

} َ تُمُ األْ أَنْ نُوا وَ زَ ْ الَ حتَ ِنُوا وَ الَ هتَ نِنيَ وَ مِ ؤْ نْتُمْ مُ نَ إِنْ كُ لَوْ  ] ١٣٩ / آل عمران [ } عْ

ن الذين آمنوا ْزِ نَ { : كقوله تعاىل : وأخربَ عزّ وجل أن الشيطان يريد أن حيُ زُ انِ لِيَحْ يْطَ نَ الشَّ  مِ وَ  إِنَّامَ النَّجْ

نُوا ينَ ءامَ ذِ  ورؤيا " : بعضِ أقسامها ، وكذا يف الرؤيا؛ قال النبي صىل اهللا عليه وسلم يف ] ١٠ : املجادلة [ } الَّ

 . واحلديث يف صحيح مسلم " حتزينٌ من الشيطان

دُ إىل أسبابِ ذهاب اهلمّ  وكان النبيّ صىل اهللا عليه وآله وسلم يكثِرُ من االستعاذة من اهلمّ واحلزن، ويُرشِ

 . وجالئه، واألحاديث يف ذلك معروفة مشهورة

، أدلةٌ منها قولُ وفعلُ النبيّ صىل اهللا عليه وسلم والذي يدل عىل جوازه وإباحته، كحالةٍ برشية طبيعيةٍ ةٍ  سويّ

 . يف قصة وفاة ولده إبراهيم عليه السالم

 دخلنا مع رسول اهللا صىل : يف الصحيحني والسنن، واللفظ للبخاري، عن أنس بن مالك ريض اهللا عنه قال

 ذ رسولُ اهللا صىل اهللا عليه وسلم اهللا عليه وسلم عىل أيب سيف القني وكان ظئراً إلبراهيم عليه السالم فأخ

 إبراهيم فقبّله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيمُ جيودُ بنفسه، فجعلتْ عينا رسولِ اهللا صىل اهللا عليه

، فقال له عبدُ الرمحن بنُ عوف ريض اهللا عنه فانِ  يا ابن عوف إهنا : فقال ! وأنت يا رسولَ اهللا؟ : وسلم تذرِ

، ثم أتبعها بأ نُ وال نقول إال ما يرىض : خر، فقال صىل اهللا عليه وسلم رمحةٌ عُ والقلبَ حيزَ  إن العنيَ تدمَ

 . ربنَّا وإنا بفراقك يا إبراهيمُ ملحزونون

نِي { : ومنها ما ذكره اهللا عز وجل من قصة يعقوبَ عليه السالم وحزنه عىل يوسفَ قال تعاىل نُ زُ يَحْ الَ إِينِّ لَ  قَ

بُوا بِهِ وَ هَ ذْ افِلُونَ أَنْ تَ نْهُ غَ تُمْ عَ أَنْ ئْبُ وَ هُ الذِّ لَ أْكُ افُ أَنْ يَ تْ { : وقال سبحانه ] ١٣ / يوسف [ } أَخَ لَ وَّ الَ بَلْ سَ  قَ

مْ نْهُ ىلَّ عَ تَوَ َكِيمُ وَ لِيمُ احلْ عَ وَ الْ هُ هُ ا إِنَّ ِيعً ِمْ مجَ أْتِيَنِي هبِ ى اهللاَُّ أَنْ يَ سَ ِيلٌ عَ ٌ مجَ ربْ ا فَصَ رً مْ أَمْ كُ سُ مْ أَنْفُ كُ ى لَ فَ ا أَسَ الَ يَ قَ  وَ

نَ ونَ مِ ا أَوْ تَكُ ضً رَ ونَ حَ كُ تَّى تَ فَ حَ وسُ رُ يُ كُ أُ تَذْ تَ فْ وا تَاهللاَِّ تَ الُ ظِيمٌ قَ وَ كَ نِ فَهُ ُزْ نَ احلْ يْنَاهُ مِ تْ عَ يَضَّ ابْ فَ وَ ىلَ يُوسُ  عَ

نَ لَمُ مِ أَعْ ينِ إِىلَ اهللاَِّ وَ زْ حُ ثِّي وَ و بَ كُ الَ إِنَّامَ أَشْ َالِكِنيَ قَ ونَ اهلْ لَمُ عْ ا الَ تَ  ]. ٨٦ - ٨٣ / يوسف [ } اهللاَِّ مَ

هُ اهللا تعاىل عن نبيّه صىل اهللا عليه وسلم وعن بعض أصحابه ريض اهللا عنهم أهنم حزنوا، ومنها ما ذكرَ
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كَ { : وسكتَ النصُّ القرآين عنه، كقوله تعاىل ُمْ الَ يُ إِهنَّ ونَ فَ ولُ قُ ي يَ نُكَ الَّذِ زُ يَحْ لَمُ إِنَّهُ لَ دْ نَعْ كِنَّ قَ لَ بُونَكَ وَ  ذِّ

ونَ دُ ْحَ اتِ اهللاَِّ جيَ املِِنيَ بِآَيَ ىلَ { : وقوله تعاىل ] ٣٣ / األنعام [ } الظَّ الَ عَ ىضَ وَ ىلَ املَْرْ الَ عَ اءِ وَ فَ عَ ىلَ الضُّ يْسَ عَ  لَ
سِ ىلَ املُْحْ ا عَ ولِهِ مَ سُ رَ وا هللاَِِّ وَ حُ ا نَصَ جٌ إِذَ رَ ونَ حَ قُ نْفِ ا يُ ونَ مَ ِدُ ينَ الَ جيَ ذِ الَ الَّ يمٌ وَ حِ ورٌ رَ فُ اهللاَُّ غَ بِيلٍ وَ نْ سَ  نِنيَ مِ

ا أَالَّ نً زَ عِ حَ مْ نَ الدَّ يضُ مِ مْ تَفِ يُنُهُ أَعْ ا وَ وْ لَّ يْهِ تَوَ لَ مْ عَ ِلُكُ ا أَمحْ دُ مَ لْتَ الَ أَجِ مْ قُ لَهُ مِ كَ لِتَحْ ا أَتَوْ ا مَ ينَ إِذَ ذِ ىلَ الَّ  عَ

بِيلُ عَ ونَ إِنَّامَ السَّ قُ نْفِ ا يُ وا مَ ِدُ ىلَ جيَ بَعَ اهللاَُّ عَ طَ الِفِ وَ َوَ عَ اخلْ ونُوا مَ كُ وا بِأَنْ يَ ضُ نِيَاءُ رَ مْ أَغْ هُ تَأْذِنُونَكَ وَ سْ ينَ يَ ذِ  ىلَ الَّ

ونَ لَمُ عْ مْ الَ يَ ِمْ فَهُ لُوهبِ  ] ٩٣ - ٩١ / التوبة [ } قُ

، وحيتمل أن يؤخذ هذا من لُ إثباتُ قِسمٍ مستحبٍ من احلزن، كاحلزن واألسف لفوات طاعةٍ تَمَ  اآلية وحيُ
دُ استحبابُ إظهارِ قُّ التعبري عنه، وال يبعُ ، وهذا موضع يدِ  السابقة، وكحزن النَّدم عىل املعصية وهو توبةٌ

، فإن هذا أقربُ  قدرٍ من احلزنِ يف مثل هذه األحوال، وفيام يصيبُ املسلمني من مصائبَ وشدائد وكروبٍ

تِه، وأشبه مْ يِ النبيّ صىل اهللا عليه وسلم وسَ دْ  بكامل النفس واستقامتها، وأدنى للمواساةِ، واملواساةُ إىل هَ

 . من مكارم األخالق، واهللا أعلم

 فإن سأل : قال النحاس " : للعلامء توجيهاتٌ حلزن سيدنا يعقوبَ عليه السالم ذكرها القرطبي فقال : فائدة

ة حزن يعقوب صىل اهللا عليه وسلم وعىل نبينا فللعلامء يف هذا ثال  منها أن : ثة أجوبة قوم عن معنى شدّ

يٌّ خاف عىل دِينه ، فاشتدّ حزنه لذلك  يعقوب صىل اهللا عليه وسلم ملا علم أن يوسف صىل اهللا عليه وسلم حَ

نه من تعطّفٍ عىل [ ، ملا يتضمّ هُ راجعٌ إىل الدين، فهو حزنٌ عىل الدين وألجله، أي وذلك حممودٌ  أي فحزنُ
ةٍ للدين الدين ووالء له، وألنه سببٌ دافع إىل خريٍ  إنام حزن ألنه سلّمه إليهم صغرياً، فندم : وقيل !] . وغريَ

يَنُها هو أن احلزن ليس بمحظور . عىل ذلك ، والتفصيلُ بالتفريق بني [ واجلواب الثالث وهو أبْ  أي كلّه مجلةً

لْولة وشقّ الثياب، والكالم بام ال ينبغي ] الطبيعيّ وغريه أوىل  ي صىل اهللا عليه وقال النب . ، وإنام املحظور الوَ

زن القلب وال نقول ما يُسخط الربّ " : وسلم وَ { : وقد بنيّ اهللا جلّ وعزّ ذلك بقوله " تَدمع العني وحيَ هُ  فَ

ظِيمٌ ظْم الغيظ وهو إخفاؤه؛ فاملكظوم املسدود } كَ  أي مكظوم مملوء من احلزن ممسك عليه ال يبَثّه؛ ومنه كَ

 اهــ " عليه طريق حزنه

يه النهي عن احلزن يف توج : فائدة أخر : 

: املتحصل من كالم العلامء يف النهي عن احلزن أنه لوجهني
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هٌ إىل ما زاد عىل القسم الطبيعيّ اجلبيلّ منه، وهو ما كان لإلنسان طاقةٌ بضبطه والتحكم : األول  أنه متوجّ

 فعلِ حمرم، كالنياحة فيه، وذلك ألنه سببٌ ملفاسدَ كثريةٍ من تركِ عملٍ صالحٍ كرتك الدعاء أو اجلهاد، أو

، عِ والتسخط املنافيه للصربِ الواجبِ  واللطم وشق اجليوب وما شاهبه مما هنتْ عنه الرشيعةُ من مظاهر اجلزَ

ه، ويستعيذ باهللا منه دَ ر املكلَّفُ بأن يكفّ نفسه عن احلزنِ وأن جياهِ  . فيُؤمَ

 لشيخ الطاهر بن عاشور رمحه اهللا يف قوله تعاىل أن النهي عن احلزنِ هنيٌ عن أسبابه اجلالبة له، قال ا : الثاين

 والوهنُ واحلزن حالتان للنفس تنشآن عن اعتقاد اخليبة والرزء فيرتتّب عليهام " : } وال هتنوا وال حتزنوا {

 اهـ " االستسالمُ وتركُ املقاومة، فالنهي عن الوهن واحلزن يف احلقيقة هني عن سببهام وهو االعتقاد

هُ صىل اهللا عليه وسلم واملؤمنني عنه، وعلَّل بنفيه واألسى قريبٌ من احلز  أي ( ن أو بمعناه، هنى اهللاُ رسولَ

 . بعضَ أفعاله وأحكامه عز وجل ) بنفي األسى

ينَ { : قال تعاىل افِرِ كَ مِ الْ وْ قَ ىلَ الْ أْسَ عَ مِ { : وقال ] ٦٨ / املائدة [ } فَالَ تَ وْ قَ ىلَ الْ أْسَ عَ  فَالَ تَ

نيَ قِ اسِ فَ بْلِ أَنْ { : وقال ] ٢٦ / املائدة [ } الْ نْ قَ مْ إِالَّ يفِ كِتَابٍ مِ كُ سِ الَ يفِ أَنْفُ ضِ وَ َرْ يبَةٍ يفِ األْ صِ نْ مُ ابَ مِ ا أَصَ  مَ

لَّ ِبُّ كُ اهللاَُّ الَ حيُ مْ وَ اكُ وا بِامَ آَتَ حُ رَ فْ الَ تَ مْ وَ اتَكُ ا فَ ىلَ مَ ا عَ وْ أْسَ يْالَ تَ ريٌ لِكَ
ىلَ اهللاَِّ يَسِ لِكَ عَ ا إِنَّ ذَ أَهَ َ ورٍ نَربْ ْتَالٍ فَخُ  } خمُ

 ] ٢٣ ، ٢٢ / احلديد [

 وأما أن مثل هذه التفجريات يف أسواق املسلمني باطلٌ وفسادٌ وظلمٌ وعدوانٌ وخروجٌ عن رشيعة : فصلٌ

فُ املسلمني املعصومني،  اإلسالم، فظاهرٌ جداً، ومعلومٌ عند مجيع العلامءِ بل عند مجيع املسلمني، فإهنا تستهدِ

هم التي حرّ ك دماءَ  مها اهللا، وقد وقعَ هبا قتلُ العرشاتِ منهم وجرحُ العرشات كذلك، وتدمريُ يشء وتسفِ
 . كبريٍ من أمالك املسلمني وأرضارٌ وأذً غريُ خافٍ

 ومعلومٌ من دين اإلسالم بالرضورة حتريمُ دم املسلم، ومعروفٌ تشديد الرشيعة املطهرة فيه، وتعظيمها

 . اك باهللا تعاىل ألمره، وأنه من أكرب الكبائر، بعد اإلرش

دها،  فإن اهللا عز وجل هنى عن قتل النفس إال باحلق برصيح العبارات وحمكمها وبأنواع الدالالت ومتعدِّ

 باإلرشاك به تعاىل يف مواضع يف النهي - بغري احلق - وأبدأ يف ذلك وأعاد، يف كتابه العزيز، وقرن قتل النفس

 املتمردين املمقوتني من رب العاملني، وأخرب أن النفس ال والذم، وبني أنه فعلُ العصاة اجلبارين والفجرة

جيوز أن تقتل إال باحلق وهو املوجب الرشعيّ واحلكم اإلهلي باستحقاقها للقتل، وأخرب أن من قتل نفساً
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 بغري حق فإنه بمنزلة من قتل الناس مجيعاً يف جرمه وفجوره وشناعة ما أتى أو يف جرأته عىل الرب عز وجل

ضِ { : وإفساده ويف مترده َرْ ادٍ يفِ األْ سٍ أَوْ فَسَ فْ ِ نَ ريْ ا بِغَ سً تَلَ نَفْ نْ قَ هُ مَ نَّ ائِيلَ أَ َ نِي إِرسْ ىلَ بَ تَبْنَا عَ لِكَ كَ لِ ذَ نْ أَجْ  مِ

ا ِيعً تَلَ النَّاسَ مجَ أَنَّامَ قَ رُ منه أن يقتُلَ مؤمناً، ال يكون هذا ] ٣٢ : املائدة [ } فَكَ  أبداً، ، وأخرب أن املؤمن ال يتصوَّ

أً { : إال عىل وجه اخلطأ، بياناً لشدة منافاة هذه الشناعة لإليامن طَ نًا إِالَّ خَ مِ ؤْ تُلَ مُ قْ نٍ أَنْ يَ مِ انَ ملُِؤْ ا كَ مَ  } وَ

 : ، وأخرب أن من قتل مؤمناً متعمداً فإنه مستحق ألشد السخط والعذاب من امللك القهار ] ٩٢ / النساء [

ظِيامً { ا عَ ابً ذَ هُ عَ دَّ لَ أَعَ نَهُ وَ عَ لَ يْهِ وَ لَ بَ اهللاَُّ عَ ضِ غَ ا وَ ا فِيهَ الِدً نَّمُ خَ هَ هُ جَ اؤُ زَ ا فَجَ دً مِّ تَعَ نًا مُ مِ ؤْ تُلْ مُ قْ نْ يَ مَ  } وَ

 نسأل اهللا السالمة والعافية، والصوابُ الذي ال شك فيه يف معنى اخللود املذكور يف اآلية أنه ] ٩٣ / النساء [

 خلود الكفار واملرشكني يف النار، وإنام هو دون ذلك قطعاً لألدلة القاطعة من الكتاب والسنة أن ليس هو ك

 املوحدين ال خيلدون يف النار، ولكنه تعبري عن شدة وطول عذاهبم يف جهنم والعياذ باهللا، ويف هذا كفاية

رين، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل رٌ للمتهوّ  . للمتّعظني، ومزدَجَ

 ملطهرة يف ذلك يشء يصعب حرصه، ففي الصحيحني عن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن رسول اهللا ويف السنة ا

 الرشكُ باهللا والسحر : اجتنبوا السبعَ املوبقات، قيل يا رسول اهللا وما هن؟ قال " : صىل اهللا عليه وسلم قال

 الزحف وقذف املحصنات وقتل النفس التي حرم اهللا إال باحلق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتويل يوم

 . " الغافالت املؤمنات

 أول ما يقىض بني الناس يوم " : وفيهام من حديث بن مسعود ريض اهللا عنه عن النبي صىل اهللا عليه وسلم

 . وذلك تعبريٌ عن عظم شأهنا عند اهللا " القيامة يف الدماء

 لن " : صىل اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا : ويف البخاري من حديث عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام قال

ا ا حرامً حةٍ من دينه ما مل يُصب دمً  إن من ورطات األمور التي " : ، وقال عبد اهللا بن عمر " يزال املؤمنُ يف فُسْ

 فاللهم إنا نسألك العافية واملعافاة الدائمة يا رب . " ال خمرج ملن أوقع نفسه فيها سفكَ الدم احلرام بغري حله

 . العاملني

 . " لزوالُ الدنيا أهونُ عىل اهللا من قتْل مؤمنٍ بغري حق " : ن النبي صىل اهللا عليه وسلم أنه قال ويف السنن ع

ا " : وفيها كذلك ا، أو الرجل يموت كافرً  . " كلُّ ذنبٍ عسى اهللا أن يغفره، إال الرجل يقتلُ املؤمنَ متعمدً

الرتهيب من قتل النفس " ابِ ويكفي اإلنسانَ املسلمَ أن يراجع كتاب الرتغيب والرتهيب للمنذري يف ب
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بُ منه القلوب وتقشعرّ منه اجللود يف ذلك " التي حرم اهللا إال باحلق  . ليطلع عىل ما تُرعَ

ةٌ ودرسٌ ملن أرادَ اهللا  وللمجاهدين خصوصاً يف قصتي أسامةَ بن زيد واملقداد بن عمرو ريض اهللا عنها عربَ

ينَ الَ { : ن الذين قال اهللا فيهم واليوم اآلخرَ وكان جماهداً حقاً يف سبيل اهللا، م ا لِلَّذِ هَ لُ عَ ةُ نَجْ رَ َخِ ارُ اآلْ  تِلْكَ الدَّ

نيَ تَّقِ مُ اقِبَةُ لِلْ عَ الْ ا وَ ادً الَ فَسَ ضِ وَ َرْ ا يفِ األْ لُو  ونَ عُ يدُ رِ دَّ { : وقال ] ٨٣ / القصص [ } يُ تَ رْ نْ يَ نُوا مَ ينَ آَمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ  يَ

فَ وْ نْ دِينِهِ فَسَ مْ عَ نْكُ بِيلِ مِ ونَ يفِ سَ دُ َاهِ ينَ جيُ افِرِ كَ ىلَ الْ ةٍ عَ زَّ نِنيَ أَعِ مِ ىلَ املُْؤْ ةٍ عَ ِبُّونَهُ أَذِلَّ حيُ مْ وَ ِبُّهُ مٍ حيُ وْ أْيتِ اهللاَُّ بِقَ  يَ

ئِمٍ ةَ الَ مَ وْ افُونَ لَ َ الَ خيَ  ] ٥٤ / املائدة [ } اهللاَِّ وَ

هام القارئُ يف كتب ا عْ اجِ فَ ما فيهام من الفقه وما استنبط وأنا أذكرُ القصتني هنا للتذكري، ولريُ  لرشوح ليعرِ

 . العلامءُ منهام من العلم

� : قصة أسامة بن زيد 

قَةِ : رو البخاري ومسلمٌ عن أسامة بن زيدٍ ريض اهللا عنه قال  بعثنا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم إىل احلُرَ

ينة فصبَّحنا القومَ فهزمناهم، وحلقتُ أنا ورجلٌ من األنص هَ  ار رجالً منهم، فلام غشيناه قال ال إله إال من جُ

، وطعنته برحمي حتى قتلته، قال فلام قدمنا بلغ ذلك النبي صىل اهللا عليه وسلم  اهللا، فكف عنه األنصاريُّ

 فقال يل يا أسامة أقتلته بعد ما قال ال إله إال اهللا؟ قال قلت يا رسول اهللا إنام كان متعوذاً، قال فقال أقتلته بعد

 . ل ال إله إال اهللا؟ قال فام زال يكررها عيل حتى متنيتُ أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم ما قا

� : قصة املقداد بن عمرو 

ا مع النبي صىل اهللا عليه وسلم أنه قال  رو البخاري ومسلم عن املقداد بن عمرو الكندي وكان شهد بدرً

ي بالسيف فقطعها، ثم الذَ مني بشجرةٍ وقال أسلمتُ يا رسول اهللا أرأيتَ إن لقيتُ كافراً فاقتتلنا فرضب يد

 ال تقتله، قال يا رسول اهللا فإنه طرح إحد يديّ : هللا آقتله بعد أن قاهلا؟ قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

 ثم قال ذلك بعد ما قطعها، آقتله؟ قال ال تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن

 . انتهى احلديث . قول كلمته التي قال ي

تَ { : وقال اهللا تعاىل مَ لَسْ الَ مُ السَّ يْكُ ى إِلَ قَ وا ملَِنْ أَلْ ولُ الَ تَقُ بِيلِ اهللاَِّ فَتَبَيَّنُوا وَ تُمْ يفِ سَ بْ َ ا رضَ نُوا إِذَ ينَ آَمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ  يَ

نْدَ ا يَا فَعِ نْ َيَاةِ الدُّ ضَ احلْ رَ ونَ عَ بْتَغُ نًا تَ مِ ؤْ تَبَيَّنُوا إِنَّ اهللاََّ مُ مْ فَ يْكُ لَ نَّ اهللاَُّ عَ بْلُ فَمَ نْ قَ نْتُمْ مِ لِكَ كُ ذَ ةٌ كَ ريَ
ثِ انِمُ كَ غَ هللاَِّ مَ
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ا بِريً لُونَ خَ مَ عْ انَ بِامَ تَ  وال تقولوا ملن { : ، ويف الصحيحني عن ابن عباس ريض اهللا عنهام ] ٩٤ / النساء [ } كَ

ةٍ له فلحقه املسلمون فقال السالم ، قال ابن عب } ألقى إليكم السالم لست مؤمنا نَيْمَ  اس كان رجل يف غُ

تَه، فأنزل اهللا يف ذلك إىل قوله نَيْمَ . تلك الغنيمة : } تبتغون عرض احلياة الدنيا { : عليكم، فقتلوه وأخذوا غُ

 وكذلك حتريم أموال املسلمني وأمالكهم وعصمتُها، هو يشءٌ معلومٌ عند املسلمني كافة، وقد مجع ذلك كله

رضه " : قولُ النبي صىل اهللا عليه وسلم هُ وماله وعِ مُ  . رواه مسلمٌ وغريه . " كلُّ املسلم عىل املسلم حرامٌ دَ

 . وحتريم إذايتهم واإلرضار هبم، كذلك

، أي بغريِ إذنٍ من الرشيعة ، بغريِ حقٍّ عُ زَ عِ عليهم وهو الفَ وْ هم وإدخالُ الرَّ  بل وحتريم ترويعِهم وهو ختويفُ

 . املطهرة

 لك معروفٌ مشهورٌ حتريمه وما ورد يف منعه والنهي عنه والتحذير والرتهيب منه يف الرشيعة، وال كل ذ

 . نطيل بذكر األدلة التفصيلية عىل ذلك لشهرهتا وظهورها، واحلمد هللا

 : طرفانِ ووسطٌ - ر املسائل غالباً كام هو الشأن يف سائ – وليُعلَم أن الناسَ يف هذه املسائل : فصلٌ

 هبذه احلرمة الكبرية وهبذه النصوص املتضمنة ألعظم الوعيد والتهديد، فأراقوا دماء فطرفٌ استخفّ

 املسلمني، واستهانوا هبا، ومل يعرفوا هلا حرمةً وال خافوا اهللا فيها ومل يرجوا هللا وقاراً، وهؤالء منهم

ار اجلبا  برة، ومنهم الفسقة املنحلّون الطواغيت أئمة الكفر الفراعنة لعنهم اهللا، ومنهم الزنادقة، ومنهم الفجّ

 من أهل الدنيا وأهل اللصوصية وقطاع الطرق وأهل جاهلية العشائر والقبائل يف بعض البالد، ونحوهم،

ق هبم مارقو اخلوارج كام حدث يف بعض البالد  . ويلحَ

ن تداركه اهللا برمحته  . وهؤالء هالكون والعياذ باهللا، إال مَ

تْهُ هذه النصوصُ  ومحلَهُ تعظيم هذا الوعيد والتهديد عىل تركِ القتال والقتل حيث أذِن اهللاُ وطرفٌ آخرُ صدّ

ته عن اجلهادِ الواجب، جهادِ املرتدين وجيوشهم والطوائف املمتنعة عن رشائع  فيه بل وأوجبه، فصدّ

 اإلسالم الظاهرة، بحجة اخلوف من إراقة الدماء واحرتام أمالك وأموال املسلمني وحتريم إذايتهم

.! يعهم وترو
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، مل يعرفوا النزال وال الطعان، بّةً  وهؤالء منهم قومٌ من خمنثي العزائم، ممن يرون القتلَ واملوتَ يف احلروبِ سُ

متْ جلودُهم من رغدِ العيش وترفِ املقامِ ولذيذ الراحة  وال مصاولة الفرسان، رقّتْ أجسادُهم ونعُ

 - زعموا – " الوالء الطبيعيّ " قافة معايشة الكفار و واهلناءة يف أوطاهنم ومشاريعهم الرخوة املبنية عىل ث

 وتعظيم حب األوطان واختيار احلياة الدنيا وحبِّ السالمةِ والسالم واألمن واألمان واالستقرار ولو عىل

راه، فام أشبههم بمن قال اهللا فيهم ِ { : حساب ذهابِ الدين وانتقاضِ عُ وَ يفِ اخلْ هُ يَةِ وَ لْ ِ أُ يفِ احلْ نَشَّ نْ يُ مَ امِ أَوَ  صَ
بِنيٍ ُ مُ ريْ  ، وهؤالء الذين كتبَ بعضُ غالةِ الزائغني منهم يف أحد أشهر مواقعهم عىل ] ١٨ / الزخرف [ } غَ

مٌ عىل التوحيد وأهمُّ منه، مستدالً  بقول اهللا تعاىل حكاية عن - قاتله اهللا – شبكة املعلومات أن األمن مقدَّ

بِّ { : خليله إبراهيم يمُ رَ اهِ رَ الَ إِبْ إِذْ قَ نَامَ وَ َصْ بُدَ األْ نِيَّ أَنْ نَعْ بَ نُبْنِي وَ اجْ نًا وَ لَدَ آَمِ بَ ا الْ ذَ لْ هَ عَ  } اجْ

 فزعم الكاذِبُ عىل اهللا أن تقديم إبراهيم سؤالَ اهللاِ عز وجل أن جيعل هذا البلد آمناً عىل ] ٣٥ / إبراهيم [

 .! سؤاله أن جينبه وبنيه عبادةَ األصنام دالٌ عىل ذلك

ابَهَ منه " : لذين قال فيهم رسولُ اهللا صىل اهللا عليه وسلم فهؤالء وأمثاهلم منَ ا ونَ ما تَشَ تَّبِعُ  إذا رأيتم الذين يَ

مْ وهُ رُ ذَ ى اهللا فَاحْ مَّ ا { : رواه البخاري ومسلم عن عائشة يف تفسري قول اهللا تعاىل " فأولئك الذين سَ أَمَّ  فَ

ابَ ا تَشَ ونَ مَ يَتَّبِعُ غٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوهبِ ينَ يفِ قُ ذِ يلِهِ الَّ أْوِ اءَ تَ تِغَ ابْ تْنَةِ وَ فِ اءَ الْ تِغَ نْهُ ابْ  ] ٧ / آل عمران [ } هَ مِ

 . ومنهم أقوامٌ أهل أهواء خمتلفة غري ذلك

 . فنعوذ باهللا من سوء حاهلم مجيعاً

، ملا اختلفَ فيه الناسُ من احلق بإذنه سبحانه،  وهد اهللا أهلَ اجلهاد يف سبيل اهللا عىل علمٍ وبصريةٍ وفقهٍ

 حلق، وأعطوا كل مقامٍ حقه، فحققوا الوالء والرباء، وأقاموا الدين كله وأحاطوا به من كل جوانبه فحققوا ا

ي لفتنة الردة  حسبَ استطاعتهم باذلني وسعهم مستعينني بموالهم، وقاموا بواجبِ الوقتِ وهو التصدّ

 ئلني من الصليبيني واليهود الكرب الطاغية املعارصة، كام جاهدوا أعداء اهللا الكفار األصليني الغزاة الصا

 واهلندوس وغريهم، واجتهدوا يف حفظ دماء وأموال املسلمني وتعظيمها واحرتامها والتحرز من إصابتها

هم، مع االستمرار يف اجلهاد الواجب، فاهللا موالهم، وعليه هدَ م - سبحانه – جُ هُ  . أجرهم ونرصُ

لَم أن مثل هذه التفجريات ليستْ من ع : فصلٌ عْ ن ال يؤمن باهللا فبهذا يُ  مل املجاهدين، وأنه ال يفعلها إال مَ

واليوم اآلخر، وال يفعلها باألصالةِ إال املجرمون أعداءُ اهللا تعاىل، وهذا الذي نعتقده؛ أهنا من فعلِ األعداء
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، إما بواسطة مؤسساهتم األمنية اإلجرامية مثل بالك ووتر وما شاهبها، وقد كثرت يف  الكفار مبارشةً

فَ الناس أخبارها وتناقلوها، وانترشت قصصها، نسأل اهللا أن يرد كيدهم يف باكستان  يف هذه املدة، وعرَ

 نحورهم، أو عربَ عمالئهم االستخباريني اآلخرين، أو بواسطة جمموعات قذرةٍ تابعة لالستخبارات

 . الباكستانية اآلي إس آي، أو تابعة لبعض جنراالت اجليش اخلبثاء املجرمني

، وقد فعله األعداءُ كثرياً يف أفغانستان والعراق واجلزائر وهذا يشءٌ عٌ بٍ يف احلروب، ومتوقَّ  غريُ مستغرَ

ن يطلبُ عليه دليالً يقينياً فيوشك أال جيده، ألن األعداء يتقنون فن إخفاءِ األثر، وهي عمليات  وغريها، ومَ

هُ واضحةٌ للعارفني بش ن يعيشوهنا استخباراتية متخصصة، لكن عالماتُهُ وأماراتُ  . ؤون احلرب ومَ

 ولذلك، فإن عىل املسلمني أن يتنبّهوا هلذا، وعىل املجاهدين أن يوضحوا هذا األمر، وحيذروا الناس

نهم وخيتربهم، ليعلم ه ويمتحِ وهم، وعلينا أن نعرف أن هذا من الفتنة التي يبتيل اهللا عز وجل هبا عبادَ  ويُوعّ

ن ا ه ورسله بالغيب، ومَ  لذي ينرص دينه، ويقفُ مع احلق وأهله، وال ينصدُّ بسبب مثل هذه اهللاُ من ينرصُ

 الفتن عن اجلهاد احلق يف سبيل اهللا وإعالء كلمته وحتكيم رشيعته، وال عن الكون مع املجاهدين ونرصهتم

، وال يكون يف صفّ أعداء اهللا، والعياذُ باهللا  . بام يستطيعُ

ا { َ لُّ هبِ يَ إِالَّ فِتْنَتُكَ تُضِ ينَ إِنْ هِ افِرِ غَ ُ الْ ريْ أَنْتَ خَ ْنَا وَ محَ ارْ نَا وَ رْ لَ فِ اغْ لِيُّنَا فَ اءُ أَنْتَ وَ نْ تَشَ ي مَ ْدِ هتَ اءُ وَ نْ تَشَ  } مَ

 ] ١٥٥ / األعراف [

دُ بحسب وسعه، حيقق احلق، ويعطي كل يشء حقه، يعرف  فاملؤمن القويُّ الواعي الفاهم لدينه املجاهِ

 . نكره بحسب قدرته املعروف وحيبه وينرصه، ويبغض املنكر وي

 فهذا هو الواضح عندنا جداً أن هذه التفجريات من تدبري وفعل أعداء اهللا الكفرة، يريدون بذلك نسبتها إىل

 املجاهدين لتنفري املسلمني منهم، والتفريق بني املجاهدين والشعب املسلم الذي ينارصهم وحيتضنهم،

 ويف أمة اإلسالم من اجلهاد، وإهناك عزائمهم باملآيس وتشويه صورة املجاهدين يف باكستان ويف العامل، وخت

 ..! وتيئيسهم من نتيجةِ هذا اجلهاد

 . هذه مقاصدهم ال ختفى عىل عاقلٍ

فليعلم مجيعُ املسلمني أنه من املستحيل أن يقوم (( : وكام قال الشيخ مصطفى أبو اليزيد حفظه اهللا ووفقه
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 خرجوا للجهاد يف سبيل اهللا للدفاع عن دين وأرض املجاهدون بمثل هذا العمل الدينء ، وهم الذين

 إننا نعتقد أن مثل هذه ... وعرض ودماء املسلمني التي يسفكها الصليبيون واملرتدون ويستبيحوهنا

 التفجريات هي من فعل أعداء اهللا الصليبيني وأوليائهم يف احلكومة واالستخبارات ، وهي جزءٌ من احلرب

مةً ، وال القذرة التي يامرسوهنا، كيف رْ ال وهم الذين ال يرقبون يف مؤمن إالً وال ذمة ، وال يراعون حُ

 . تساوي دماءُ املسلمني عندهم شيئاً

 واجلميع يعرف اليوم ماذا تفعل بالك ووتر واملجموعات اإلجرامية التي استباحت باكستان بتأييد من هذه

 هذه األفعال البشعة ثم يتهمون هبا املجاهدين احلكومة الفاسدة املجرمة وأجهزهتا األمنية ، فهم يرتكبون

 . عرب أبواقهم اإلعالمية لتشويه صورة املسلمني

 : وإن مما يبني لكم أن هذه التفجريات هي من فعلهم ، هذه املؤرشات الواضحة

 أن هذه السياسة تكررت يف العراق وأفغانستان وهاهم األمريكان األنذال ينقلوهنا إىل باكستان، وقد ) أ

 . حوا مراراً أهنم ينقلون جتارهبم كام رأيتم رصّ

 أن هذه التفجريات اإلجرامية تتزامن مع زيارات ملسؤولني أمريكان لباكستان ، وذلك حتى يرصحوا ) ب

 يف مؤمتراهتم الصحفية أن املسؤول عن هذه األعامل هم اإلرهابيون الذين نقوم بقصف خمابئهم يف منطقة

عوا  . أن هدف أمريكا هو مساعدة احلكومة والشعب الباكستاين للقضاء عليهم القبائل كام يقولون ، ويدّ

 ضبطُ أسلحةٍ ومتفجرات مع عنارص بالك ووتر - وقد نقلت الصحافة ذلك – أنه قد تمّ بالفعل ) جـ

 ومع دبلوماسيني غربيني يف باكستان ، وأن هذا األمر تم باملصادفة ، وأقفل هذا امللف برسعة ، واحلقيقة أن

 خططاً الغتيال وقتل املنارصين واملتعاطفني مع املجاهدين - أخزاهم اهللا – ي كان أعظم ، وأن لدهيم ما خف

تّاب والصحفيني وغريهم  . من العلامء والدعاة ورشفاء أهل العلم والرأي والكُ

 أن هذه التفجريات تتم بسيارات مفخخة يتم ركنها يف األسواق ، وهذه طرق اشتهرت هبا املخابرات يف ) د

 . العامل أمجع، وكم قد فعلوها يف العراق وغريها

 إخواين املسلمني ، إن الذي يقف وراء مثل هذه اجلرائم هو نفسه الذي يقصف قر : إىل قوله حفظه اهللا

اهـ من كلمةٍ )). ومساكن ومساجد املسلمني يف مناطق القبائل ويف أفغانستان بالقنابل التي تزن األطنان
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 . ؤسسة السحاب اإلعالمية للشيخ مصطفى نرشهتا م

 أن الذي يقف وراءَ مثل هذه اجلرائم هو وأولياؤه الذين هدموا املسجد األمحر عىل الطلبة : وأزيدُ

 والطالبات األطهار املصلني التالني لكتاب اهللا، وهو الذي قصف املدنيني القرويني الضعفاء وأباد قراهم يف

عوا حول صهريج وقودٍ يف سوات ويف وزيرستان، وهو الذي قتل حوايل مائ  تني من الفقراء األبرياء جتمّ

 . قندوز، وقتل املئات يف هريات وغزين وغريها

 واحلاصلُ أن املجاهدين يف اجلامعات اجلهادية املعروفة املوثوقة ال يفعلون مثل ذلك وحاشاهم، ونسأل اهللا

 . أن يعصمهم وحيفظهم ويسددهم، وأن يعيذنا وإياهم من مضالت الفتن

داً - ال قدر اهللا – نا واملجاهدين مجيعاً نعتقد أنه وإن  لو قامت مجاعةٌ بمثل هذه األعامل اإلجرامية، تعمُّ

ة زائغة، نسأل اهللا العفو العافية ، بل ستكون مجاعةً منحرفةً ضالّ  وقصداً، فإهنا ال تسمى بعدها مجاعةً جماهدةً

 . والسالمة، ونعوذ باهللا من موجبات غضبه وسخطه

ن قام هبذه التفجريات قومٌ ممن ينتسبون إىل اإلسالم وإىل الرشيعة وهلذا فإنه  إن كان ثمتَ احتاملٌ أن يكون مَ

، وأنه ليس داً قاصداً فهو منحرفٌ ضالٌّ زائغٌ مارقٌ دُ أنه إن فعلَ ذلك فاعلٌ متعمّ  وإىل اجلهاد، فإننا نَشهَ

 لعقوبة الرشعية، وإال عمّ اجلميعَ غضبُ اهللاِ جماهداً بل هو مفسدٌ جمرم، جيِب األخذُ عىل يديه ومعاقبته با

 ونقمتُهُ وعقابه، وهذا احتاملٌ ضعيفٌ يف الواقع، واحلمد هللا، وحاشى املجاهدين من ذلك، وإنام أرشتُ إليه

، ونسألُ اهللا أن يعصمنا ومجيع املجاهدين من مضالت الفتن، وأن يقي  لتقرير احلكم واملوقف الرشعيّ

 . آمني .. تلك الضالالت ساحاتِ اجلهاد مجيعَ

لُ أن يكون التفجري حصل بفعل بعض املجاهدين عىل وجه اخلطأ؟ : فإن قيل : تنبيه تَمَ  هل حيُ

 احتامل وقوع مثل هذه احلوادث بفعل جماهدين من أهل االستقامة واجلهاد احلق وااللتزام : فأقول

، وقد حيدثُ يشءٌ من هذا يف احلروب بالرشيعة، لكن عىل وجه اخلطأ املحض، هو احتاملٌ نادرٌ جداً، مستَ دٌ  بعَ

 ويف كل عملٍ برشي، لكنه قليل الوقوع جداً، كأن تكون السيارة املفخخة املحملة باملتفجرات كانت منطلقةً

، وهو هُ يف احلروبِ  إىل اهلدف فحصل أن انفجرت يف خطإ برشيّ عارضٍ وأمرٍ غري مقصود، فهذا قد يقع مثلُ

 كسائر املحن والكوارث واجلوائح التي تصيب الناس، إما بأن جتري عىل أيدي من املصائب واالبتالءات

، وكلها بتقدير اهللا عز وجل، وله ) اجلوائح الساموية ( البرش وبمبارشهتم أو بدون ذلك بل بمحض القدر
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 . سبحانه يف كل قضائه احلكمة التامة واحلجة البالغة

 تنا بديانتهم واحتياطهم واحلمد هللا، وأما البعيدُ الذي مل ونحن بمعرفتنا باملجاهدين ننفي هذا عنهم ملعرف

ن الظن باملجاهدين يف سبيل اهللا وأهلِ الرشيعة والدعاةِ إىل اهللا، سْ  يعرفِ املجاهدين فعليه باإلنصافِ وحُ

فَ أهنم مرمى سهامِ العدوّ الكافر الظامل الكاذبِ املفرتي ووسائل إعالمه املجرمة، وعليه أ  ن وعليه أن يعرِ

 يتأمل األوجهَ املتقدمة وغريها، ويتدبّر يف الربط بني هذه احلوادثِ وتكررها وبني ما هو معروفٌ مسطورٌ

حون  من سياساتِ العدوّ واسرتاتيجياته اهلادفة إىل فصل املجاهدين عن قاعدهتم الشعبية احلاضنة، كام يرصّ

لُ أن يقوم عقَ ر الناسَ به باستمرار، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل، فكيف يُ  املجاهدون بمثل هذه األعامل التي تنفّ

؟ مع شعبهم وقبائلهم وأهلهم الذين نْ هم يف أهله، ومعَ مَ ضُ هم عن دعوة اإلسالم وعن اجلهاد وتبغّ  وتصدّ

رُ هذا من عاقلٍ أصالً؟ نُهم وبيئتُهم، فهل يصدُ ن ! هم حمضَ  نعوذُ باهللا من اخلذالن، واهللا املوفق للصواب، ومَ

نْهُ يستَعنْ با عِ يَ إىل رصاطٍ مستقيم { هللا يُ دِ  . } ومن يعتصمْ باهللا فقد هُ

 وقد تربأ املجاهدون من هذا التفجري ومن أمثاله مراراً وتكراراً ، وأصدروا البيانات يف النهي عام هو : فصلٌ

ل أن له وجهاً أحياناً، وهو النهي عن رمي الكفار واملرتدين وقيادات جيشه تَمَ  م وأمنهم أقل من ذلك، مما حيُ

 يف األماكن العامة، كاألسواق والشوارع العامة، ويف املساجد، ونحوها، ألن ذلك يؤدي إىل قتل بعض

 املسلمني، ونحن وإن أخذنا بتجويز مسألة الترتس يف بعض صورها تبعاً لعلامئنا، واملسألة مقررة بأدلتها يف

 . ب العاملني مواطنها، فإن ذلك له ضوابطه ورشائطه البيّنة، واحلمد هللا ر

ز الرشع قتاله وقتله، يسريون  واملجاهدون بحمد اهللا منضبطون بالرشع، ال يقاتلون وال يقتلون إال من جوّ

قون بني الدم املباحِ والدم احلرام، بحزمٍ وعىل بصرية، ويستعملون  عىل وفق الفقه واألدلة الرشعية، ويفرّ

 كستان واحتاد شور املجاهدين والقاعدة وغريهم يف الورع واالحتياط، وقد بنيّ املجاهدون من طالبان با

 مراتٍ عديدةٍ أهنم إنام يستهدفون يف باكستان قوات األمن وجيش الدولة املرتدة، واستخباراهتا ورشطتها

، كام - بشكل مبارش – وكل قواهتا العسكرية وشبهها القائمة عىل محايتها وحراستها والتي هبا  تقومُ الدولةُ

 لِ الدولة السياسيني الكفرة املحاربني هللا ودينه ورشيعته، ويتثبّتون يف كل ذلك يستهدفون من رجا

، فإن املجاهدين يدركون ما ابتُليتْ به أمةُ اإلسالم من اختالط احلابل هُ  وحيتاطون، ويرتكونَ ما اشتبهَ أمرُ

 وما يستدعيه ذلك بالنابل واختالط جمتمعاهتا صاحلهم بطاحلهم، وما يف الناس من الشبهات والرتددات،

، والشفقة عىل الناس ورمحتهم، ويفهمون حِ ز، واستعامل العذر والرأفة والتسمُّ من شديد االحتياط والتحرّ
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هم وأهاليهم  أن اخلطأ يف العفو خريٌ من اخلطأ يف العقوبة، فضالً عن إدراكهم أن هؤالء الناس هم قومُ

 .! وحاضنوهم، فسبحانَ اهللا

 . سدد خطاهم، وأن يمدهم بمددٍ من عنده، وأن ينرصهم عىل القوم الكافرين فنسأل اهللا أن يوفقهم وي

ِ { : قال اهللا تعاىل ريْ مْ بِغَ هِ ارِ نْ دِيَ وا مِ جُ رِ ينَ أُخْ ذِ يرٌ الَّ دِ قَ مْ لَ هِ ِ ىلَ نَرصْ إِنَّ اهللاََّ عَ وا وَ لِمُ ُمْ ظُ لُونَ بِأَهنَّ اتَ قَ ينَ يُ  أُذِنَ لِلَّذِ

وا رَ ولُ قُ قٍّ إِالَّ أَنْ يَ دُ حَ اجِ سَ مَ اتٌ وَ لَوَ صَ بِيَعٌ وَ عُ وَ امِ وَ مَتْ صَ ُدِّ ضٍ هلَ مْ بِبَعْ هُ ضَ فْعُ اهللاَِّ النَّاسَ بَعْ الَ دَ وْ لَ نَا اهللاَُّ وَ  بُّ

كَّ ينَ إِنْ مَ ذِ يزٌ الَّ زِ يٌّ عَ وِ قَ هُ إِنَّ اهللاََّ لَ ُ نْرصُ نْ يَ نَّ اهللاَُّ مَ َ يَنْرصُ لَ ا وَ ريً
ثِ مُ اهللاَِّ كَ ا اسْ رُ فِيهَ كَ ذْ وا يُ امُ ضِ أَقَ َرْ مْ يفِ األْ  نَّاهُ

ورِ ُمُ اقِبَةُ األْ هللاَِِّ عَ رِ وَ نِ املُْنْكَ ا عَ َوْ هنَ وفِ وَ رُ وا بِاملَْعْ رُ أَمَ اةَ وَ كَ ا الزَّ آَتَوُ ةَ وَ الَ  ] ٤١ - ٣٩ / احلج [ } الصَّ

لِ { : وقال عز وجل تَخْ يَسْ َاتِ لَ احلِ لُوا الصَّ مِ عَ مْ وَ نْكُ نُوا مِ ينَ آَمَ ذِ دَ اهللاَُّ الَّ عَ لَفَ وَ تَخْ امَ اسْ ضِ كَ َرْ مْ يفِ األْ نَّهُ  فَ

ونَ كُ ِ نِي الَ يُرشْ ونَ بُدُ عْ نًا يَ مْ أَمْ فِهِ وْ دِ خَ نْ بَعْ مْ مِ نَّهُ لَ يُبَدِّ لَ ُمْ وَ تَىضَ هلَ ي ارْ مُ الَّذِ ُمْ دِينَهُ نَنَّ هلَ كِّ يُمَ لَ مْ وَ لِهِ بْ نْ قَ ينَ مِ ذِ  الَّ

أُولَ لِكَ فَ دَ ذَ رَ بَعْ فَ نْ كَ مَ يْئًا وَ ونَ يبِ شَ قُ اسِ فَ مُ الْ  ] ٥٥ / النور [ } ئِكَ هُ

 واحلمد هللا رب العاملني

 مدٍ وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبيه حم

 عطية اهللا : كتبه
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 ادعوا إلخوانكم املجاهدين

 إخوانكم يف

 مركـز الفجـر لإلعـالم
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