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﷽ 

 :(1)أما بعد ؛ومن اهتدى هبداه ،احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه

إن قتل شرطي األمن الرتكي للسفري الروسي حادثة مألت العامل أقاويل وأحاديث، وتصدرت اجملالس 
 ك يُندد، وهذا يبارك وذاك يشجب.واألندية، فهذا يهنئ وذا

ولكن بقي أناس من بني اخلالئق ممن يتحرون احلالل واحلرام، وحيتاطون لدينهم كما حيتاط غريهم 
لدنياهم وأشد، ممن ال يقدم على حركة أو سكنة إال بعد معرفة حكم اهلل تعاىل فيها، بقي هؤالء يلحون 

{ فَاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ََل تَ ْعَلُمونَ هلل تعاىل: }بسؤال من يثقون بعلمه ودينه، امتثاالا ألمر ا
 [.43]النحل: 

 وأول تلك األسئلة التي طُرحت: هل يجوز لنا الفرح بهذه الحادثة ومثيالتها؟

وجواباا على هذا السؤال، نقول: نعم، جيوز الفرح مبثل هذه احلادثة وإظهار الفرح مبقتل عدو من أعداء 
 م، بغض النظر عن قاتله.اإلسال

                                           

بأن يكتب حول حادثة مقتل السفري الرتكي، وبعد أن أجنز  -تقبله اهلل-أصل هذا املقال طَلٌب من "صحيفة النبأ" لفضيلة الشيخ  (1)
 اشر: مؤسسة الرتاث العلمي[.]الن  نشره! الشيخ املتطلب رفضت الصحيفة املقال برمته ورفضت 
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عن ": (2))البداية والنهاية(وقد كان هذا ديدن سلف األمة، عند موت أو مقتل الطغاة والظلمة، جاء يف 
ِذيَن ظََلُموا فَ ُقِطَع َداِبُر اْلَقْوِم ال  ابن طاووس َعْن أَبِيِه: أَن ُه ُأْخِبَ مبَْوِت احلَْج اِج ِمرَاراا فَ َلم ا ََتَق َق َوفَاَتُه قَاَل: }

[ َوَرَوى َغرْيُ َواِحٍد َأن  احلََْسَن َلم ا ُبشَِّر مبَْوِت احلَْج اِج َسَجَد 45{ ]األنعام: َواْلَحْمُد لِل ِه َربِّ اْلَعاَلِمينَ 
 َتُه.ُشْكراا لِل ِه تَ َعاىَل، وََكاَن ُُمَْتِفياا َفَظَهَر، َوقَاَل الل ُهم  أمت ه فَأَْذِهْب َعن ا ُسن  

 .ه ا."حِ َوقَاَل ََح اُد ْبُن َأِب ُسَلْيَماَن: َلم ا َأْخَِبُْت ِإبْ رَاِهيَم الن َخِعي  مبَْوِت احلَْج اِج، َبَكى ِمَن اْلَفرَ 

شرطي األمن مع ما صاحب ذلك من تكبير وترديد لبعض  فعلُ  د  عَ وثاني تلك األسئلة: هل ي ُ 
 ه؟تمن رد   العبارات الجهادية توبة  

وجواباا على هذا السؤال، نقول: من خرج من اإلسالم من باب، ال يدخله إال بالعودة من نفس الباب، 
خارج عن اإلسالم، ال يدخله فيه كونه مهلالا مكِباا مسبحاا،  -مثالا -فيتوب من موطن ردته؛ فتارك الصالة 

يدخله يف اإلسالم صالته وصيامه ال يدخله اإلسالم إال أن يتوب من تركه للصالة، وساب اهلل تعاىل ال 
وقيامه، ال يدخله اإلسالم إال توبته من سبه هلل تعاىل، واحلاكم بغري ما أنزل اهلل ال يدخله اإلسالم حجه 

 وعمرته، بل البد أن يتوب من حكمه بغري ما أنزل اهلل فيحكم مبا أنزل اهلل، وهكذا.

أن من كان كفره بإنكار أمر ضروري  ": (3)يللكشمري  )إكفار امللحدين يف ضروريات الدين(جاء يف 
بد من تِبؤه منه،    أنه البد من تِبؤه مما كان يعتقده، ألنه كان يقر بالشهادتني معه، فالكحرمة اخلمر مثالا 

 من االرتداد. (رد احملتار)كما صرح به الشافعية وهو ظاهر. 

لعادة مل ينفعه ما مل يرجع عما قال، : مث لو أتى بكلمة الشهادة على وجه ا)جامع الفصولني(قلت: ويف 
 .ه ا."إذ ال يرتفع هبا كفره

 وثالث تلك األسئلة: بماذا تكون توبة شرطي األمن هذا أو من كان بمثل حالته؟

                                           

(2) (9/ 159). 
 .(63: ص) (3)
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وجواباا على هذا السؤال، نقول: إن التوبة على ضربني؛ أما الضرب األول فهو فيما يتعلق بأحكام 
 ´.ه ويتوب منه بينه وبني ربه اآلخرة، فكيفيه أن يِبأ مما كان في

من إظهاره التوبة، حىت نعدل عن تكفريه، قال  بد   وأما الضرب الثاين فهو فيما يتعلق بأحكام الدنيا فال
َدلِيٌل لِْلَقاِعَدِة اْلَمْعُروَفِة يف اْلِفْقِه َواأْلُُصوِل َأن  اأْلَْحَكاَم "يف شرحه لبعض األحاديث: ¬ اإلمام النووي 

 .(4)"ُل ِفيَها بِالظ َواِهِر َوالل ُه يَ تَ َوىل  الس رَائِرَ يُ ْعمَ 

 ،فيقتضي ذلك منا أن نبقى على األصل يف حكمنا على شرطي األمن الرتكي الذي قتل السفري الروسي
وهو كفره ما مل يتبني لنا العكس، ويتبني لنا ذلك بتصرحيه بالِباءة من الطاغوت وجنوده، أو مبا يدل على 

، إذ إن منهج الدولة اإلسالمية الذي تقاتل عليه -أعز ه اهلل-نتمائه للدولة اإلسالمية وبيعته ألمريها ذلك كا
 ذلك دليالا على توبته. العامل ويقاتلها هو تكفري طواغيت العصر وجنودهم، فلو فعل لعد  

لم يتب من ورابع تلك األسئلة: هل من الممكن أن يُقدم على مثل هذا العمل العظيم رجل مرتد 
 ته؟رد  

وجواباا على هذا السؤال، نقول: نعم، ميكن أن يقدم على مثل هذا العمل العظيم، بل وأعظم منه، رجل 
 مرتد، بل وزنديق، بدافع احلمية أو النخوة أو املروءة أو غري ذلك.

قَاُلوا يَاُشَعْيُب َما نَ ْفَقُه َكِثير ا ِمم ا تَ ُقوُل َوِإن ا لَنَ َراَك ِفيَنا َضِعيف ا َوَلْوََل رَْهُطَك َلَرَجْمَناَك قال اهلل تعاىل: }
َنا ِبَعزِيز    [.91{ ]هود: َوَما أَْنَت َعَلي ْ

لناك بالّرجم، والّرجم }َوَلْواَل َرْهُطَك َلَرََجَْناَك{ قال الزجاج: لوال عشريتك لقت"قال اإلمام ابن اجلوزي: 
 .(5)"من سّيئ القتالت، وكان رهطه من أهل مل تهم، فلذلك أظهروا امليل إِليهم واإِلكرام هلم

نصروه إال أن ذلك مبفرده مل يصريهم مؤمنني، بل هم كفار مع قيامهم ’ فمع أن عشرية شعيب 
 هبذا العمل العظيم.

                                           

 .(107 /2شرح النووي على مسلم ) (4)
 .(398 /2زاد املسري يف علم التفسري ) (5)
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: أميا‘ وكذا الشأن يف أِب طالب الذي نصر النيب   نصرة، بل قد صرح قائالا

 َوالل           ِه لَ          ْن َيِص          ُلوا إِلَْي          َك ِ َْمِعِه          مْ 
 

نا               ا   َاِب َدِفي ْ  َح               ىت  أَُوس                َد يف ال               رت 
َْ بِ      َأْمرِك َم      ا َعَلْي         َك َغَضاَض      ةٌ فَاْص      َد

 
 َوأَْبِش            ْر بِ            َذاَك َوقَ             ر  ِمْن            ُه ُعُيونَ            ا 

ولذا فإن من املقرر شرعاا أنه قد يُنصر هذا الدين مبن ال خالق هلم يوم القيامة، وقد بوب اإلمام  
يَن بِالر ُجِل الَفاِجرِ "البخاري يف صحيحه فقال:   ."بَاُب ِإن  الل َه يُ َؤيُِّد الدِّ

َهَذا »: ، فَ َقاَل لَِرُجٍل مم ْن َيد ِعي اإِلْساَلمَ ‘، قَاَل: َشِهْدنَا َمَع َرُسوِل الل ِه ¢ِب ُهَريْ َرَة وأخرج فيه َعْن أَ 
ا َفَأَصابَ ْتُه ِجرَاَحٌة، َفِقيَل: يَا َرُسوَل الل ِه، ال  «ِمْن َأْهِل الن ارِ  ِذي ، فَ َلم ا َحَضَر الِقَتاُل قَاَتَل الر ُجُل ِقَتاالا َشِديدا

ا َوَقْد َماَت، فَ َقاَل الن يب   ، قَاَل: «ِإَلى الن ارِ »‘: قُ ْلَت َلُه ِإن ُه ِمْن َأْهِل الن اِر، فَِإن ُه َقْد قَاَتَل اليَ ْوَم ِقَتاالا َشِديدا
َنَما ُهْم َعَلى َذِلَك، ِإْذ ِقيَل: ِإن ُه ملَْ ميَُ  ا َفَكاَد بَ ْعُض الن اِس َأْن يَ ْرتَاَب، فَ بَ ي ْ ا، فَ َلم  ْت، َوَلِكن  ِبِه ِجرَاحاا َشِديدا

الل ُه َأْكبَ ُر، َأْشَهُد أَنِّي »ِبَذِلَك، فَ َقاَل: ‘ َكاَن ِمَن الل ْيِل ملَْ َيْصِبْ َعَلى اجلِرَاِح فَ َقَتَل نَ ْفَسُه، َفُأْخِبَ الن يب  
ِإن ُه ََل َيْدُخُل الَجن َة ِإَل  نَ ْفٌس ُمْسِلَمٌة، َوِإن  الل َه لَيُ َؤيُِّد »بِالن اِس:  ، مُث  أََمَر ِباَلالا فَ َناَدى«َعْبُد الل ِه َوَرُسولُهُ 

يَن بِالر ُجِل الَفاِجرِ   .(6)«َهَذا الدِّ

َوام  ََل َخاَل »أَن ُه قَاَل: ‘ وَعْن َأِب َبَكَرَة، َعِن الن يبِّ  يَن بَِأق ْ  .(7)«َق َلُهمْ ِإن  اهللَ َسيُ َؤيُِّد َهَذا الدِّ

دين اإلسالم، قال احلرايل: واأليد تضعيف القوة الباطنة،  «إن اهلل تعاىل يؤيد هذا الدين»"قال املناوي: 
ال  :وقال الراغب: األيد القوة الشديدة ومنه قيل لألمري املعظم مؤيد، )بأقوام( َجع قوم، )ال خالق هلم( أي

ومنهم عامل طالب للرياسة والقبول وإقامة اجلاه ونيل الثروة  :أوصاف َحيدة يتلبسون هبا، قال حجة اإلسالم
والعز والوقار وهو يف نفسه هالك ويصلح بسببه الدين واخللق إذا كان يدعو إىل رفض الدنيا ظاهرا وينشر 

 .(8)"الشريعة ويقيم نواميس الشعائر الدينية فهو ممقوت عند اهلل ويظن أنه عنده مبكان

                                           

 .111برقم:  (105 /1) ، وأخرجه مسلم3062برقم:  (72 /4) البخاري صحيح (6)
 .20472برقم:  (45 /5) خرجه أَحدأ (7)
 .(279 /2فيض القدير ) (8)
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بالتوبة فبينه وبني ربه  من الرتكي مرتد، وهذا هو األصل يف حكمه، وأما لو أسر  وبذا يتضح أن شرطي األ
{ َوَما َشِهْدنَا ِإَل  ِبَما َعِلْمَنا َوَما ُكن ا لِْلَغْيِب َحاِفِظينَ ، وحنن مل نعلم منه ذلك، }´عالم الغيوب 

 [.81]يوسف: 

 لى أشرف األنبياء واملرسلني.وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل وسلم ع

 

 :وكتب
 تركي بن مبارك البنعلي
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