موقف اإلسالم من اإلرىاب

بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم
إن احلمد ﵁  ،حنمده ونستعينو ونستغفره  ،ونعـ ــوذ با﵁ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا  ،من
يهده ا﵁ فال مضل لو  ،ومن يضلل فال ىادي لو  ،وأشهد أن ال إلـٰو إال ا﵁ وحده ال شريك لو ،

عبده ورسولُو.
وأشهد أن زلمداً ُ
سلمون﴾.
﴿يَا أَيها الذين َآمنُوا ات ُقوا ا﵁َ َحق تـُ َقاتو وال دتوتن إال وأنتم ُم ُ
َّ ِ
س وِ
ِ
اح َد ٍة َو َخلَ َق ِمْنـ َها َزْو َج َها َوبَ َّ
ث ِمْنـ ُه َما ِر َجاالً َََِِتاً
َّاس اتـَّ ُقوا َربَّ ُك ْم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نـَ ْف ٍ َ
﴿يَا أَيـُّ َها الن ُ
َونِ َساءً َواتَّـ ُقوا اللَّوَ الَّ ِذي تَ َساءَلُو َن بِِو َواأل َْر َح َام إِ َّن اللَّوَ ََا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيباً﴾.
﴿يَا أيها الذين آمنوا اتقوا ا﵁ وقولوا قَوالً َسديداً * يُصلح لَ ُكم أَعمالكم َويَغفر لَ ُكم ذُنُوبَ ُكم َوَمن يُطع
ور ُسولَوُ فَـ َقد فَ َاز فَوزاً َعظيماً﴾ .أما بعد:
ا﵁ َ
فقد َِر خوض الناس يف موقف الدين اإلسالمي من العدوان على اآلخرين  ،أو ما يُسمى يف وقتنا
احلاضر باإلرىاب  ،وأَِر الناس يتهمون ادلسلمُت بدعم اإلرىاب وتبنيو تبنيا دينيا  ،أي يظنون أن
اإلسالم يُـحرض على ذلك  ،وأَِر من خيوضون يف ذلك خيوضون فيو بال علم  ،عمدهتم يف ذلك ما
يُنشر يف وسائل اإلعالم  ،فيتلقوهنا من تلك الوسائل بال دتحيص  ،بدون نظر ىل لتلك االهتامات

حقيقية وأساس يف أصول الدين اإلسالمي أم ال  ،وىل الذين قاموا بتلك ادلواقف العدوانية ىم من
ادلسلمُت حقا  ،وىل تصرفاهتم  -إن َانوا من ادلسلمُت  -مستندة دلنابع ومصادر الدين اإلسالمي  ،أم
أهنا تصرفات فردية  ،ومصادر الدين اإلسالمي منها براء.
واحلق أن الواجب على اإلنسان ادلنصف ادلِقف الذي يريد أن يعرف عن قرب موقف اإلسالم من
اإلرىاب أن يرجع إىل مصادر الدين اإلسالمي  ،وليس إىل تصرفات بعض ادلنتسبُت إليو  ،وال أن يُسلِم
عقلو لوسائل اإلعالم  ،ألن البشر – بطبيعتهم – يُصيبون اليوم وخيطئون غدا  ،أما مصادر الدين
اإلسالمي فهي ثابتة ما تعاقب الليل والنهار.
إذا تقرر ىذا فإننا إذا رجعنا إىل مصادر الدين اإلسالمي وموقفها من اإلرىاب يتبُت لنا النقاط الستة
عشر التالية:
ٔ .موقف اإلسالم واضح من العدوان على الدماء أو األعراض أو األموال (ادلمتلكات)  ،أو ما يسمى
يف الوقت احلاضر باإلرىاب  ،وىو التحرمي  ،قال ا﵁ القرآن ﴿وال تعتدوا إن ا﵁ ال حيب
ادلعتدين﴾.
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وقد أخرب النيب زلمد صلى ا﵁ عليو وسلم أن أمرأة ستدخل النار يوم القيامة ألهنا حبست ِى ـ ـَّرة  ،ال
ىي أطعمتها وال ىي ترَتها تأَل من خشاش األرض.
فالذي يـحصل يف بعض بالد الـمسلمُت من العدوان على األرواح وادلمتلكات فإن اإلسالم بريء
منو  ،سواء َانت جهة العدوان من شخص مسلم أو غَت مسلم  ،ألن ىذا سلالف لتعاليم الدين
وليس موافقا لو.
ٕ .اإلسالم ال حيث على القتال  ،بل يكرىو  ،والدليل على ذلك قول نيب اإلسالم النيب زلمد (صلى
ا﵁ عليو وسلم)ٔ« :ال تتمنوا لقاء العدو  ،واسألوا ا﵁ العافية».

ٖ .اإلسالم ال حيث على القتال إال إذا وقع ادلسلمون يف حالتُت:
األولى :حالة االضطرار لدفع عدوان ٍ
معتد عليهم أو حنو ذلك ففي ىذه احلالة فإن قتال من قاتلهم
حق مشروع يف دين اإلسالم  ،وىذا احلق معروف بالعقول والطبائع  ،وال يسمى ىذا إرىابا  ،وإن
سماه اإلعالم المعاصر بهذا االسم َ ،ما يفعل اليهود بالفلسطينيُت يف الوقت احلاضر بدعم من

أمريكا ودول الغرب.

الحالة الثانية :إذا رأى ادلسلمون نشر اإلسالم يف بقعة معينة من األرض  ،فامتنع حاَم تلك البلد
من فتح اجملال ذلم للدعوة يف تلك األرض  ،فعندئذ حيق للمسلمُت قتالو  ،لغرض فتح باب الدعوة
لإلسالم  ،وليس ذلدف إراقة الدم  ،ألن ذلك احلاَم ادلعتدي حينئذ دبنعو الناس أن يتعرفوا ويتعلموا

دين اإلسالم وخيتاروا دينهم دبحض إرادهتم.
وىو ادلعتدي أيضا بكونو منع دين ا﵁ من أن ينتشر يف تلك األرض اليت ىي يف احلقيقة ﵁ تعاىل ،
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
قال ا﵁ تعاىل يف القرآن ﴿إِ َّن ْاألَر ِ ِ
ُت﴾.
ض للَّو يُوِرثـُ َها َمن يَ َشاءُ م ْن عبَاده َوالْ َعاقبَةُ ل ْل ُمتَّق َ
ْ َ

 1الصالة على النيب زلمد ىي دعاء لو بأن يٍِت عليو ا﵁ يف ادلإل األعلى وىم ادلالئكة  ،وىذا فيو زيادة تشريف وثناء
عليو  ،وىو يستحق ذلك  ،ألن ا﵁ ىدانا بو إىل الدين الصحيح.
ومعٌت (وسلَّم) ىذا دعاء أيضا أن يُـ َس ـلمو ا﵁ من اآلفات  ،مِل الطعن فيو أو يف زوجاتو وحنو ذلك.
وسلمو من اآلفات.
فيكون ادلعٌت اإلرتايل جلملة (صلى ا﵁ عليو وسلم) أي :اللهم اثٍت على نبيك زلمد َ
وىذه اجلملة رتلة توقَت واحًتام  ،وجيب على ادلسلم أن يقوذلا َلما مر بذَر النيب زلمد  ،فال يليق بادلسلم أن دير
عليو اسم النيب زلمد فال يدعو لو  ،وَأنو يتكلم عن إنسان عادي.
ويستحب ذَر ىذا الدعاء عند ذَر باقي األنبياء  ،عليهم الصالة والسالم.
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وىذا القتال لذاك احلاَم اجلائر ال يسمى عدوانا وال إرىابا  ،بل ىو تنفيذ ألمر ا﵁  ،واحلاَم
اجلائر ىو ادلعتدي يف احلقيقة حبجبو نور ا﵁ عن أن ينتشر يف أرضو بُت الناس  ،فلما مل يكن وسيلة
لنشر الدين يف أرضو اليت حيكمها إال قتالو فقد شرع ا﵁ قتالو لتحقيق ادلصلحة العظمى وىي نشر
دين اإلسالم يف تلك األرض اليت ال ذنب ألىلها يف أن حيرموا من نور اإلسالم  ،وىذا ما وقع يف
بعض احلاالت يف بداية انتشار دين اإلسالم.
ٗ .أن توريث األرض ألىل احلق من األنبياء وأتباعهم وجعل السيادة ذلم عليها ليس خاصا دبحمد
عليو الصالة والسالم  ،فهذا منطبق على األنبياء قبلو  ،ومنهم موسى بن عمران عليو السالم الذي
ِ
ال موسى لَِقوِم ِو ِ
ض لِلَّ ِو يُوِرثـُ َها َمن
اصِربُوا إِ َّن أاأل أَر َ
استَعينُوا بِاللَّو َو ْ
قال لقومو َما أخرب ا﵁ عنو ﴿قَ َ ُ َ ْ ْ
ي َ ِ ِ ِِ ِ ِ
أمت َِّقين﴾.
َ
شاءُ م أن عبَاده َوال َأعاقبَةُ لل ُ
وقد حصل ىذا فعال دلوسى وقومو بعد أن أغرق ا﵁ فرعون وقومو  ،قال ا﵁ يف القرآن ﴿ َوأ أَوَرثأـنَا
ض ومغَا ِربـها الَِّيت بارَْنا فِيها وَدتَّ ِ
َّ ِ
احلُ ْس ٌَت
ك ْ
ين َكانُوا يُ أستَ أ
ض َع ُفو َن َم َ
ت َرب َ
َََ َ َ ْ
شا ِر َق أاأل أَر ِ َ َ َ َ
ت ََل َم ُ
الأ َق أو َم الذ َ
علَى ب ٍِت إِسرائِ ِ
صنَ ُع فِْر َع ْو ُن َوقَـ ْوُموُ َوَما ََانُوا يـَ ْع ِر ُشون﴾.
صبَـ ُروا َوَد َّم ْرنَا َما ََا َن يَ ْ
يل دبَا َ
َ َ َْ َ
ومعٌت اآلية :وأورثنا بٍت إسرائيل الذين َانوا يُستَ َذلُّون مشارق األرض ومغارهبا وىي بالد الشام اليت

بارك ا﵁ فيها بكِرة الزروع والِمار واألهنار  ،ودتت َلمة ا﵁ على بٍت إسرائيل بالتمكين لهم في

ودمر ا﵁ ما َان يصنع فرعون وقومو من العمارات
األرض بسبب صربىم على أذى فرعون وقومو َّ ،

وادلزارع  ،وما َانوا يبنون من األبنية والقصور وغَت ذلك.
فاألنبياء وأتباعهم ذلم احلق الشرعي أن يقاتلوا من اعًتض طريقهم  ،وإال فكيف سينتشر دين ا﵁؟!

٘ .لقد نص القرآن صرحيا على األمر بالرب واإلحسان ألىل األديان األخرى إذا مل يقع منهم عدوان ،
َّ ِ
َّ
ين َملْ
قال ا﵁ تعاىل يف القرآن الذي ىو دستور ادلسلمُت إىل قيام الساعة ﴿ال يـَْنـ َها َُ ُم اللوُ َع ِن الذ َ
ِ
ِِ
ِ
ُت *
وى أم َوتُـ أق ِسطُوا إِلَأي ِه أم إِ َّن اللَّوَ ُِحي ُّ
يـُ َقاتلُوَُ ْم ِيف الدي ِن َوَملْ ُخيْ ِر ُجوَُم من ديَا ِرَُ ْم أَن تَـبَـ ُّر ُ
ب الْ ُم ْقسط َ
َّ ِ
ِ
َِّ
َّ
اى ُروا َعلَى إِ ْخَر ِاج ُك ْم أَن
ين قَاتَـلُوَُ ْم ِيف الدي ِن َوأ ْ
َخَر ُجوَُم من ديَا ِرَُ ْم َوظَ َ
إَّنَا يـَْنـ َها َُ ُم اللوُ َع ِن الذ َ
ك ُى ُم الظَّالِ ُمون﴾.
تَـ َولَّْوُى ْم َوَمن يـَتَـ َوَّذلُ ْم فَأُوٰلَئِ َ
 .ٙلو تأمل ادلستقرىء يف سَتة النيب زلمد صلى ا﵁ عليو وسلم لوجد أن بعض احلروب اليت خاضها
النيب إَّنا ىي للدفاع عن النفس وليست حربا مبتدؤىا من عند زلمد  ،فقد حاول قومو قتلو عدة
مرات  ،وحاصروه يف شعب من شعاب مكة ثالث سنُت ىو وأصحابو  ،مث اتفقوا على قتلو اتفاقا
بردلانيا  ،ففر مهاجرا إىل ادلدينة  ،مث تعاىد مع اليهود على ادلسادلة والتعايش جنبا إىل جنب ،
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وَانوا ثالثة أحياء  ،بٍت قينقاع وبٍت قريظة وغطفان  ،فًتك ذلم مطلق احلرية يف دينهم  ،ومل
يُــبعدىم ومل خياصمهم  ،ومل يتدخل يف شلتلكاهتم َ ،ما ىو مفصل يف سَتتو (صلى ا﵁ عليو
وسلم)  ،ولكن اليهود نقضوا العهد َعادهتم  ،فاعتدوا على أحد النساء ادلسلمات ومل حيًتموا
العهد وال اجلوار  ،فما َان من النيب زلمد (صلى ا﵁ عليو وسلم) َحاَم بلد ما َان منو إال أن
أجالىم إىل الشام ليأمن شرىم  ،وىذا من صالحيات أي حاَم يف القانون الدويل  ،إما حبس أو
قتل أو نفي من البلد  ،والنيب زلمد فعل أىوهنا.

فاحلاصل أن احلروب اليت خاضها النيب زلمد (صلى ا﵁ عليو وسلم) ليست عن رغبة زلضة منو
للقتال  ،ف قد مكث النيب زلمد صلى ا﵁ عليو وسلم يف بلده األصلي مكة عشر سنُت مل يقاتل
فيها  ،مع َونو يتعرض ألصناف العدوان واذلجر والقطيعة  ،وَذلك أصحابو الذين آمنوا معو  ،ومل
يكن يُسمح لو بتبليغ دعوة اإلسالم إىل الناس  ،مع أنو َان يدعو الناس إىل أمر صحيح  ،وىو
عبادة ا﵁ وحده وترك عبدة من سواه من األنبياء واألشجار واألحجار  ،يف حُت أن قومو َانوا
يعبدون األشجار واألحجار واألصنام  ،وىذا أمر معروف من سَتتو الكردية.
 .ٚينبغي التنبو أيضا إىل أن أغلب الذين دخلوا دين اإلسالم دخلوه بدون سيف وال حرب َما تِبتو
ادلصادر التارخيية  ،انظر َتاب «سَتة النيب زلمد صلى ا﵁ عليو وسلم».
 .ٛإن سيطرة النيب زلمد على اجملتمعات اليت قاتلها ما َانت لتحقيق مصاحل شخصية أو حبا يف
الزعامة والطغيان يف األرض َما يفعل ََِت من ملــوك الدنيا  ،وإَّنا ىي لفتح الباب لنشر دين ا﵁ ،
وفتح اجملال للناس أن يتعرفوا على دين اإلسالم  ،ليعرفوا الطريق الصحيح ادلؤدي إىل اجلنة  ،وما ال
يتم الواجب إال بو فهو واجب.
يدل على ذلك أنو مل ِ
يأت عن النيب زلمد أنو تسلط على الشيوخ واألطفال والنساء يف حروبو وال
جيشا قال« :انطـ ـ ـلقوا باسم
مرة واحدة  ،أو اعتدى على العِرض َ ،يف ال وىو القائل إذا بعث ً
وضـ ـ ُّموا غنائمكم  ،وأصلحوا
صغَتا  ،وال امرأة  ،وال تَـ ـغُـ ـلُّوا ُ ،
ا﵁  ،ال تقتلوا شيخاً فانيًا  ،وال طفالً ً
وأحسنوا  ،إن ا﵁ حيب ا﵀سنُت».
ومن تأمل سَتة النيب زلمد سيجد أنو َان رحيما حىت يف حروبو  ،وصدق ا﵁ ﴿وما أرسلناك إال
رزتة للعادلُت﴾.
 .ٜومن دالئل رزتة النيب زلمد يف حروبو أن عدد من ماتوا يف رلموع غزوات النيب زلمد صلى ا﵁ عليو
وسلم ( ، )ٔٓٗٛوعدد السنوات اليت حصل فيها حروب ٘ سنوات من رلموع سنوات نبوتو ،
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وَان يسارع بالسلم بعد انتهاء الغزو عمال بقول ا﵁ تعاىل ﴿وإن جنحوا للسلم فاجنح ذلا وتوَل
على ا﵁﴾  ،بينما الذين ماتوا يف احلربُت العادليتُت األوىل والِانية  ٙٚمليونا  ،فأين ىذا من ذاك ،
وَان ال يقتل ُمدبرا عن احلرب  ،فمن َّفر من احلرب ترَو وشأنو.

ٕ

واحلاصل أن اذلدف من احلرب يف اإلسالم ليس ىو هنب الِروات وبسط النفوذ وغَتىا من ادلطامع
ادلادية  ،بل ىو إما لدفع صائل على بالد ادلسلمُت  ،أو لنشر الدين الذي ارتضاه ا﵁ للناس َلهم
وإزالة ما يقف أمامو من العوائق  ،أيا َانت تلك العوائق  ،حىت يعرف الناس دينهم ورهبم ونبيهم ،
ويعبدون ا﵁ على بصَتة  ،فيفوزوا خبَت الدنيا واآلخرة.
ٓٔ .ينبغي العلم بأن نظام الدولة اإلسالمي قد ضمن حقوقا ذتانية لغَت ادلسلمُت ادلقيمُت بينهم  ،ال
توجد ىذه احلقوق يف أي نظام آخر  ،وىي:
 .aحقهم يف حفظ َرامتهم اإلنسانية.
 .bحقهم يف حرية ادلعتقد.
 .cحقهم يف التزام شرعهم.
 .dحقهم يف العدل بينهم.
 .eحقهم يف حفظ دمائهم وأمواذلم وأعراضهم.
 .fحقهم يف احلماية من االعتداء عليهم.
 .gحقهم يف معاملتهم معاملة حسنة.
 .hحقهم يف التكافل االجتماعي.
دون التاريخ اإلسالمي وأقالم بعض ادلستشرقُت من غَت ادلسلمُت أن بعض النصارى
وذلذا فقد َّ
واليهود اختاروا اإلقامة يف ظل الدولة اإلسالمية على اإلقامة يف ظل دولة غَت إسالمية  ،ومن أراد

 2يراجع َتاب «أخالقيات احلرب يف السَتة النبوية»  ،صاحل بن علي الشمراين  ،الناشر :مكتبة ادلعارف الرياض.
ويراجع أيضا َتاب «أخالقيات احلرب يف السَتة النبوية»  ،منَت زلمد  ،الناشر :مكتبة السالم – القاىرة.

موقف اإلسالم من اإلرىاب

التوسع فعليو بالرجوع إىل َتاب «حقوق غَت ادلسلمُت يف بالد اإلسالم» للدَتور صاحل بن حسُت
ٖ
العايد حفظو ا﵁.
ٔٔ .من العجيب أن الذين حيتلون بالد ادلسلمُت ال يوصفون باإلرىابيُت  ،إَّنا اإلرىابيون – يف نظرىم
– ىم ادلسلمون إذا دافعوا عن أنفسهم ...
ففرنسا احتلت اجلزائر وادلغرب عقودا من الزمن  ،وصادرت ثروهتا  ،ومل توصف باإلرىابية.
وإيطاليا احتلت تونس واحلبشة عقودا من الزمن  ،ومل توصف باإلرىابية.
وبريطانيا احتلت العراق ودول اخلليج ومل توصف باإلرىابية.
وأمريكا قذفت على اليابان قنبلة ذرية وقتلت ربع مليون دفعة واحدة ومل توصف باإلرىابية.
وَذلك أمريكا احتلت العراق يف الوقت احلاضر قرابة عشر سنُت ومل توصف باإلرىابية.
واليهود احتلوا فلسطُت منذ ٓ ٚسنة دبساندة أوربا مث أمريكا ومل توصف باإلرىابية.
إَّنا اإلرىابيون يف نظرىم ويف نظر اإلعالم اجلائر ىم الفلسطينيون ادلسلمون الذين يدافعون عن
أرضهم وأمواذلم وأعراضهم!
ٕٔ .ينبغي التنبو إىل أن اإلعالم لو دور َبَت يف تشويو صورة اإلسالم والـمسلمُت  ،وقلب احلقائق ،
ووصفهم باإلرىابيُت  ،وتعتيم اجلرائم ادلرتكبة حبقهم  ،وليس ىذا بغريب  ،فإن اإلعالم اآلن بيد
الدول اليت َانت مستعمرة لبالد ادلسلمُت يف القرن ادلاضي  ،فماذا يُرجى منهم يا تُرى؟! فقد حتول
الغزو لبالد ادلسلمُت من الغزو العسكري إىل الغزو اإلعالمي َما ىو مشاىد.
ٖٔ .يقال دلن قال إن اإلعالم الغريب حيكم على ادلسلمُت دائما بأهنم إرىابيون :إن بعض وسائل اإلعالم
اليت بيد ادلسلمُت حتكم على بعض الدول الغَت مسلمة بنفس احلكم أيضا بناء على ما يفعلونو يف
الواقع  ،ف وسائل اإلعالم اليت بيد ادلسلمُت الصادقُت حيكمون على اليهود ومن ساندىم من دول
الغرب (َأمريكا) بأهنم إرىابيون  ،وحيكمون على أمريكا اليت احتلت أفغانستان والعراق بأهنا
إرىابية وعدوانية  ،وحيكمون على روسيا اليت أبادت من ادلسلمُت بادلاليُت بأهنا َذلك  ،وحيكمون
ع لى عامة دول الغرب اليت تتغطى بعباءة السالم بأهنا إرىابية وعدوانية لكوهنا احتلت بالد
ادلسلمُت عقودا من الزمن َما بينا آنفا  ...وىلم جرا
فإذا وزنا األمور هبذا ادليزان فمن األحق اآلن بوصف «اإلرىايب»  ،ادلسلمون أم اليهود والنصارى
(ادلسيحيون)؟
ٖ ىذا الكتاب من منشورات دار َنوز أشبيليا  ،الرياض  ،وىو منشور يف شبكة ادلعلومات هبذا العنوان.
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ٗٔ .ىناك بعض ادلنتسبُت لإلسالم عندىم جهل واحنراف عظيم يف فهم أصول الدين اإلسالمي  ،فتبنوا
بعض احلمالت العدوانية اإلرىابية على ادلسلمُت وعلى غَتىم  ،مِل أسامة بن الدن الذي يقود
تنظيم القاعدة وأمِالو  ،وىؤالء وأمِاذلم خطؤىم زلسوب عليهم وليس على ادلسلمُت وال على
مصادر الدين اإلسالمي وىي القرآن الكرمي وأحاديث النيب زلمد صلى ا﵁ عليو وسلم  ،وادلسلمون
تربؤوا منهم ومن أفعاذلم  ،وقد تربئت من أفعاذلم رلامع علمية إسالمية ََِتة  ،وبينت موقف الدين
اإلسالمي من العدوان بوضوح للعامل َلو.
٘ٔ .لقد أقرت بعض اجلمعيات األوربية الـم ِ
ـنصفة اليت استقرأت مبادئ اإلسالم وسَتة النيب زلمد وسَتة
ُ
ادلسلمُت بأن اإلسالم ىو دين السالم  ،فوجهت دعوة إىل مرَز ادللك عبدا﵁ للحوار بُت األديان
«اإليسيسكو» إلطالق مبادرة بعنوان« :المسلمون صانعو السالم».
 .ٔٙعلى من أراد أن يتعرف على مبادىء اإلسالم فعليو بأن يرجع إىل دستورىم ال ُـمـ ّد َّون يف ادلصدرين
الس ـنَّة ( ،وىي َالم النيب زلمد)  ،وَالمها زلفوظ يف الكتب على مدى
الرئيسيُت ومها القرآن و ُّ
أربعة عشر قرنا  ،مث حيكم بعقلو على ىذا الدين  ،وليس بأن يُ ْسـ ــلِم عقلو إىل اإلعالميُت ليُصوروا
لو خامت األديان السماوية َيف شاءوا.
إشكال والجواب عليو:
فإن قيل :وما معٌت قول ا﵁ تعاىل ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليو دبِل ما اعتدى عليكم واتقوا
ا﵁﴾؟ أليس يف ىذا حتريض على العدوان أو ما يسمى يف وقتنا احلاضر باإلرىاب؟
فاجلواب أن تفسَت اآلية أن من اعتدى عليكم بالقتال أو غَته فأنزلوا بو عقوبة شلاثلة جلنايتو  ،وال حرج
عليكم يف ذلك  ،ألهنم ىم البادئون بالعدوان  ،مث قال ا﵁ ﴿واتقوا ا﵁﴾  ،أي :وخافوا ا﵁  ،فال
تتجاوزوا ادلماثلة يف العقوبة  ،فتعاقبوا بأَِر من جناية ادلعتدي  ،بل اَتفوا بادلِل.
وىذا من سياسة الدين اإلسالمي  ،أن يقوم حاَم البلد حبفظ األمن وردع ادلعتدين  ،ألن الناس فيهم
ـخــيــر والشرير  ،فإذا أقام احلاَم نظام للعقوبات الرادعة عاش الناس يف أمن
الطيب والرديء  ،وفيهم ال َ
وطمأنينة  ،وىذا األمر معلوم ومعمول بو يف رتيع البالد على اختالف أدياهنا  ،ولكن الدين اإلسالمي
يتميز بأمرين ومها احلث عل ى العدل فال زيادة يف العقوبة  ،واحلث على العفو  ،حىت لو َان األمر متعلقا
بالدم أو ادلال  ،وترتيب األجر على ذلك  ،خبالف غَته من القوانُت الوضعية من عند البشر.
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الوجو الثاني:
أن اإلسالم حث على العفو والصفح  ،ورتب على ىذا األجر العظيم  ،قال تعاىل ﴿فمن عفى وأصلح
فأجره على ا﵁ إنو ال حيب الظادلُت﴾.
ويف ىذه اآلية ذَر ا﵁ مراتب العقوبات وىي :العدل  ،والفضل  ،والظلم.
فمرتبة العدل ىي جزاء السيئة بسيئة مِلها  ،ال زيادة وال نقص  ،فالنفس بالنفس  ،ومن اعتدى على
جارحة من جوارح غَته فإنو يعاقب بادلِل  ،فمن َسر سنا َُ ِسرت ِسنُّوُ  ،وىكذا  ،وَذلك ادلال  ،فمن
اعتدى على مال الغَت فإنو يُضمن لو دبِلو.
َج ُرهُ َعلَى
ومرتبة الفضل ىي العفو واإلصالح عن ادلسيء  ،وذلذا قال يف اآلية﴿ :فَ َم ْن َع َفا َوأ ْ
َصلَ َح فَأ ْ
اللَّو﴾.
ََِتا  ،دبقتضى ىذه اآلية.
أجرا ً
عظيما  ،وثوابًا ً
فمن عفا عن أخيو ادلؤمن فإن ا﵁ جيزيو ً
ويف ترتيب األجر على العفو ما يُهـ ـ ـيج ويرغب فيو  ،لكي يعامل اإلنسان اخللق دبا حيب أن يعاملو ا﵁
ف عنهم  ،وَما حيب أن يسازلو ا﵁  ،فليسازلهم َّ ،
فإن اجلزاء
بو  ،فكما حيب أن يعفو ا﵁ عنو  ،فَـ ْليَـ ْع ُ

من جنس العمل.

وشلا ينبغي أن يُعلم أن ا﵁ قد اشًتط يف العفو أن يترتب عليو اإلصالح َّ ،
ليدل ذلك على أنَّو إذا َان

اجلاين ال يليق العفو عنو  ،وَانت ادلصلحة الشرعية تقتضي عقوبتو  ،فإن العفو يف ىذه احلال ال يكون

مأمورا بو  ،بل العقوبة ىي األوىل  ،حىت يرتدع  ،مِل مروجي ادلخدرات  ،وخاطفي النساء واألطفال ،
ً
والعصابات وقطاع الطريق  ،فهؤالء إن طبقنا عليهم مبدأ العفو زاد شرىم وحتولت حياة اجملتمعات إىل
جحيم  ،فالعفو عنهم مضر وليس بنافع.
ب الظَّالِ ِمُت﴾  ،وىم الذين يـجنون على غَتىم
وأما مرتبة الظلم :فقد ذَرىا ا﵁ بقولو ﴿إِنَّوُ َال ُِحي ُّ
ابتداءً  ،أو يقابلون اجلاين بأَِر من جنايتو  ،فهذه الزيادة ظلم.
 ومن اآليات احلاثة على العفو قولو تعاىل ﴿والكاظمُت الغيظ والعافين عن الناس وا﵁ حيب
ا﵀سنُت﴾.
ىذه اآلية فيها بيان لبعض صفات ادلؤمنُت  ،ومن أمهها َظم الغيظ عمن أساء إليك مث العفو عنو ،
ويدخل يف العفو عن الناس العفو عن َل من أساء إليك بقول أو فعل  ،والعفو أبلغ من الكظم َّ ،
ألن
العفو ترك ادلؤاخذة مع مسازلة ادلسيء  ،وىذا إَّنا يكون شلن حتلَّى باألخالق اجلميلة  ،وختلَّى عن
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األخالق الرذيلة  ،وشلن ابتغى األجر من ا﵁  ،وعفا عن عباد ا﵁ رزتة هبم  ،وإحسانًا إليهم  ،وَراى ًة
حلصول الشر عليهم.
 ومن اآليات احلاثة على العفو قولو تعاىل ﴿فاعفوا واصفحوا﴾.
 ومن اآليات احلاثة على العفو قولو تعاىل ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾.
 ومن اآليات احلاثة على العفو قولو تعاىل ﴿إِن تـبدوا خيـرا أَو ُختفوه أَو تَـع ُفوا عن س ٍ
وء فَِإ َّن اللَّ َو
ُْ ُ َ ْ ً ْ ْ ُ ُ ْ أ َ ُ
ََا َن َع ُف ِّوا قَ ِد ًيرا﴾
 ومن اآليات احلاثة على العفو قولو تعاىل ﴿فاعف عنهم واصفح إن ا﵁ حيب ا﵀سنُت﴾.

وقد وردت أحاديث عن النيب مـحمد (صلى ا﵁ عليو وسلم) يف احلث على العفو والصفح  ،والنهي عن
عزا  ،وما تواضع
عبدا بعفو إال ِّ
احلقد واالنتقام  ،منها قولو :ما نقصت صدقة من مال  ،وما زاد ا﵁ ً
أحد ﵁ إال رفعو ا﵁.
وهبذا يتبُت أن اإلسالم حث على العفو والصفح  ،وهنى عن الظلم والعدوان والبغي  ،وا﵁ أعلم ،
وصلى ا﵁ على نبينا زلمد  ،وعلى رتيع األنبياء وادلرسلُت.
ماجد بن سليمان  ،يف ٖٕ من شهر شعبان  ،لعام ٖ٘ٗٔ ىجري
ادلوافق ٕٔ ٕٓٔٗ/ٙ/ميالدي
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