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 الشيخ نعيم قاسم

 العقاب. النيّب حمّمد؛القتال؛  اإلسالم؛اجلهاد؛  الكلمات المفتاحّية:

ألّن دين اإلسالم قائم على الرمحة، وليس مبنيًّا على التشّفي أو االنتقام من املنكسرين أو املهزومني واألعداء، 
كّل مواقع تواجده وجهاده، فإّن على املقاتل أن يراعي اآلداب اإلسالمّية   وتعبريًا عن األخالق العالية للمسلم يف

 عليه السالمالراقي. فقد ورد عن اإلمام الصادق  يف املعركة ضّد األعداء، وأن يقّدم النموذج اإلنسانّ 

يقول: سريوا بسم ة، دعاهم فأجلسهم بني يديه، مثّ يّ إذا أراد أن يبعث سر  صّلى اهلل عليه وآلهكان رسول اهلل 
شيًخا فانًيا، وال  ااهلل، وباهلل، ويف سبيل اهلل، وعلى مّلة رسول اهلل، وال تغلوا، وال متثّلوا، وال تغدروا، وال تقتلو 

 .1، وال تقطعوا شجرًا إاّل أن تضطّروا إليها"صبيًّا، وال امرأةً 

أن يلقى السّم يف بالد  يه وآلهصّلى اهلل عل: "هنى رسول اهلل عليه السالم وعن أمري املؤمنني عليّ 
 .2املشركني"

 .3: "ال يُقتل الرسل وال الرهن"وآله وعن رسول اهلل صّلى اهلل عليه

زيادة، فهذا أمري املؤمنني  على احلدود املقّررة من دون أيّ  فإذا ما كان العقاب حقًّا شرعيًّا، جيب أن يقتصر
 الرجل بتقطيع أعضائه أو ما شابه:ضرب متاًما، وأن ال ميّثل ب يوصي بأن يضرب ابن ملجم كما عليه السالم

واهلل اهلل يف اجلهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم يف سبيل اهلل. وعليكم بالتواصل والتباذل، وإيّاكم والتدابر 
 لكم. يا بنّ  والتقاطع. ال ترتكوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر فيوّّل عليكم شراركم، مثّ تدعون فال يستجاب

عبد املطلب ال ألفيّنكم ختوضون دماء املسلمني خوًضا، تقولون قتل أمري املؤمنني، أال ال تقتلّن يب إاّل قاتلي، 
صّلى اهلل عليه بضربة، وال ميّثل بالرجل، فإّن مسعت رسول اهلل  انظروا إذا أنا مّت من ضربته هذه، فاضربوه ضربةً 

ثلة يقول: إيّ  وآله
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وإذا ما تراجع احملارب، فأوقف قتاله هاربًا مستسلًما، ال جيوز مالحقته لقتله، "جيوز الدفاع لو كان احملارب 
وحنوه مقباًل، مع مراعاة الرتتيب كما تقّدم مع اإلمكان، وأّما لو كان مدبرًا معرًضا فال جيوز اإلضرار به، وجيب 

 .5"الكّف عنه، فلو أضّر به ضمن

إّن املراقب هلذا التسلسل الذي عرضناه يرى بوضوح اّّتاه اإلسالم يف الدعوة إّل اهلل تعاّل، ورغبته يف تعميم 
اإلسالم على األرض، وتسهيل االتّفاقات واملعاهدات بني املختلفني، فإذا ما مّت االعتداء على املسلمني، فعليهم 

أمواهلم وأعراضهم، من دون انتقام أو اعتداء على األبرياء. وهذا الدفاع باحلدود اليت يأمنون معها على دينهم و 
ما يكشف أّن اإلرهاب املنتشر يف العامل اليوم، أكان من الدول أو اجلماعات أو األفراد، والذي يقتل األبرياء 

وال ميّت بصلة إّل العّزل على اهلويّة، وال يبايل بعدد القتلى من األطفال والشيوخ والنساء، ال عالقة له باإلسالم، 
اجلهاد يف سبيل اهلل، فللجهاد قواعده الشرعّية وأهدافه وآدابه وأخالقّياته، وهو ليس عبثيًّا، وال يكون بقتل 

اآلخرين، بل ليس مقبواًل أن يعّرض اإلنسان نفسه للشهادة إاّل يف مواجهة األعداء، وبأمر من الفقيه، ولتحقيق 
 ية. هذه التضح هدف نبيل ومهّم يستحقّ 

اجلهاد ليس إرهابًا، واإلرهاب ليس جهاًدا، ولو غّلفه صاحبه بآيات قرآنّية وأحاديث شريفة، وقتل املسلمني 
بسبب االختالف يف الرأي أو املذهب ليس مشروًعا، وال يربّره استخدام مصطلحات الرّدة والكفر، وال ينسجم 

تعاليم اإلسالم يف حرمة هذه األماكن وقداستها، تفجري العبوات الناسفة يف املساجد واحلسينّيات مع أبسط 
سوق الشاحنات املفّخخة إّل األسواق التجاريّة  وحرمة رّوادها من املؤمنني واملؤمنات، وال يقّر الشرع اإلسالميّ 

 اإلسالم رمحةً  املكتظّة بالناس، ومل يفت هبذه األعمال فقيه من علماء املسلمني املخلصني. فإذا ما كان نيبّ 
املني، كيف يّدعي اتّباعه من يقتل الناس، بل ويقتل املسلمني والعّزل املساملني؟ إّّنا يكون اجلهاد جهاًدا يف للع

سبيل اهلل يف مواجهة املعتدين والظاملني واحملتّلني مّمن يغزون بالد املسلمني، وهذا ما أّكدته اآليات والروايات 
 والعلماء والصاحلني. عليهم السالمصّلى اهلل عليه وآله واألئّمة األطهار  الشريفة، وسرية النيبّ 
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