
النهي عن الصلب 
ّثلّ والتمثيلّ.. إل لمن م

السإلما في الجهاد فقه من
إل والتمثيل الصلب عن النهي

ّثل لمن م
ُتم ما بمثل فعاقبوا عاقبتم وإن{ ولئن به ُعوِقب

}للصابرين خيٌر لهو صبرتم
والصلب الحإراق عن أتباعه السإلما نهي على الدلة

ّثل لمن إل بالكافرين حإتى والتمثيل م

أحإمد محمد الحاج المين الشيخ؛ بقلم

***
.والتدخين بالنار التحريق في العلم أهلّ أقوال- 
ّثلّ، بمن التمثيلّ جواز على الدليلّ-  .أفضلّ والعفو م
َودَ في والمماثلة التمثيلّ في العلماء أقوال-  َق .ال

***
وجسسلّ، عسسز اللسسه كلمسسة ولعلء اللسسه سسسبيلّ في الجهادَ

ِتلين رحمسسة دَينسسه، ولعسسزاز َتلين، للمقسسا فرحمتسسه والمقسسا
ِتلين أمسسا أوالشسسهادَة، النصر الُحسُنيين، إحدى لهم لنأ للمقا

َتلين رحمته مسسن الهدايسسة لهم الله أرادَ من إنقاذ به لنأ للمقا
فسسي بالسسدخول منهسسم أِسسسر لمسسن الفرصسسة وإتاحسسة الضسسلل،
بعد. فيما السلما

رجليسسن، إلسسى الله يضحك(وسلم:  عليه الله صلى قال
ُدهما يقتلّ الله سبيلّ في هذا يقاتلّ الجنة، يدخلنأ الخر، أح

وقسسال: ،]1[)فيسُتشسسهد القاتسسلّ علسسى اللسسه يتسوب ثسسم فيقتسسلّ،
.]2[)بالسُلسلّ الجنة يدخلونأ لقوما الله عجب(

ّيسسدوا أِسروا الجوزي: (معناه ابن قال عرفسسوا فلمسسا وق
ًا دَخلوا السلما صحة الجنة). فدخلوا طوع

هسسو السسذي الطلسسب لجهادَ المسُلمين ترك في فإنأ لهذا
كسسلّ فالخير الدعوة، أمة للكافرين ظلم السلما سناما ذروة
الرغسسم علسسى الجهادَ، في الدعوة وأمة الستجابة لمة الخير

ِتب{للقتال:  الجميع كره من ٌه وهو القتاُل عليكم ك لهسسم كسسر
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ّثلّ والتمثيلّ.. إل لمن م

ًا تكرهوا أنأ وعسُى تحبسسوا أنأ وعسُسسى لكسسم خيسسر وهسسو شسسيئ
ًا .]3[}لكم شر وهو شيئ

المسُسسلمين جهسسادَ بيسسن وكسسثيرة كسسبيرة فسسروق هنسساك
حروبهسسم فسسي المسُسسلمين على الكافرين تعدي وبين للكفار،

الحسسرب بتلسسك وتوجوهسسا الماضسسي، في شنوها التي الصليبية
ا أمريكسا تقودَهسا الستي الفساجرة الظالمسة وعملؤاهسا وربائبه

التي: في الفروق هذه تتجلى النأ،

السستي الشسسر قسسوى جهسسادَ مسسن المسُسسلمين  غرضأولً:
إلسسى الظلمات من الناس إخراُج والسلما الرعايا بين تحول
تريسسد النأ وأمريكا السلما، عدل إلى الدَيانأ جور من النور،

ليكسسونأ ومظسساهر، عقائسسد دَينهسسم، يسستركوا أنأ المسُسسلمين من
ًا سسسواء، الكفسسر فسسي الجميسسع ولسسن{تعسسالى:  لقسسوله مصسسداق
وشسستانأ ،]4[}ملتهم تتبع حتى النصارى ول اليهودَ عنك ترضى

الغرضين. بين ما

ًا: الرحمسسة، جهسسادَهم فسسي للمسُسسلمين  البسساعثثانييي
بالعالم. والنفرادَ والتسُلط والتكبر التجبر وللكافرين

ًا: بسسأوامر ملسستزمونأ جهسسادَهم فسسي  المسُسسلمونأثالثيي
السُسسلف عليسسه سسسار ومسسا الراشسسدين، وخلفسسائه رسسسولهم

ويغتسسالونأ يقتلسسونأ والكسسافرونأ فتوحسساتهم، فسسي المتقسسدمونأ
ّثلسسونأ، وأفغانسُسستانأ فلسُسسطين فسسي ويحسسدث حسسدث ومسسا ويم

ذلك. على شاهد أكبر والعراق

ًا: السسذي الجرامسسي والضسسغط العلمسسي  التعسستيمرابع
المسُسسلمين حكسساما وعلى الصليبية حربها في أمريكا تمارسه

والعبسسادَات السُسسيادَية القسسرارات فسسي والتسسدخلّ التضييق في
لمسُتحقيها الزكاة إعطاء من المحسُنين منع نحو الشرعية،

أيسسدي إلسسى تسسذهب أنهسسا بحجسسة والمسُسساكين الفقسسراء مسسن
أعراضسسهم وصسسيانة أوطسسانهم لتحريسسر الشسسرفاء، المجاهدين

ًا دَينهم، على والحفاظ ن اللسه سسبيلّ فسي الجهسادَ أنأ علم م
الزكاة. مصارف أفضلّ

ًا: الشسسيوخ قتسسلّ عسسن أتبسساعه السسسلما  نهسسىخامسيي
المقعسسدين اغتيسسال فسسي الكفسسار وتفنسسن والعجسسزة، والنسُسساء
والعجزة. والطفال
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نهسسي وهسسو مهسسم، أمسسر إلسسى العجالسسة هسسذه في سنشير
حسستى والصسسلب التمثيسسلّ عسسن الفسساتحين أتبسساعه السسسلما

بينسسه لتقسسارنأ بالمسُلمين، مثلّ لمن إل الكافرين، للمحاربين
والمركسسانأ بالمقعسسدين، إسسسرائيلّ تمثيلّ وبين المسُلم أخي

العلسسوج ببسسول غريسسب، أبي سجن في بالمسُاجين والبريطانأ
روؤاسهم. في المسُلمين على

***
الحإييراق     عيين     أتباعه     السإلما     نهي     على     الدلة

ّثل     لمن     إل     بالكافرين     حإتى     والتمثيل     والصلب :  م

:  الكريم     القرآن     من

به عوقبتم ما بمثلّ فعاقبوا عاقبتم وإنأ{تعالى:  قوله
السلما أنأ نرى نحن ها ،]5[}للصابرين خير لهو صبرتم ولئن

عمسسن حتى العفو على حّث بلّ التمثيلّ عن بالنهي يكتِف لم
ّثلّ بالمسُلمين.  م

:  السنة     ومن

اللسسه رسسسول قال: بعثنا عنه الله رضي هريرة أبي عن
ًا وجسسدتم إنأ(فقسسال:  بعسسث، فسسي وسلم عليه الله صلى فلنسس
ًا اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال ثسسم ،)بالنار فأحرقوهما وفلن
تحرقسوا أنأ أمرتكسم إنسي(الخسروج:  أردَنسا حيسن وسلم عليه
ًا ًا، فلن وجسسدتموهما فسسإنأ الله، إل بها يعذب ل النار وإنأ وفلن

 .]6[)فاقتلوهما

مسسا(قسسال:  عنهمسسا الله رضي الحصين بن عمرانأ وعن
أمرنسا إل خطبسسة وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول خطبنا

ل فإنسسا قاتلنسساهم إذا الكفار حتى الُمثلة، عن ونهانا بالصدقة،
ونبقسسر وأنسسوفهم، آذانهسسم نجسسدع ول القتسسلّ، بعسسد بهسسم نمثسسلّ

مسسا مثسسلّ بهسسم فنفعسسلّ بنسسا، ذلك فعلوا يكونوا أنأ إل بطونهم،
.عسساقبتم.. وإنأ{تعسسالى:  قسسال كمسسا أفضسسلّ، والسسترك فعلسسوا،

. })الية

قسسال: كسسانأ عنسسه اللسسه رضسسي الحصسسيب بن بريدة وعن
ًا بعسسث إذا وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي سسسرية، علسسى أميسسر
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بتقسسوى نفسُه خاصة في أوصاه نفسُه، حاجة أوفي أوجيش،
ًا، المسُلمين من معه وبمن الله، بسُم اغزوا(يقول:  ثم خير
ول تغلسوا ول بسالله، كفسر مسن قسساتلوا اللسسه، سسبيلّ فسسي الله،

ًا تقتلوا أول تمثلوا ول تغدروا،  .]7[)وليد

بالنيييار     التحرييييق     فيييي     العليييم     أهيييل     أقيييوال
:  والتدخين

والتسسدخين بالنسسار الكفسسار تحريسسق فسسي العلم أهلّ ذهب
هي: مذاهب،

ّين   إذا)1 ًا التحريق تع الكفسسار علسسى الغلبسسة إلى طريق
وأطفال. نسُاء معهم كانأ وإنأ جاز، الحرب في

ّين   إذا)2 ًا التحريق تع الكفسسار علسسى الغلبسسة إلى طريق
وأطفال. نسُاء معهم يكن لم ما جاز

تحريسسم، نهي وليس تنزيه، نهي التحريق عن  النهي)3
وبكر لسذلك، الراشسدين الخلفساء بعسض فعلّ بدليلّ وعلسي أب
عنهما. الله رضي

بحال. يحلّّ فل تحريم، نهي التحريق عن   النهي)4

مكرمسسة: "أنأ عسسن بسُسسنده صسسحيحه في البخاري خرج
ًا ًا حّرق عنه الله رضي علي عبسساس، ابسسن فبلسسغ – بالنار – قوم

عليسه اللسه صسلى النسبي لنأ أحرقهسم، لسم أنا كنُت فقال: لو
النسسبي قال كما ولقتلتهم ،)الله بعذاب تعذبوا ل(قال:  وسلم
ّدل من(وسلم:  عليه الله صلى . ]8[)فاقتلوه دَينه ب

ًا]9[حجر ابن الحافظ قال البخسساري تبسويب علسسى  معلقسس
الحكسسم بسست الله": (هكذا بعذاب يعذب ل "باب الحديث لهذا
يتعيسسن لسسم إذا ومحله عنده، دَليلها لوضوح المسُألة هذه في

ًا التحريق .)الحرب حال الكفار على الغلبة إلى طريق

واختلف(قائلً:  التحريق في العلم أهلّ مذاهب بين ثم
وغيرهمسسا عباس وابن عمر ذلك فكره التحريق، في السُلف
ًا، مقاتلسسة، حسسال أوفسسي كفسسر بسُسسبب ذلسسك كسسانأ سسسواء مطلق
ًا، أوكانأ وغيرهما.. قال الوليد بن وخالد علي وأجازه قصاص

مسُلم صحيح 7
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سسسبيلّ علسسى بسسلّ التحريسسم علسسى النهسسي هسسذا المهلب: ليسسس
وقسسد الصسسحابة، فعسسلّ التحريسسق جسسواز علسسى ويسسدل التواضع،

بالحديسسد العرنييسسن أعيسسن وسسسلم عليه الله صلى النبي سّملّ
الصسسحابة، بحضسسرة بالنسسار البغسساة أبوبكر حرق وقد المحمى،

ًا بالنسسار الوليسسد بن خالد وحّرق وأكسسثر السسردَة، أهسسلّ مسسن ناسسس
علسسى والمراكسسب الحصسسونأ تحريسسق يجيسسزونأ المدينسسة علماء
وغيسسره: ل المنيسسر ابسسن وقسسال والوزاعي، الثوري قاله أهلها،
ًا، كسسانت العرنييسسن قصسسة لنأ للجسسواز، ذكر فيما حجة قصاصسس

تعيسسن إذا بالضسسرورة، مقيسسدة والمراكسسب الحصسسونأ وقصسسة
ًا معهسسم يكسسونأ ل بسسأنأ قيسسده من ومنهم بالعدو، للظفر طريق
النهسسي فظسساهر البسساب حسسديث وأمسسا تقدما، كما وصبيانأ نسُاء

.)التحريم

أصسسلّ فسسي مالك مذهب في اختلف وقد(قال:  أنأ إلى
بالنار). القصاص وفي التدخين، وفي المسُألة،

بالدخانأ. القتلّ بالتدخين والمرادَ

***
ّثييل،     بمن     التمثيل     جواز     على     الدليل والعفييو     م

:  أفضل

ّثسسلّ بمسسن بالكفسسار التمثيسسلّ جسسواز علسسى الدَلسسة منهسسم م
مسسن والصسسفح، العفسسو اسسستحباب مسسع هذا كثيرة، بالمسُلمين

ذلك:

ولئسسن بسسه عوقبتم ما بمثلّ فعاقبوا عاقبتم وإنأ{قوله: 
. } الية...للصابرين خير لهو صبرتم

ُعَرنيين وقصة عنسسه: "أنأ اللسسه رضسسي أنس رواها كما ال
ًا َكلّ من رهط عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي علسسى قدموا ثمانية ُع

َووا وسسسلم، َت أبغنسسا اللسسه رسسسول فقسسالوا: يسسا  المدينسسة،]10[فسساج
ً ِرْسسسل

؛]12[)بالسسذودَ تلحقسسوا أنأ إل لكسسم أجسسد مسسا(قسسال:  ؛]11[
وقتلسسوا وسسسمنوا، صسسّحوا حسستى أبوالها من فشربوا فانطلقوا
فسسأتى إسسسلمهم، بعسسد وكفسسروا السسذودَ، واسسستاقوا الراعسسي،

لهم تطب لم لنفاقهم استوخموها أي 10
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فمسسا الطلب، فبعث وسلم، عليه الله صلى  النبّي]13[الصريُخ
ع بهم، أتي حتى النهار ]14[ترّجلّ م وأرجلهسم، أيسديهم فقط ث
بسسالحرة وطرحهسسم بهسسا، فكحلهسسم فسسأحميت بمسُسسامير أَمسسَر

قتلسسوا،(ِقلبة:  أبو قال ماتوا"، حتى ُيسُقونأ، فما يسُتسُقونأ
وسعوا وسلم، عليه الله صلى الله رسول وحاربوا وسرقوا،

ًا الرض في . ]15[)فسُادَ

رسسسول قال: سسسمعُت عنه الله رضي هريرة أبي وعن
ًا نملسة قرصست(يقسول:  وسسسلم عليه الله صلى الله مسن نبيسس

أنأ إليسسه اللسسه فسسأوحى فسسأحرقت، النمسسلّ بقرية فأمر النبياء،
يعنسسي ،]16[)اللسسه تسُسسبح المم من أمة فأحرقت نملة قرصتك

 فقط؟ قرصتك التي النملة أحرقَت هل

ُوجسسد جاريسسة أنأ(عنسسه:  الله رضي مالك بن أنس وعن
َنع فسُسسألوها: مسسن حجرين، بين ُرّض قد رأُسها بسسك! هسسذا َصسس
ًا ذكسسروا حسستى أفلنأ؟ أفلنأ، فأِخسسذ برأسسسها، فأومسسأت يهودَيسس

وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول به فأمر فأقّر، اليهودَي،
رسسسول فقتلسسه(: ]17[روايسسة وفسسي ،)بالحجسسارة رأسه ُترّض أنأ

. )حجرين بين وسلم عليه الله صلى الله

عنهمسسا اللسسه رضسسي عبسساس ابسسن عن الدارقطني وروى
انصسسرف أُحسسد، قتلسسى عسسن المشسسركونأ انصسسرف قال: "لمسسا

ًا فرأى وسلم عليه الله صلى الله رسول رأى سسساءه، منظر
ّق قد حمزة فقسسال: أذنسساه، وجدعت أنفه، واصطلم بطنه، ُش

ّنة أوتكسسونأ النسُسساء، يحزنأ أنأ لول( حسستى لسستركته بعسسدي، ُسسس
بسُسسبعين مكانه لمثلن والطير، السُباع بطونأ من الله يبعثه
ً ُع{اليسسة:  هذه نزلت عنهم وفرغ دَفنوا .. فلما)رجل إلسسى ادَ

قسسوله: إلسسى ،}الحسُسسنة والموعظسسة بالحكمسسة ربسسك سسسبيلّ
اللسسه صسسلى الله رسول فصبر بالله"، إل صبرك وما واصبر{

. }بأحد يمثلّ ولم وسلم عليه

***
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فييي     والمماثليية     التمثيييل     فييي     العلميياء     أقييوال
:  الَقَود

ًا فنقسسول الُمثلسسة عسسن النهسسي القرطبي: (أمسسا قال أيضسس
ه، مثلنسا مثسلّ فسإذا يمثسلّ، لم إذا بموجبها دل ب ذلسك علسى ي
وقسسوله: "ل الئمسسة، أخرجسسه صسسحيح وهسسو العرنييسسن، حسسديث
َحسسّرق فسسإنأ يحسسّرق، لم إذا صحيح النار"، رب إل بالنار يعذب
افعي: إنأ قسال القسرآنأ، عموما عليه يدل ُحّرق، طرحسه الش

ًا النار في ]18[الوقسسار وذكره يموت، حتى النار في طرح عمد

قسسال الحكسسم، بسسن محمسسد قسسول وهو مالك، عن مختصره في
يخنسسق الرجسسلّ فسسي العلسسم أهسسلّ مسسن كسسثير المنذر: قسسول ابن

َودَ، عليسسه الرجلّ َقسس الحسُسسن بسسن محمسسد ذلسسك فسسي وخسسالف ال
أوألقسساه فمسسات، بئسسر في أوطرحه مات حتى خنقه فقال: لو

علسسى وكسسانأ قصاص، عليه يكن لم فمات، أوسطح جبلّ من
ًا كانأ فإنأ الدية، عاقلته  –واحسسد غير خنق قد – بذلك معروف
اللسسه صسسلى النسسبي أقسسادَ المنسسذر: ولمسسا ابن قال القتلّ؛ فعليه
بسسالَحَجر الجاريسسة رأس رّّض السسذي اليهسسودَي من وسلم عليه
الحسُن. بن محمد أي – لقوله معنى فل معناه، في هذا كانأ

حنيفسسة، أبسسي عسسن واحسسد غيسسر القسسول هذا وحكى ؛قلت
أو أوبسُُّم، بخنق، قتلّ فيمن فقال حنيفة أبو شذ فقال: وقد

منسسه يقتص ول ُيقتلّ ل أنه بخشبة، أو بئر، أو جبلّ، من تردَية
ًا أوكسانأ أوخشسسب، أوَحَجر، حديد، بمحددَ، قتلّ إذا إل معروفسس

ردَ معنسساه وهسسذا الديسسة؛ عسساقلته على وكانأ والتردَية، بالخنق
وذريعسسة المة، أمر عليه يكن لم ما وإحداث والسُنة، للكتاب

منسسه فليسسس للنفسسوس، اللسسه شسسرعه الذي القصاص رفع إلى
. ]19[مناص)

بسسه ُيعمسسلّ خلف كسسلّ ليسسس أنسسه علسسى يسسدل كلسسه هسسذا
ُيسُتراح ردَ إلسسى يسسؤدَي دَليسسلّ غيسسر من الئمة تقليد وأنأ له، و

والسُنة. الكتاب

اللسسه: (فأمسسا رحمسسه تيميسسة ابسسن السسسلما شسسيخ وقسسال
. ]20[القصاص) وجه على إل يجوز فل القتلّ في التمثيلّ

الرحمسسن شسسرع بيسسن تقسسارنأ أنأ ؛الكريسسم أخسسي أرجسسو
فسسي يمارسسسونه بمسسا المجرميسسن، الطغسساة وشسسريعة الرحيم،

أخسسذ المصسسري، الفقيه إبراهيم بن يحيى بن زكريا لقب كسُحاب، 18
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النهي عن الصلب 
ّثلّ والتمثيلّ.. إل لمن م

القتسسلّ إذ وبالطفسسال، بالمقعسسدين، ُيمثسسلّ حيسسث فلسُسسطين،
النسُسسانأ يتحسسول حيسسث التمثيلّ، أنواع أسوأ يمثلّ بالصواريخ

السسسرى نقسسلّ حيسسث أفغانسُسستانأ وفي أشلء، إلى الحال في
ًا فيها وكبسُوا مغلقة شاحنات في وسسسال قتلوا أنأ إلى كبسُ

أبسسادَ حيث العراق وفي الشاحنات، تلك من وصديدهم دَمهم
خمسُسسة، مقابلّ الفلوجة، في قتيلّ ألف من  أكثر المريكانأ

ّثسسلّ وحيسسث والصسسواريخ، بالقنابسسلّ وحرقسسوهم مسسن الغسسزاة م
غريسسب، أبسسي سسسجن فسسي بالمحبوسسسين والبريطانأ المركانأ

قسسابلين برميليسسن بيسسن أحسسدهم ويعلسسق عليهسسم، يبسسال حيسسث
الجرامسسي التعسستيم هسسذا ولسسول أعظسسم، خفسسي ومسسا لللتهاب،

الجبين. له يندي ما بالمسُلمين الغزاة تمثيلّ من لظهر

والنصسسارى اليهسسودَ علسسى الكسسافرين، علسسى الله لعنة أل
ينتقسسم أنأ نسُسسأل واللسسه الثميسسن، ومرتزقتهم عملئهم وعلى

ولسسي إنسسه الغاشمين، بالطغاة يمكر وأنأ أعدائه، من لوليائه
.عليه والقادَر ذلك

سواه مكروه على ُيحمد ل الذي لله والحمد
واله ومن وآله محمد على وسلم الله وصلى

أحإمد محمد الحاج المين الشيخ؛ بقلم
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