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  بسم هللا الرحمن الرحيم
ً : تعريف الجهاد :   أو

 يقـال،  املشـقة بـالفتح دُ ْهـواجلَ  ، الطاقـة وضـمها اجلـيم بفـتح اجلُّْهدَ ) أن ١/١١٩ذكر يف ( خمتار الصحاح:
 بــذل والتََّجاُهــدُ  واالْجِتهــادُ  وِجَهــادً  ُجمَاَهــَدةً  هللا ســبيل يف وجاَهــدَ ،  وبــالغ فيــه جــدَّ  أي كــذا يف الرجــل َجَهــدَ 
َرَة بْـِن َأِيب فَاِكـٍه فيما روى أمحد والنسائي وصححه ابـن حبـان عـن ولذا  .املَْجهود و الوسع  : قـال  َسـبـْ

  . َلُه ـ أي الشيطان ـ ِبَطرِيِق اجلَِْهاِد فـََقاَل َلُه : ُهَو َجْهُد النـَّْفِس َواْلَماِل" "مثَُّ قـََعدَ 



 ٥

  فله معنيان : وأما يف الشَّرِع 
ولالمعنــى ( ــ شــيخ قــال ، ببــذل الوســع فيمــا حيبــه هللا ويرضــاه يكــون  لعــامفالجهــاد بمعنــاه ا:  )للجهــاد  ا

ل حمبـوب احلـق "اجلهـاد هـو بـذل الوسـع وهـو القـدرة يف حصـو ) : ١٠/١٩٢اإلسالم ابن تيميـة (الفتـاوى:
واجملاهـد مـن :"ابـن حبـان واحلـاكم صـححه أمحـد و فيما رواه   قوله ويشري هلذا"أ.هـ. ودفع ما يكرهه احلق

 :على عبادات خمتلفـة  إطالق لفظ اجلهاد مبعناه األمشل جاء عن النيب لذا و . " جاهد نفسه يف طاعة هللا
أفضــل قــال : " عنــه   هــاد علــى العبــادة احملضــة كــاحلج فقــد روى البخــاري عــن عائشــة فــأطلق اجل (أ)

جـاء رجـل  : قـال  عمـرو  عبد هللا بـن على بر الوالدين ففي الصحيحني عن(ب) و  اجلهاد حج مربور".
 علـىو  (ج) فاستأذنه يف اجلهاد فقال : "أحي والداك" ؟ قال : نعم ، قال : "ففيهما فجاهد". إىل النيب 

 " الســاعي علــى األرملــة: اجلهــاد علــى اإلحســان إىل اخللــق ففــي الصــحيحني عــن أيب هريــرة قــال : قــال 
   النــيبعــن الرتمــذي وحســنه األربعــة روى احلــق كمــا  قــولعلــى (د) و  ".واملســكني كاجملاهــد يف ســبيل هللا
   سلطان جائر".  ذيأفضل اجلهاد كلمة عدل عند 

   : مانقسالجهاد بمعناه العام (*) و

  مخسة أنواع كما فّصله ابن القيم : وهو  : باعتبار املَُجاَهدِ  -١
على تعلم اهلدى ودين احلق. مث جهادها علـى العمـل بـه  جهادها: وهو أربع مراتب ،  : جهاد النفس أوالً 

 بعد علمه. مث جهادها على الدعوة إليه وتعليمه من ال يعلمه. مث جهادها على الصـرب علـى مشـاق الـدعوة
ــان  الرتمــذيصــححه ". : "واجملاهــد مــن جاهــد نفســه يف طاعــة هللا قــال:  ويف احلــديثإىل هللا.  وابــن حب

ـــــد واحلـــــاكم  ـــــن عبي ـــــن القـــــيم (روضـــــة  .عـــــن فضـــــالة ب ـــــواع اجلهـــــاد ، قـــــال اب وهـــــذا اجلهـــــاد أعظـــــم أن
إنــه ال عــت شــيخنا يقــول : جهــاد الــنفس واهلــوى أصــل جهــاد الكفــار واملنــافقني ؛ فمس) : "١/٤٧٨احملبــني:

  "أ.هـ. ادهم حىت جياهد نفسه وهواه أوالً يقدر على جه

َقـاَل لَـُه  قال  : هاد الشيطانج:  ثانياً  :"ِإنَّ الشَّْيطَاَن قـََعَد الْبِن آَدَم بَِأْطُرِقِه ، فـََقَعَد َلُه ِبَطرِيِق اِإلْسَالِم ، فـَ
َعـَد لـ؟ قَـاَل : فـََعَصـ : أَُتْسِلُم َوَتَذُر ِديَنَك َوِديَن آبَائِـَك َوآبَـاِء أَبِيـكَ  : يـِق اهلِْْجـَرِة فـََقـالَ ُه ِبَطرِ اُه فََأْسـَلَم ، مثَُّ قـَ

َقــ ــُه ِبَطرِيــِق اجلَِْهــاِد فـَ َعــَد َل َهــاَجَر ، َقــاَل : مثَُّ قـَ ــُه : ُهــَو أَتـَُهــاِجُر َوَتــَذُر َأْرَضــَك َوَمسَــاَءَك ، َقــاَل : فـََعَصــاُه فـَ اَل َل
تُـْقَتُل فـَتُـْنكَ فَـ َجْهُد النـَّْفِس َواْلَماِل ،  صـححه ابـن  "فـََعَصـاُه َفَجاَهـدَ ُح اْلَمْرَأُة َويـَُقسَُّم اْلَمـاُل ، قَـاَل : تُـَقاِتُل فـَ

ــان عــن  ــٍه حب ــِن َأِيب فَاِك َرَة ْب ــبـْ ــان : إحــدامها : جهــاده علــى دفــع مــا يُلقــي مــن الشــبهات. . َس وهــو مرتبت
رواه الشـيخان  ملـااجلهـاد بعـد جهـاد الـنفس  أخطـر أنـواع ذا. وهـوجهاده على دفع ما يُلقي إليه الشـهوات

ِم": "ِإنَّ الشَّـْيطَاَن َجيْـِري ِمـْن مرفوعاً  َعْن أََنٍس   اجلهـاد الالحـقيـتمكن مـن ، وألنـه ال  اِإلْنَسـاِن َجمْـَرى الـدَّ
  . حىت يتمكن من جهاد املرتبتني األوليني
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ـم  أخص باللسـان وهو ن واملال والنفس.: بالقلب واللسا مراتبوهو أربع :  : جهاد املنافقني  ثالثاً  ؛ أل
: )٣/٥قـــال ابــن القـــيم (زاد املعـــاد: البيــان لـــدحض شــبههم ،بيظهــرون اإلســـالم ، فيحتــاجون إىل اجلهـــاد 

  .  "أ.هـو جهاد خواص األمة"جهاد املنافقني أصعب من جهاد الكفار ، وه
ثـالث مراتـب ، ولـه  "َدُهْم بِِلَسانِِه فـَُهـَو ُمـْؤِمنٌ َوَمْن َجاهَ :"  لقوله :  البدع واملنكراتجهاد أرباب  : رابعاً 

روى مسـلم عـن أيب  ، ملـا : األوىل : باليد إذا قدر ، فإن عجز انتقل إىل اللسـان ، فـإن عجـز جاهـد بقلبـه
ُْه بِيَـِدِه ، فَـِإْن َملْ َيْسـَتِطْع فَِبِلَسـانِِه ، فَـ سعيد  ْليُـغَـريِّ ِإْن َملْ َيْسـَتِطْع فَِبَقْلبِـِه ، َوَذلِـَك : "َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكـًرا فـَ

    .اِن"ـَأْضَعُف اِإلميَ 
وهـذا اجلهـاد مبعنـاه اخلـاص الـذي يكـون بالقتـال يف سـبيل هللا إلعـالء كلمـة هللا ،  :: جهاد الكفار  خامساً 
مرت أن أقاتل النـاس حـىت " أفيما خرجه الشيخان   النيب، وقال  َوقَاتُِلوْا اْلُمْشرِِكَني َكآفَّةً   تعاىل : قال

والصـحيح ، ا ذو ـنسخ آيات املوادعة والصفح والعف وذهب كثري من العلماء إىل.  "إله إال هللا يقولوا ال
آيــات الصــفح وذكــر  )١/٢٢٨(الصــارم املســلول:أن ذلــك غــري منســوخ ، قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيمية

و يف وقـت هـو فيـه مستضـعف فليعمـل بآيـة : "فمن كـان مـن املـؤمنني بـأرض هـو فيهـا مستضـعف أ والعفو
الصرب والصفح والعفو عمن يؤذي هللا ورسوله من الذين أوتوا الكتاب واملشـركني ، و أمـا أهـل القـوة فإمنـا 

  "أ.هـ. ئمة الكفر الذين يطعنون يف الدينيعملون بآية قتال أ

،   القلــب ، واللســان ، واجلــوارح جيــري فيــه اإلميــان : يففيمــا اجلهــاد  : فــإن باعتبــار املَُجاِهــِد نفســه -٢
، ومـن جاهـدهم بلسـانه فهـو  جاهدهم بيده فهـو مـؤمن فمن":  ُلوففيما روى مسلم عن اخلُ  قال  كما
  ســمى النــيب " ، فولــيس وراء ذلــك مــن اإلميــان حبــة خــردل ؛ ، ومــن جاهــدهم بقلبــه فهــو مــؤمن مــؤمن

 وتغيــري مــا يرتتــب عليــه مــن فســاد،  لســان جهــاداً الرد بــاطلهم ب، كمــا مسَّــى  القلــب جهــاداً بغــض اخلُلُــوف ب
  . جهاداً باليد 

بـالنفس  سـبيل هللا تعـاىل يفالقتـال يف  اجلهـدبـذل فيطلـق بـاملعىن اخلـاص علـى  : )المعنى الثاني للجهـاد(
َعـْن كمـا روى الشـيخان ولـذا فيـأيت مبعنـاه اخلـاص مقرونـاً بسـائر العبـادات   ، أو غـري ذلـك سالحواملال وال

مثَُّ  ..مثَُّ بِــرُّ اْلَواِلــَدْيِن  ..َقــاَل الصَّــالُة َعَلــى َوْقِتَهــا فَـ ؟  اَألعَمــالِ  عــن َأَحــبِّ  النــيب  َســَالَ ملـّـا  ْســُعوٍد ْبــِن مَ ا
". فاجلِْهَ  اجلهاد مبعناه اخلاص وهو قتال الكفار ، مع أنه عدَّ بر الوالدين سـابقاً مـن  خصَّ اُد ِيف َسِبيِل اهللَِّ

َعـْن ر كذلك بالقلب واللسان واجلوارح ، فأما القلب : فكمـا روى مسـلم اجهاد الكفون (*) ويك اجلهاد.
َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهللَِّ  . َوَملْ ُحيَـدِّْث بِـِه نـَْفَسـُه َمـاَت َعلَـى ُشـْعَبٍة ِمـْن نَِفـاٍق"، َمـْن َمـاَت َوَملْ يـَْغـُز : " َأِيب ُهَريـْ

) : "واجلهــاد وإن كــان فرضــاً علــى الكفايــة فجميــع ٧/١٦لفتــاوى:قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة(جمموع ا
املــؤمنني خيــاطبون بــه ابتــداء ، فعلــيهم كلهــم اعتقــاد وجوبــه ، والعــزم علــى فعلــه إذا تعني"أ.هـــ. أمــا جهــاد 

 َأنَّ اَلنَّـِيبَّ  َعْن أََنٍس أمحد والنسائي وصححه احلاكم َ فيما رواه  الكفار بالنفس واللسان فجمعهما النيب 
 "قَاَل: "َجاِهُدوا اَْلُمْشرِِكَني بَِأْمَواِلُكْم، َوأَنـُْفِسُكْم، َوأَْلِسَنِتُكْم.   
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وعية الجهاد    الحكمة من م
ول : ة أمور :ثالث  ء ا نَـٌة َوَيُكـوَن قـال تعـاىل  كلمة هللا وأن يكون الدين كلـه  إع َوقَـاتُِلوُهْم َحـىتَّ َال َتُكـوَن ِفتـْ

يُن هلِلِّ   َعـْن َأِيب ُموَسـى قَـالَ  ويف الصـحيحني] ، ١٩٣[البقرة:  فَِإِن انتَـَهوْا َفَال ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمنيَ الدِّ
 : " َِّوقـال ابـن القـيم عـن شـهادة التوحيـد (زاد ". َمـْن قَاتَـَل لَِتُكـوَن َكِلَمـُة اهللَِّ ِهـَي اْلُعْليَـا فـَُهـَو ِيف َسـِبيِل اهلل

الثـاني  : "وعليها نصبت القبلة ، وعليها أسست امللة ، وألجلها جردت سـيوف اجلهـاد ". )١/٣٥املعاد:

مالعــدوان وحفــظ  ردّ :  ســ  َعلَــْيُكمْ َفَمــِن اْعتَــَدى َعلَــْيُكْم فَاْعتَــُدوا َعَلْيــِه ِمبِثْــِل َمــا اْعتَــَدى هللا تعــاىل:  قــال :  ا
:  ال الشــيخ عبــد الــرمحن الســعدي يف تفســريهقــ]. ١٩٤البقــرة:[اْلُمتَِّقــنيَ  َواتـَُّقــوا اهللََّ َواْعَلُمــوا َأنَّ اهللََّ َمــعَ 

، ولكـن املقصـود بـه أن يكـون الـدين هلل تعـاىل فيظهـر  ليس املقصود به سفك دماء الكفـار وأخـذ أمـواهلم"
فـإذا ،  ، وهـو املـراد بالفتنـة ، ويـدفع كـل مـا يعارضـه مـن الشـرك وغـريه ، على سائر األديـان دين هللا تعاىل

ة الثالـث : ..هــ"أحصل هذا املقصود فال قتـل وال قتال ـ م ن سـ  َمـاوَ تعـاىل: قـال  : المظلـومين مـن أهـل ا
ْن رَبـَّنَـا َأْخرِْجنَـا ِمـ يـَُقولُـونَ ِمـَن الّرَِجـاِل َوالنَِّسـاِء َواْلِولْـَداِن الـَِّذيَن  َواْلُمْسَتْضَعِفنيَ تـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل اهللَِّ  َلُكْم الَ 

، ويقـول  ]٧٥النسـاء:[ َنِصـريًالَنَـا ِمـْن لَـُدْنَك َولِيًّـا َواْجَعـل لَنَـا ِمـْن لَـُدْنَك  َواْجَعـلَهِذِه اْلَقْريَِة الظـَّاملِِ َأْهُلَهـا 
فصــار جهــادكم علــى هــذا الوجــه مــن بــاب القتــال " وذكــر اآليــة :الشــيخ عبــد الــرمحن الســعدي رمحــه هللا 

ارمكم ، ال من باب اجلهاد الذي هو الطمع يف الكفـار ، فإنـه وإن كـان والذب عن عيالتكم وأوالدكم وحم
فيه فضـل عظـيم ويـالم املتخلـف عنـه أعظـم اللـوم ، فاجلهـاد الـذي فيـه اسـتنقاذ املستضـعفني مـنكم أعظـم 

  أجراً وأكرب فائدة حبيث يكون من باب دفع األعداء"أ.هـ.
  رابعاً : فضل الجهاد 

تبـني مكانـة العظيمـة يف اإلسـالم وأنـه مـن مبانيـه العظـام ، جـداً ديث كثـرية جاء يف فضل اجلهاد آيات وأحا
ـُر ُأْوِيل الضَّـَرِر َواْلُمَجاِهـُدوَن ِيف َسـِبيِل اهللِّ   :هللا تعـاىلمنهـا : قولـه  الَّ َيْسـَتِوي اْلَقاِعـُدوَن ِمـَن اْلُمـْؤِمِنَني َغيـْ

ــَل اهلّلُ اْلمُ  ــَأْمَواهلِِْم َوأَنُفِســِهْم َفضَّ ــَأْمَواهلِِْم َوأَنُفِســِهْم َعَلــى اْلَقاِعــِديَن َدرََجــًة وَُكــالًّ َوَعــَد اهلّلُ اْحلُْســَىن ِب َجاِهــِديَن ِب
ِإنَّ اهللَّ اْشـتَـَرى ِمــَن   :، وقـال  تعـاىل ]٩٥:النسـاء[ َوَفضَّـَل اهلّلُ اْلُمَجاِهـِديَن َعلَـى اْلَقاِعـِديَن َأْجـًرا َعِظيًمــا

يَـْقتُـلُـوَن َويـُْقتَـلُـوَن  اْلُمْؤِمِنَني أَنُفَسُهمْ  وأمـا  ، ]١١١:التوبـة[ َوَأْمَواَهلُم بَِأنَّ َهلُُم اجلَنََّة يـَُقـاتُِلوَن ِيف َسـِبيِل اهللِّ فـَ
ــَرَة مــا  األحاديــث فنــذكر منهــا  : ــْن َأِيب ُهَريـْ ــٌل ِإَىل َرُســوِل اهللَِّ  روى الشــيخان َع ــاَء رَُج ــاَل : َج ــُه َق َث  َحدَّ

َقـاَل : ُدلَّــ ِين َعَلــى َعَمــٍل يـَْعــِدُل اجلَِْهــاَد قَـاَل : "َال َأِجــُدُه" ، قَــاَل : "َهــْل َتْســَتِطيُع ِإَذا َخــَرَج اْلُمَجاِهــُد : َأْن فـَ
روى البخـاري َعـْن و َتْدُخَل َمْسِجَدَك فـَتَـُقوَم َوَال تـَْفتُـَر ، َوَتُصوَم َوال تـُْفِطَر ؟" ، قَاَل : َوَمْن َيْسَتِطيُع َذلِـَك". 

َرَة  َأِيب  َمـْن آَمـَن بِـاهللَِّ َوِبَرُسـوِلِه َوَأقَـاَم الصَّـَالَة َوَصـاَم َرَمَضـاَن َكـاَن َحقًّـا َعلَـى  قَاَل : قَاَل َرُسـوُل اهللَِّ   ُهَريـْ
َقــاُلوا : يَــا َرُســوَل اهللَِّ َأفَــَال اهللَِّ َأْن يُْدِخلَـُه اْجلَنَّــَة ، َجاَهــَد ِيف َســِبيِل اهللَِّ َأْو َجلَـَس ِيف َأْرِضــِه الَّــِيت ُولِــَد ِفيَهـا ، فَـ 

ُ ِلْلُمَجاِهـِديَن ِيف َسـِبيِل اهللَِّ ،  َها اهللَّ ُر النَّاَس ؟ قَاَل : ِإنَّ ِيف اْجلَنَّـِة ِمائَـَة َدرََجـٍة َأَعـدَّ َمـا بـَـْنيَ الـدَّرََجتَـْنيِ َكَمـا نـَُبشِّ
ــِإَذا َســأَْلُتُم اهللََّ فَ  ــَماِء َواَألْرِض ، َف ــْنيَ السَّ ــُه َعــْرُش بـَ ْوَق اْســأَُلوُه اْلِفــْرَدْوَس فَِإنَّــُه َأْوَســُط اْجلَنَّــِة َوَأْعَلــى اْجلَنَّــِة ، َوفـَ

َهاُر اْجلَنَِّة".   الرَّْمحَِن ، َوِمْنُه تـََفجَُّر أَنـْ



 ٨

وطه  حكمخامساً :    الجهاد و
  قسمني كما نص عليه أهل العلم  :باعتبار حكمه ينقسم إىل اجلهاد 

 : قتـــال الكفـــار وغـــزوهم يف بالدهـــم إلعـــالء كلمـــة هللا ، وهـــو طلـــب  جهـــاد الطلـــب القســـم األول
، فهـذا فـرض كفايـة إذا قـام بـه مـن يكفـي سـقط بشرط بلوغ الدعوة باتفاق العلمـاء ليكون الدين كله هلل و 

لَـى اْلَقاِعـِديَن َدرََجـًة وَُكـالًّ َوَعـَد َفضََّل اهلّلُ اْلُمَجاِهـِديَن بِـَأْمَواهلِِْم َوأَنُفِسـِهْم عَ  ، لقوله تعاىل اإلمث عن الباقني 
ُهْم   :وقوله ،  ]٩٥:النساء[ اهلّلُ اْحلُْسَىن  ـنـْ َوَمـا َكـاَن اْلُمْؤِمنُـوَن لَِينِفـُروْا َكآفـًَّة فـَلَـْوَال نـََفـَر ِمـن ُكـلِّ ِفْرقَـٍة مِّ

يِن َولُِينِذُروْا قـَْوَمُهْم ِإَذا فيمـا روى البخـاري  ولقوله  .]١٢٢:التوبة[ رََجُعوْا ِإلَْيِهْم  طَآئَِفٌة لَِّيتَـَفقَُّهوْا ِيف الدِّ
َرَة  َة ، "َمْن آَمَن بِاهللَِّ َوِبَرُسوِلِه َوَأقَاَم الصََّالَة َوَصاَم َرَمَضاَن َكاَن َحقًّا َعلَـى اهللَِّ َأْن يُْدِخلَـُه اْجلَنَّـ  َعْن َأِيب ُهَريـْ

  َس ِيف َأْرِضِه الَِّيت ُوِلَد ِفيَها". َجاَهَد ِيف َسِبيِل اهللَِّ َأْو َجلَ 
 السبعةلطلب شروط جهاد ا  :  
: ألن اجلهــاد إمنــا شــرع ألجــل قتالــه والشــخص ال خياطــب بقتــل نفســه ، مــع أنــه كونــه غــري إلســالم ا -١

  َتِعَني ِمبُْشِرٍك".لَكافٍر أرَاَد َأْن يِصيَب َمَعُه: "اْرِجْع ، فـََلْن َأسْ  مأمون يف اجلهاد غالباً ، ويف مسلم قَاَل 
: "رفـع القلـم عـن ثالثـة : عـن اجملنـون  ملـا روى الثالثـة قـال ،  فاجملنون ال يتأتى منه اجلهاد:  العقل -٢

  املغلوب على عقله حىت يفيق ، وعن النائم حىت يستيقظ ، وعن الصيب حىت حيتلم".
َعَرَضـُه يـَـْوَم ُأُحـٍد َوُهـَو ابْـُن َأْربَـَع َعْشـَرَة  اهللَِّ  َأنَّ َرُسولَ  : وقد روى الشيخان َعْن اْبِن ُعَمَر البلوغ  -٣

  َسَنًة فـََلْم جيُِْزِين ، مثَُّ َعَرَضِين يـَْوَم اْخلَْنَدِق َوأَنَا اْبُن َمخَْس َعْشَرَة َسَنًة فََأَجاَزِين".  
ــة :  -٤ ــهالذكوري ــِه اْحلَــجُّ َوالْ : "  لقول ــاَل ِفي ــاٌد َال ِقَت ــْيِهنَّ ِجَه ــَرُة"َعَل مــع  وخيــرجن. صــححه ابــن خزميــة ُعْم

  ". ْسِقي اْلَقْوَم َوَخنُْدُمُهمْ فـَنَ  قَاَلْت : ُكنَّا نـَْغُزو َمَع النَِّيبِّ  روى البخاري َعْن الرُّبـَيِِّع األمن للخدمة ، 
َوَملْ َيْشُعْر أَنَُّه َعْبٌد ، َفَجـاَء  َعَلى اهلِْْجَرةِ َعْبٌد  النَِّيبَّ  بَاَيعَ مسلم :  يف، اململوك منفعته ملالكه فاحلرية :  -٥

  :"ِبْعِنيِه"، فَاْشتَـَراُه ، مثَُّ َملْ يـَُباِيْع َأَحًدا بـَْعُد َحىتَّ َيْسأََلُه َأَعْبٌد ُهَو ؟". َسيُِّدُه يُرِيُدُه ، فـََقاَل 
هللا تعـاىل : لقـول واملـرض الشـديد الـذي مينعـه القتـال والعـرج الفـاحش من الضرر : كـالعمى  السالمة -٦
لَْيَس َعَلى اَألْعَمى َحَرٌج َوَال َعَلى اَألْعَرِج َحَرٌج َوَال َعَلى اْلَمرِيِض َحَرج وقوله . ُِر ُأْوِيل الضََّرر   .َغيـْ
َوَال َعلَـى ونفقـة عائلتـه لقولـه عـز وجـل : والراحلـة القـدرة علـى الـزاد أي القدرة علـى مؤنـة اجلهـاد :  -٧

َوَال َعَلى الـَِّذيَن ِإَذا َمـا أَتـَـْوَك لِـَتْحِمَلُهْم قـُْلـَت َال َأِجـُد َمـا قوله تعاىل : و . وَن َما يُنِفُقوَن َحَرجٌ الَِّذيَن َال جيَِدُ 
ُلُكْم َعَلْيهِ  ـنُكم القـدرة العدديـة لقولـه تعـاىل القـدرة اإلعداديـة وهـي آلـة احلـرب ، و  وكـذا. َأمحِْ فَـِإن َيُكـن مِّ

َئــٌة َصــاِبَرٌة يـَْغلِ  ــاِبرِينَ مِّ ــنُكْم أَْلــٌف يـَْغِلُبــوْا أَْلَفــْنيِ بِــِإْذِن اهللِّ َواهلّلُ َمــَع الصَّ العــدد فشــرط . ُبــوْا ِمَئتَـــْنيِ َوِإن َيُكــن مِّ
  .للثبات الواجب فكيف بالطلب 

 وطئـه الكفـار ، وهـو فـرض قتـال الـدفاع عـن البلـد املسـلم الـذي، وهو  جهاد الدفع:  القسم الثاين 
ا ممـن يسـتطيع القتـال ، فـإن عجـزوا تعـّني علـى مـن يلـيهم مـن بـالد املسـلمني ممـن هلـم قـدرة عني على أهله



 ٩

م مـن عـدو بتشـاغلهم مبعاونـة  م إن مل خيشـوا علـى نسـائهم وبيـو على القتال ، وحمل التعني علـى مـن بقـر
فـار ببلــد تعــني إذا نــزل الك:  )أحــدها( مواضـع : أربعــة يفويتعـني اجلهــاد " قــال العلمــاءمـن فجــأهم العـدو. 

يَـا أَيـَُّهـا الـَِّذيَن  :لقولـه تعـاىل االنصـراف يـهحـرم عل حضـر الصـفإذا :  )(الثـاين .على أهله قتاهلم ودفعهم
َمـا : اإلمـام لقـول تعـاىل هم: إذا استنفر  )الثالث( . آَمُنوْا ِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروْا زَْحفاً َفَال تـَُولُّوُهُم اَألْدبَار

ْلُتْم ِإَىل اَألْرضِ  َلُكـمْ  . أ.هـــ"" إذا اســتنفرمت فــانفروا:  النــيب قولــه، و  ِإَذا ِقيــَل َلُكــُم انِفــُروْا ِيف َســِبيِل اهللِّ اثَّــاقـَ
  ال يعرف سالحاً معيناً سواه.: إذا احتيج إليه بذاته يف القتال كمن  (الرابع)

 ملَّــا  هأنــ: بــدليل  جهــاد الــدفع يفتســقط نــص الفقهــاء أن شــروط جهــاد الطلــب : جهــاد الــدفع  شــرط
  استخلص ما بأيـديهم ، فمدحـه النـيبفغري إذن ب سلمة بن األكوع  تبعهم على لقاح النيب  أغار قوم
اشرتاط  ففيه سقوط أذن ويل األمر يف الدفع ، وفيه كذلك عدمرَجَّالَِتَنا َسَلَمُة" رواه مسلم ،  َخْري " فقال :

فقتـال الـدفع أوسـع ) : "٩٦قـال ابـن القـيم (الفروسـية: حـدًا يف مقابـل سـرية.كان وا   ألنهالقوة والعدد 
ــ[و] ، وهلــذا يتعــني علــى كــل أحــد  مــن قتــال الطلــب وأعــم وجوبــاً  : العبــد بــإذن ســيده  وجياهــد فيــه،  مُّ يـَُع

ـــه ـــدون إذن ـــه وب ـــدون إذن أبوي ـــد ب ـــوم أحـــد  ، والغـــرمي بغـــري إذن غرميـــه ، والول ، وهـــذا كجهـــاد املســـلمني ي
م كانوا يوم  وال يشرتط يف هذا النوع من اجلهاد أن يكون العدو ضعفي املسلمني فما دون. ندقواخل ، فإ

ال جهـاد  رورة ودفـعـ؛ ألنـه حينئـذ جهـاد ضـ ، فكان اجلهـاد واجبـاً علـيهم أحد واخلندق أضعاف املسلمني
ـ يعنـي . هـأ."اختيار وط  ـ ط الولكن قول أهل العلم بانتفـاء هـذه ال ـ سـتطاعة انتفـاء  قـدرة وا

ط لوجوب جميع العب َوهلِلِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت بال استثناء كما قال تعاىل عن احلج اداتالذي هو 
 َصــلِّ قَاِئًمــا فَــِإْن َملْ َتْســَتِطْع فـََقاِعــًدا فَــِإْن َملْ َتْســَتِطْع فـََعَلــىعــن الصــالة " وقــال ؛  َمــِن اْســَتطَاَع ِإلَْيــِه َســِبيالً 

َمـن َكَفـَر بِـاهللِّ ِمـن بـَْعـِد ، قـال تعـاىل والعجـز َجْنٍب" ، بل حىت كلمة الكفر جيوز إظهارها عند عدم القـدرة 
ْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاِإلميَانِ  وليس هناك أمر يوجبه هللا على األمة وهي ال تسـتطيعه ، قـال ،  إميَانِِه ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقـَ

) : "األمــــر والنهــــي الــــذي يســــميه بعــــض العلمــــاء ١٠/٣٤٤جمموع الفتــــاوى:اإلســــالم ابــــن تيميــــة( شــــيخ
التكليــف الشــرعي هــو مشــروط بــاملمكن مــن العلــم والقــدرة ، فــال جتــب الشــريعة علــى مــن ال ميكنــه العلــم  
كاجملنون والطفل ، وال جتب على من يعجز كاألعمى واألعرج واملريض يف اجلهاد ، وكمـا ال جتـب الطهـارة 

ـ رمحهـم هللا ـ  فيكون املراد بقـول العلمـاء"أ.هـ. والصوم وغري ذلك على من يعجز عنهة قائماً باملاء والصال
لعدد وإذن الوالـد والسـيد  شرتاط كايف جهاد الطلب  له شرط أي من شروط اجلهاد املذكورة أنه ال يشرتط 

بـأكثر مـن علـى املسـلمني يزيـد الكفـار كـان عـدد  فـإذا ،كما أشار ابن القـيم يف الكـالم املنقـول عنـه آنفـاً 
يجـب الصـمود مــامل يصـْل إىل يقـني أو غلبـة ظــن بـأن دفعهـم غـري ممكــن لكثـرة عـددهم أو لنفــوذ فالضـعف 

أســلحتهم كمــا هــو يف عصــرنا يف الغالــب ، ففــي هــذه احلالــة جيــوز ألئمــة املســلمني اســتعمال السياســات 
بعــض املســلمني لــن  أنوب مطلقــاً مــع بــالوج ألن القــول؛  الشــرعية بــدفع أعلــى املفاســد بارتكــاب أدناهــا

ولـذا قـال يقدر على دفع العدو يقيناً فيه اضـمحالل الـدين الـذي شـرع اجلهـاد مـن أجـل نشـره يف األرض 
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ــة (جممــوع الفتــاوى: ) : "ومــن كــان عــاجزاً عــن إقامــة الــدين بالســلطان ٢٨/٣٩٦شــيخ اإلســالم ابــن تيمي
عليـه مـن اخلـري ، عاء لألمة وحمبة اخلـري وفعـل مـا يقـدر واجلهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والد

  "أ.هـ. ولنذكر شيئاً من أدلة هذه القاعدة الكلية يف جهاد الدفع :مل يكلف ما يعجز
ــ  َخبَّــابِ روى البخــاري عــن ،  مبكــة يف الــدين والــنفسكفــار العلــى فتنــة  املســلمنيصــرب  -١ وا ســأل مأ

الَلْحـِم بَِأْمَشـاِط اْحلَِديـِد َمـا ُدوَن والَتْمِشـْيِط ِنْصـَفْنيِ باِملْنَشـاِر َمْن قـَْبلهم  رََأسِ بَشقِّ  فأخربهم النصرة  النيب
مـع  يكـون سـبباً الضـمحالل الـدينلـئال بقتـال  مل يـؤمروا ومـع ذلـكم ، َذِلَك َعْن ِديـِنهِ  مهُ ا ُصدَّ َفمَ  َوالَعْظمِ 

لـو فـرض ) : "١٨٨:التفسـريالسعدي( العالمـةقـال ،  ""َوَلِكـنَُّكْم َتْسـتَـْعِجُلونَ   : بل قـال هلـم ضعفهم ، 
، فروعـي  ألدى ذلك إىل اضمحالل اإلسـالم -أعدائهم مع قلة عددهم وعددهم، وكثرة –عليهم القتال 

ا مقـرراً عـدم ) ١/٣٦٢شـيخ اإلسـالم (الصـارم املسـلول: قـالو "أ.هـ. جانب املصلحة العظمى على ما دو
عجزنــا عــن جهــاد الكفــار عملنــا بآيــة الكــف عــنهم والصــفح ،  : "حيــث نســخ األمــر بــالكف عــن القتــال

ــه :  ــا بقول ــاِفِقنيَ وحيــث مــا حصــل القــوة و العــز خوطبن ــاَر َواْلُمَن ــِد اْلُكفَّ شــيخنا حممــد  ذكــرو "أ.هـــ.  َجاِه
قــال تعــاىل و ول) :"(شــرح بلــوغ املرام:الشــريط األقــال مث لكــل واجــب  اشــرتاط االســتطاعةأدلــة ني العثيمــ

 ُيِن ِمــْن َحــَرجٍ َوَجاِهــد ، يعــين حــّىت لــو أمــرمت  وا ِيف اهللَِّ َحــقَّ ِجَهــاِدِه ُهــَو اْجَتَبــاُكْم َوَمــا َجَعــَل َعَلــْيُكْم ِيف الــدِّ
 باجلهاد ، ما فيـه حرج ؛ إن قدرمت عليه فهو سـهل ، وإن مل تقـدروا عليـه فهـو حـرج مرفـوع. إذاً ال بـد مـن

يف مكة يدعو الناس إىل توحيـد هللا ، وبقـي علـى هـذا  ن النيب وأما الواقع فقد كا القدرة واالستطاعة ...
ثالثة عشرة سنة مل يؤمر جبهاد مع شدة اإليذاء له وملتبعيه عليه الصالة والسالم ، وقلة التكاليف ، فـأكثر 
ـــم ال  ـــال ؟ اجلـــواب : ال ، ملـــاذا ؟ أل ـــة ، ولكـــن هـــل أمـــروا بالقت أركـــان اإلســـالم مـــا وجبـــت إال يف املدين

  يعون ، وهو خائفون على أنفسهم"أ.هـ. يستط
ِفـْرقـَتَـْنيِ ِفْرقَـًة  قَـاَل : "وََكـاَن َأْصـَحاُب النَّـِيبِّ لكفـار أحد لقتال  يف البخاري َعْن زَْيِد ْبِن ثَاِبٍت روى  -٢

: "لَـْو أَنـَّا  قَـاَل َألْصـَحاِبهِ  نـَّه أَ  وروى أمحد والنسائي َعـْن َجـاِبرِ " ، ًة تـَُقوُل َال نـَُقاتُِلُهمْ تـَُقوُل نـَُقاتُِلُهْم َوِفْرقَ 
ــوا  ــِإْن َدَخُل ــِة ؛ َف ــا بِاْلَمِديَن ــاُهمْ َأَقْمَن ــا قَاتـَْلَن ــا ِفيَه َن يف لغــزو الكفــار هلــم جهــاد دفــع يف الصــحابة ف. فــأبوا "َعَليـْ

اد ، بـــل أر  اجلميـــعالنفـــري العـــام علـــى  ، ومـــع ذلـــك مل يعلـــن النـــيب كمـــا تقـــدم يف كـــالم ابـــن القـــيم املدينـــة  
التحصن يف املدينة مراعاة لضعف املسلمني وكثرة عدد أعدائهم ، ممـا يـدل علـى أن القتـال لـيس بـالزم يف  

  كل جهاد دفع إذا متكن ويل األمر أن يدفعه عن املسلمني تفويًتا ألعظم املفسدتني. 
َع  قَاَل  روى أمحد وأبو داود َعْن ِعْمَراَن ْبَن ُحَصْنيٍ  -٣ ْليَـْنَأ َعْنـُه" بِالدَّ : "َمْن مسَِ  َثالَثًـا"يف روايـة جَّاِل فـَ

روى  فيمــا يـَُقوُهلـَـا" ، والــدجال مــن أعظــم األعــداء الصــائلني علــى األنفــس واألمــوال بــنص حــديث النــيب 
ــِن ُحَصــْنيٍ  ــُر ِمــْن الــدَّجَّ  مســلم عــن ِعْمــَراَن ْب ــاَعِة َأْمــٌر َأْكبَـ ــاِم السَّ ــْنيَ َخْلــِق آَدَم ِإَىل ِقَي اِل" ، ويف ـ : "َمــا بـَ

َنــِة الــدَّجَّاِل"  عــْن هَشــاِم بْــِن َعــامٍر املســند  لعــدم القــدرة علــى بقتالــه  ، ومــع ذلــك مل يــأمر "َأْكبَـــُر ِمــْن ِفتـْ



 ١١

، ولـو كـان باإلمكـان عنـد  مسـلم  النـَّوَّاِس ْبِن َمسَْعاَن  حديثيف كما لك ملا أعطاه هللا من القوة اخلارقة  ذ
 ت. قتاله لكان من أوجب الواجبا

ــوَّاَس ْبــَن َمسَْعــانَ روى مســلم َعــْن  -٤ َنَمــا ُهــَو َكــَذِلَك ِإْذ عنــد  قــال   النـَّ بَـيـْ خــروج جــوج ومــأجوج ، : "فـَ
ُ ِإَىل ِعيَســـى ِإّينِ قَـــْد َأْخَرْجـــُت ِعَبـــاًدا ِيل َال يَـــَداِن َألَحـــٍد ِبِقَتـــاهلِِْم َفَحـــرِّْز ِعَبـــاِدي ِإَىل ا ". قـــال لطُّـــورِ َأْوَحـــى اهللَّ

"  ، ويف ســنن أيب داود ومســند أمحــد لعلمــاء : معنــاه ال قــدرة وال طاقــة) : "قــال ا١٨/٦٨ي(املنهــاج:النوو 
َرَة َعْن النَِّيبِّ  ولـو كـان جهـاد قَاَل : "َوْيٌل ِلْلَعَرِب ِمْن َشرٍّ قَـْد اقْـتَــَرَب ، َأفْـلَـَح َمـْن َكـفَّ يَـَدُه".  َعْن َأِيب ُهَريـْ

وبـاللجوء ، يأمرهم عزوجل برتك قتال يأجوج ومأجوج ليفسـدوا يف األرض  الدفع واجبًا بال شرط القدرة مل
   الفالح فيمن كف يده عن القتال. إىل الطور ، ومل جيعل النيب 

ِلْلُفَقـَراِء كمـا قـال تعـاىل: وأخرجوهم من ديارهم كمـا قـال  كفار مكة تسلطوا على املسلمني وأمواهلم  -٥
الــذي جيــب دفعــه ، ومــع  حكــم العــدو الصــائل فهــم يف،  ْن ِديَــارِِهْم َوَأْمــَواهلِِمْ وا ِمــاْلُمَهــاِجرِيَن الَّــِذيَن ُأْخرُِجــ

قــال ابــن القــيم يف ذكــر أحكــام صــلح علــى شــروط فيهــا حيــف ،  يبيــةاحلديف  النــيب  همفقــد صــاحلذلــك 
ني جـائزة ) : "ومنها : أن مصاحلة املشركني ببعض ما فيه ضيم علـى املسـلم٣/٢٧٢::زاد املعاد (احلديبية 

وقـــال  حتمـــال أدنامها"أ.هــــ.ااملفســـدتني ب منـــه ، ففيـــه دفـــع أعلـــى للمصـــلحة الراجحـــة ودفـــع مـــا هـــو شـــر
  ) : "إذا كان باملسلمني ضعف وعدوهم أقوى منهم"أ.هـ. ٣٧١(ص:
دفع الـجهـاد كـان يف   ه أنـ : ال يعين سقوط شرط القدرة يف الدفعشروط ال سقوطيدل على أن مما  – ٦

يـَـْوَم ُأُحـٍد َوُهـَو  ه ُعـِرضأَنـَّ روى الشيخان َعْن اْبِن ُعَمَر فمن بلغ أجازه يف القتال ، كما يعرض الصبيان 
ط شـر  راعـاةِ م دليـلُ هذا و ،  َوْهَو اْبُن َمخَْس َعْشَرَة َسَنةً اْخلَْنَدِق  َوَأجازَُه يف،  َعْشَرَة َسَنًة فـََلْم جيُِْزهاْبُن َأْرَبَع 

جهـاد الــدفع  يف  هناســتنفر   هال يعــرف أنـ النسـاء كــذايف جهــاد الـدفع ،  درة القـالتكـاليف الشـرعية وهــي 
ــاِل} أحــد واخلنــدق ، ك ــَع الّرَِج ــاهلِِنَّ َم ــْزِو النَِّســاِء َوِقَت ــَلْيٍم   َأنَّ روى البخــاري يف {َبــاب َغ ــا َعاِئَشــَة َوُأمَّ ُس َكانَت

ُقَالِن اْلِقــَرَب ،  ــنـْ ــراح أنَّ البخــاري ذََكرَ َفــتـَ ُفِســِهنَّ ِدَفــاِعِهنَّ  أرادَ  َأوْ َعــانـَتَـُهنَّ ِلْلغُــَزاِة َغــْزٌو ، أأراَد  الشُّ ،  َعــْن أَنـْ
 .ْن َخَرْجَن ِيف اَْلَغْزوِ أَنـَُّهنَّ َال يـَُقاتِْلَن َوإِ   ادَ أنه أرَ  الِ مَ تِ إىل احْ  رٍ جَ حَ  ابنُ  ارَ شَ وأَ 

 
 
ُفِسـِهْم قَـاُلوْا ِفـيَم ُكنـُتْم قَـاُلوْا ُكنَّـا ُمْسَتْضـَعِفَني ِيف ِإنَّ الـَِّذيَن تـََوفـَّاُهُم اْلَمآلِئَكـُة ظَـالِ قول هللا تعـاىل  -٧ ِمي أَنـْ

تُـَهــاِجُروْا ِفيَهــا عــدم القــدرة علــى دفــع الكفــار يقــرر أنــه عنــد ،  اَألْرِض قَــاْلَوْا َأَملْ َتُكــْن َأْرُض اهللِّ َواِســَعًة فـَ
 هنـااً بكـل حـال لوجـب علـى املسـلمني عليهم اهلجرة ، ولو كان جهاد الدفع واجبـ جيبأنه  الدينإظهار و 

الغـــزاة إذا جـــاءهم مجـــع مــــن ":  )٧/٩٨بـــدائع الصـــنائع ( يف قـــال الكاســـاينلفنـــائهم. لـــو أدى و  القتـــال
بــأس أن ينحــازوا إىل بعــض أمصــار املســلمني أو إىل  املشــركني مــاال طاقــة هلــم بــه وخــافوهم أن يقتلــوهم فــال

فإن غلب علـى ظـن الغـزاة ، وأكرب الظن دون العدد  رأيالهذا الباب لغالب  يفواحلكم ، بعض جيوشهم 
م يلزمهم الثبات وإن كانوا أقل عددًا منهم  م يقاومو ـم يغلبـون فـال، أ بـأس أن  وإن كان غالب ظنهم أ
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مينح  هجـرة لواقعـة) ١/١٠١٤(التحريـر والتنـوير:ابـن عاشـور وأشـار  ."أ.هــازوا إىل املسـلمني ليسـتعينوا 
على التنصر فخرجـوا تـاركني أمـواهلم وديـارهم نـاجني وأكرهوهم النصارى ملا غلبهم ندلس  من األنيسلمامل

م علـى مقتضـى حكـام بـني املسـلمني شـرط جريـان األبذكر تغلب الكفار على غرناطـة ، مث  بأنفسهم وإميا
م يعـب فلـ، شريعة اإلسالم ، فأقام فيها علماؤهم يلون القضاء والفتـوى وحنـو ذلـك ، وهـاجر فريـق مـنهم 

  املهاجر على القاطن وال القاطن على املهاجر.
القــدرة ، وإمنــا  أن العلمــاء الــذين ذكــروا أنــه ال يشــرتط شــرط جلهــاد الــدفع مل يقصــدوا عــدم اشــرتاط - ٨

(أحكـــــام  تعـــــني جهـــــاد الـــــدفع يفالقـــــرطيب  قـــــال تركـــــوا اإلشـــــارة إليهـــــا لكـــــون هـــــذا معلومـــــاً بالضـــــرورة :
وعلـم أنـه يـدركهم وميكنـه غيـاثهم لزمـه ، علم بضعفهم عـن عـدوهم وكذلك كل من : " )٨/١٣٦القرآن:

 ، فـال يشـرتط لـه شـرط": )٥٣٢:ختيارات الفقهيـةاال(ابن تيميةشيخ اإلسالم قال و " ، أيضاً اخلروج إليهم
ــذا حبســب اإلمكــانو مكــان إغــاثتهم ، الوجــوب بإ فعلقــا ..هـــ"أبــل يــدفع حبســب اإلمكان قــال شــيخ  ، ول

) : "ومــن كــان عــاجزاً عــن إقامــة الــدين بالســلطان واجلهــاد ففعــل مــا ٢٨/٣٩٦اوى:جممــوع الفتــ( اإلســالم
من اخلري ، مل يكلف مـا يعجـز  يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء لألمة وحمبة اخلري وفعل ما يقدر عليه

دعوة : "واجلهـاد منــه مــا هـو باليــد ، ومنــه مـا هــو بالقلــب ، والــ)٥/٥٣٧(الفتــاوى الكــربى:وقال "أ.هــ.عنه
عـن شـيخنا حممـد العثيمـني وقال واحلجة واللسان والرأي والتـدبري والصـناعة ، فيجـب بغايـة مـا ميكنه"أ.هــ.

؛ فـال بـد لــه مـن  فـرض عـني إذا كـان فـرض كفايـة أو) : "٤٢سـؤال -٢/٤٢٠(لقاء الباب املفتوح:اجلهاد
"أ.هــــ. بنفســـه إىل التهلكةال يلقـــي  ، فـــإن مل يكـــن لـــدى اإلنســـان قـــدرة فإنـــه : القـــدرة شـــروط. مـــن أمههـــا

لكــن اآلن لــيس بأيــدي املســلمني مــا يســتطيعون بــه ) :"٩٧٧ســؤال  -٢/٢٦١وقال(لقــاء البــاب املفتــوح:
  "أ.هـ.  مدافعة ، حىت وال جهاد جهاد الكفار

 جهاد الدفعضوابط ل   
ول هم يفعـل أن يرتك املسـلمون عـدو ب مقصود أهل العلم بشرط القدرة يف جهاد الدفع ليس:  الضابط ا

ما شاء من قتل سلب وهتك لألعراض ؛ ألننا إذا تيقنا من أن العدو الكـافر سـيفعل ذلـك ال حمالـة وجـب 
وال إمث بعـد ) : "٧/٤٧٨قال ابن حـزم رمحـه هللا(احمللـى:الدفع عن النفس والعرض حىت املرأة ولو قتلت ، 

ى عن جهاد الكفار وأمر بإسالم حرمي املسلمني إ لكن املقصود هو االسرتشـاد ،  ليهم"الكفر من إمث من 
باهلــدي النبــوي مــن األخــذ باألســباب الشــرعية واحلســية بتفويــت أعلــى املفاســد عــن املســلمني ولــو بــالوقوع 

  بأدنامها كما هي القواعد الكلية  املقررة ، ومن ذلك :
حــني مســح بيــة احلدي يف فعــل النــيب  كمــاالركــون إىل الصــلح ولــو بــبعض التنــازالت لصــاحل املشــركني    -١

) : ٣/٢٧٢تسليم بعض من أسلم للكفار ، قال ابن القـيم(زاد املعـاد: "بسم هللا" ، و "رسول هللا" ، وأقر
"ومنها : أن مصاحلة املشركني ببعض مـا فيـه ضـيم علـى املسـلمني جـائزة للمصـلحة الراجحـة ودفـع مـا هـو 

  حتمال أدنامها"أ.هـ.ااملفسدتني ب منه ، ففيه دفع أعلى شر
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 كانـت خزاعـة مسـلمها وكافرهـا يف جـيش النـيب فقـد  لدخول مبحالفات مع بعض الكفرة األقوياء ، ا -٢
} ، روى أبو داود يف غزوة الفتح ، و  ِذي بـن ماجـة وأمحـد بإسـناد صـحيح عـن او ِيف {بَـاب ِيف ُصـْلِح اْلَعـُدوِّ

ْعــُت َرُســوَل اهللَِّ قــال :  ِخمْــَربٍ  ــُتْم َوُهــْم َعــُدوًّا ِمــْن يـَُقــوُل : َسُتَصــاِحلُوَن الــ مسَِ تَـْغــُزوَن أَنـْ رُّوَم ُصــْلًحا آِمًنــا ، فـَ
ـم ٦/١٨٥قال مساحة الشيخ عبد العزيز بن بـاز (فتـاوى ومقـاالت:" ، َورَاِئُكمْ  ) :"فهـذا معنـاه االسـتعانة 

  على قتال العدو الذي من وراءنا"أ.هـ.
حتـت  بالـدخول أصـحابه  أمـر فقـد،  هأقوى مـن العـدو الصـائل لدفعـالدخول حتت محاية عدو كافر  -٣

، وأبــو بكــر حتــت محايــة ابــن ة املطعــم بــن عــدي ـحتــت محايــمكــة   دخــلمحايــة ملــك احلبشــة النصــراين ، و 
ِغَنة  يف اهلجـرة إىل احلبشـة ، وقــال : إن  ول هللا فـأذن هلـم رسـ) : "١/٩٥قال ابن القيم (زاد املعاد: ،الدَّ

  فأقاموا يف احلبشة يف أحسن جوار"أ.هـ.ا ملًكا ال يظلم الناس عنده ... 
أراد يف اخلنـدق  أن النـيب  البـزار والطـرباينفقـد روى عـن بـالد املسـلمني ، للصـائل لدفعـه  الدفع امل -٤

  ) : "أراد رســول هللا ٣/٢٤١زاد املعــاد:قــال ابــن القــيم(إعطــاء بعــض الكفــار مــاًال لــريدهم عــن املدينــة ، 
رث بــن عــوف رئيســي غطفــان علــى ثلــث مثــار املدينــة وينصــرفا بقومهمــا أن يصــاحل عيينــة بــن حصــن واحلــا
م الكافر يعطى من الزكاة لـدفع شـره بل ذكر العلماء أن من وجرت املراوضة على ذلك"أ.هـ.  املؤلفة قلو

م نوعـــان: كـــافر ومســـلم ): "١/٤٦قـــال شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة (السياســـة الشـــرعية:،  ، واملؤلفـــة قلـــو
  "أ.هـ.ته إذا مل يندفع إال بذلكأو دفع مضرّ ، عطيته منفعة كإسالمه بى جَ رْ ن تُـ فالكافر إما أ

 يسـلمون فيـهالفتنـة بالـدين وجـب الفـرار إىل مكـان  وحصولمة العدو و عدم القدرة على مقا تُِيقنَ إذا  -٤
تُـَهــاِجُروْا ِفيَهــاعلــى ديــنهم لقولــه تعــاىل فــيهم  ـــِئَك َمــْأَواُهْم َجَهــنَُّم َوَســاءْت  َأَملْ َتُكــْن َأْرُض اهللِّ َواِســَعًة فـَ فَُأْوَل

ْليَـْنَأ َعْنـُه" ، وقـول هللا عزوجـل لعيسـى عليـه السـالم " ، ولقوله  اً َمِصري  َع بِالدَّجَّاِل فـَ َحـرِّْز ِعبَـاِدي "َمْن مسَِ
مـاال طاقـة  الغـزاة إذا جـاءهم مجـع مـن املشـركني":  )٧/٩٨بـدائع الصـنائع ( يف قال الكاساين ".ِإَىل الطُّورِ 

الطـاهر وقـد ذكـر ذلـك  ."أ.هــينحازوا إىل بعض أمصـار املسلمني بأس أن هلم به وخافوهم أن يقتلوهم فال
) : "احلالــة ١/١٠١٤والتنــوير:الكفــار فقــال(التحرير  فيهــايتغلــب مــن احلــاالت الســت الــيت بــن عاشــور 

، وهــو يسـتطيع اخلـروج فهـذا حكمــه األوىل : أن يكـون املـؤمن ببلـد يفـنت فيــه يف إميانـه فـريغم علـى الكفـر 
 حكم الذين نزلت فيهم اآلية"أ.هـ.

شــريعة ، وقــد الحكــم القــوة وجتــري األحكــام بيــنهم علــى مقتضــى للكفــار يصــاحلوهم علــى يكــون  أو -٥
جنــدها و ال جتــرى عليهــا أحكــام اإلســالم " مــاردينأشــار شــيخ اإلســالم إىل ذلــك حينمــا ســئل عــن بلــدة "

ا إن كان عاجًزا عن إقامة دينه وجبـت اهلجـرة ٢٤٠/ ٢٨لفتاوى:، فقال (جمموع امسلمون  ) : "واملقيم 
) : "احلالـة الرابعـة : ١/١٠١٤(التحريـر والتنـوير:بـن عاشـور ا وقـال إال اسـتحبت ومل جتب"أ.هــ. و، عليه 

م وال يف أمـواهلمأن يتغلب الكفـار علـى بلـد أهلـه مسـلمون وال يفتنـوهم يف ديـنه كـنهم ، ولم وال يف عبـاد
يكــون هلــم حكــم القــوة علــيهم فقــط وجتــري األحكــام بيــنهم علــى مقتضــى شــريعة اإلســالم ، كمــا وقــع يف 
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ة اجلاللقـة ـصقلية حني استوىل عليها رجري النرمندي . وكما وقـع يف بـالد غرناطـة حـني اسـتوىل عليهـا طاغيـ
ــا مــدة وأقــام مــنهم علمــا ؤهم ، وكــانوا يلــون القضــاء علــى شــروط منهــا احــرتام ديــنهم ، فــإن أهلهــا أقــاموا 

والفتوى والعدالة واألمانة وحنو ذلك ، وهاجر فريق منهم فلم يعب املهاجر على القاطن وال القـاطن علـى 
  ."املهاجر
الكفار من جهاد الدفع الواجـب علـى األعيـان  عليه ىدـإذا اعتألخيه أن نصرة املسلم :  الثاني طالضاب

  منها :، قة بل مقيدة بقيود ليست مطل، لكن هذه النصرة الواجبة 
لعـدم قدرتـه ملّـا سـألوه النصـرة نصـرة املستضـعفني يف مكـة   النـيب قد تـركف :نصرة عند العجز عن ال -١
ـٌد بـُـْرَدًة لَـُه  َخبَّاِب ْبِن اَألَرتِّ قَاَل : َشَكْونَا ِإَىل َرُسوِل اهللَِّ روى البخاري عن  ،مرهم بالصرب فأ َوُهَو ُمتَـَوسِّ

ــ َلُكْم يـُْؤَخــذُ ِيف ِظ ــبـْ ــْن قـَ ــاَن َم ــْد َك ــاَل : "َق َق ــا ؟ فـَ ــْدُعو لََن ــا ؟ َأَال َت ــا : َأَال َتْستَـْنِصــُر لََن ُقْلَن ــِة ، فـَ الرَُّجــُل  لِّ اْلَكْعَب
ُيْجَعـُل ِنْصـَفْنيِ ، ُيَجـاُء بِاْلِمْنَشـاِر فـَُيوَضـُع َعلَـى رَْأِسـِه فـَ َوُميَْشـُط بَِأْمَشـاِط  فـَُيْحَفُر َلُه ِيف اَألْرِض فـَُيْجَعُل ِفيَها فـَ
ُه َذلِــَك َعــْن ِديِنــِه ، َواهللَِّ لََيــِتمَّنَّ َهــَذا اَألْمــُر َحــىتَّ يَ  ِســَري الرَّاِكــُب ِمــْن اْحلَِديــِد َمــا ُدوَن حلَِْمــِه َوَعْظِمــِه َفَمــا َيُصــدُّ

ْئَب َعَلى َغَنِمِه وَ  َعاَء ِإَىل َحْضَرَمْوَت َال َخيَاُف ِإالَّ اهللََّ َوالذِّ وكذلك ترك نصرة بعـض . "َلِكنَُّكْم َتْستَـْعِجُلونَ َصنـْ
  الذين أجلأهم للصلح واملعاهدة. الضعفبسبب  أصحابه كأيب بصري وأيب جندل 

يِن  َوِإِن اْسَتنَصـُروُكْم ِيف عن املؤمنني هلل  لقولهوجود العهد لبعض املسلمني مع هؤالء الكفار ،  -٢ الـدِّ
َعَلْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ  يثَـاقٌ فـَ ـنَـُهم مِّ َنُكْم َوبـَيـْ ـْوٍم ") :٦/٨٦عاشـور(التحرير:بـن قـال ا،  َعَلى قـَْوٍم بـَيـْ ِإالَّ َعلَـى قـَ

يثَــاقٌ  ــنَـُهم مِّ ــَنُكْم َوبـَيـْ اســتثناء مــن متعلــق النصــر وهــو املنصــور علــيهم ، ووجــه ذلــك أن امليثــاق يقتضــي  بـَيـْ
ع املسـلمني ال يتعلـق إال باملسـلمني املتميـزين عدم قتاهلم إال إذا نكثوا عهدهم مـع املسـلمني ، وعهـدهم مـ

ملــا ســئل هــل : جيــوز للمســلمني املعاهــدين مناصــرة قــال شــيخنا صــاحل الفــوزان و  جبماعــة ووطــن واحد"أ.هـــ.
:"ال جيــوز نقــض العهــد إال  )١٦٧(شــرح نــواقض اإلســالم: مــن عاهــدوهم املســلمني الــذين اعتــدي علــيهم

وأدلته من السنة ينتقض العهُد الذي بيننا وبينكم"أ.هـ.  املسلمني فإنهشرٌط : أنكم إذا قاتلتم  إذا كان فيه
َفَة روى مسلم : (أ) ما  َ َال  همـافََأَخـُذوا ِمنَّ َوابَـاُه ُكفَّاُر قـُـَرْيٍش ملّا َلِقيه   َعْن ُحَذيـْ يَقـاِتَالِن َمـَع النَّـِيب َعْهـَد اهللَِّ

  ْيــاه املعركــة ومــع كــون : "اْنَصــرِفَا نَِفــْي َهلـُـْم ِبَعْهــِدِهْم َوَنْســَتِعُني اهللََّ َعَلــْيِهْم"  اْخلَبَـــَر ، فـََقــالَ  فَــَأْخبَـَراه . فَأَتـَ
روى (ب) مـا  .علـى النصـرة العهـد قـّدم فقـد الصـف  حلضـورمها واجلهاد فرض عـني يف حقهمـافاصلة 

ا النيب صلح احلديبية من  يفالبخاري  لَـى أَنـَُّه َال يَْأتِيـَك ِمنَّـا رَُجـٌل : [فـََقاَل : ُسـَهْيٌل : َوعَ الشروط رضي 
نَـا أَبَـا َجْنـَدِل بْـَن ُسـَهْيٍل يـَْوَمئِـٍذ ِإَىل أَبِيـِه  ويف روايـة " فـَـَردَّ َرُسـوُل اهللَِّ ،  "َوِإْن َكاَن َعَلى ِديِنَك ِإالَّ َرَدْدَتُه ِإلَيـْ

ِة َوِإْن َكـاَن ُمْسـِلًما" ،  َأَحـٌد ِمـنْ  ُسَهْيِل ْبِن َعْمٍرو ، َوَملْ يَْأِت َرُسوَل اهللَِّ  ففـي الّرَِجـاِل ِإالَّ َردَُّه ِيف تِْلـَك اْلُمـدَّ
هذا احلديث إسالم بعض املسلمني للكفار إذا كان ذلك مقتضى ميثاق ملصلحة اإلسالم أو دفع شـرًّ عـن 

م إذا قوتلوا   .أهله ، وهذا أعظم من جمرد ترك نصر
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ــاً إلعــالء كلمــة هللا  يكــون قتــال املســلمني للكفــار قتــاالً  أن -٣ ــة   ال، وحتقيــق التوحيــد ديني ملقاصــد دنيوي
ففي مثل هذه احلـاالت تكـون النصـرة هلـؤالء ، لتحقيق طموح سياسي  أواألرض أو لعصبية قبلية كتحرير 

َعَلْيُكُم النَّْصرُ :" غري واجبة لقوله تعاىل يِن فـَ ل العالمة عبـد ]  ، قا٧٢[األنفال:  َوِإِن اْستَـْنَصُروُكْم ِيف الدِّ
أي : ألجــل قتــال مــن قــاتلهم ألجــل ديــنهم  َوِإِن اْستَـْنَصــُروُكْم ِيف الــدِّينِ الــرمحن الســعدي: "قولــه تعــاىل:"

 َُعَلْيُكُم النَّْصر ، والقتال معهم. وأمـا مـن قـاتلوهم لغـري ذلـك مـن املقاصـد فلـيس علـيكم نصرهم"أ.هــ.  فـَ
أي : طلبـــوا أن تنصـــروهم ألجـــل الـــدين ، أي: لـــرد : " )١/١٧٩٩ابـــن عاشـــور (التحريـــر:وقـــال العالمـــة 

الفتنــة عــنهم يف ديــنهم إذ حــاول املشــركون إرجــاعهم إىل ديــن الشــرك وجــب نصــرهم ؛ ألن نصــرهم للــدين 
"أ.هــ. قلـت : فمـا الظـن مبـن يقاتـل الكفـار وهـو ال ، بل هو مـن الواليـة للـدين ونصره ليس من الوالية هلم

عرفه أبو جهل ، بل أبو جهـل أعلـم منـه بـذلك ؛ ألن أبـا جهـل عنـد الشـدائد يعرف من التوحيد أكثر مما ي
يدعو هللا خملصاً له الـدين ، أمـا هـؤالء فيـدعون هللا يف الرخـاء فـإذا أشـتد اخلطـب سـألوا املـدد مـن األوليـاء 

  واملقبورين كما ذكر شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب يف "كشف الشبهات".
 قَـاَل :" َلِقينَـا اْلُمْشـرِِكَني يـَْوَمئِـٍذ َوَأْجلَـَس النَّـِيبُّ   اب َغْزَوِة ُأُحٍدٍ◌] َعْن اْلبَــَراِء روى البخاري يف [بَ  - ٤

ُتُمونَــا َظَهْرنَــا َعلَــْيِهمْ  َرُحــوا ِإْن رَأَيـْ َرُحــوا ، َوإِ  َجْيًشــا ِمــْن الرَُّمــاِة َوَأمَّــَر َعلَــْيِهْم َعْبــَد اهللَِّ ، َوقَــاَل َال تـَبـْ ْن فَــَال تـَبـْ
ـــُر َفـــالَ  ـــا الطَّيـْ ـــا َختَْطُفَن ُتُموَن ـــاَل ِإْن رَأَيـْ َق ـــة أخرى:"فـَ ـــا" ، ويف رواي ـــَال تُِعيُنوَن ـــا َف َن ـــُروا َعَليـْ ـــوُهْم َظَه ُتُم َرُحـــوا رَأَيـْ  تـَبـْ

َمَكاَنُكْم". ففي هذا احلديث داللة على أن قد ميتنع املسـلم مـن نصـرة أخيــه املسـلم حـىت يف جهـاد الـدفع 
حة أعظم متنع ذلك ؛ فإن محاية ظهـور املسـلمني يف أحـد أوىل مـن القتـال معهـم وإن ظهـر إذا كان مثَّ مصل

حمــل تعــني جهــاد الــدفع علــى مــن بقــرب املشــركون وختطفــت املســلمني الطــري ، ولــذا نــص الفقهــاء علــى أن 
م من عدو بتشاغلهم مبعاونـة مـن فجـأه م الذين هجم عليهم من املسلمني إن مل خيشوا على نسائهم وبيو

  العدو ، و إال تركوا إعانتهم.
نص كبار العلماء املعاصرين على أن العصر الـذي نعـيش فيـه يكـون اجلهـاد بالـدعوة  : ثالثالضابط ال

والعلم أخص من اجلهاد باليد والسيف لضعف املسـلمني ، وألن القتـال يعـود علـيهم يف الغالـب بـنقص يف 
جهاد العلـم وجهـاد السـيف ) ١/٧٠(مفتاح دار السعادة:ـ  رمحه هللاـ  ابن القيم ذكروملا  دينهم ودنياهم :

 : "فهــذا جهــاد هلــم بــالقرآن وهــو أكــرب اجلهادين"أ.هـــ.فقــال َوَجاِهــْدُهم بِــِه ِجَهــاداً َكِبــرياً قولــه تعــاىل عنــد 
لكــن مســألة اجلهــاد مثــل وقتنــا هــذا يتعــني :" (الفتــاوى:؟/؟؟)الشــيخ حممــد بــن إبــراهيم آل الشــيخ  يقــولو 

، وتفنيــد مقــاالت الفســقة ، فــإن هــذا واجــب. واألصــحاب ذكــروا هــذا يف  الكيــان باملقــاالت الــذب عــن
وذكــر  قــال الشــيخ عبــدالعزيز بــن بــازو  "أ.هـــ.جيــب أن تكــون طائفــة تكشــف الشبه املطــوالت ، ذكــروا أنــه

ذا يعلـم طالـب العلـم ومـن آتـاه هللا بصـرية أن الـد: ")١٢٢/ ٣:الفتاوى(جمموع ضعف أمر اجلهاد  عوة و
من أهم املهمات وأن واجبها اليوم عظـيم ألن اجلهـاد اليـوم مفقـود يف غالـب املعمـورة  -عز وجل-إىل هللا 

األلباين (شريط  الشيخوقال  "أ.هـ.واملرشدين على ضوء الكتاب والسنةوالناس يف أشد احلاجة إىل الدعاة 
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ـــه أن يتخـــذ أ مـــن أراد أن جياهـــد) : "٧٢٠رقـــم  –فرضـــية اجلهـــاد  ، وأســـباب  ســـباب اجلهـــاد أوالً : فعلي
حممـــد  وقـــال شـــيخنا "أ.هــــ.، وهـــذا وذاك غـــري متحقـــق مـــع األســـف يف هـــذا الزمان أكتســـاب النصـــر ثانيـــاً 

إنه يف عصرنا احلاضـر يتعـذر القيـام باجلهـاد يف سـبيل هللا بالسـيف : ")١٨/٣٨٨جمموع الفتاوى:(العثيمني 
م بأســباب النصـــر احلقيقيــة، وعـــدم إت ؛ لضـــعف املســلمني ماديـــاً ومعنويــاً  وحنــوه ، وألجـــل دخـــوهلم يف  يـــا

  ."أ.هـ، فلم يبق إال اجلهاد بالدعوة إىل هللا على بصرية املواثيق والعهود الدولية
يف جهـاد الــدفع اخلـروج دون أذن احلـاكم والوالــد والغـرمي  جـوازمــن العلمـاء  هذكـر مـا :  رابــعال ضـابطال

هذا حمله إذا مل ميكن االستئذان وخيـف مـن التـأخري ضـرر كبـري  للضرورة املوجبة للنفري على اجلميع ، لكن
، فأمــا إذا أمكــن ذلــك دون ضــرر فإنــه جيــب بنــاء علــى األصــل خاصــة فيمــا يتعلــق يف أذن اإلمــام ، فــإذن 

ــذا اإلمــام ال يســقط إال مــع العجــز ،  ): ٢/٢٥٨مســائل عبــدهللا ألبيــه:( أمحــد بــن اإلمــاماقــال عبــدهللا ول
يفــاجئهم أمــٌر  ، إال أن يكــون امـ، إال أن يــأذن اإلمــ : ال الـ؟ قــ رجــوا بغــري إذن اإلمــام: فــإن خ قلــُت أليب"

وسـيأيت أدلـة ذلــك ". ِمـن املسـلمني ِمـن العـدو وال ُميِكـُنهم أن يسـتأذنوا اإلمـام فـأرجو أن يكـون ذلـك دفعـاً 
       إلمام.مبسوطة يف الضابط الثاين من ضوابط اجلهاد عند ذكر أن اجلهاد ال يكون إال بإذن ا

 وط والما تقدم من  تنزيل ين ضوابطال   : على مثالين معا
: يف نازلة العراق حينما غزت الدولة النصرانية الكربى ومن حالفها بـالد العـراق إلسـقاط  )ألول(املثال ا

حكــم صــدام حســني البعثــي تنــادى كثــري مــن الشــباب يف الســعودية للجهــاد ضــد هــذه الدولــة دون مراعــاة 
  ن الضوابط الشرعية للجهاد السابقة ، وموازنة املصاحل واملفاسد املرتتبة عليه ، ومنها :لكثري م

وجود املعاهدة وامليثاق بني البالد السعودية والدولة النصرانية اليت متنعها من الدخول يف هذه احلـرب  -١
يِن فـََعلَـْيكُ  ، وقد قدمنا ذلك عند قولـه  ـنَـُهم َوِإِن اْسَتنَصـُروُكْم ِيف الـدِّ ـَنُكْم َوبـَيـْ ـْوٍم بـَيـْ ُم النَّْصـُر ِإالَّ َعلَـى قـَ

يثَــاقٌ  َفــَة َوأَبْيــه روى مســلم ومــا  ، مِّ ــاُر الَأَخــَذ َعَلْيِهْمــا  ملـّـا َعــْن ُحَذيـْ ،  ْهــَد َال يـَُقــاِتَالِن َمــَع النَّــِيبِّ العَ ُكفَّ
ــْي َهلـُـْم ِبَعْهــِدِهْم َوَنْســَتِعُني اهللََّ  فقــال  ــْيِهْم". : "اْنَصــرِفَا نَِف  النــيب  ومثلــه مــا روى البخــاري يف مصــاحلةِ  َعَل

َنــا كفــاَر قــريشٍ  ــَردَّ َرُســوُل اهللَِّ ...  َعلــى [أَنَّــُه َال يَْأتِيــَك ِمنَّــا رَُجــٌل َوِإْن َكــاَن َعَلــى ِدينِــَك ِإالَّ َرَدْدتَــُه ِإلَيـْ أَبَــا  فـَ
َأَحـٌد ِمـْن الّرَِجـاِل ِإالَّ َردَُّه ِيف تِْلـَك  ِل ْبِن َعْمٍرو ، َوَملْ يَـْأِت َرُسـوَل اهللَِّ َجْنَدِل ْبَن ُسَهْيٍل يـَْوَمِئٍذ ِإَىل أَبِيِه ُسَهيْ 

ِة َوِإْن َكاَن ُمْسِلًما] ،  م أهـل ميثاقنـا ، مـانع مـن نصـرة املسـلمني امل الشرعيف العهد فاْلُمدَّ تميـزين إذا حـار
بعــض  أســلموأبلــغ مــن ذلــك أنــه ، حضــرا الصــف علــى  ةالعينيــ ةالواجبــ النصــرةالعهــد علــى قــدم  فــالنيب 

فـََعلَـْيُكُم ) يف تفسـري اآليـة  ٢/٤٧٩عاهدة ، ولذا وقال الشوكاين(فتح القـديراملسلمني للكفار مبقتضى امل
يثَاقٌ  نَـُهم مِّ َنُكْم َوبـَيـْ فـال ، ق ميثـا : "إال أن يستنصروا على قوم بينهم وبني النـيب  النَّْصُر ِإالَّ َعَلى قـَْوٍم بـَيـْ

ـــــر  ـــــن عاشـــــور (التحري ـــــذي ال ميثـــــاق هلم"أ.هــــــ. وقـــــال الطـــــاهر ب نصـــــر هلـــــم علـــــيهم إال علـــــى العـــــدو ال
ــوا عهــدهم مــع املســلمني ، وعهــدهم مــع ٦/٨٦والتنــوير: ــاهلم إال إذا نكث ) : "أن امليثــاق يقتضــي عــدم قت

صـاحل الفـوزان (شـرح  وسـئل شـيخنا املسلمني ال يتعلق إال باملسلمني املتميزين جبماعـة ووطـن واحد"أ.هــ. 
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:"ال مســتدًال باآليــة ؟ فقــال  أهــل عهــدنا) هــل جيــوز للمســلمني مناصــرة املســلمني ١٦٧نــواقض اإلســالم:
جيـــوز نقـــض العهـــد إال إذا كـــان فيـــه شـــرٌط : أنكـــم إذا قـــاتلتم املســـلمني فإنـــه ينـــتقض العهـــُد الـــذي بيننـــا 

"الدول بينها معاهـدات فالبـد أنـك تأخـذ  ) :١٥٨. وقال (الفتاوى الشرعية يف القضايا العصرية:"وبينكم
إذن اإلمام باخلروج لتلك الدولة ، املسائل هلـا أصـول مـا هـي فوضـى ، فـإذا أذن لـك ويل األمـر وأذن لـك 

  فال بأس"أ.هـ. ةوالداك وعندك استطاع
ت أن ويل األمر باململكة العربية السـعودية مبقتضـى هـذه املعاهـدة وألمـور سـتأيت ال يرضـى ملـن هـم حتـ -٢

بداللــة إمــام كــل بلــد ملــن حتــت يــده أمــر اجلهــاد موكــٌل إىل  ؛ ألن واليتــه أن يفتــاتوا عليــه فيقــاتلوا دون إذنــه
َوِإَذا َكانُوا َمَعُه َعلَـى َأْمـٍر َجـاِمٍع َملْ يَـْذَهُبوا َحـىتَّ   :قوله ) ١/٦٦قال البغوي (تفسريه:الكتاب والسنة ، 

 يرجعـون وال خيالفونـه ال اإلمـام مـع املسـلمون عليه اجتمع أمر كل كذلكو :  العلم أهل ل: "قا َيْسَتْأِذنُوه
َقـْد َأطَـاَعِين َوَمـْن : " قال رسول هللا  عن أيب هريرة روى الشيخان  "أ.هـ.بإذن إال عنه َمـْن يُِطـْع اَألِمـَري فـَ

َا اِإلَماُم ُجنٌَّة يـَُقاَتُل ِمْن ، يـَْعِص اَألِمَري فـََقْد َعَصاِين  فَِإْن َأَمَر بِتَـْقَوى اهللَِّ َوَعـَدَل فَـِإنَّ لَـُه ، َورَائِِه َويـُتـََّقى ِبِه َوِإمنَّ
يف غـزوة األحـزاب  ) يقـول ١: (جهـاد الـدفع بـل حـّىت يف . "َوِإْن قَاَل ِبَغْريِِه فَِإنَّ َعَلْيـِه ِمْنـهُ ، ِبَذِلَك َأْجًرا 

 َُّهُم النَّــِيب ــنـْ ــٌق مِّ ــ ســلم قــال وروى م،  َوَيْســَتْأِذُن َفرِي ــْذَعْرُهْم  ة حلذيف ــْوِم َوَال َت ــْأِتِين ِخبَــَربِ اْلَق : "اْذَهــْب َف
" رواه مســـلم ، ويف لفـــظ  ـــيَّ ـــْيًئاَعَل ـــِدَثنَّ َش للرمـــاة :"ِإْن  قـــال النـــيب يف غـــزوة أحـــد ) ٢(".  أمحـــد "َوَال ُحتْ

َرُحـوا َمَكـاَنُكْم َهـذَ  ـُر َفَ◌َ◌َال تـَبـْ ُتُمونَا َختَْطُفنَـا الطَّيـْ ، بـّوب عليـه البخـاري {بَـاب َمـا َحـىتَّ ُأْرِسـَل ِإلَـْيُكْم" ا رَأَيـْ
) ٨/٣٥٤:املغـىن(قال ابن قدامـة ، ولذا  ُيْكَرُه ِمْن التـََّنازُِع َواالْخِتَالِف ِيف اْحلَْرِب َوُعُقوبَِة َمْن َعَصى ِإَماَمُه}

فجهــاد الدولــة الصــليبية  .هـــ"أ.وأمــر اجلهــاد موكــول إىل اإلمــام ويلــزم الرعيــة طاعتــه فيمــا يــراه مــن ذلك: "
مل يأذن ويل أمرهم ، وإال دخـل املخـالف يف  املعتدية على العراق ممنوع على أهل البالد السعودية شرعاً ما

:"َمـْن َخلَـَع  قَـالَ   َعـْن النـَبِ◌يُعَمـَر  ْبنَ اَعْن كما روى مسلم الوعيد املرتتب على خلع اليد من الطاعة  
َعـٌة َمـاَت ِميتَـًة َجاِهِليَّـًة".َيًدا ِمْن طَاَعٍة َلِقَي ا َة َلُه ، َوَمْن َماَت َولَْيَس ِيف ُعُنِقِه بـَيـْ مـا وفي هللََّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َال ُحجَّ

ْلَيْصـِربْ ؛ فَِإنـَُّه َمـْن َخـَرجَ  َعْن النَِّيبِّ  روى الشيخان َعْن اْبِن َعبَّاٍس  ِمـْن  قَاَل : "َمْن َكرَِه ِمْن َأِمريِِه َشـْيًئا فـَ
ًرا َمــاَت ِميَتــًة َجاِهِليَّــًة". ــْلطَاِن ِشــبـْ بعــد أن حــّرم الــذهاب ألي  فضــيلة الشــيخ صــاحل الفــوزان ســئلولــذا  السُّ

) ١٦٣(الفتاوى الشرعية يف القضايا العصرية:جهاد إال بإذن ويل األمر : هل يكون شهيدًا لو قتل ، فقال
مـن عرعياً ، وال يظهـر يل أن يكـون شهيدًا"أ.هــ. وقـال : "يكون غري مأذون له بالقتال ، فال يكون قتاله ش

) : "أمــا أهــل الســنة فيقولــون : ال بــد مــن ٦٥(اإلجابــات املهمــة يف املشــاكل امللمــة: إذن اإلمــام ال يشــرتط
، فالـذي يفـيت بأنـه ال إمـام وال رايـة وكـلٌّ  هذا منهج املسلمني من عهـد رسـول هللا ، راية وال بد من إمام 

  هذا رأي اخلوارج"أ.هـ.  يتبع هواه ،
الكليـة لقواعـد ا بنـاء علـىالعـراق للقتـال يف الـذهاب السعودية الكبار الراسـخني منعـوا مـن علماء  أن -٣

يف سـياق ذكـر   لقولـهاملرجع يف بيـان أحكـام اجلهـاد الشـرعي هـم أهـل العلـم أن ، ومن املعلوم  عيةالشر 
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ُهمْ ِإَىل ُأْوِيل اَألمــــــلرَُّســــــوِل وَ َولَــــــْو َردُّوُه ِإَىل ا : ملغــــــازيا ُهْم َلَعِلَمــــــُه الَّــــــِذيَن َيْســــــَتنِبُطونَُه ِمــــــنـْ قــــــال ،  ِر ِمــــــنـْ
، أو حة الذين يرجعون إلـيهم يف أمـورهم) : "وهم أهل العلم والعقول الراج١/٧٤١(فتح القدير:الشوكاين

تَـْلتَــُه  قتلـه الرجـل وهـو املرجعيــة الشـرعية علـى أسـامة  ولـذا أنكـر هـم الـوالة عليهم"أ.هــ.  فقـال  : "َأقـَ
ُ ؟" ،  "وَ بـَْعَد َما قَاَل َال ِإَلَه ِإالَّ اهللَّ َرأُ ِإلَْيَك ِممَّا َصَنَع َخالِـٌد َمـرَّتـَْنيِ : الـذين قـالوا  ملّـا قتـل  قَاَل : اللَُّهمَّ ِإّينِ أَبـْ

يبيــة(منهاج لشــروط صــلح احلد . قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة ملــا ذكــر كراهيــة بعــض الصــحابة َصــَبْأنا
، فمــن نــور هللا الــرأي علــى الــنص واهلــوى علــى الشــرع): "وأصــل الشــر مــن تقــدمي ٨/٤٠٩الســنة النبويــة:

وشــرعه ،  قلبــه فــرأى مــا يف الــنص والشــرع مــن الصــالح واخلــري ، وإال فعليــه االنقيــاد لــنص رســول هللا 
عــدم جــواز  هالــذين يســتنبطونبــار علماؤنــا الكيف نازلــة العــراق رأى و ولــيس لــه معارضــته برأيــه وهواه"أ.هـــ. 

وعـدم وجـود الرايـة ب املعاهـدات وعـدم إذن ويل األمـر بذهاب الشـباب السـعودي للجهـاد يف العـراق بسـ
م ، فمن ذهب وعاند فقد خالف أمر هللا الذي جعله ديناً وشرعاً قبل الشـروع  واملفاسد املرتتبة على ذها

العزيـز  مساحـة الشـيخ عبـد) عن ١٩٤٠العدد -ـ ه١٧/٩/١٤٢٧ -(جريدة عكاظنقلت  قدباجلهاد ، و 
نسـان إلخفية ال يـدري ا ن يف العراق أموراً ألن سفرهم ال يصلح : "إأنه قال آل الشيخ مفيت عام اململكة 

ــدعاء باجتمــاع كلمــتهم إدعــو اجلميــع أأنــا  ، عــن وضــعها مــا اخلــروج والســفر واملشــاركة واقتحــام أو ، ىل ال
ال يقبــل وال يليــق بشــبابنا الســفر للعــراق انصــحهم بعــدم الــذهاب بــل مــع كــل هــذا  ، األمــور فــال يصــح

فضـيلة  وقـالأرجو ممن حيرض شبابنا أن يتبصر يف الواقـع ويعلـم أن حتريضـهم خطأ"أ.هــ.  .. أحذرهم أيضاً 
ــم رعيــة ، ١٥٧الشــيخ صــاحل الفوزان(الفتــاوى الشــرعية: ) : "ال جيــوز هلــم أن يــذهبوا إال بــإذن اإلمــام أل

  ال بد أن تطيع اإلمام"أ.هـ.والرعية 
دخوهلـا يف و ، السعودية نصرة املسلمني يف العـراق فإنـه ال طاقـة هلـا بقتـال الدولـة النصـرانية لو أرادت  -٤

:  تـدمري دولتـنيمثل تلك احلـروب هـو نـوع مـن املغـامرة الـيت سـتودي ملضـاعفة مصـائب املسـلمني ، فبـدل 
بلـة املسـلمني ، وهـذا ال يقـول بـه إال معتـوه فاقـد الشـعور أو بـالد احلـرمني وق تدمرأفغانستان والعراق ، سـ

نصـرة  تـرك النـيب  املسـلمني مـع العجـز كمـانصـرة أنـه ال أمث بـرتك دار كفر ، وقـد قـدمنا  اخارجي يرى أ
ــــل قــــال هلــــم وقــــد ســــألوه النصــــرة  ،املستضــــعفني مــــن أصــــحابه يف مكــــة  ــــرهم بالصــــرب :"ب َوَلِكــــنَُّكْم وأم

 كـأيب بصـري وأيب جنـدل اهلـاربني مـن تعـذيب الكفـار  نصـرة بعـض أصـحابه  كـذلك وترك   ."َتْستَـْعِجُلونَ 
فتاوى األئمـة يف النـوازل (فضيلة الشيخ صاحل الفوزان قال أجلأهم للصلح.  بسبب ضعف املسلمني الذي

مـا إن مل ، أ سلمني قوة وإمكانية جملاهـدة الكفـارامل : أن يكون يف شروط اجلهاد معلومة) : "٢٠٥:املدهلمة
 وأصــحابه كــانوا يف مكــة قبــل اهلجــرة ومل ، فالرســول  جهــاد علــيهمال  يكــن عنــدهم إمكانيــة وال قــوة فإنــه

ـم ال يستطيعون ُيشرع هلم اجلهـاد مـا عملـه والة األمـور يف الـبالد السـعودية مـن إحـراز الـدين و "أ.هــ. ، أل
:  أوحـاه لنبيـه الـذي ن معـىن األمـر اإلهلـي والبالد واألنفس من التدمري هو السياسة احلكيمة املأخوذة مـ

  ".ِإّينِ َقْد َأْخَرْجُت ِعَباًدا ِيل َال َيَداِن َألَحٍد ِبِقَتاهلِِْم َفَحرِّْز ِعَباِدي ِإَىل الطُّورِ "
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وإذا مل تكـن هنـاك رايـة فالقتـال يـدخل فيمـا  مانع من الذهاب إىل العراق ،عدم وجود الراية الشرعية  -٥
يَّـٍة وَ : "   قَالَ  لَـٌة  يـَْغَضـُب ِلَعَصـَبٍة َأْو يَـْدُعو ِإَىل َعَصـَبٍة َأْو يـَْنُصـُر َعَصـَبةً : َمـْن قَاتَـَل َحتْـَت رَايَـٍة ِعمِّ فـَُقتِـَل َفِقتـْ

هـــي األمـــر األعمـــى ال : "قـــالوا :  )٢٣٨/ ١٢النـــووي عـــن الرايـــة العمية(شـــرح مســـلم :قـــال ". َجاِهِليَّـــةٌ 
لـيس حتـت رايـة ظـاهرة تـروم إعـالء كلمـة هللا ، بـل هـي رايـات كثـرية  عـراقوالقتـال يف ال يستبني وجهه"أ.هــ.

تفســري (عــن شــروط اجلهــادفضــيلة الشــيخ العّالمــة حممــد بــن صــاحل العثيمــني يضــرب بعضــها بعضــاً ، قــال 
فتـاوى (الشـيخ صـاحل الفـوزان"أ.هـ. وقـال منها أن يكونوا حتت راية إمام جياهدون بأمره) : "٣/٤٩:القرآن
ـــــدون إذن ويل ) : "٢٠٥:األئمـــــة ـــــذهب أو تغـــــزو ب وليســـــت مـــــن صـــــالحيات أي أحـــــد أو أي مجاعـــــة ت
ـــــــــل "أ.هــــــــــ. األمر ـــــــــز آل الشـــــــــيخ قـــــــــال مساحـــــــــة ب ـــــــــد العزي ـــــــــال اعـــــــــن الشـــــــــيخ عب ـــــــــدة قت لعراق(جري

ىل هنـاك إوالـذهاب راية يقاتلون حتتها وال أرضـية يقفـون عليهـا ،  : "ليس هناكهـ) ٢٨/٩/١٤٢٥عكاظ:
  "أ.هـ.صلحباب التهلكة وهو ما ال ي من
 ألنمــا تبــني مــن كــالم مساحــة املفــيت ـ حفظــه هللا ـ أن الــذهاب إىل العــراق إلقــاء للــنفس بالتهلكــة ،  -٦

بــل يــدفعون لالنتحــار بقتــل أنفســهم ، كمــا شــاهدنا علــى  يتحيــزون إليــه ،جــيش رايــة ظــاهرة و اخلــارجني بــال 
م ذ ـم ، فصــرحوا بــأ هبـوا للجهــاد هنـاك فــأعطوا ســيارات بعـض القنــوات املرئيـة حــني تكلــم بعـض املغــرر 

مفخخة دون علمهم ليقودوها إىل مكان ما ، فإذا توجهت إىل املكان الذي خطط له قام اخلونة ففجروها 
ذا الغافل الذي ال يدري مـا يـراد بـه ، ولـذا ففـي املقـال نقلـه الشـيخ أبـو عمـر العتيـيب يف موقعـه املسـمى 

اعلموا أنه ال يوجـد للمقـاتلني هنـا مـالذ ، قال : "لطائي البغدادي الرمحن حممد ا عبد بامسه عن الشيخ أيب
وهـل تظنـون أن هلـم مكانـاً متحـرزين  ؟ محـايتكم وإيـواؤكم وهم ال يستطيعون محاية أنفسـهم فكيـف !!آمن

ــاتلون منهــا مــا ينتظــركم  ،  : إىل اجلنَّــة ، وبعــدها يقولــون لكــم ينتظــركم حــزاٌم ناســف مــا ؟ فيــه أو جبهــة يُق
أما فكَّـرمت يـا شـباب األمـة  ملـاذا الـذي أفتـاك  !!العني ، وبعدها يقولون لكم: تنتظركم احلور مفخخة سيارةٌ 

ينتظـركم يـا  !!أم هـو قـد زهـد فيهمـا ودفـع غـريه هلمـا ؟ وإىل احلـور العـني ، أو أرسـلك ال يـذهب إىل اجلنَّـة
 "أ.هـ.شباب األمة أن تباعوا وأنتم ال تدرون

، كــافر الطــاغويت  بــني دولــة نصــرانية وحــزب كــان قيــام احلــرب يف العــراق  ن أ الــذهاب ممــا مينــع مــنو  -٧
لقتال أنه حرب بني الكفر واإلسـالم تزويـر للحقـائق الشـرعية ، فلـم تكـن دولـة العـراق دولـة هذا افتصوير 

إسالم وسنة ، بل دولة حيكمها طاغوت بعثي ، وشعبها أخالط من مجيع الديانات الفاسدة ، وأهل السـنة 
قد ينطبق على هذه الدولة مـا ، فعماية عن التوحيد والسنة إال قلة من السلفيني أكثرهم يف  ضعفهم على

مسـلم(جمموع و اخـالط بـني كـافر ذكره شيخ إلسالم ابن تيمية عن "ماردين" اليت فيها حاكم كـافر وسـكان 
ن جنـدها مسـلمني ): "ليست مبنزلة دار السلم اليت جترى عليهـا أحكـام اإلسـالم لكـو ٢٤٠/ ٢٨الفتاوى:

، وال مبنزلــة دار احلــرب الــيت أهلهــا كفــار ، بــل هــي قســم ثالــث يعامــل املســلم فيهــا مبــا يســتحقه ، ويقاتــل 
العـراق  حـاكماخلارج عن شريعة اإلسالم مبا يستحقه"أ.هــ. بـل قـال مساحـة الشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز عـن 
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، ومـن  غوت ومناصـرته مـن أعظـم اجلـرائمال ريـب أن مبايعـة مثـل هـذا الطـا) : "٧/٣٨٧:فتـاوىالجمموع (
مسـلماً ينفـع  ؛ ألن مـن شـرط البيعـة أن يكـون املبـايع اجلناية علـى املسـلمني وإدخـال الضـرر علـيهم أعظم

،  بـالده يف املسـلمني بـأنواع مـن الضـرر فهو بعثي ملحـد قـد أضـرالعراق  أما حاكم .املسلمني وال يضرهم
"أ.هــ. ع الظلم عالوة علـى مـا هـو عليـه مـن العقيـدة الباطلـة البعثية، فجمع بني أنوا  جريانه مث اعتدى على

فباألمس أفىت علماؤنا جبواز جهاد حاكم العراق مع التحالف الدويل حني غـزا دولـة الكويـت ، فمـا الـذي 
جعـل اليــوم إسـقاطهم هلــذا الطــاغوت مـن أعظــم اجلهــاد حـىت جيــب فيـه علــى مجيــع املسـلمني اخلــروج بــدون 

  .  إذن حكامهم؟!!
ما جاء يف كتب أهل العلم من أحكام دفع العدو الصـائل الـذي يهلـك احلـرث والنسـل ال ينـزل علـى  -٨

، ألن احلروب يف هذا العصر هي حروب لتغيري األنظمـة  العراق وغريهاواقع  احلروب اليوم كما حصل يف 
ألنظمــة علــى وجــه غــزت العــراق ألجــل إســقاط نظــام بعثــي مــن أخبــث انية والــوالءات ، فالدولــة النصــرا

النــاس إذا ابتعــدوا عــن املعــارك ء هلــا يقــل عنــه خبثــاً ، وعامــة األرض وإبدالــه بنظــام علمــاين يكــون أكثــر وال
ــاً الــدائرة ســلموا  ــنهم حــىت تنتهــي احلــرب ، غالب فيــه ذهــاب الشــباب للعــراق و علــى أنفســهم وأهلــيهم ودي

فـنت هـو حاصـل اآلن يف العـراق مـن  وة كمـابـال فائـدة مرجـتعـريض لألبريـاء للهـالك و دائرة احلـرب لـتوسيع 
فيمــا قُِتــل ، روى البخــاري يف كتـــاب الفــنت : مــن العــراقيني ال يــدري املقتــول ، و أكلــت األخضــر واليــابس 

َنُة ِمْن ِقَبِل اْلَمْشِرِق} {بَاب قـَْوِل النَِّيبِّ  َنا َعْن  اْلِفتـْ ثـْ نَـِة ، َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن ُعَمَر ِقْيَل َلُه : َحدِّ اْلِقتَـاِل ِيف اْلِفتـْ
ُ يـَُقوُل  َنةٌ َواهللَّ َـا َكـانَ   َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ َال َتُكوَن ِفتـْ نَـُة َثِكَلْتـَك أُمُّـَك ؟ ِإمنَّ ـٌد  ، فـََقاَل َهـْل تَـْدِري َمـا اْلِفتـْ  ُحمَمَّ

َنًة ، َولَْيسَ   ".َكِقَتاِلُكْم َعَلى اْلُمْلكِ   يـَُقاِتُل اْلُمْشرِِكَني وََكاَن الدُُّخوُل ِيف ِديِنِهْم ِفتـْ

بأفكـــار بعـــد تعلمهـــم وســـائل القتـــل والتـــدمري أفغانســـتان رجـــوع كثـــري مـــن الشـــباب العائـــدين مـــن إن  – ٩
وجعــل التفجــري والقتــل فيهــا جهــاداً جيعــل تكــرار التجربــة مســألة تــردد ، منحرفــة تتضــمن تكفــري والة األمــر 

شـيخنا العثيمـني ـ رمحـه هللا ـ يف مـرض موتـه يقـول : "أفتينـا  ، ولقـد مسعـتواملؤمن ال يلدغ من جحر مـرتني 
الشــباب بالــذهاب ألفغانســتان جلهــاد الكفــار ، فرجعــوا وعاطفــة أحــدهم تكــاد حتملــه بــني الســماء واألرض 
ليقول : أفتين أقتل فالناً وفالناً ، وكأن الناس دجاج أو نعاج"أ.هـ. فعلماء وعقالء هذه البلد يتوقفون بعد 

مـــرة قبـــل أن يقـــدم أحـــدهم علـــى إباحــة إرســـال الشـــباب ليكـــون مكانـــاً جــــديداً لنشـــر األفكـــار  هــذا ألـــف
التكفرييــة اإلرهابيــة بــني أبنائنــا ، خاصــة أن تنظــيم القاعــدة صــار لــه وجــود عظــيم يف العــراق ، فقــد أعـــلن 

ديـدهم ، أفراده البيعة ألسامة بن الدن ، وخرج علينا الزرقاوي يصرح بتكفـري حكـام الـبالد السـعود ية و
ذا مبنــع هــؤالء الشــباب مــن الــذهاب إىل تلــك الــبالد ، وأن ـفهــل يــرتدد  عاقــل فضــًال عــن مســلم بعــد هــ

م من أعظم اخلطر على البالد السعودية.   ذها
طلبت أمريكا  النصرانية مـن دولـة طالبـان :  دولة طالبان األفغانيةو واقع السعودية  (املثال الثاين) :
مته بتدمري برج التجارة لديها ، فأبت فغزوت الدولة النصرانية أفغانستان ، فلم يقـل أحـد  تسليمها من ا
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مــن العلمــاء املعتــربين أن احلكــم يف هــذه املســألة ينطبــق عليــه حكــم النفــري العــام الواجــب يف جهــاد الــدفع 
  ألمور :

د بـن عبـد ـحمماإلمام قال شيخ اإلسالم باإلمجاع ،  أنه صار لكل بلد إمامه وأحكامه وعهوده اخلاصة -١
) : األئمة جممعون من كل مذهب ، على أن من تغلب على بلـد أو بلـدان ٧/٢٣٩الوهاب(الدرر السنية:

) فقــال: ٤/٥١٢وقــال الشــوكاين عــن تعــدد األئمة(الســيل اجلــرار:لــه حكــم اإلمــام يف مجيــع األشياء"أ.هـــ. 
لــذي ينفــذ فيــه أوامــره ونواهيــه وكــذلك "وجيــب الطاعــة لكــل  واحــد مــنهم بعــد البيعــة لــه علــى أهــل القطــر ا

صاحب القطر اآلخر ، فإذا قام من ينازعه يف القطر الذي قد ثبتت فيه واليته وبايعه أهله كان احلكم فيـه 
أن يقتـــــل إذا مل يتـــــب ، وال جتـــــب علـــــى أهـــــل القطـــــر اآلخـــــر طاعتـــــه وال الـــــدخول حتـــــت واليتـــــه لتباعـــــد 

حينما قتـل  مع املشركني مل يكن عهًدا بني أيب بصري وبينهم  هدقال ابن القيم مبيناً أن عهو األقطار"أ.هـ. 
وعلى هذا فإذا كان بني بعض ملوك املسلمني وبعض أهـل الذمـة مـن : " الرسولني واحناز مبن معه بالساحل

ــه  النصــارى وغــريهم عهــٌد جــاز مللــك آخــر مــن ملــوك املســلمني أن يغــزوهم ويغــنم أمــواهلم إذا مل يكــن بين
رداً علــى الشــيخ أمحــد شــاكر ملــا أوجــب علــى الشــيخ عبــدالعزيز بــن بــاز  مساحــةقــال و  هـــ.وبيــنهم عهد"أ.

(الرســـائل املتبادلـــة بـــني الشـــيخ ابـــن بـــاز أو عسكرينيحيثمـــا وجـــدوا مـــدنيني املســـلمني قتـــل كـــل أجنليـــزي 
) : "والصــواب أن ُيســتثىن مــن ذلــك مــن كــان مــن املســلمني رعيــة لدولــة أخــرى مــن الــدول ٥٩٥والعلمــاء:

نتسبة لإلسالم اليت بينها وبني اإلجنليز مهادنة ؛ ألن حماربة اإلجنليـز ملصـر ال توجـب انتقـاض اهلدنـة الـيت امل
بينها وبني دولة أخرى من الدول اإلسالمية ، وال جيوز ألي مسلم من رعية الدولـة املهادنـة حماربـة اإلجنليـز 

م على مصر وعدم جالئهم عنها ، والدليل على ذلك قو  له ـ سـبحانه ـ يف حـق املسـلمني الـذين مل ؛ لعدوا
يثَاقيهاجروا :  نَـُهم مِّ َنُكْم َوبـَيـْ َعَلْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ َعَلى قـَْوٍم بـَيـْ يِن فـَ ، ومـن السـنة   َوِإِن اْسَتنَصُروُكْم ِيف الدِّ

: فنقــول  قصــة أيب جنــدل وأيب بصــري ملـّـا هربــا مــن قــريش وقــت اهلدنــة ، والقصــة ال ختفــى فضيلتكم"أ.هـــ.
كفـار مكـة ، فـإذا قاتلـت دولـة طالبـان مـثًال تلـك   السعودية قد عاهدت تلك الدولة الغربية كمـا عاهـد ف

ا كمـا تقـدم لقولـه  فليسالدولة الغربية  للسـعودية أن تـنقض عهـدها لقتـال هـؤالء الكفـار علـى فـرض قـدر
َعَلْيُكُم النَّصْ تعاىل  يِن فـَ يثَاقٌ َوِإِن اْسَتنَصُروُكْم ِيف الدِّ نَـُهم مِّ َنُكْم َوبـَيـْ  حلَُذيـَْفة َولذا قال،  ُر ِإالَّ َعَلى قـَْوٍم بـَيـْ
مـع : "اْنَصـرِفَا نَِفـْي َهلُـْم ِبَعْهـِدِهْم َوَنْسـَتِعُني اهللََّ َعلَـْيِهْم" الَعهَد بعـدم القتـال  َلما َأَخَذ عليهما الُكَفارُ  َوأَبيه 

ما قد حضرا الصف   .أ
ــا العســكرية مبقابــل القــوة الضــاربة فــإن امتنــاع  قمــا ســبلــو انتفــى  -٢ الســعودية عــن النصــرة لضــعف قو

رتك نصــرة املستضــعفني مــن أصــحابه يف مكــة لعــدم قدرتــه بــ مل يــأمث النــيب  كمــا  للدولــة النصــرانية ال أمث فيــه
م  صــعلــى ن   يــدخل هــو الكفــار أن تعــذيب أصــحابه مــن قبــل  ومل مينعــه  ، كمــا يف حــديث خبــاب ر

عـن أمحـد وصـّححه ابـن حبـان  ىرو ممن هلم نفوذ مبكة كأيب طالب واملطعم بن عـدي ،  همت محاية بعضحت
ُ ِبَقْوِمـِه ، َوَأمَّـا  :"فََأمَّا َرُسوُل اهللَِّ قال  ْبُن مْسُعوٍد ا ِه َأِيب طَاِلٍب ، َوَأمَّا أَبُـو َبْكـٍر َفَمنَـَعـُه اهللَّ ُ ِبَعمِّ َفَمنَـَعُه اهللَّ
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الَّ يـَتَِّخـِذ قـال تعـاىل : ولذا فََأَخَذُهْم اْلُمْشرُِكوَن فَأَْلَبُسوُهْم َأْدرَاَع اْحلَِديِد َوَصَهُروُهْم ِيف الشَّْمِس".  َساِئُرُهمْ 
ُهْم  اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكـاِفرِيَن َأْولِيَـاء ِمـن ُدْوِن اْلُمـْؤِمِنَني َوَمـن يـَْفَعـْل َذلِـَك فـَلَـْيَس ِمـَن اهللِّ ِيف َشـْيٍء ِإالَّ  َأن تـَتـَُّقـوْا ِمـنـْ

تقـيهم بظـاهره يبن كثري : "أي إال من خـاف يف بعـض البلـدان واألوقـات مـن شـرهم ، فلـه أن اقال  .تـَُقاةً 
"فمن كان مـن املـؤمنني بـأرض هـو  ) :١/٢٢٩وقال شيخ اإلسالم (الصارم املسلول:. أ.هـال بباطنه ونيته"

عمـل بآيـة الصـرب والصـفح والعفـو عمـن يـؤذي هللا فيهـا مستضـعف ، أو يف وقـت هـو فيـه مستضـعف ، فلي
  ورسوله من الذين أوتوا الكتاب واملشركني"أ.هـ 

ا بعد  -٣ إذا ثبت أن سبب القتال دخول املفجرين بأمان وعقود مشروطة هلذه الدولة ، مث خطفوا طائرا
ا حىت طالبت مبدبر هـذه األمـو  وهـذا ر فأبـت طالبـان ، أن أمنتهم فدمروا أبراجها وقتلوا اآلالف من سكا

) : ١/٤٠٨الصـارم املسـلول:من الغدر احملرم ولو اعتـربوهم حـربيني ؛ ألن شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة يقول(
"احلــــريب إذا قُلــــَت لــــه أو َعِملــــَت معــــه مــــا يعتقــــد أنــــه أمــــاٌن صــــار لــــه أماٌن"أ.هـــــ. بــــل قــــال أيضاً(الصــــارم 

يف حقن الدماء"أ.هـ. والدولة السـعودية ال يلزمهـا ) : "ومعلوم أن شبهة األمان كحقيقته ٢/٥٢٢املسلول:
: "َأَال َال َجيِْين َجـاٍن ِإالَّ  يقول كما روى أمحد والرتمذي أن تتحمل وزر الغدر أو تدافع عن أهله ، والنيب 

حــني قتــل الرســولني دفعــاً عــن  دولــة طالبــان حاهلــا كحــال أيب بصــري  إنَعَلــى نـَْفِســِه" ، ولــو تنزلنــا فقلنــا : 
ومن معه ليس عليهم أن ينصـروا أبـا بصـري بسـبب  فسه ، فنقول : والدولة السعودية حاهلا كحال النيب ن

العهــود اخلاصــة ، بــل الواجــب عليهــا تســليم املعتــدي الــيت  تكــون مقتضــى العهــود علــى تســليمه كمــا ســلم 
  مبقتضى العهد وامليثاق. أبا بصري وأبا جندل  النيب 
الدولــة النصــرانية هــو مــن يكفــر حكــام الســعودية هــذه  لــذي تطالــب بــهالــذلك أن الشــخص  يضــاف -٤

عالنيــة ويرســل أتباعــه للتفجــري فيهــا ، فهــل يقــول عاقــل : إن علــى الدولــة الســعودية أن تنصــر دولــة ســبب 
ذلـك جهـاداً ، وهنـا ويـرى قتاهلا هو إيواء من ترى وجوب قتاله لكونـه يكفرهـا وخيطـط للتفجـري يف بالدهـا 

فــإن أمــر بعضــهم بشــيء وأمــر آخــر ) : "٨/٣٤٩:منهــاج الســنة(عــن املســلمني اإلســالم  يــأيت قــول شــيخ
فكانـــــت املـــــواالة يف حـــــال النـــــزاع بـــــالرد إىل هللا ، بضـــــده مل يكـــــن مـــــواالة هـــــذا بـــــأوىل مـــــن مـــــواالة هـــــذا 

ور من العقائد املنحرفة و البنـاء علـى القبـ بالد األفغانما عليه غلب على  فإذا أضيف هلذا"أ.هـ. والرسول
  .تبينت احلقيقة واضحة واالعتقاد بأهلها

متـه بقتـل  -٥ إن السياسة الشرعية الصحيحة كانـت تقتضـي أن تسـلم دولـة طالبـان للدولـة الغربيـة مـن ا
ا دفعاً ألعلى املفسدين ، وهو تدمري البلد وإسقاط احلكـم وتشـريد السـكان ، وهـم يف ذلـك ليسـوا  سكا

 حينمـا سـلمهم النـيب  لتفجري بأفضـل مـن أيب جنـدل وأيب بصـري ، ولـيس املـتهم بـا بأفضل من حممد 
لكفــار مكــة تطبيقــاً لــنص املعاهــدة الــيت جــاءت يف صــحيح البخــاري : [َوَعَلــى أَنَّــُه َال يَْأتِيــَك ِمنَّــا رَُجــٌل َوِإْن  

َنا] ، والـيت ذكـر ابـن القـيم مـن فوائـدها ) : "أن مصـاحلة ٣/٢٧٢عـاد:(زاد املَكاَن َعَلى ِديِنَك ِإالَّ َرَدْدَتُه ِإلَيـْ
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منـه ، ففيـه دفـع  املشركني ببعض ما فيـه ضـيم علـى املسـلمني جـائزة للمصـلحة الراجحـة ودفـع مـا هـو شـر
  حتمال أدنامها"أ.هـ. ااملفسدتني ب أعلى
ــدولتني ، فلقــد شــنت الدولــة  -٦ ــة بــني ال ظهــر الفــرق العظــيم يف تطبيــق السياســة الشــرعية يف هــذه الفتن

ديد مبطن للحكم زامن غزو العـراق   النصرانية محلة كبرية على السعودية ومناهجها ومذهبها السلفي مع 
، ففــي الوقــت الــيت عانــدت دولــة طالبــان دون مراعــاة للقواعــد الشــرعية الــيت توجــب عليهــا محايــة البيضــة 

بـإعالن (أ) : والدين ، جنحت اململكة السعودية بتطبيق هذه السياسة الشـرعية مبـدارات الدولـة النصـرانية 
ا ال تتحمل وزرها ، كما ا من التفجريات ومن خلفها يف تلك البالد وأ وزر قتـل أيب  مل حيمل النـيب  براء

َقـاَل : يَـا نَـِيبَّ ا روى البخاري قـال : "ـ، كمومل يعد نقضاً للعهد لرسويل قريش  بصري  َفَجـاَء أَبُـو َبِصـٍري ، فـَ
! َقْد َواهللَِّ َأْوَىف اهللَُّ  ُهْم ، قَاَل النَِّيبُّ اهللَِّ ُ ِمنـْ ـِه ِمْسـَعَر َحـْرٍب   ِذمََّتَك : َقْد َرَدْدَتِين ِإلَْيِهْم مثَُّ َأْجنَاِين اهللَّ : َوْيُل أُمِّ

َع َذِلَك َعَرَف أَنَُّه َسـيَـُردُُّه ِإلَـْيِهْم ، َفَخـَرَج َحـىتَّ أَتَـى ِسـيَف اْلَبْحـ ِر". قـال ابـن القـيم َلْو َكاَن َلُه َأَحٌد. فـََلمَّا مسَِ
) : "ومنها أن املعاهدين إذا تسلموه ومتكنوا منه فقتل أحـدًا مـنهم مل يضـمنه بديـة وال ٣/٢٦٧(زاد املعاد:

ـــارهم حيـــث ال حكـــم لإلمـــام  ـــك حكـــم قتلـــه هلـــم يف دي ـــل يكـــون حكمـــه يف ذل قـــود ومل يضـــمنه اإلمـــام ب
تقلـل مـن صـولة العـدو الصـائل فحمـت ورمبا هدأت ولينـت يف بعـض العبـارات الـيت قـد عليهم"أ.هـ. (ب) 

يف صـلح احلديبيـة حينمـا صــاحل  بـذلك الـدين واألرواح والـبالد خالفـاً لطالبــان ، وهـذا الـذي فعلـه النــيب 
ا حيف أو ظلم ل وحمـو ، دفع أعلى املفاسد ، والـيت منهـا : حمـو البسـملة ـقريش على بعض الشروط اليت 

ســلمني إىل الكفــار ، والــيت ذكــر ابــن القــيم كمــا مــر قريبــاً يف مــن العهــد ، ورد بعــض املبالرســالة  وصــفه 
حتمـال ااملفسـدتني ب منـه ، ففيـه دفـع أعلـى جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هـو شـرفوائدها : أن ذلك 

    أدنامها.
ع  سادساً    ممن يمتنع  قتاله: من ي

؛ فقـد  ورسـوله  لـنص عـن هللا باب اجلهاد كغريه من أبواب الشريعة ال مدخل لالجتهاد فيه إذا جاء ا
منع اإلسالم أشد املنع قتل بعض الكفـرة وجعـل قـتلهم مـن أعظـم الـذنوب واخلطايـا ، وأوجـب إراقـة دمـاء 
م وجعــل قــتلهم مــن أعظــم القربــات عنــد هللا ســبحانه ، ولــيس للمســلم يف  بعــض املســلمني لبغــيهم وعــدوا

  ذا الباب على قسمني :ذلك إال حمض التسليم واألتباع ، ولذا فالناس يف ه
 ول ول : :  املعصوم دمه من الكفار ثالثة أقسام:  القسم ا أقـام بـدار اإلسـالم إقامـة الذي  الذميا

فـال ره وبينـه وبـني أهـل اإلسـالم عهـد املقـيم بـدا داهالثاني : المع .جيري عليه حكم اإلسـالم دائمة بأمان مؤبّد
بغـري اسـتيطان الذي يدخل دار اإلسـالم  الكافر احلريبهو و  : ستأمنالم  الثالث : .عليه أحكام اإلسالمجيري 
   خالـدو أسـامة  علـى  النـيب  ، ولـذا أنكـرألمـان حـرم دمـه الكـافر افهم  بل حىت يف احلرب لو  .مؤقت  بأمانٍ 
َت ) : "احلريب إذا قُلـَت لـه أو َعِملـ١/٤٠٨الصارم املسلول:قال شيخ اإلسالم (،  يف احلرب املتعوذينقتل 
املسـلمني لتقـدم األمـان هلـم مـن حيرم االعتـداء علـيهم ر الكفافهوالء  "أ.هـ.ما يعتقد أنه أماٌن صار له أمانٌ معه 
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هـو الرجـل مـن أهـل دار احلـرب يـدخل إىل  : املعاهـد) : "٧/١٥٥أو بعضهم هلم ، قال الشوكاين (نيل األوطـار:
ويـدل علـى  ، بني أهـل اإلسـالم حـىت يرجـع إىل مأمنـه فيحرم على املسلمني قتله بال خالف،  دار اإلسالم بأمان

 (*)  .َوِإْن َأَحـٌد ِمـْن اْلُمْشـرِِكَني اْسـَتَجاَرَك فَـَأِجْرُه َحـىتَّ َيْسـَمَع َكـالَم اهللَِّ مثَُّ أَبِْلْغـهُ َمْأَمنَـهُ  : تعـاىلقولـه  ذلـك أيضـاً 

ء الكفــارلقـد جـاء الوعيــد و ـ ثـة أوجــه مـن تعـرض لــدماء هؤ قــال : أنـه بغـري حـق ؛  ألول)(ا : مـن ث
ُ ِإالَّ بِاْحلَقِّ تعاىل لن يزال املؤمن يف ُفْسحٍة من ":  قال ، وروى البخاري  َوال تـَْقتُـُلوا النـَّْفَس الَِّيت َحرََّم اهللَّ

ـي) : "٧/١٣٣(أحكـام القـرآن:قال القرطيب يف تفسري اآلية " ، مل ُيصب دماً حراماً  دينه ما  وهـذه اآليـة 
ا مما يف كتاب هللا وسنة رسوله إال باحلق الذي يوجب قتله كانت أو معاهدةً   مؤمنةً  ، ل النفس احملرمةعن قت

روى البخـاري  قَـالَ كمـا : أنه غـدر   )(الثاين ."أ.هـ : " َْصـححو ".  يَـِرْح رَاِئَحـَة اْجلَنَّـةِ َمـْن قـَتَـَل ُمَعاَهـًدا مل 
 ِمـن القاتِـِل بَـِريٌء ، َوإْن َكـانَ  نَـا، فَأَ  مثََّ قـَتَـلَـهُ  َعلَـى َدِمـهِ  َن رَُجـالً أمَّـٍل جُ ا رَ أميَُّ :"قال   عنهاحلاكم وابن حبان 

(شـــرح قـــال البغوي: "اِإلميَـــاُن قـَيَّـــَد اْلَفْتـــَك َال يـَْفتِـــُك ُمـــْؤِمٌن" ،  داود قَـــاَل  أبـــو وروىاِفرًا". وُل َكـــتُـــاملَقْ 
: اْلغَــاِدر يـُْرفَــُع لَــُه   روى الشــيخان قَــاَل و  .هـــ"أ.والفتــك أن يُقتــل َمــن لــه أمــان فجأة": ) ١١/٤٥الســنة:

 اْلَعْهِد}.ِلَواٌء يـَْوَم اْلِقَياَمِة يـَُقاُل َهِذِه َغْدرَُة ُفَالِن ْبِن ُفَالٍن" ، وبوب عليه أبو داود فقال : {بَاب ِيف اْلَوفَاِء بِ 
ــاَل النَّــِيبُّ روى الشــيخان ،  لذمــة املســلم خفــرٌ  أنــه:  )(الثالــث َــا :  َق ــَدٌة َيْســَعى ِ ــُة اْلُمْســِلِمَني َواِح "َوِذمَّ

ــ ــُل ِمْن ــُة اهللَِّ َواْلَمالَِئَكــِة َوالنَّــاِس َأْمجَِعــَني َال يـُْقَب ــِه َلْعَن َعَلْي   ،" ُه َصــْرٌف َوَال َعــْدلٌ َأْدنَــاُهْم ، َفَمــْن َأْخَفــَر ُمْســِلًما فـَ
ألم هـانئ ملّـا أجـارت حربيـاً يف فـتح مكـة : "قَـْد   قـال  ][َأَمـاِن النَِّسـاِء َوِجـَوارِِهنَّ البخاري يف باب  روىو 

وز عقـده ـفـإنَّ األمـان جيـ) : "٣/١٤٤١ابـن القيم(أحكـام أهـل الذمـة:قـال  َأَجْرنَا َمْن َأَجْرِت يَا ُأمَّ َهـاِنٍئ". 
 ، والذمــة ال يعقــدها إالَّ  ن شــيء مــن الشــروطـ، وال يشــرتط علــى املستأمــ ، ويعقــده كــل مســلم لكــل كــافر

  "أ.هـاإلمام أو نائبه
 ول : قطــاع الطــرق  : ثالثــة أقســاماملبــاح دمــه مــن أهــل القبلــة  : القســم الثــاني ــ قــوم  وهــم ا

وهــم قــوم خيرجــون عــن  البغــاةالثــاني : امتنعــوا مــن طاعــة اإلمــام وخرجــوا عــن قبضــته بغــري تأويــل فهــؤالء. 
يجب على الناس معونـة إمـامهم فاجليش ، خلعه لتأويل وفيهم منعة حيتاج يف كفهم إىل مجع  يريدوناإلمام 

ــث : الخــوارجيف قتــاهلم.  الــذين يكفــرون بالــذنب ويســتحلون دمــاء املســلمني وأمــواهلم إال مــن خــرج  الثال
َلُهْم َأْجـٌر ِلَمْن  روى البخاريعنهم فيما   ولذا قال معهم ،  َنَما َلِقيُتُموُهْم فَاقْـتُـُلوُهْم فَِإنَّ قـَتـْ  قـَتَـَلُهمْ : (فَأَيـْ

ْتـَل َعـاٍد).: (ُهـْم َشـرُّ اْخلَْلـِق َواْخلَِليَقـِة لَـِئْن َأْدرَْكـتُـُهْم  قـال وروى مسـلم يـَْوَم اْلِقَياَمِة) ،  ورجـح  َألقْـتُـلَـنـَُّهْم قـَ
فكـالم ": ) ٢٨/٥١٨(جممـوع الفتـاوى:فقـال ليس كقتال البغـاة أن قتال اخلوارج  شيخ اإلسالم ابن تيمية

ــم ليســوا كفــاراً كاملرتـدين عــن أصــل اإلســالم اخلــوارج يقتضـ يفوغــريه  يعلـ وهـذا هــو املنصــوص عــن ، ى أ
، بــل هــم نــوع ثالــث وهــذا  األئمــة كأمحــد وغــريه ، وليســوا مــع ذلــك حكمهــم كحكــم أهــل اجلمــل وصــفني

هــؤالء ألن األمــن مطلــب شــرعي حلصــول التكــاليف الشــرعية ، ســبب قتــال و   "أ.هـــ.أصــح األقــوال فيهم
َـا َجـَزاء الـَِّذيَن ُحيَـارِبُوَن  تعـاىل : عظمـى تسـتند عليهـا احليـاة البشـرية ، ولـذا قـالوركيزة أساسـية وقاعـدة  ِإمنَّ
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ْن ِخـالٍف َأْو يُنَفـْوْا اهللَّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِيف اَألْرِض َفَساًدا َأن يـَُقتـَُّلوْا َأْو ُيَصلَُّبوْا َأْو تـَُقطََّع أَْيِديِهْم َوَأْرُجلُ  ُهم مِّ
) : "احملــــارب هلل ورســـوله مــــن حـــارب يف ســــابلة املســــلمني ٤/٥٤٦، قــــال الطـــربي (تفســــريه ْرضِ ِمـــَن األَ 

وقــــال شــــيخ اإلســــالم ابــــن تيميــــة (جممــــوع وذمــــتهم ، واملغــــري علــــيهم يف أمصــــارهم وقــــراهم حرابة"أ.هـــــ. 
 ) : "فكل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول يف طاعة هللا ورسوله فقـد حـارب هللا٢٨/٤٧٠الفتاوى:

ورســوله ، ومــن عمــل يف األرض بغــري كتــاب هللا وســنة رســوله فقــد ســعى يف األرض فســاداً ، وهلــذا تــأول 
الســلف هــذه اآليــة علــى الكفــار وعلــى أهــل القبلــة حــىت أدخــل عامــة األئمــة فيهــا قطــاع الطريــق الـــذين 

ورســوله ســاعني يف  يشــهرون الســالح جملــرد أخــذ األمــوال وجعلــوهم بأخــذ أمــوال النــاس بالقتــال حمــاربني هلل
األرض فسادًا ، وإن كانوا يعتقدون حترمي ما فعلوه ويقرون باإلميان بـاهلل ورسـوله ، فالـذي يعتقـد حـل دمـاء 
ــــاً هلل ورســــوله ســــاعياً يف األرض فســــاداً مــــن  ــــأن يكــــون حمارب ــــاهلم أوىل ب املســــلمني وأمــــواهلم ويســــتحل قت

  "أ.هـ.هؤالء
وعية الجهاد    سابعاً : ضوابط لم

 ولالضــ ــ :  اإلميانيــة قبــل القــوة احلســيةالقــوة تحقيــق التوحيــد وإعــداد لال جهــاد إال :  ابط ا
ْرَداءِ  َعـْن َأِيب :{بَاب َعَمٌل َصاِلٌح قـَْبَل اْلِقتَـاِل} :  يف كتاب اجلهادصحيحه  يف البخاري روى َـا قَـاَل  الـدَّ : ِإمنَّ

ُ ا تـَُقــاتُِلوَن بَِأْعَمــاِلُكْم. ويقــول  ــاِحلَاِت لََيْســَتْخِلَفنـَُّهْم ِيف اَألْرِض  َوَعــَد اهللَّ لَّــِذيَن آَمُنــوا ِمــْنُكْم َوَعِمُلــوا الصَّ
لَنـَُّهْم ِمــ ــْبِلِهْم َولَُيَمكِّــَننَّ َهلـُـْم ِديــنَـُهُم الَّــِذي اْرَتَضــى َهلـُـْم َولَُيَبــدِّ ْن بـَْعــِد َخــْوِفِهْم َأْمنــاً َكَمــا اْســَتْخَلَف الَّــِذيَن ِمــْن قـَ

،  وال يزال األمر إىل قيام الساعة":  اآلية تفسريهيف  قال الشيخ السعدي،   ُيْشرُِكوَن ِيب َشْيئاً يـَْعُبُدوَنِين ال
، وإمنـــا يســـلط علـــيهم الكفـــار  ، فـــال بـــد أن يوجـــد مـــا وعـــدهم هللا مهمـــا قـــاموا باإلميـــان والعمـــل الصـــاحل

شـيخ قـال و  .هـ."أوالعمل الصاحل، بسبب إخالل املسلمني باإلميان  ، ويديلهم يف بعض األحيان واملنافقني
، فإمنا ذاك لذنوب املسـلمني الـيت  وحيث ظهر الكفار") : ٦/٤٥٠:اجلواب الصحيح(ابن تيمية اإلسالم 

م م نصرهم هللا أوجبت نقص إميا عنـد ولذا انحرف مفهـوم الجهـاد   . (*)"أ.هـ، مث إذا تابوا بتكميل إميا

ول)(ا:  مــن وجهــني فــي العصــور المتــأخرةالــبعض  مل يكــن حتقيــق التوحيــد الــذي شــرع مــن أجلــه أنــه  ــ
م سينتصرونمع هذا يظنون و اجلهاد ذا بال عندهم ،  البـدع والبنـاء علـى  تصـار  أقـوامٌ ،  معلـى عـدوه أ
ا وسـؤاهلا مـن دون هللالقبور يف املساجد والطو  حبجـة أن ال ينـبههم فـجتـد مـن يقاتـل معهـم و ،  ديـنهم اف 

ـــــيس ـــــت دعـــــوة ؟ الوقـــــت ل ـــــولوق ـــــأي جهـــــاد هـــــذا ؟ يق ـــــة !! ف ـــــن تيمي ـــــى  شـــــيخ اإلســـــالم اب ـــــرد عل (ال
) : "حىت إن العدو اخلارج عن شـريعة اإلسـالم ملـا قـدم دمشـق خرجـوا يسـتغيثون بـاملوتى ٢/٧٣١البكري:

عند القبور اليت يرجون عندها كشف ضرهم ، وقال بعض الشعراء : يا خائفني من الترت .. لـوذوا بقـرب أيب 
ـم لـو  أيب عمر . وذوا بقربعمر ، أو قال : ع . ينجيكم من الضـرر. فقلـت هلـم : هـؤالء الـذين تسـتغيثون 

ــزم مــن املســلمني يــوم أحــد  ــزم مــن ا زمــوا كمــا ا ل املعرفــة ـوهلــذا كــان أهــ ...كــانوا معكــم يف القتــال ال
وملــا حيصــل يف ،  بالــدين واملكاشــفة مل يقــاتلوا يف تلــك املــرة لعــدم القتــال الشــرعي الــذي أمــر هللا بــه ورســوله
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ذلك من الشر والفساد وانتفـاء النصـرة املطلوبـة مـن القتـال فـال يكـون فيـه ثـواب الـدنيا وال ثـواب اآلخـرة 
فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخالص الـدين هلل عـز وجـل واالسـتغاثة بـه  ...ملن عرف هذا وهذا 

ـــم ال يســـتغيثون إال إيـــاه ال يســـتغيثون مبلـــك مقـــرب و  ال نـــيب مرســـل ... فلمـــا أصـــلح النـــاس أمـــورهم ، وأ
ـزم التتـار مثـل هـذه اهلزميـة قبـل ذلـك  م نصرهم علـى عـدوهم نصـرًا عزيـزًا ، ومل  وصدقوا يف االستغاثة بر

بعــض جتــد :  )الثــاني( "أ.هــ. وطاعـة رســوله مـا مل يكــن قبــل ذلكأصـًال ملــا صـح مــن حتقيـق توحيــد هللا تعــاىل
فني بذلك قولـه لخما جيرون األمة إىل معارك هي الطرف األضعف عددًا وعدةمع هذا االحنراف املتحمسني 

 -سلسلة اهلـدى والنـور (-رمحه هللا-األلباين  ويقول العالمة ، َوَأِعدُّوا َهلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوَّةٍ  :تعاىل 
ائــة شــخص ألــف يظنــون أن املســألة مســألة جنمــع م) : "رد شــبهات مــدعي اجلهــادبعنــوان  - ٧٩٠شــريط

ْسُهم على اجلهاد يف سبيل هللا  ـَرة لِيُـَرتِّقـوا ، شخص ألفني شخص وُحنَمِّ مث ليس يف استطاعتهم أن يصنعوا ِإبـْ
م .. فضــًال أن يصــنعوا ســالحاً يقــاتلون عــدوَّهم  أيــن هــذا االســتعداد املــأمور بــه يف القــرآن ، الَفْتــَق يف ثيــا

 أ).-شرح بلوغ املرام مـن كتـاب اجلهـاد الشـريط األول الوجـه(مني العالمة حممد العثي شيخناقال و  "أ.هـ.؟
؟ لعدم القـدرة األسـلحة  ملاذا ؟اآلن ملاذا ال حنارب أمريكا وروسيا وفرنسا واجنلرتا :  لئوهلذا لو قال لنا قا

 قد ذهب عصرها عندهم هي اليت يف أيدينا وهي عند أسلحتهم مبنزلة سكاكني املوقد عنـد الصـواريخ يتال
أنـه جيـب علينـا : إنـه مـن احلمـق أن يقـول قائـل  : وهلـذا أقـول ؟ ا تفيد شيئاً فكيف ميكن أن نقاتل هـؤالءم

ــاه شــرعه لكــن  ــاه حكمــة هللا عــز وجــل ويأب أن نقاتــل أمريكــا وفرنســا واجنلــرتا وروســيا كيــف نقاتــل هــذا تأب
، هذا الواجـب علينـا أن  َطْعُتْم ِمْن قـُوَّةٍ َ◌َأِعدُّوا َهلُْم َما اْستَ الواجب علينا أن نفعل ما أمر هللا به عز وجل

  . "أ.هـ، وأهم قوة نعدها هو اإلميان والتقوى نعد هلم ما استطعنا من قوة
  دلَّ عليــه الكتــاب وال دفــع إذا أمكــن اســتئذانه :  ال جهــاد طلــب إال بــإذن اإلمــام :الضــابط الثــاني

ى نتائجــه مــن علــالم موكــٌل إىل األئمــة ملــا يرتتــب أن أمــر اجلهــاد يف اإلســ والســنة واعتقــاد أهــل الســنة علــى
َأَملْ تـَـَر ِإَىل اْلَمـِإل ِمـن بَـِين ِإْسـَرائِيَل ِمـن بـَْعـِد  : فقـد قـال هللا تعـاىل :  أمـا الكتـاب :خطر على مصـري األمـة 

ُُم ابـَْعْث لََنا َمِلكاً نـَُّقاِتْل ِيف َسِبيِل اهللِّ   )  :"أقـم لنـا أمـرياً ١/٥٣٩البيضـاوي( قـال  ، ُموَسى ِإْذ قَاُلوْا لَِنِيبٍّ هلَّ
َوِإَذا َكـانُوا َمَعـُه َعلَـى َأْمـٍر َجـاِمٍع َملْ : ننهض معه للقتال يدبر أمره ونصدر فيه عن رأيه" ، ويقـول هللا تعـاىل 

 رأمـ كـل وكـذلك:  العلـم أهـل ل) : "قـا١/٦٦(تفسـريه:ال البغوي] ، ق٦٢[النور:َيْذَهُبوا َحىتَّ َيْسَتْأِذنُوه
فقد كان اجلهاد  : السنةوأما "أ.هـ. بإذن إال عنه يرجعون وال خيالفونه ال اإلمام مع املسلمون عليه اجتمع

َقـْد َعَصـاِين : " قـال الشـيخان  روىو ،  كما سيأيت بيانـه قريبـاً  منذ شرع بيد النيب  ، َمـْن يـَْعـِص اَألِمـَري فـَ
َا اِإلَماُم ُجنٌَّة يـَُقاَتُل ِمْن َورَ  يف معـىن كـون اإلمـام  )١٢/٢٣٠(شرح مسلم: قال النووي. "َويـُتـََّقى ِبهِ ، ائِِه َوِإمنَّ

، وحيمـي بيضـة  ، ومينـع النـاس بعضـهم مـن بعـض ؛ ألنه مينع العـدو مـن أذى املسـلمني أي كالسرت":  جنة
واخلـوارج  : أي يقاتـل معـه الكفـار والبغـاة ، ومعىن يقاتل من ورائه وتهـوخيافون سط ، ويتقيه الناس اإلسالم

ــاد وأمــا . .هـــ"أوســائر أهــل الفســاد والظلم ــ : أهــل الســنة اعتق اخللفــاء الراشــدين يف عهــد علــم يال ه فإن
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، واخلـــروج عـــن ســـبيلهم خـــروج عـــن ســـبيل أو بـــدون رايتـــه  إمامـــهبغـــري إذن جماهـــداً رج ـخـــ مـــنالصـــحابة و 
مضــي اجلهــاد حتــت رايــة عــة أن مــن أصــول أهــل الســنة واجلمانــص العلمــاء رمحهــم هللا علــى قــد و  .املــؤمنني

املسـلمني : بمالـك عـن العـدو ينـزل قـال ) : ال احلطاب املالكي (مواهب اجلليـلق : األئمة برهم وفاجرهم
كـوهم حـىت يقعـوا إن كان الوايل قريباً منهم أن يستأذنوه يف قتاهلم قبل أن يقاتلوهم ، وإن كـان بعيـداً مل يرت "

، إال أن يـأذن  ال: " خرجـوا بغـري إذن اإلمـامعمـن ) ٢/٢٥٨هللا:مسـائل عبـد ( أمحـد قال اإلمـام "أ.هـ.م
ـــن العـــدو و  ، إال أن يكـــون اإلمـــام قـــال ابـــن قدامـــة   ".ال ُميِكـــُنهم أن يســـتأذنوا اإلمـــاميفـــاجئهم أمـــٌر ِم

وقــال . "أ.هـــوأمــر اجلهــاد موكــول إىل اإلمــام ويلــزم الرعيــة طاعتــه فيمــا يــراه مــن ذلك: ") ٨/٣٥٤:املغــىن(
) : "واحلـــج واجلهـــاد ماضـــيان مـــع أويل األمـــر مـــن املســـلمني بـــرهم ١/٤٩لعقيـــدة الطحاويـــة:الطحـــاوي (ا

:  يف الواسـطية)(شـيخ اإلسـالم حاكيـاً مـذهب أهـل السـنة واجلماعـة وقـال "أ.هـ. وفاجرهم إىل قيام الساعة
ء األئمـة يف وجـوب كـالم هـؤالؤيـد  وي "ويرون إقامة احلج واجلهاد واجلمع مع األمراء أبراراً كانوا أو فجارًا".

معـركيت اخلنـدق  مـا قـدمنا يففضًال عن جهاد الطلـب إذا أمكن دون ضرر استئذان اإلمام يف جهاد الدفع 
ُهُم النَّــِيبَّ يف غــزوة األحــزاب  ) يقــول ١( : اللتــني مهــا جهــاد دفــع  دوأحــ ــنـْ ــٌق مِّ ، وروى  َوَيْســَتْأِذُن َفرِي

" رواه مســلم ، ويف لفــظ أمحــد "َوَال : "اْذَهــْب فَــْأِتِين  حلذيفــة  مســلم قــال   ِخبَــَربِ اْلَقــْوِم َوَال تَــْذَعْرُهْم َعَلــيَّ
: "فـََرأَيْـُت أَبَـا ُسـْفَياَن َيْصـِلي َظْهـَرُه بِالنَّـاِر ، فـََوَضـْعُت َسـْهًما ِيف َكبِـِد اْلَقـْوِس فَـَأَرْدُت وفيه قال ُحتِْدَثنَّ َشْيًئا".

] ، َوَلْو َرَمْيُتُه َألَصْبُتُه". َرُسوِل اهللَِّ  َأْن َأْرِمَيُه ، َفذََكْرُت قـَْولَ  يف مسلم عـن َأِيب َسـِعيٍد و  [َوَال َتْذَعْرُهْم َعَليَّ
   َِّــًىت َحــِديُث َعْهــٍد ِبُعــْرٍس ، قــال : "َفَخَرْجنَــا َمــَع َرُســوِل اهلل ِإَىل اْخلَْنــَدِق ، َفَكــاَن َذلِــَك اْلَفــَىت  يف قصــة فـَ

يَـْرِجـــُع ِإَىل َأْهِلـــِه" اهللَِّ  َيْســـَتْأِذُن َرُســـولَ  للرمـــاة :"ِإْن  قـــال النـــيب يف غـــزوة أحـــد ) ٢( .بِأَْنَصـــاِف النـََّهـــاِر فـَ
َرُحـوا َمَكـاَنُكْم َهـَذا َحـىتَّ ُأْرِسـَل ِإلَـْيُكْم" ، بـّوب عليـه البخـاري {بَـ ـُر َفَ◌َ◌َال تـَبـْ ُتُمونَا َختَْطُفنَـا الطَّيـْ اب َمـا رَأَيـْ

) ٦/١٦٣قال ابن حجر (فتح البـاري: ، َنازُِع َواالْخِتَالِف ِيف اْحلَْرِب َوُعُقوبَِة َمْن َعَصى ِإَماَمُه}ُيْكَرُه ِمْن التـَّ 
فهــذه األحاديــث تــدل علــى وجــوب  قولــه (وعقوبــة مــن عصــى أمامــه) أي باهلزميــة وحرمــان الغنيمة"أ.هـــ.": 

ط إذنـه حيـث هجـم عـدو علـى ناحيـة و ـاستئذان اإلمام حىت يف جهاد الدفع وعقوبة خمالفته ، وأن حمل سقـ
، فيكون باستئذانه تفويت املصلحة الشرعية املتحققة يف الدفع ، وهذه رمبا تكون شبه معدومة يف عصـرنا 
  لتطور وسائل االتصال يف اجليوش احلديثة ،  فإذا كان ذلك كذلك فال يتأتى ما ذكـره الفقهـاء رمحهـم هللا.

ــه ض الفقهــاء ذكــروا فيهــا عــدم اشــرتاط إذن اإلمــام يف اجلهــاد ، يتتبــع بعــض النــاس شــذوذات لــبع:  تنبي
 همبــر  األمــراءتــواتر عنــد أهــل الســنة يف كتــب العقائــد قــوهلم "واجلهــاد مــاض مــع ويهمــل هــؤالء هلــوى مــا 

 وأنـــه ال يقـــوم بـــه إال والة األمـــوراخلـــوارج جهـــاد قـــال شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة وذكـــر "  ، ولـــذ هموفـــاجر 
ــ ــم ٦/١١٨ة:(منهــاج الســنة النبوي ): "وقــد اتفقــت الصــحابة علــى قتــاهلم وال خــالف بــني علمــاء الســنة أ

، لكــن هــل يقــاتلون مــع أئمــة اجلــور ؟  يقــاتلون مــع أئمــة العــدل ، مثــل أمــري املــؤمنني علــي بــن أيب طالــب 
م ال يقاتلون ، وكذلك قال فيمن نقض العهد من أهل الذمة ال يقاتلون مـع أئمـة اجلـور  فنقل عن مالك أ
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ونقـل عنـه خـالف ذلـك ، ، ونقل عنه أنه قال ذلـك يف الكفـار ، وهـذا منقـول عـن مالـك وبعـض أصـحابه 
وهو قول اجلمهور ، وأكثـر أصـحابه خـالفوه يف ذلـك وهـو مـذهب أيب حنيفـة والشـافعي وأمحـد ، وقـالوا : 

الكفـار أو املرتـدين أو يغزى مع كـل أمـري بـرًا كـان أو فـاجرًا إذا كـان الغـزو الـذي يفعلـه جـائزًا ، فـإذا قاتـل 
ناقضي العهد أو اخلوارج قتاًال مشروعاً قوتل معه ، وإن قاتل قتـاًال غـري جـائز مل يقاتـل معـه ، فيعـاون علـى 

  "أ.هـ.والعدوانالرب والتقوى وال يعاون على اإلمث 
 ـا بـني اجلهـاد الشـرعي والبـدعي مرجعيـةالبـد مـن  : الضابط الثالث اجلهـاد  : شـرعية يفـرق 

الكفـــار يف شـــروط منهـــا تســـليم بعـــض  ا صـــاحل النـــيب للـــدليل الشـــرعي ال للعاطفـــة والغـــرية ، ملّـــعـــه مرج
ــُن ُحنَـْيــٍف الصــحابة مثــل هــذه الشــروط حــىت قــال  يتحمــل أكثــر املســلمني للكفــار ، مل ُمــوا : "َســْهُل ْب َِّ ا

ُتِين يـَْوَم َأِيب َجْنَدٍل ، َوَلْو َأْسـَتِطيُع َأنْ  شـيخ  وملَـا ذكـرالشـيخان ،  رواه "َلَرَدْدتُـهُ  َأرُدَّ َأْمـَر النَّـِيبِّ  رَْأَيُكْم ؛ رَأَيـْ
علــــــى ذلــــــك بغــــــض ظهــــــور الكفــــــر علــــــى اإلميــــــان قــــــال   اإلســــــالم ابــــــن تيميــــــة أن الــــــذي محلهــــــم 

وقـد جعـل الـرأي ، والشـرع علـى اهلوى"أ.هــ. ) : "لكن معلوم وجوب تقدمي النص على ٨/٤٠٩(املنهاج:
قـــال تعـــاىل يف ســـياق الســـرايا ألهـــل العلـــم بالـــدليل مـــن ورثـــة الرســـل كمـــا   اجلهـــادهللا تعـــاىل املرجعيـــة يف

ُهمْ واملغازي ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسـَتنِبُطونَُه ِمـنـْ الشـوكاين(فتح قـال ،  َوَلْو َردُّوُه ِإَىل الرَُّسوِل َوِإَىل ُأْوِيل اَألْمِر ِمنـْ
ُهمْ  َوِإَىل ُأْوِيل اَألْمرِ ) : "١/٧٤١القدير: ، وهم أهل العلم والعقول الراجحة الذين يرجعـون إلـيهم يف  ِمنـْ

ُهمْ أمـــورهم ، أو هـــم الـــوالة علـــيهم  ـــنـْ ـــُه الَّـــِذيَن َيْســـَتنِبُطونَُه ِم أي : يســـتخرجونه بتـــدبريهم وصـــحة   َلَعِلَم
ُهمْ  يف نفس السياق عقوهلم"أ.هـ. وقال تعاىل نـْ يِن َولُِينـِذُروْا  فـََلْوَال نـََفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّ طَآئَِفٌة لَِّيتَـَفقَُّهوْا ِيف الدِّ

ــْوَمُهْم ِإَذا رََجُعــوْا ِإلَــْيِهْم َلَعلَُّهــْم َحيْــَذُرونَ  ) : "جعــل قيــام الــدين ٢/٢٥٢، قــال ابــن القــيم(إعالم املــوقعني: قـَ
ون عــن القاعــدين ، ــذين الفــريقني ، وهــم األمــراء والعلمــاء ؛ أهــل اجلهــاد وأهــل العلــم ، فالنــافرون جياهــد

م مــن العلم"أ.هـــ.   وقــالوالقاعــدون حيفظــون العلــم للنــافرين ، فــإذا رجعــوا مــن نفــريهم اســتدركوا مــا فــا
) : "فـإن اتسـاع الفتـوح وبسـالة األمـة ال يكفيـان السـتبقاء ١/١٩٢٢عاشور(التحرير والتنوير: العالمة ابن

ا إذا هــــي خلــــت مــــن مجاعــــة صــــاحلة مــــن العلمــــاء والساســــ ة وأويل الــــرأي املهتمــــني بتــــدبري ذلــــك ســــلطا
وقــت مشــروعيَّة  هــم مــن يبــنيبــُن تيميــة أنَّ خــواصَّ أهــل العلــم اشــيخ اإلســالم ولــذلك بــنيَّ السلطان"أ.هـــ. 

ــ":  )٤/٤٠٥:منهــاج الســنة( ، فقــال اجلهــاد مــن عدمــه دقائق مــن وظيفــة ويف اجلملــِة فالبحــُث يف هــذه ال
ى نصــرة اإلســالم ال جيعــل عاطفتــه هــي املقيــاس دون النظــر يف علــى احلــريص علــف ."أ.هـــخــواصِّ أهــل العلم

األدلة كلها على ضوء القواعد الكلية ، مع النظر يف عواقب األمور اليت ال حيسنها يف الغالب إال من آتـاه 
ــة الرســول  أن مــن الســنة تبــني  ، ولنــذكر منــوذجني مــن أهــل العلــم هللا الرســوخ يف العلــم والفهــم مــن ورث

    يكون احنرافاً أو فساداً :علم الوحي اجلهاد بال 
جعلـوا اجلهـاد هـو اسـتحالل فقـوم ضـلَّ فـي زماننـا هـذا ف:  اً يبدعقد يكون بمخالفة السنة جهاد الأن  )١(

يـَْقتُـلُـوَن َأْهـَل اِإلْسـالِم : " الـذي قـال فـيهم كما فعلت اخلوارج األولون دماء املسلمني والتفجري ببالدهم  
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ــَل ا ــَدُعوَن َأْه ــانِ ألَ َوَي ــ فهــم الــذي قــاتلوا أصــحاب رســول هللا " ، ْوَث وا معرضــني بكفــر علــي بــن أيب ـ، وقال
أهــل العلــم الراســخني فيــه الــذين أمــر هللا بــالرد مرجــع هــؤالء األهــواء دون "ال حكــم إال هللا" ، ف طالــب 

فاشـرتكوا ) : "٢/٣٠٥(إعالم املـوقعني:قال ابن القـيم عـنهمقسيماً للجهاد ؛  الرجوع إليهمإليهم ، وجعل 
فكفـــروهم وخرجـــوا علـــيهم ، م مـــن النصـــوص وأفعـــال املـــؤمنني باملتشـــابه منهـــا ـهـــم والرافضـــة يف رد احملكـــ

، بالسيف يقتلون أهل اإلميان ويدعون أهل األوثان ، ففساد الدنيا والدين من تقدمي املتشـابه علـى احملكـم 
:  خطـأيكـون  لنصلقابل الجهاد بالتأويل الم) أن ٢( "أ.هـ.لرأي على الشرع واهلوى على اهلدىوتقدمي ا

األنصـاري ، فكـف عنـه ملّـا غشـاه السـيف قـال كلمـة التوحيـد  مثأوجع يف املسلمني  رجالً ففي الصحيحني 
ُ ِإَذا َجـاَءْت يـَـْوَم اْلِقَياَمـِة": " له فقالوطعنه أسامة ،  َأنَّ  . ويف البخـاري أيضـاً َفَكْيَف َتْصَنُع بِـَال ِإلَـَه ِإالَّ اهللَّ

فـََرفَـَع  ،عن قتـل أسـريه مل حيسنوا أن يقولوا أسلمنا ، فقالوا : صبأنا ، وامتنع ابن عمر  منقَتل  خالدًا 
".  النَّــِيبُّ  ــَرأُ ِإلَْيــَك ِممَّــا َصــَنَع َخالِــٌد َمــرَّتـَْنيِ َقــاَل : اللَُّهــمَّ ِإّينِ أَبـْ مــن  أســامة وخالــدفعــل  جعــل النيب فــيَــَدُه فـَ

  األنصاري وابـن عمـر العلم يف الوقت الذي منع  اد يف مقابل النص ،ـألنه اجته فتربأ منه ؛ املشروعاجلهاد غري 
ـَرأُ ِإلَْيـَك ِممـَّا َصـَنَع ( ) : "قوله ١٣/١٨٢، قال ابن حجر (ص: الدليل بعصمة  الدم املعصومعن  اللَُّهمَّ ِإّينِ أَبـْ

أن يستفســرهم عــن مــرادهم بــذلك القــول ، فــإن فيــه إشــارة إىل يعــين مــن قتلــه الــذين قــالوا : صــبأنا قبــل َخاِلــٌد) 
  تصويب فعل ابن عمر ومن تبعه يف تركهم متابعة خالد على قتل من أمرهم بقتلهم من املذكورين"أ.هـ.

قـد ف : الصـلح واهلدنـة مـع الكفـار يف جهـاد الـدعوة أو الـدفع عقـديبـاح  : الضابط الرابع
، عند الضـعف  خصوصاً عنهم دفع ضرر جلب مصلحة أو ان يف ذلك معاهدة الكفار إذا كاإلسالم أباح 

ـْل َعلَـىتعـاىل :  قـال) ١(، وأوجب حفـظ العهـد الـذي بيننـا وبيـنهم  ـْلِم فَـاْجَنْح َهلَـا َوتـَوَكَّ  َوِإْن َجَنُحـوا ِللسَّ
كمـا دلـت اآليـة   : "فأما إذا كان العـدّو كثيفـاً فإنـه جيـوز مهـادنتهم) ٢/٣٢٢قال ابن كثري(التفسري::  اهللَِّ 

 ملـا صـاحل يوم احلديبية  وكما فعل النيب  )٢. (اهللَِّ  َوِإْن َجَنُحوا ِللسَّْلِم فَاْجَنْح َهلَا َوتـَوَكَّْل َعَلى :الكرمية
{بَـاب الشُّـُروِط ِيف اجلَِْهـاِد َواْلُمَصـاَحلَِة َمـَع  البخاري كفار مكة على وضع احلرب عشر سنني ، فبوب عليه

نَــُه َوبـَــْنيَ َأْعـــَداِء ِهللا ِإَذا رََأى ، و  }ْربِ اْحلَــ َأْهــلِ  ابــن حبــان {ِذْكــُر َمــا ُيْســَتَحبُّ ِلِإلَمــاِم اْســِتْعَماُل املَُهاَدنَــُة بـَيـْ
ُهْم} ،بِاملُْســِلِمْنيَ َضــ : "جيــوز ابتــداء اإلمــام بطلــب )٣/٣٠٤زاد املعــاد:(ويقــول ابــن القــيم َعًفا يـَْعَجــُزْوَن َعــنـْ

 أ.هــ.وال يتوقف ذلك على أن يكـون ابتـداء الطلـب منهم"، املصلحة للمسلمني فيه صلح العدو إذا رأى 
) : "ومعــىن اهلدنــة أن يعقــد ألهــل احلــرب عقــداً علــى تــرك القتــال مــدة ١٠/٥٠٩وقـال ابــن قدامــة (املغــين:

ِمَن اهللَِّ  بـََراَءةٌ بعوٍض وبغِري عوٍض ، وتسمى مهادنة وموادعة معاهدة ، وذلك جائز بدليل قول هللا تعاىل: 
ـْلِم فَـاْجَنْح َهلَـا، وقـال سـبحانه َوَرُسوِلِه ِإَىل الَِّذيَن َعاَهْدُمتْ ِمَن اْلُمْشـرِِكنيَ  ، وروى مـروان  َوِإْن َجَنُحـوا ِللسَّ

صـاحل سـهيل بـن عمـرو باحلديبيـة علـى وضـع القتـال عشـر سـنني ، وألنـه قـد  ومسور بـن خمرمـة أن النـيب 
م حـىت يقـوى املسـلمون ، وال جيـوز ذلـك إال للنظـر للمسـلمني ، إمـا : أن يكون باملسـلمني ضـعف في هـاد

دنتهم ، أو يف أدائهـم اجلزيـة والتـزامهم أحكـام  م ضعف عن قتاهلم ، وإما أن يطمع يف إسالمهم  يكون 
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 : "جتــوز)٨/٢١٢:جممـوع فتـاوى(بـاز بــن عبـد العزيـز الشـيخ قـال  امللـة ، أو غـري ذلـك مـن املصاحل"أ.هـــ. 
ـْلِم : اهلدنة مـع األعـداء مطلقـة ومؤقتـة إذا رأى ويل األمـر املصـلحة يف ذلـك لقولـه تعـاىل َوِإْن َجَنُحـوا ِللسَّ

ــيمُ  ــِميُع اْلَعِل ــَو السَّ ــْل َعَلــى اهللَِّ ِإنَّــُه ُه َــا َوتـَوَكَّ ــاْجَنْح َهل وألن النــيب صــلى هللا عليــه وســلم  ] ،٦١األنفــال:[َف
مكـة علـى تـرك احلـرب عشـر سـنني يـأمن فيهـا النـاس ، ويكـف بعضـهم عـن ، كما صاحل أهـل فعلهما مجيعاً 

  .أ.هـ"بعض ، وصاحل كثرياً من قبائل العرب صلحاً مطلقاً 
 مـن عقيـدة أهـل السـنة  وإمنا فتنة وإفسـاد :يف دار اإلسالم جهاد ال :  الضابط الخامس

اإلســـالم الـــيت مـــن أعظمهـــا  واجلماعـــة أن الـــدار دار إســـالم إذا كـــان أهلهـــا مســـلمون تظهـــر فـــيهم شـــعائر
األذان وإقامة الصالة ، حيرم بذلك دماءهم وأمواهلم وأعراضهم ، فمن محل عليهم السالح فليس مـنهم  

َماِء} ، فــأورد ، وقـد بـّوب البخـاري ـ رمحــه هللا ـ { ن النــيب ـكمـا ثبـت عـ بَـاب َمـا ُحيَْقـُن بِــاَألَذاِن ِمـْن الـدِّ
، َكاَن ِإَذا َغَزا بَِنا قـَْوًما َملْ َيُكْن يـَْغُزو بِنَـا َحـىتَّ ُيْصـِبَح َويـَْنظُـَر  َأنَّ النَِّيبَّ :  قالَ  ِس ْبِن َماِلٍك أنَ   حديث 

ُهْم َوِإْن َملْ َيْســـَمْع َأَذانًـــا َأَغـــاَر َعلَـــْيِهمْ  ـــَع َأَذانًـــا َكـــفَّ َعـــنـْ ". قـــال حـــافظ املغـــرب أبـــو عمـــر ابـــن عبـــد فَـــِإْن مسَِ
ـا دار إميـان ، وإذا مل يسـمعه  ان ) : "وك١٣/٢٧٦الرب(التمهيد: يف غزواته إذا مسع أذاناً كف ، وعلم أ

) : "واألصـل أن ٣/٢٨٣أغار وكان يأمر سراياه بذلك". وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية (جمموع الفتـاوى:
 دماء املسلمني وأمواهلم وأعراضهم حمرمة من بعضهم على بعض ال حتل إال بإذن هللا ورسـوله ؛ قـال النـيب

   ملا خطبهم يف حجة الوداع : (إن دمـاءكم وأمـوالكم وأعراضـكم علـيكم حـرام كحرمـة يـومكم هـذا يف
الـــدار دار كفـــر اخلـــوارج أهـــل الســـنة واجلماعـــة فجعلـــوا  "أ.هــــ. وقـــد خـــالف)بلــدكم هـــذا يف شـــهركم هـــذا

، ا أهـل األوثـان فقتلـوا أهـل اإلسـالم وتركـو ، بالذنوب وحولوا اجلهـاد إىل بـالد اإلسـالم بـدل بـالد الكفـر 
ويــرون  أنَّ الــدار ": ) نــاقًال اعتقــاد أهــل الســنة ٥١اعتقــاد أهــل الســنة:(بكــر اإلمســاعيلي  واإلمــام أبــقــال 

ــــا ظــــاهرين ، كمــــا رأتــــه املعتزلــــة دار إســــالم ال دار كفــــر ، وأهلهــــا  ، مــــا دام النــــداء بالصــــالة واإلقامــــة 
ــم ١٩/٧٢لفتــاوى:ويقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة (جممــوع ا .هـــ."أممكنني ) وذكــر عالمــة اخلــوارج: "أ

يكفرون بالذنوب والسيئات ، ويرتتـب علـى تكفـريهم بالـذنوب اسـتحالل دمـاء املسـلمني وأمـواهلم ، وأن 
) : "بـاينوا ١/١٤٠وقـال ـ رمحـه هللا ـ  (النبـوات: دار اإلسالم دار حـرب ، ودارهـم هـي دار اإلميان"أ.هــ.

يقتلـون أهـل اإلسـالم ويـدعون  دار اهلجـرة ، وكـانوا كمـا وصـفهم النـيب املسلمني يف الدار ومسـوا دارهـم 
وهــذه الدولــة حبمــد ":  )٤/٩١(جممــوع فتــاوى:رمحــه هللامساحــة الشــيخ ابــن بــاز  قــالو  أهــل األوثــان "أ.هـــ.

هللا مل يصدر منها ما يوجب اخلروج عليها ، وإمنا الذي يستبيح اخلروج على الدولة باملعاصي هـم اخلـوارج 
ين يكفرون املسلمني بالذنوب ، ويقاتلون أهل اإلسالم ، ويرتكون أهل األوثان ، وقد قـال فـيهم النـيب الذ
  :)م ميرقون من اإلس أينمـا لقيتمـوهم فـاقتلوهم فـإن يف (: وقـال  ) ،م مـن الرميـةـالم كما ميـرق السهــإ

م كثــرية معلومــة") متفــق عليــه ، واألحاديــث ملــن قــتلهم عنــد هللا يــوم القيامــة قــتلهم أجــراً  وقــال  . يف شــأ
الواجـب " : لقـاء البـاب املفتوح:ونشـرت يف جريـدة املسـلمون)(رمحه هللا بعد تفجري اخلـربشيخنا العثيمني 
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، منهج اخلوارج الـذين اسـتباحوا دمـاء املسـلمني  على طالب العلم أن يبينوا أن هذا املنهج منهج خبيث
  "أ.هـ.وكّفوا عن دماء املشركني

 تقـدم يف الضـابط  : وجوب استئذان أصحاب احلقـوق يف جهـاد الـدفع : السادس الضابط
، وقــد نــص الفقهــاء   وال جهــاد دفــع كــذلك إذا أمكــن اســتئذانه ال جهــاد طلــب إال بــإذن اإلمــام الثــاين أنــه

  كذلك على وجوب استئذان الوالد والغرمي يف جهاد الطلب :
: َأيُّ اْلَعَمــِل َأَحــبُّ  قَــاَل : َســأَْلُت النَّــِيبَّ   بْــِن َمْســُعوٍد َعــْن َعْبــِد اهللَِّ أذن الوالــدين : روى الشــيخان  -١

يٌّ ؟ قَـاَل : اجلَِْهـاُد ِإَىل اهللَِّ ؟ قَاَل الصَّالُة َعلَـى َوْقِتَهـا ، قَـاَل : مثَُّ َأيٌّ ؟ قَـاَل : مثَُّ بِـرُّ اْلَوالِـَدْيِن ، قَـاَل :  مثَُّ أَ 
 ." قَــاَل : َجــاَء  بّرمهــا علــى اجلهــاد ، وروى البخــاري ومســلم َعــْن َعْبــِد اهللَِّ بْــِن َعْمــٍرو  فقــدمِيف َســِبيِل اهللَِّ
َقـاَل : َأَحـيٌّ َوالِـَداَك ؟ قَـاَل نـََعـْم ، قَـاَل : َفِفيِهَمـا َفَجاِهـْد". وروى  رَُجٌل ِإَىل النَِّيبِّ  فَاْسـَتْأَذنَُه ِيف اجلَِْهـاِد ، فـَ

ُهَما ، فَـِإْن َأِذنَـا لَـك َفَجاِهـْد ، َوِإالَّ َفِربّمهَـا" :  و داود وابن حبّـان وصـححهـأب َعـْن َأِيب َسـِعيد "ِاْرِجـْع فَاْسـَتْأِذنـْ
) : "وعامـــة ١/٥٠٢فـــال جيـــوز جهـــاد الطلـــب إال بـــإذن األبـــوين املســـلمني ، قـــال ابـــن رشـــد(بداية اجملتهـــد:

أن تكــون عليــه فــرض عني"أ.هـــ. الفقهــاء متفقــون علــى أن مــن شــرط هــذه الفريضــة إذن األبــوين فيهــا إال 
فـال ا عائـل سـواه ، ـولـيس هلمـأو أحـدمها كان لـه أبوان شيخان كبـريان   وحىت يف جهاد الدفع ذكروا أنه إذا

حيل له ترك من يضيع منهما ، بل قال احلنفية وبعض املالكية : إنه ال خيـرج إال بـإذن األبـوين الكـافرين أو 
، وأمــا إذا كــان لكراهــة قتــال أهــل دينــه فــال يطيعــه مــا مل خيــف عليــه أحــدمها إذا كــره خروجــه خمافــة ومشــقة 

رتك فـرض عـني ليتوصـل إىل يـ والالضيعة . إذ لو كان معسـرًا حمتاجـاً إىل خدمتـه فرضـت عليـه ولـو كـافرًا ، 
  فرض كفاية. 

َتاَدَة قَاَل : قَاَل رَُجٌل : يَا َرُسـوَل اهللَِّ  -٢ َأرَأَيْـَت ِإْن قُِتْلـُت ِيف َسـِبيِل اهللَِّ  أذن الغرمي : روى مسلم َعْن َأِيب قـَ
َقــاَل لَــُه َرُســوُل اهللَِّ  ْيَن فَــِإنَّ  ُتَكفَّــُر َعــينِّ َخطَايَــاَي ؟ فـَ ــُر ُمــْدِبٍر ِإالَّ الــدَّ : نـََعــْم َوأَنْــَت َصــاِبٌر ُحمَْتِســٌب ُمْقبِــٌل َغيـْ

) : " قــال علماؤنــا ذكــر الــدين تنبيــه ٤/٢٦٠قــال القــرطيب وذكــر احلديث(تفســري:ِجْربِيــَل َقــاَل ِيل َذِلــَك". 
على ما يف معناه من احلقوق املتعلقة بالذمم كالغصب وأخذ املال بالباطل وقتل العمد وجراحه وغري ذلـك 
مــن التبعــات فــإن كــل هــذا أوىل أال يغفــر باجلهــاد مــن الــدين فإنــه أشــد والقصــاص يف هــذه كلــه باحلســنات 

وقد اتفق الفقهاء على أنه ال خيرج املدين للجهـاد إذا كـان ة"أ.هـ. والسيئات حسبما وردت به السنة الثابت
) : "ومـن عليـه ديـن حـال أو ١٠/٣٧٨الدين حاًال ، واختلفـوا فيمـا وراء ذلـك ، قـال ابـن قدامـة (املغـين:

ـ ذا مؤجل مل جيز له اخلروج إىل الغزو إال بإذن غرميه إال أن يرتك وفاء أو يقـيم بـه كفـيًال أو يوثقـه بـرهن ، و
قال الشافعي ، ورخص مالك يف الغزو ملـن ال يقـدر علـى قضـاء دينـه ألنـه ال تتوجـه املطالبـة بـه وال حبسـه 
ـا  من أجله فلم مينع من الغزو كما لو مل يكن عليه دين ، ولنا أن اجلهـاد تقصـد منـه الشـهادة الـيت تفـوت 

ــا وقــد جــاء أن (رََجــًال َجــاَء إىل َرُســولِ  َقــاَل : يَــا َرُســوَل ِهللا إْن قُِتْلــُت يف  ِهللا  الــنفس فيفــوت احلــق بفوا فـَ
ْيَن فَِإنَّ ِجْربِْيَل قَاَل ِيلْ   َذلِـَك) رواه مسـلم ، َسبْيِل ِهللا َصاِبرًا ُحمَْتِسباً ُتَكفَُّر َعْينْ َخطَايَاْي ؟ قَاَل : نـََعْم ِإالَّ الدَّ
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نـه فكـان مقـدماً علـى مـا يف ذمتـه كسـائر فـروض وأما إذا تعني عليـه اجلهـاد فـال إذن لغرميـه ، ألنـه تعلـق بعي
تلة ألن فيه تغريـراً األعيان ، ولكن يستحب له أن ال يتعرض ملظان القتل من املبارزة والوقوف يف أول املقا

    "أ.هـ.بتفويت احلق
   

  :  ثامناً : شبهات حول الجهاد والرد عليها
بســبب عــدم فهــم النصــوص الشــرعية  كــاند  يف بــاب اجلهــايف تــأريخ األمــة وحاضــرها إن اخللــل الــذي وقــع 

علـــى مرادهـــا الـــيت وضـــعت لـــه ، فلـــم يعرفـــوا العـــام واخلـــاص واجملمـــل واملقيـــد والناســـخ واملنســـوخ واحملكـــم 
صار اجلهاد هو أهل األهواء بتنزيل النصوص على قواعد قعدوها ألنفسهم ،  سلكوا طريق بلواملتشابه ، 

، قــال شــيخ  كمــا فعــل اخلــوارج األولــون مــع أصــحاب النــيب التفجــري والقتــل يف بــالد الســنة والتوحيــد  
) : "فانتحلــت اخلــوارج كتــاب هللا وانتحلــت الشــيعة أهــل ١٣/٢١٠اإلســالم ابــن تيميــة(جمموع الفتــاوى:

البيت وكالمها غري متبع ملا انتحله ، فإن اخلوارج خالفوا السنة اليت أمر القرآن باتباعهـا ، وكّفـروا املـؤمنني 
م ، وهلذا تأول سعد بن أىب وقاص فيهم هذه اآلية الذين أمر ال  َوَمـا ُيِضـلُّ بِـِه ِإالَّ اْلَفاِسـِقنيَ قرآن مبواال

ــــــُدوَن ِيف  ــــــَل َويـُْفِس ــــــِه َأن يُوَص ُ ِب ــــــَر اهللَّ ــــــا َأَم ــــــوَن َم ــــــِه َويـَْقَطُع ــــــِد ِميثَاِق ــــــن بـَْع ــــــَد اهللَِّ ِم ــــــوَن َعْه  الَّــــــِذيَن يَنُقُض
وا يتتبعون املتشابه من القرآن فيتأولونه على غري تأويله من غري معرفة ] ، وصار ٢٧-٢٦[البقرة:اَألْرض

مـــنهم مبعنـــاه ، وال رســـوخ يف العلـــم ، وال اتبـــاع للســـنة ، وال مراجعـــة جلماعـــة املســـلمني الـــذين يفهمـــون 
فاشرتكوا هـم والرافضـة يف رد احملكـم مـن ) : "٢/٣٠٥(إعالم املوقعني:القرآن"أ.هـ. وقال ابن القيم عنهم 

فكفروهم وخرجوا عليهم بالسيف يقتلـون أهـل اإلميـان ويـدعون ، النصوص وأفعال املؤمنني باملتشابه منها 
أهل األوثان ، ففساد الدنيا والدين من تقدمي املتشابه على احملكم وتقدمي الرأي علـى الشـرع واهلـوى علـى 

يف ديـن هللا وهـم يتأولونـه علـى ولنستعرض اآلن بعـض شـبهات مـن يـدعي الفقـه  اهلدى وباهلل التوفيق"أ.هـ.
غـــري تأويلـــه مـــن غـــري معرفـــة مـــنهم مبعنـــاه ، وال رســـوخ يف العلـــم ، وال اتبـــاع للســـنة ، وال مراجعـــة جلماعـــة 

  املسلمني الذين يفهمون القرآن :
 ولى ـ حيـتج الـبعض علـى :  والضـعفاجلهـاد مـاض إىل يـوم القيامـة يف حـال القـوة   : الشبهة ا

على املسلمني بكل حال دون مراعاة لضوابط اجلهاد املذكورة يف كتب أهـل العلـم  وجوب استمرار اجلهاد
بأسـانيد  مبـا روي عـن النـيب أو وضوح الراية املنافية للرايـات الُعميـة ـ ، د نتفاء العهـ كشرط القدرة ، أو ا

وبنحوه عن جـابر وعقبـة بـن   ضعيفة قال : "اِجلَهاُد ماٍض ِإَىل َيوِم الِقَياِمِة" ، ومبا روى مسلم عن معاوية 
ــْن َرُســوِل اهللَِّ  عــامر وجــابر بــن مســرة  ــاتُِلوَن َعَلــى اْحلَــقِّ  الَ قــاَل : "  َع ــْن اْلُمْســِلِمَني يـَُق ــَزاُل ِعَصــابٌَة ِم تـَ

يح والواقـع ينـاقض الشـرع واإلمجـاع والنظـر الصـح تقرير، وهذا ال"ظَاِهرِيَن َعَلى َمْن نَاَوَأُهْم ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمةِ 
ع أما  (*) : ـْلِم فَـاْجَنْح َهلَـاَوِإن َجَنُحـ: فلقوله تعاىل  ال كفـار مكـة صـلح   ، وقـد صـاحل النـيب  وْا ِللسَّ

روى أبـو داود  و {باب ما جيوز من الشروط يف اإلسالم واألحكام واملبايعـة} ، البخاري يف  احلديبية فأودعه
: "َسُتَصــاِحلُوَن الــرُّوَم ُصــْلًحا آِمًنــا" ، وتقــدم  قَــاَل : قَــاَل النــيب   يف بــاب {صــلح العــدو} َعــْن ِذي ِخمْــَربٍ 
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ــَداِن األمــر بــالفرار مــن الــدجال ، وقــول هللا عزوجــل لعيســى عليــه الســالم " ــاًدا ِيل َال َي ــْد َأْخَرْجــُت ِعَب ِإّينِ َق
 .واحلــاالت هــذه األزمــانمثــل أن ال جهــاد يف  " ، فأثبتــت النصــوصَألَحــٍد ِبِقَتــاهلِِْم َفَحــرِّْز ِعَبــاِدي ِإَىل الطُّــورِ 

جماع  (*) فاألمة جممعة على أن حكم الصلح واملهادنة باق إىل يوم القيامة مل يأت ما ينسـخه ، :  وأما ا
وقد عقد أصـحاب املـذهب السـنية لـذلك أبوابـاً يف كتـاب اجلهـاد كمـا ذكرنـا بعضـه يف الضـابط الرابـع مـن 

ا عجـزت عـن القتـال يف ال يكلـف األمـة مـا ال تطيـق إذ : فـألن هللا  لنظـرا وأمـا   (*) ضوابط اجلهـاد.
 مـنن و املسـلمف:  وأمـا الواقـع  (*). ىل الطـورإاملسـلمني بـاللجوء ب ، لـذا أمـر هللا عيسـى بعض األوقـات

طائفــة مــنهم وصــف الغلبــة والقهــر والظهــور علــى عــدوهم كمــا جــاء يف أو عصــور مضــت ال ينطبــق علــيهم 
املسـلمني مـا زالـوا يف خمتلـف العصـور جينحـون للصـلح واملهادنـة إذا عجـزوا عـن  مـع كـون،  ظاهر احلـديث

 فيحمـل علـى أحـد معنيـني ::  حديثالأما معنى و  (*) قتال عدوهم ، وما أنكر ذلك أحد من العلماء.
، وهــذا الــذي فهمــه  ولــو ختلــف ذلــك يف بعــض العصــورغالــب األحــوال  علــى: أنــه مبعــىن اخلــرب  (األول)

فـاعرتض ِإالَّ َعلَـى ِشـَراِر اْخلَْلـِق.  : َال تـَُقـوُم السَّـاَعةُ كما روى مسلم   َعْبُد اهللَِّ ْبُن َعْمِرو فقد قالالصحابة ، 
 ، َعْبـُد اهللَِّ فوافقـه تـََزاُل ِعَصابٌَة يـَُقاتُِلوَن َحـىتَّ تَـْأتِيَـُهْم السَّـاَعُة) ،  بعموم هذا احلديث بأنه (الَ ُعْقَبُة ْبُن َعاِمٍر 
ُ  لكّنه أخرب أنَّ  َعُث بعدها اهللَّ ُرُك يـَبـْ َقى ِشَراُر النَّاسِ  ُمؤِمناً ِرًحيا َال تـَتـْ . َعَلْيِهْم تـَُقوُم السَّـاَعةُ  ِإالَّ قـََبَضْتُه ، مثَُّ يـَبـْ

) : "واجلمع بينه وبـني حـديث (ال تـزال طائفـة) محـل الغايـة ١٣/١٩، قال احلافظ ابن حجر (فتح الباري:
ال تزال طائفة) على وقت هبوب الريح الطيبة اليت تقبض روح كل مؤمن ومسـلم فـال يبقـى إال يف حديث (

: "َمْعُقوٌد  يف اْخلَْيل  قالفيما روى الشيخان  الشرار فتهجم الساعة عليهم بغتة"أ.هـ. ومثل ذلك قوله 
ُر ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة" ، بوب البخـاري عليه  ، فقال : {بَاب اجلَِْهـاُد َمـاٍض َمـَع اْلبَــرِّ َواْلَفـاِجِر} ِيف نـََواِصيَها اْخلَيـْ

فهم من حديث الطائفة لزوم اجلهاد يف كل زمان يلزمـه أن يقـول : بلـزوم اجلهـاد علـى اخليـل يف كـل  فمن، 
، فـإن تعـذر  إذا تـوفرت شـروطه: أن اجلهـاد مـاض إىل يـوم القيامـة بالسـنان  (الثـاين) زمان حىت يف عصـرنا.

حــني والربهــان واللســان مث بالقلــب يف حــال ضــعفهم ، وهــذا الــذي فهمــه كبــار األئمــة كالبخــاري  فباحلجــة
ــْوِل النَّــِيبِّ ،  بــّوب علــى حــديث الطائفــة ــَزاُل طَائَِفــٌة ِمــْن أُمَّــِيت ظَــاِهرِيَن َعلَــى اْحلَــقِّ  فقــال : {بَــاب قـَ َال تـَ

ــِم} ،  ــُل اْلِعْل ــْم َأْه ــاتُِلوَن ، َوُه علــي بــن  عــن) ١٣/٢٩٣(فــتح البــاري:يف افظ ابــن حجــر احلــوكــذا نقــل يـَُق
أن هـذه النـووي  وذكـر. م: إن مل يكونوا أهل احلديث فال أدري من هقالوا  ويزيد بن هارون أمحدو املديين 
متفــرقني يف أقطــار  جمتمعــني أو وحمــدثني وغــريهم مــن أهــل اخلــريفقهــاء  ني ومــنمقــاتلقــد تكــون مــن  الطائفــة
وىف هــذا احلــديث معجــزة ظــاهرة فــان هــذا الوصــف مــا زال ) : "١٣/٦٧لمحــىت قــال (شــرح مســ األرض 

"أ.هـ. فهذا ما فهمه األئمة من أن الظهور ال يكون من قتال بكـل إىل اآلن حبمد هللا تعاىل من زمن النيب 
حال ، بل يكون يف القتال يف عصر دون عصر ، وبينما يكون جبهاد احلجـة والبيـان باللسـان يف كـل عصـر 

م وقل عددهم ، فيكون اجلهاد قائماً مسـتمراً بأحـد هـذه األشـياء ، قـال ابـن القـيم  لزوماً  وإن ضعفت قو
) :"والتحقيق أن جـنس اجلهـاد فـرض عـني : إمـا بالقلـب ، وإمـا باللسـان ، وإمـا باملـال ، ٣/٦٤(زاد املعاد
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م ابـن تيميـة (الفتـاوى وإما باليد فعلى كل مسلم أن جياهـد بنـوع مـن هـذه األنواع"أ.هــ. يقـول شـيخ اإلسـال
) : "واجلهاد منه ما هو باليـد ، ومنـه مـا هـو بالقلـب ، والـدعوة واحلجـة واللسـان والـرأي ٥/٥٣٧الكربى:

ولنخــتم هــذه الشــبهة بفهــم عــاملني مــن كبــار العلمــاء يف والتــدبري والصــناعة ، فيجــب بغايــة مــا ميكنه"أ.هـــ. 
: "فمـن كـان مـن املـؤمنني بـأرض هـو )١/٢٢٨سـلول:(الصـارم املشـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة قال عصرمها : 

 فيهـــا مستضـــعف أو يف وقـــت هـــو فيـــه مستضـــعف فليعمـــل بآيـــة الصـــرب والصـــفح والعفـــو عمـــن يـــؤذي هللا
 عمن يستشـهد حبـديث النـيب وسئل الشيخ العالمة صاحل الفوزان  "أ.هـ. ورسوله من الذين أوتوا الكتاب

) : "نعـم اجلهـاد مـاٍض ٤٨ب الشيخ(اجلهاد وضوابطه الشرعية:(اجلهاد ماٍض إىل أن تقوم الساعة) ؟ فأجا
إذا تـــوفرت شـــروطه ومقوماتـــه فهـــو مـــاٍض ، أمـــا إذا مل تتـــوفر شـــروطه وال مقوماتـــه فإنـــه ينتظـــر حـــىت تعـــود 

م وإمكانيتهم واستعدادهم ، مث يقاتلون عدوهم"أ.هـ.   للمسلمني قو
 صة أيب بصري ومـن معـه إذن اإلمام ال جيب يف اجلهاد لق : الشبهة الثانية  :  بعـض اسـتدل

ــروب أيب بصــري دون لعــري قــريش بقــتلهم وســلب أمــواهلم  مــع التعــرضإىل ســاحل البحــر ومــن معــه  النــاس 
ول(، فـاجلواب مـن وجهـني :  مل ينكر عليه النـيب  أذن النيب  ـ : أن ال جيـوز أن حيـتج حبـال أيب بصـري  )ا

َوَمـْن يـَْعـِص اَألِمـَري :" روى الشـيخان فيمـا إذنـه فيقاتـل لقولـه  من كـان يف عنقـه بيعـة إلمـام فيخـرج بـدون
َا اِإلَماُم ُجنٌَّة يـَُقاَتُل ِمْن َورَائِِه َويـُتـََّقى بِـهِ ، فـََقْد َعَصاِين  َمـْن َخـَرَج ِمـْن الطَّاَعـِة : " قَـاَل وروى مسـلم ،  "َوِإمنَّ

ــًة َجاهِ ، َوَفــاَرَق اْجلََماَعــَة  يَّــٍة ، ِليَّــًة َفَمــاَت َمــاَت ِميَت يـَْغَضــُب ِلَعَصــَبٍة َأْو يَــْدُعو ِإَىل : َوَمــْن قَاَتــَل َحتْــَت رَايَــٍة ِعمِّ
َلٌة َجاِهِليٌَّة  َعَصَبٍة َأْو يـَْنُصُر َعَصَبةً  يـََتَحاَشـى ِمـْن  َوَمْن َخَرَج َعَلى أُمَِّيت َيْضِرُب بـَرََّها َوفَاِجَرَهـا َوالَ ، فـَُقِتَل َفِقتـْ

 َعـْن النَّـِيبِّ  ". وروى الشيخان َعْن ابْـِن َعبَّـاٍس يَِفي ِلِذي َعْهٍد َعْهَدُه فـََلْيَس ِمينِّ َوَلْسُت ِمْنهُ  ُمْؤِمِنَها َوالَ 
ًرا َمـاَت ِميتَـًة َجاهِ  ْلَيْصـِربْ ؛ فَِإنـَُّه َمـْن َخـَرَج ِمـْن السُّـْلطَاِن ِشـبـْ ل ابـن قـاِليَّـًة". قَاَل : "َمْن َكرَِه ِمْن َأِمريِِه َشْيًئا فـَ

 ."أ.هـــوأمــر اجلهــاد موكــول إىل اإلمــام ويلــزم الرعيــة طاعتــه فيمــا يــراه مــن ذلك: ") ٨/٣٥٤:املغــىن(قدامــة 
وإمنــا يصــح أن حيــتج بقصــة أيب بصــري يف حــال تعــدد الواليــات بــأن مــن كــان حتــت واليــة إمــام فــال يلزمــه 

وحكمــه بــل صــار  النــيب مل يكــن حتــت يــد  اســتئذان إمــام آخــر لــيس هــو حتــت واليتــه ؛ فــإن أبــا بصــري 
) "والعهد الـذي  ٣/٢٦٧(زاد املعاد:ابن القيمقال  متميزًا له أحكامه اخلاصة اليت تلزم من كان حتت يده :

وبـني املشـركني مل يكـن عهـًدا بـني أيب بصـري وأصـحابه وبيـنهم ، وعلـى هـذا فـإذا كـان بـني  كان بـني النـيب 
وغريهم عهٌد جاز مللك آخر من ملوك املسـلمني أن  بعض ملوك املسلمني وبعض أهل الذمة من النصارى

يغزوهم ويغنم أمواهلم إذا مل يكن بينه وبينهم عهد ، كما أفىت بـه شـيخ اإلسـالم يف نصـارى ملطيـة وسـبيهم 
علـى هـذه الشـبهة بقولـه  صـاحل بـن فـوزان الفـوزان الشـيخ وردمستدًال بقصـة أيب بصـري مـع املشركني"أ.هــ. 

يف قبضة الكفار يف واليتهم ، فهو ، أبو بصري "أبو بصري ما هو يف قبضة اإلمام  : )٥٢(اجلهاد وضوابطه:
؛ ألن الرســول رده هلــم مبوجــب العهــد  الكفــار ولــيس هــو حتــت واليــة الرســوليريــد أن خيلــص نفســه  مــن 

َقــاَل : يَــا ، وفيــه  روى البخــاري مبــاقــد جيــاب :  )الثــاني( والصلح"أ.هـــ. ! قَــْد :" َفَجــاَء أَبُــو َبِصــٍري فـَ نَــِيبَّ اهللَِّ
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ُهْم ، قَاَل النَِّيبُّ  ُ ِمنـْ ُ ِذمََّتَك َقْد َرَدْدَتِين ِإلَْيِهْم ، مثَُّ َأْجنَاِين اهللَّ ـِه ِمْسَعـ َواهللَِّ َأْوَىف اهللَّ َر َحـْرٍب لَـْو َكـاَن ـ: َوْيُل أُمِّ
وتعليمـه مـا جيـوز  ،ؤولية املسـلمني ، وأن فـراره خيلـي مسـ هلـمبأن بقاءه يقتضي تسـليمه   . فأشارَلُه َأَحٌد"

) : "ويف روايـــة ٥/٣٥٠قـــال ابـــن حجـــر (فـــتح البـــاري ، لـــه شـــرعاً يعتـــرب نـــوع مـــن األذن مـــن طـــرف خفـــي
األوزاعي (لو كان له رجال. فلقنها أبـو بصـري فـانطلق) ، وفيـه إشـارة إليـه بـالفرار لـئال يـرده إىل املشـركني ، 

حقــوا بــه ، قــال مجهــور العلمــاء مــن الشــافعية وغــريهم : جيــوز ورمــز إىل مــن بلغــه ذلــك مــن املســلمني أن يل
 "أ.هـ. ذلك ال التصريح كما يف هذه القصةالتعريض ب

 يتسـارع بعـض النـاس يف   : من استعان بالكفار يف اجلهاد بدون تفصـيلتكفري  : الشبهة الثالثة
م إال اتبـاع الظـن ؛ ألن االسـتعانة التكفري من استعان يف املشركني باجلهاد ، وليس فيمـا قـالوا أثـارة مـن علـ

ـــة بيضـــة اإلســـالم واملســـلمني جـــائٌز شـــرعاً ،  يف أبـــواب الفقـــه ال يف أبـــواب  ذكـــرتبالكفـــار ملصـــلحة محاي
ا مسألة خالفية االعتقاد  ، وحىت من اختار من العلمـاء عـدم االسـتعانة بالكفـار مل يصـم مـن على اعتبار أ

م بالكفر ،  وممـا جيـب التنبيـه :") : ٧/٣٦٣ابـن بـاز(جمموع فتـاوى ومقـاالت:قـال مساحـة الشـيخ استعان 
السـتعانة عليه أن بعض الناس قد يظن أن االستعانة بأهل الشرك تعترب مواالة هلم ، ولـيس األمـر كـذلك فا

"أ.هـ. وسأسوق بعض األدلة على جـواز هـذا الفعـل للمصـلحة باختصـار ألين قـد شيء واملواالة شيء آخر
ول) ": حتريف الغالني وتأويل اجلاهلني الوالء والرباء بنيبسطته يف كتايب " قبيلة خزاعة دخول :  (الدليل ا
بـــن امساحـــة الشـــيخ  قـــالقـــريش عـــام الفـــتح ،  مـــع النـــيب واوفـــيهم مشـــركون ، وقـــاتل يف حلـــف النـــيب 

عــن )  :"وال شــك أن االســتعانة بغــري املســلمني يف الــدفاع عــن املســلمني و ٦/١٧٢(فتــاوى ومقــاالت:باز
بالدهم ومحايتها من كيد األعداء أمر جائز شرعاً ، بل واجب حمتم عند الضرورة إىل ذلك ملا يف ذلك مـن 

وكانــت خزاعــة مســلمها ...  إعانــة للمســلمني ومحــايتهم مــن كيــد أعــدائهم وصــد العــدوان املتوقــع عــنهم
   يف غزوة الفتح ضد كفار أهل مكة"أ.هـ. وكافرها يف جيش النيب 

: "َسُتَصـــاِحلُوَن الـــرُّوَم ُصـــْلًحا آِمًنـــا ،   قـــال د وأبـــو داود بإســـناد صـــحيح ـروى أمحـــ:  اني)(الـــدليل الثـــ
تُـْنَصــُروَن َوتـَْغَنُمــوَن َوَتْســَلُمونَ  ــُتْم َوُهــْم َعــُدوًّا ِمــْن َورَاِئُكــْم ، فـَ تَـْغــُزوَن أَنـْ ، ذكــره ابــن حبــان يف بــاب {ِذْكــِر  "فـَ

جــــاء يف االســــتعانة اجملــــد يف "املنتقــــى" يف بــــاب {مــــا ، و  املُْســــِلِمْنيَ الــــرُّْوَم}اِإلْخَبــــاِر َعــــْن َوْصــــِف ُمَصــــاَحلَِة 
مبينــاً جــواز اســتعانة املســلم بكــافر ) ٦/١٨٥بــن بــاز (فتــاوى ومقــاالت:اباملشــركني} ، قــال مساحــة الشــيخ 

إنكــم تصــاحلون الــروم صــلحا آمنــا مث أنــه قــال : "  : "وصــح عنــه ليــدفع شـــر كــافر آخــر أو مســلم معتــد 
ــم علــى قتــال العــدو الــذي مــن وراءنا"أ.هـــ. تقــاتلون أنــتم وهــم عــدوا مــن ورائكــم"  فهــذا معنــاه االســتعانة 

روى مســـلم يف  كمـــا،  يف جـــيش  : شـــهود كثـــري مـــن املشـــركني غـــزوة حنـــني مـــع النـــيب  (الـــدليل الثالـــث)
َمـا َأْعطَـاِين َوِإنـَُّه ألَبـْغَـُض النَّـاِس ِإَيلَّ ،  "صحيحه" َعْن َصْفَواَن بِن أَُميََّة قَاَل : َواهللَِّ َلَقـْد َأْعطَـاِين َرُسـوُل اهللَِّ 

وذكـر نسـخ حكـم عـدم  )٦/١٧٩ال احلـافظ ابـن حجـر (قـَفَما َبِرَح يـُْعِطيِين َحىتَّ ِإنـَُّه َألَحـبُّ النَّـاِس ِإَيلَّ". 
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وهــو مشــرك ، وقصــته   االســتعانة بالكــافر : "وحجــة النســخ شــهود صــفوان بــن أميــة حنينــاً مــع النــيب 
  يف املغازي"أ.هـ.  مشهورة

ـــع) ـــدليل الراب ـــة   ة النـــيب : اســـتعان (ال ـــن أمي ـــدروع صـــفوان ب ، قـــال اإلمـــام الشـــافعي  وهـــو مشـــرك ب
"أ.هـ. وقـال وهو مشرك غزاة حنني سنة مثان بصفوان بن أميةيف  ) : "واستعان رسول هللا ٤/٣٧٢(األم:

) : "وقال يوم بدر : ال أسـتعني مبشـرك ٦/١٠٩(جمموع فتاوى ومقاالت: مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز
، ومل يقــل ال تســتعينوا ، بــل قــال : ال أســتعني ألنــه ذلــك الوقــت غــري حمتــاج هلــم ، واحلمــد هلل معــه مجاعــة 

صـفوان لك من أسباب هداية الذي رده حىت أسلم. ويف يوم الفـتح اسـتعان بـدروع مـن مسلمون ، وكان ذ
   "أ.هـ.بن أمية وكان على دين قومه

:  روى واملصـطلق  واخلنـدق باملنـافقني يف غزواتـه خاصـة يف يـوم أحـد النيب  ة: استعان )(الدليل الخامس
قـال الشـيخ ". َفَمـا َلُكـْم ِيف اْلُمنَـاِفِقَني ِفَئتَــْنيِ  فـَنَـَزلَـتْ  قصة اخنذال املنافقني عـن النـيب البخاري ومسلم 

أي : ذبًا عـن ديـن هللا ومحايـة لـه وطلبـاً  َوِقيَل َهلُْم تـََعاَلْوْا قَاتُِلوْا ِيف َسِبيِل اهللِّ : "ملا أمروا بالقتال  السعدي
ُعـــواْ ملرضـــاة هللا  وقـــال الصـــنعاين (ســـبل  ة"أ.هــــ.عـــن حمـــارمكم وبلـــدكم إن مل يكـــن لكـــم نيـــة صاحل َأِو اْدفـَ

     بعبد هللا بن أّيب وأصحابه"أ.هـ. ): "وجيوز االستعانة باملنافق إمجاعاً الستعانته ١/١٩٩السالم:
{بَـاب ِيف روى البخـاري  كمـاَعَلى ِديِن ُكفَّاِر قـُـَرْيٍش  بدليل يف هجرته  النيب : استعانة  )(الدليل السادس

) مبينًـا ٦/١٠٩قال مساحة الشيخ ابـن بـاز (جممـوع فتـاوى ومقـاالت:، } ْنَد الضَُّرورَةِ اْسِتْئَجاِر اْلُمْشرِِكَني عِ 
 -وهـو كـافر  -جواز االستعانة بغري املسلمني : "واستعان بعبد هللا بن أريقط يف سفره وهجرته إىل املدينة 

ــدليل الســابع ملــا عــرف أنــه صــاحل هلــذا الشــيء وأن ال خطــر منــه يف الداللة"أ.هـــ.  النــيب اســتجارة:  )(ال
قال مساحة الشيخ ابن باز (جمموع فتاوى ، حماه  فأهل مكة ملا رجع من الطائف وخاف م بن عدي ـمبطع

) : "فاستجار بـاملطعم وهـو مـن كبـارهم يف الكفـر ومحـاه ملـا دعـت الضـرورة إىل ذلـك ، ٦/١٠٩ومقاالت:
يف مىن يطلب منهم أن جيريوه حىت يبلغ وكان يعرض نفسه عليه الصالة والسالم على املشركني يف منازهلم 

   رسالة ربه عليه الصالة والسالم على تنوع كفرهم"أ.هـ.
:"ِإْذ َجـاَء بُـَدْيُل بْـُن َوْرقَـاَء اْخلَُزاِعـيُّ ِيف نـََفـٍر ِمـْن قـَْوِمـِه ِمـْن ُخَزاَعـَة ـ وََكـانُوا  البخـاري روى:  )(الدليل الثامن

) : "وكانــت خزاعــة ٤/١١٤، قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة (جممــوع الفتــاوى: " َعْيَبــَة ُنْصــِح َرُســوِل اهللَِّ 
وكان أبو طالـب ، عيبة نصح رسول هللا مسلمهم وكافرهم ، وكان يقبل نصحهم وكل هذا يف الصحيحني  

 ينصر النيب ويذب عنه مع شركه ، وهذا كثري فإن املشركني وأهل الكتاب : فيهم املؤمتن كمـا قـال تعـاىل 
ِه  َوِمنْ  ُهم مَّـْن ِإن تَْأَمْنـُه بِـِديَناٍر الَّ يـُـَؤدِّ ِه ِإلَْيـَك َوِمـنـْ ِإلَْيـَك ِإالَّ َمـا ُدْمـَت َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن ِإن تَْأَمْنُه ِبِقنطَـاٍر يـُـَؤدِّ

    "أ.هـ.َعَلْيِه َقآِئماً 
ًنا َلُه ِمْن ُخَزاَعـَة" ، قـال ابـن في صحيح البخاري "َوبـََعَث َعيْـ عيناً مأموناً ف اختاذ النيب :  )الدليل التاسع(
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) يف فوائــد قصــة احلديبيــة : "ومنهــا : أن االســتعانة باملشــرك املــأمون يف اجلهــاد ٣/٢٦٧القــيم (زاد املعــاد:
جــائزة عنــد احلاجــة ؛ ألن عينــه اخلزاعــي كــان كــافراً إذ ذاك ، وفيــه مــن املصــلحة أنــه أقــرب إىل اختالطــه 

  بالعدو وأخذه أخبارهم"أ.هـ.
 عرف فقهاء :  دعوى اجلهاد يف اململكة العربية السعودية وجعلها دار حرب:  لشبهة الرابعةا (*)

ا   اإلسالم  تصـري دار اإلسـالم دار   والكـل بقعـة يقطنهـا املسـلمون تكـون فيهـا أحكـام اإلسـالم ظـاهرة ، أ
مخـة لـدار الكفـر ، وأن عنـد اجلمهـور  ، وزاد أبـو حنيفـة : أن تكـون متا بظهور أحكام الكفر فيهـاإال كفر 

السـيل (الشـوكاين ، قـال : ال تصـري دار اإلسـالم دار كفـر حبـالفقـالوا  الشـافعية  أمـاال يبقى فيها مسلم. و 
، حبيـــث ال  وامـــر يف الـــدار ألهـــل اإلســـالم، فـــإن كانـــت األ االعتبـــار بظهـــور الكلمـــة: " )٤/٥٧٥اجلـــرار:

؛ فهـذه دار  كونـه مأذونـاً لـه بـذلك مـن أهـل اإلسـالم  ، إالَّ  يستطيع من فيها مـن الكفـار أن يتظـاهر بكفـره
ـا مل تظهـر بقـوة الكفـار ، وال يضر ظهور خصال كفرية فيهـا إسالم ، وإذا كـان األمـر  ، وال بصـولتهم ؛ ألَّ

شــرح بلــوغ املــرام مــن  (  بــن بــازولــذا قــال مساحــة الشــيخ عبــد العزيــز   .هـــ.أ» ، فالــدار بــالعكس بــالعكس
،  إذا غلــب عليهــا اســم اإلســالم والصــالح وغريهــا مــن شــعائر اإلســالم":  )٢شــريط رقــم -كتــاب البيــوع

 -رقـــم (سلســـلة اهلـــدى والنـــور:األلبـــاين "أ.هــــ. وقـــال العالمـــة ، وإن كـــان احلـــاكم كافراً  فهـــي بـــالداً إســـالم
، وإن كــان قــد  ، فهــي دار إســالم فــإذا كــان الغالــب علــى ســكان البلــد ونظــامهم هــو اإلســالم) : "٧١٧

ائـر مـع  عـن بـالد اجلز العالمـة حممـد العثيمـني  شيخنا "أ.هـ. وقالحيكمون بنظام غري إسالمي صرفاً أو حمضاً 
 قـال الشـيخف : يف اشتداد هـذه املضـايقات هـل ُتشـرع اهلجـرة إىل بـالد الكفـر ؟ كون احلكم فيه بالقانون 

د إســالم ، ـرب ؛ ألن الــبالد بلـــ"الواجــب الصــ :) ١١٢(بــراءة علمــاء امللــة مــن تزكيــة أهــل البدعــة واملذمــة:
ا للصلوات اخلمس وتقام فيها اجلمعة واجلماعات ، فالواج (*) بـل  ب الصرب حىت يأيت هللا بأمره".ينادى 

وخيـتلط فيهـا املسـلمون مـع  أحكـام الكفـر ،أن الـبالد الـيت يظهـر فيهـا ابـن تيميـة إىل  شيخ اإلسـالمذهب 
ثغـر خمـتلط بـه عسـاكر وسـكَّان  " وهـيمـاردينسـئل عـن بـالد "ملـا ، ألنـه الكفار ال تكون دار كفر خالصـة 

ــاوى: قــالهــل هــي بلــد حــرب أم بلــد ســلم  ، وفيهــا كفــار مــن ســكان وحــاكم مســلمون  ٢٨(جممــوع الفت
ـا دار حـرب أو سـلم فهـي مركبـة فيهـا املعنيـان ، ليسـت مبنزلـة دار السـلم الـيت جتـرى ٢٤٠/ ) : "وأما كو

عليها أحكام اإلسالم لكون جندها مسلمني ، وال مبنزلة دار احلرب اليت أهلها كفار ، بل هـي قسـم ثالـث 
والــبالد الســعودية يســتحقه ، ويقاتــل اخلــارج عــن شــريعة اإلســالم مبــا يستحقه"أ.هـــ. يعامــل املســلم فيهــا مبــا 

باتفاق عقالء العصر ممن مل يسلم عقله لشياطني الفتنة هي الدولـة الوحيـدة الـيت تقـوم علـى مـنهج السـلف 
اكمهــا الصــاحل بتحقيــق التوحيــد والعبوديــة ، وهــي أكثــر دولــة يف هــذا العصــر تطبيقــاً لشــرائع اإلســالم يف حم

وأنظمتها ، وتظهر شـعائره يف مسـاجدها وسـائر مرافقهـا ، وهـي الـيت ينطبـق عليهـا دار اإلسـالم عنـد مجيـع 
أحـق الـدول من عّرف دار اإلسالم من فقهاء املذاهب الّسنية ، بل دار اإلسـالم يف عصـر غربـة اإلسـالم و 

الد الســعودية حكــم علــى هــذه الــبولــذا فمــن بوصــف دار اإلســالم اعتقــاداً وعمــًال ممــا ســواها مــن الــدول ، 
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ــا دار حــرب ، ونظّــر ألتباعــه دعــوى اجلهــاد فيهــا باســتباحة دمــاء أهلهــا كجنودهــا أو املســتأمنني فيهــا ،  بأ
أخـف  اً بـالددار كفر بالذنوب ، واستقروا هجروا بالد التوحيد وجعلوها  فقد سلك مسلك اخلوارج الذين

ــا دار بــدع وخرافــة مــع ظهــور الشــر  بكــر اإلمســاعيلي  واإلمــام أبــدار اإلســالم ، قــال  ك فجعلوهــاأحواهلــا أ
كمـا رأتـه  ، ويـرون  أنَّ الـدار دار إسـالم ال دار كفـر": ) نـاقًال اعتقـاد أهـل السـنة ٥١اعتقاد أهل السنة:(

ا ظاهرين املعتزلة . وقـال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة .هــ"أ، وأهلهـا ممكنني ، ما دام النداء بالصالة واإلقامة 
ــــم يكفــــرون بالــــذنوب والســــيئات ، ويرتتــــب علــــى  ) يف عالمــــة اخلــــوارج١٩/٧٢جممــــوع الفتــــاوى:( : "أ

ــذنوب اســتحالل دمــاء املســلمني وأمــواهلم ، وأن دار اإلســالم دار حــرب ، ودارهــم هــي دار  تكفــريهم بال
السنة والتوحيد اإلميان"أ.هـ. فهذا املنهج طبقه ورّاث اخلوارج يف عصرنا على هذه البالد اليت رفعت شعار 

، وأوت املضطهدين ونصرت املستضعفني وواست احملتاجني من املسلمني يف أصقاع األرض ، فلم حيفظـوا 
شـيخ اإلسـالم حـني ذكـر هلا سابقتها ، بل هي فئة اإلسالم واملسلمني يف هذا العصر ينطبـق عليهـا مـا قالـه 

) فقــال : ٢٨/٥٣٢(جممــوع الفتــاوى:رضوفســاد أكثــر أهــل األالطائفــة املنصــورة يف وقتــه بأكنــاف الشــام 
ـا هـو بعـزهم ، وهلـذا ملـا هزمـوا سـنة تسـع وتسـعني وسـتمائة  "والعز الذي للمسلمني مبشارق األرض ومغار
ا ماال يعلمه إال هللا واحلكايات يف ذلـك   دخل على أهل اإلسالم من الذل واملصيبة مبشارق األرض ومغار

عليهم التتار مل يبق لإلسالم عز وال كلمة عاليـة وال طائفـة ظـاهرة  فلو إستوىل... كثرية ليس هذا موضعها 
وإليـــك نصـــوص كبـــار العلمـــاء الـــذين هـــم أعـــرف النـــاس بـــاهلل عاليـــة خيافهـــا أهـــل األرض تقاتـــل عنه"أ.هــــ. 

وأخشاهم لـه يف هـذا الزمـان يف أن مـا قالـه شـيخ اإلسـالم إمنـا يتنـزل اليـوم علـى بـالد التوحيـد والسـنة الـيت 
ى دعوة اإلمام اجملد حممد بن عبد الوهاب : قال مساحة الشيخ عبد العزيز بـن بـاز(جمموع فتـاوى قامت عل
ـا  ) : "وهذه الدولة٩/٩٨ومقاالت: ـا الـدين ، ومجـع  ـا احلـق ، ونصـر  السعودية دولة مباركة نصر هللا 

ا مـن الـ ا البالد ، وحصـل  ا على أسباب الفساد وأمن هللا  عم العظيمـة مـا ال حيصـيه نالكلمة ، وقضى 
وهــذه الدولــة حبمــد هللا مل يصــدر منهــا مــا ":  )٤/٩١(جممــوع فتــاوى ومقــاالت:رمحــه هللا قــالو  "أ.هـــ.إال هللا

يوجــب اخلــروج عليهــا ، وإمنــا الــذي يســتبيح اخلــروج علــى الدولــة باملعاصــي هــم اخلــوارج. الــذين يكفــرون 
ـم ميرقـون  كون أهل األوثان ، وقد قال فيهم النيب املسلمني بالذنوب ، ويقاتلون أهل اإلسالم ، ويرت  : إ

ملــن  أينمــا لقيتمــوهم فــاقتلوهم فــإن يف قــتلهم أجــراً :"ال ـوقــ " ،م مــن الرميــةـالم كمــا ميــرق السهـــمــن اإلســ
م كثــرية معلومــة"قــتلهم عنــد هللا يــوم القيامــة وقــال العالمــة حممــد بــن  . " متفــق عليــه ، واألحاديــث يف شــأ

) : "ال يوجـد ـ احلمـد هلل ـ مثـل بالدنـا اليـوم يف ٥٨مني(الفتـاوى الشـرعية يف القضـايا العصـرية:صـاحل العثي
التوحيد وحتكيم الشريعة ، وهي ال ختلو من الشّر كسائر بالد العامل ، بل حىت املدينة النبوية يف عهـد النيب 

   .رمحـــه هللا بعـــد تفجـــري  وقـــالُوجـــد مـــن بعـــض النـــاس شـــرٌّ ، لقـــد حصـــلت الســـرقة وحصـــل الزنا"أ.هــــ
الواجــب علــى طــالب العلــم أن يبينــوا أن هــذا " :لقــاء البــاب املفتوح:ونشــرت يف جريــدة املســلمون)(اخلــرب

وقـال  "أ.هــ.، منهج اخلوارج الذين استباحوا دماء املسـلمني وكّفـوا عـن دمـاء املشركني املنهج منهج خبيث
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ـــــز آل الشـــــيخ مفـــــيت الســـــعودية احل ـــــد العزي ـــــاضمساحـــــة الشـــــيخ عب ـــــدة الري  -هــــــ٨/٨/١٤٢٢-ايل(جري
) : "أما من يشـكك يف هـذا ويشـكك يف مـنهج هـذه الدولـة املباركـة فهـذا إمـا جاهـل أو أن ١٢١٧٥عدد

يف قلبـــه مرضـــاً ، وليحـــذر املســـلم أن ينســـاق وراء مثـــل هـــؤالء فلـــيس وراءهـــم إال الفتنـــة وإثـــارة التنـــازع 
    والشقاق"أ.هـ.

 تكفــرينــتج مــن  :  إخــراج املشــركني مــن جزيــرة العــربالتفجــري حبجــة :   الشــبهة الخامســة 
مدار حرب وجعلها  البالد السعوديةهؤالء حلكام  يفجـرون يف مث خرجـوا يقتلـون النصـارى املسـتأمنني ،  أ

للحــديث بــزعمهم حبجــة إخــراجهم مــن جزيــرة العــرب تطبيقــاً  بــل ويقتلــون جنودهــامســاكن أهــل التوحيــد ، 
نصــوص فهمــوا مــن  فصــاروا كــاخلوارج الــذينشــركني مــن جزيــرة العــرب ، أخرجــوا امل الصــحيح عــن النــيب 

  قولـه انطبق علـيهمفـاألمر باملعروف والنهي عن املنكر أنه اخلروج بالسيف على اجملتمع املسلم ووالته ، 
َوَمْن قَاَتَل َحتَْت رَايَـٍة ، يًَّة َفَماَت َماَت ِميَتًة َجاِهلِ ، َمْن َخَرَج ِمْن الطَّاَعِة َوفَاَرَق اْجلََماَعَة : " فيما روى مسلم

يٍَّة  لَـٌة َجاِهِليَّـٌة  يـَْغَضـُب ِلَعَصـَبٍة َأْو يَـْدُعو ِإَىل َعَصـَبٍة َأْو يـَْنُصـُر َعَصـَبةً : ِعمِّ َوَمـْن َخـَرَج َعلَـى أُمَّـِيت ، فـَُقتِـَل َفِقتـْ
" ، ووصف يَِفي ِلِذي َعْهٍد َعْهَدُه فـََلْيَس ِمينِّ َوَلْسُت ِمْنهُ  يـََتَحاَشى ِمْن ُمْؤِمِنَها َوالَ  َيْضِرُب بـَرََّها َوفَاِجَرَها َوالَ 

: "َأْحــَداُث اَألْســَناِن ُســَفَهاُء اَألْحــَالِم ، يـَُقولُــوَن ِمــْن َخْيـــِر  خلــوارج كمــا يف الصــحيحني َعــْن َعِلــيٌّ ا النــيب 
َرُهْم". يف روايـة البخـاري : "َال ُجيَـاِوُز ِإميَـانـُُهْم َحنَـاِجَرُهْم" ، ويف قـَْوِل اْلَربِيَِّة ، يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن َال ُجيَـاِوُز َحنَـاجِ 

عنـَد مسـلٍم : "يـَْقـَرُءوَن اْلُقـْرآَن َحيِْسـُبوَن أَنـَُّه َهلُـْم َوُهـَو َعلَـْيِهْم" ، ويف لفـٍظ : "يـَُقولُـوَن اْحلَـقَّ  حديث َعلـيٍّ 
ُهْم ـ وَ  َأَشاَر ِإَىل َحْلِقِه ـ ِمْن أَبـَْغِض َخْلِق اهللَِّ ِإلَْيِه" ، ويف حـديث أيب ذٍر عنـد مسـلم بِأَْلِسَنِتِهْم َال َجيُوُز َهَذا ِمنـْ

اخلـوارج وسـوء مـذهبهم وإباحـة قتـاهلم وثـواب مـن  ذم بـاب: "ُهْم َشرُّ اْخلَْلـِق َواْخلَِليَقـِة". قـال اآلجـري يف {
، عصـاة هلل  سـوء وحـديثاً أن اخلـوارج قـوم خيتلـف العلمـاء قـدمياً مل): "١/١٣٦} (الشـريعة:قتلهم أو قتلوه

  ولرســوله  مــر ، وإن أظهــروا األ ، فلــيس ذلــك بنــافع هلــم يف العبــادة ، واجتهــدوا وإن صــّلوا وصــاموا
م قـوم يتـأولون القـرآن علـى مـا يهـوون ذلك بنافع هلم يسلباملعروف والنهي عن املنكر و  ، وميّوهـون  ؛ أل

، وحـذرناهم  ، وحـذرنا اخللفـاء الراشـدون بعـده مـنهم، وحـّذرنا النـيب  وقد حـذرنا هللا  املسلمني. على
، ومـن  الشراة األجناس األرجاس واخلوارج هم .-رمحة هللا تعاىل عليهم–تبعهم بإحسان  ومن الصحابة 

، وخيرجــون علــى األئمــة  قــدمياً وحــديثاً  ، يتوارثــون هــذا املــذهب كــان علــى مــذهبهم مــن ســائر اخلــوارج
) : "ومــا ٥/٢٤٨وقــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة(منهاج الســنة: "أ.هـــ.ويســتحلون قتــل املسلمنيواألمــراء 

ــم شــر قتلـــى حتــت أدمي الســماء خـــري قتيــل مــن قتلــوه يف احلـــديث الــذي رواه أبــو أمامـــة رواه  روي مــن أ
م شـر علـى املسـلمني م مل يكـن أحـد شـراً ، مـن غـريهم  الرتمذي وغريه. أي أ نهم ال علـى املسـلمني مـ فـإ

م، اليهـــود وال النصـــارى  كـــانوا جمتهـــدين يف قتـــل كـــل مســـلم مل يـــوافقهم مســـتحلني لـــدماء املســـلمني  فـــإ
وبيــان  "أ.هــ. وكـانوا متــدينني بـذلك لعظـم جهلهــم وبـدعتهم املضلة، أوالدهـم مكفــرين هلـم  وأمـواهلم وقتـل

   :من أوجه  ضالل هؤالء باالحتجاج باحلديث على قتل معصومي الدماء 
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من عدن أبني إىل ريف وقيل : هي احلجاز ،  فقيل : هيزيرة العرب ، يف املراد جب أهل العلم اختالف -١
ومل يفهـم أحـد  ،فيهـا غـري املسـلم سـتيطان اتفقوا مجيعًا على أنَّ املراد باحلديث النهي عن ا لكنهم. العراق

 قــالاليهــود إىل خيــرب ملــا أجلــى    النــيب ألنمطلقــاً ،  هلــامــنهم مــا فهمــه هــؤالء مــن حتــرمي دخــول الكفــار 
ِإنَّ َعْبـَد اهللَِّ بْـَن ُعَمـَر َخـَرَج ِإَىل َمالِـِه ُهنَـاَك فـَُعـِدَي ، فقـال " الهـم عمـُر أج حـىت، " :"نُِقرُُّكْم َما َأقـَرَُّكْم اهللَُّ 

ُفــِدَعْت يَــَداُه َورِْجــَالُه ، َولَــْيَس لََنــا ُهَنــاَك َعــُدوٌّ  ــَرُهْم ، ُهــْم َعــُدوُّنَا َوتـُْهَمتُـَنــا ، َوقَــْد رَأَيْــُت  َعَلْيــِه ِمــْن اللَّْيــِل فـَ َغيـْ
قَـاَل ملّـا  نَّ ُعَمـَر حـىت إ،  هممجاعـة مـن وكـذلك كـان يف املدينـة يف عهـد عمـر  .رواه البخاريِإْجَالَءُهْم" 

رَُجـٍل يَـدَِّعي اِإلْسـالَم ، قَـْد ُكْنـَت أَنْـَت  اْحلَْمـُد هلِلَِّ الـَِّذي َملْ َجيَْعـْل ِميتَـِيت بِيَـدِ قال البِن عّباٍس : " اجملوسيُّ قتله 
ــا" ــَرُهْم رَِقيًق ــاَن اْلَعبَّــاُس َأْكثـَ ــِة ، وََك ــَر اْلُعُلــوُج بِاْلَمِديَن ُــوَك حتُِبَّــاِن َأْن َتْكثـُ   عمــر  فهــملــو ف. البخــاري اهرو  َوأَب

) : "أمــا ٣٩لقــاء-٢/٣٦٨:العثيمني(لقــاء البــاب املفتــوحشــيخنا املنــع مطلقــاً ملـّـا أقــرهم علــى ذلــك ، قــال 
(ألخــرجن اليهــود والنصــارى مــن جزيــرة العــرب) ، فــاملراد منهــا الســكىن ، وأمــا األجــراء ومــا أشــبه   قولــه

م ليسوا قاطنيني بل سيخرجون"أ.هـ.     ذلك فال يدخلون يف هذا ؛ أل
اآلنفـة : ن خيرب لليهود م قتلهم بعد تأمينهم ، ففي قصة إخراج عمر ال أن احلديث أمٌر بإخراجهم  -٢
 ، ٍل َوغَـْريِ َذلِـَك"فََأْجَالُهْم ُعَمُر َوَأْعطَاُهْم ِقيَمَة َما َكاَن َهلُْم ِمْن الثََّمِر َماًال َوِإبِـًال َوُعُروًضـا ِمـْن َأقْـتَـاٍب َوِحبَـا"

مـن إعطـائهم قيمـة  ففيه عدم جواز ظلم من أخرج منهم ، بل جيب أن يوىف هلم حبقوقهم كما فعل عمـر 
كان هلـم مـن الطعـام واملـال ، فـأين هـؤالء ممـن يفتتئتـون علـى الواليـة ويقتلـون املسـتأمنني الـذين حـرم هللا   ما

  دماءهم وأمواهلم.
أن قتل هؤالء هو من أعظم اخليانة اليت حرمها ، ألن هؤالء إما أن يكونوا معاهدين ، وإما أن يكونوا  -٣

َمْن قـََتَل ُمَعاَهًدا َملْ يَـِرْح رَاِئَحـَة اْجلَنَّـِة ، َوِإنَّ ِرَحيَهـا ُتوَجـُد " : قَالَ   النَِّيبُّ البخاري َعْن  ىرو  وقدمستأمنني ، 
،  ه عهـد مـع املسـلمنيـواملراد به من لـ: " )١٢/٢٥٩قال ابن حجر(فتح الباري: ".ِمْن َمِسريَِة َأْربَِعَني َعاًما

: "َوِذمَّـُة  ـ قَـاَل روى الشـيخان و  هــ.."أأو أمـان مـن مسـلم، سـواء كـان بعقـد جزيـة أو هدنـة مـن سـلطان 
َعَلْيِه َلْعَنُة اهللَِّ َواْلَمالَِئَكـِة وَ  َا َأْدنَاُهْم ، َفَمْن َأْخَفَر ُمْسِلًما فـَ النَّـاِس َأْمجَِعـَني َال يـُْقبَـُل اْلُمْسِلِمَني َواِحَدٌة َيْسَعى ِ

َـ:"  قولهاحلاكم وابن حبان  صححو ، " ِمْنُه َصْرٌف َوَال َعْدلٌ   نَـا، فَأَ  مثََّ قـَتَـلَـهُ  َعلَـى َدِمـهِ  َن رَُجـالً ٍل أمَّـُجـا رَ أميُّ
ـَرَة َعـْن النَّـِيبِّ اِفرًا". وُل َكـتُـاملَقْ  ِمن القاِتِل َبِريٌء ، َوإْن َكـانَ  قَـاَل : "اِإلميَـاُن  ويف سـنن أيب داود َعـْن َأِيب ُهَريـْ

ـــْؤِمٌن" ،  ـــُك ُم ـــَك َال يـَْفِت والفتـــك أن يُقتـــل َمـــن لـــه أمـــان ": ) ١١/٤٥(شـــرح الســـنة:لبغويقـــال اقـَيَّـــَد اْلَفْت
) عــن قتــل املســتأمنني يف عثيمــني (كمـا يف خطبــة خبــط يــدهالوقــال فضــيلة شــيخنا العالمــة حممــد  ."أ.هــفجأة

" ومعىن احلديث أن اإلنسان إذا أمـن إنسـاناً وجعلـه يف عهـده  ) :َأْخَفَر ُمْسِلًماَمْن وذكر (البالد السعودية 
ـذا ، فإ الــذي أعطـي األمـان مـن مسـلم ، فعليـه لعنـة هللا ن ذمته ذمة للمسلمني مجيعاً مـن أخفرهـا وغـدر 

  "أ.هـ.واملالئكة والناس أمجعني



 ٤١

أن الشريعة مل ختاطب مبسائل العهود والعقود آحاد الناس ، بل املخاطب فيها هم والة األمـور الـذين  -٤
 يف أيــديهم إقامــة الــدين واحلــل والعقــد ، وقــد قــدمنا مــا روى أوجــب هللا طــاعتهم علــى الرعيــة ، وجعــل هللا

َقــاَل : "َوقَــْد رَأَْيــُت ِإْجَالَءُهــْم" ، ففــي  البخــاري يف قصــِة إجــالِء اليهــوِد مــن خيــرب قَــاَل : قَــاَم ُعَمــُر َخِطيًبــا فـَ
 بــاب روى البخــاري يفاحلــديث أن الــذي بيــده إخــراجهم هــو مــن بيــده العهــد ونقضــه ، وهــو ويل األمــر. و 

مَِّة َوَال ُيْستَـَرقُّوَن]   : ُأوِصي اْخلَِليَفـَة ِمـْن بـَْعـِدْي ِبِذمَّـِة اهللَِّ َوِذمَّـِة َرُسـوِلِه  قَاَل ُعَمـُر : [يـَُقاَتُل َعْن َأْهِل الذِّ
ابـن قدامـة طَـاقَِتِهْم" ، وقـد تقـدم قـول َأْن َال ُيَكلَُّفـوا فـَـْوَق َأْن يُوَىف َهلُْم ِبَعْهِدِهْم ، َوَأْن يـَُقاَتَل ِمْن َورَاِئِهْم ، وَ 

م غري اإلمام أو نائبه مل يصح١٠/٥٠٩املقدسي(املغين: القيم(أحكـام أهـل  وقول ابن  "أ.هـ.) : "فان هاد
) ١٤/٢٩٩العيـين (عمـدة القـاري:وقـال  "أ.هــ.اإلمـام أو نائبه والذمـة ال يعقـدها إالَّ ) : "٣/١٤٤١الذمة:

ـــــرة : "فـــــ ـــــه إن كـــــان مصـــــلحة يف دخـــــول املشـــــرك للجزي ـــــه في ـــــه أذن اإلمـــــام أو نائب إن اســـــتأذن يف دخول
حـارب وسـامل ،  ) : "فـإن النـيب ٩/١٦٨(الـدرر السـنية :علمـاء الـدعوة بعض ولذا قال  للمسلمني"أ.هـ.

احلديبيــة ، وهــادن اليهــود وعاملهـــم علــى خيــرب ، وصــاحل نصــارى جنــران ، وكــذلك  وصــاحل قريشــاً صــلح 
عده ، وال جيوز االعرتاض على ويل األمر يف شـيء مـن ذلـك ؛ ألنـه نائـب املسـلمني اخللفاء الراشدون من ب

 ، والناظر يف مصاحلهم"أ.هـ.
، فيقال قد قرر العلمـاء أن  استوطنت األفئدة الغاويةعهد بسبب شبهة أنه ال يصح هلؤالء  والو زعم -٥

ال قـأنـه أمـان فإنـه حيـرم التعـرض لـه :  أو فهـماملسلمني بأمان أو بشبهة أمان  الكافر احلريب إذا دخل بالد
وقــال  ) : "كــلُّ شــيء يــرى العلــج أَنــه أمــاٌن فهــو أمان"أ.هـــ.٣٣٤اإلمــام أمحــد بــن حنبل(مســائل أيب داود:

) : "جاءت السنة بأن كل ما َفِهَم الكافُر أنـه أمـان ، كـان أمانـاً ، ٦٤شيخ اإلسالم ابن تيمية(بيان الدليل:
  ،وسيأيت تفصيل هذه النقطة يف الشبهة التالية.يقصد َخْدعه"أ.هـ.  لئال يكون خمدوعاً ، وإن مل

   بعــض اجلهلــة الضــالل قــد جلـّـوا بتربيــر قتــل املعاهــدين يف الــبالد الســعودية  :الشــبهة السادســة
  احتجاجاً بقصة كعب بن األشرف ، وهذا جهل يف الشريعة وسوء قصد يف النية ؛ من وجهني :

طابقة ما قالوه احلقيقة فـإن إبـرام العهـود ونقضـها وإقامـة احلـدود والتعزيـرات : إنه فرض م (الوجه األول)
) : "وال ١٣/١٥٧(املغـين:ليست هلم وآلحاد النـاس ، وإمنـا هـي مـن صـالحيات اإلمـام ، قـال ابـن قدامـة 

ألنـه جيـوز عقد اهلدنة وال الذمـة إال مـن اإلمـام أو نائبـه ؛ ألنـه عقـد مـع مجلـة الكفـار ولـيس ذلـك لغـريه ، و 
يتعلــق بنظــر اإلمــام ومــا يــراه مــن املصــلحة علــى مــا قــدمناه ، وألن جتــويزه مــن غــري اإلمــام يتضــمن تعطيــل 

ابــــن القيم(أحكــــام أهــــل قــــال اجلهــــاد بالكليــــة أو إىل تلــــك الناحيــــة ، وفيــــه افتيــــات علــــى اإلمام"أ.هـــــ. و 
ن ـال يشـرتط علـى املستأمـ، و  ، ويعقـده كـل مسـلم فإنَّ األمان جيوز عقده لكل كافر) : "٣/١٤٤١الذمة:

عاهـد كفـار مكـة يف  "أ.هـ. ولـذا قـدمنا أن النـيب اإلمام أو نائبه ، والذمة ال يعقدها إالَّ  شيء من الشروط
{بَـاب الشُّـُروِط ِيف اجلَِْهـاِد َواْلُمَصـاَحلَِة َمـَع البخـاري يف لذلك ، وبـوب عليـه  احلديبية مع كراهة الصحابة 

ــُروِط}َأْهــِل اْحلَــْرِب وَِكتَ  َنــُه  ابَــِة الشُّ ، َوبـَــوَّب َعِلْيــه ابــن حبــان {ِذْكــُر َمــا ُيْســَتَحبُّ ِلِإلَمــاِم اْســِتْعَماُل املَُهاَدنَــُة بـَيـْ



 ٤٢

َهِقــيُّ {بَــاب  ُهْم} ، َوبـَــوََّب َعَلْيــه البَـيـْ ى َأْن اهلُْدنَــِة َعَلــَوبـَــْنيَ َأْعــَداِء ِهللا ِإَذا رََأى بِاملُْســِلِمْنيَ َضــَعًفا يـَْعَجــُزْوَن َعــنـْ
} ، وبسبب هذا العهد مل يتعرض مسلٌم لكافر يف مدة العهد  يـَُردَّ اِإلَماُم َمْن َجاَء بـََلَدُه ُمْسِلًما ِمْن املُْشرِِكْنيَ

البخـاري علـى قصـة الرمـاة يف أحـد :  يف تبويبوكذا  لنقضهم العهد ففتح مكة.  حىت أعلن ذلك النيب 
  َواالْخِتَالِف ِيف اْحلَْرِب َوُعُقوبَِة َمْن َعَصى ِإَماَمُه}. {بَاب َما ُيْكَرُه ِمْن التـََّنازُعِ 

م ، خبـالف كعـب  : أن هؤالء املعاهـدين أو املسـتأمنني مل  (الوجه الثاين) يـأتوا مبـا يـنقض عهـدهم أو أمـا
جــ وخلــع األمــان وذهابــه ملكــة ينصــر املشــركني فصــار حربيــاً  اء النــيب ـبــن األشــرف الــذي نقــض العهــد 

،  وهلذا تنبه احلافظ أبو داود السجستاين ـ رمحه هللا ـ يف "سننه" فبوَّب يف كتـاب " اجلهـاد" بابـاً {ِيف  بذلك
ِــْم} فــذكر فيــه : حــديث قصــة قتــل كعــب بــن األشــرف ، مث عقَّبــه حبــديث  اْلَعــُدوِّ يـُــْؤَتى َعَلــى ِغــرٍَّة َويـَُتَشــبَُّه ِ

: خـرب ) : "(ال يفتـك مـؤمن)٣/١٨٦القـدير:(فيض قـال املنـاويُمـْؤِمٌن" ،  "اِإلميَاُن قـَيَّـَد اْلَفْتـَك ، َال يـَْفتِـكُ 
ي ، وما روي من الفتك بكعب بن األشرف وابـن أيب  مبعىن النهي ألنه متضمن للمكر واخلديعة ، أو هو 
حقيق وغريمها : فكان قبل النهي ، أو هـي وقـائع خمصوصـة بـأمر مسـاوي ملـا يف املفتـوكني مـن الغـدر وسـب 

تبـل غرتـه فتهلكـه جهـارًا ، اإلسال م وأهله ، قال الزخمشـري : (الفـرق بـني الفتـك والغيلـة : أن الفتـك أن 
فأهــل احلــديث  والغيلــة أن تكــتمن لــه يف حمــل فتقتلــه خفيــة) ، وظــاهٌر أن املــراد يف احلــديث مهــا معا"أ.هـــ. 

، وهلذا بـوَّب البخـاري ـ   وعلماؤه ذكروا حديث كعب بن األشرف يف كتاب اجلهاد ، ويف قتال أهل احلرب
  بَاب اْلَفْتِك بَِأْهِل اْحلَْرِب} :كما تقدم ـ على حديث كعب بن األشرف هذا فقال : {

(قولـه بـاب الفتـك بأهـل احلـرب) : "وإمنـا فتكـوا بـه ؛ ) : "٦/١٨٥قال احلافظ ابن حجر(فتح البـاري: *
حـد ممـن توجـه إليـه تـأمٌني لـه بالتصـريح ، اه ، ومل يقع ألـوهج ألنه نقض العهد ، وأعان على حرب النيب 

قـد ": ) ١١/٤٥(شـرح السـنة:قال البغوي رمحه هللاوإمنا أومهوه ذلك وآنسوه حىت متكنوا من قتله"أ.هـ. و 
، فأبعــد هللا  إىل أن قتــل كعــب بــن األشــرف كــان غــدراً وفتكــاً  وزلَّ عــن احلــق ذهــب بعــُض َمــن ضــلَّ يف رأيــه

ي ، بل قـد رو  ، والتبس عليه طريق الصواب ، ذهب عليه معىن احلديث قائلوقبَّح رأيُه من  ، هذا القائل
  اإلميان (:  أنه قال عن النيب   عن أيب هريرة
 كعــب بــن األشــرف ممــن عاهــد . والفتــك أن يُقتــل َمــن لــه أمــان فجــأة. وكــان)فتــُك مــؤمنٌ ي قيَّــَد الفتــَك، ال

، وجــاء  ، وحلــق مبكــة ونقــض العهــد ،  خلــع األمــان، مث هـوال يقاتلــ أن ال يعــني عليــه أحــدَا◌ً  رســوَل هللا 
   ."أ.هـفاستحقَّ القتل لذلك، أشعاره ويسبه  يهجوه يف ُمعلناً معاداة النيب 

وقال الشيخ العالمة صـاحل الفـوزان رداً علـى مـن احـتج بقصـة ابـن األشـرف علـى اغتيـال املعاهـدين أو  *
) :"ليس يف قصة كعب بن األشـرف ١٥٧النوازل املدهلمة:املستأمنني يف البالد السعودية(فتاوى األئمة يف 

وهـو ويلُّ األمـر ، وكعـب  دليل على جواز االغتيـاالت ؛ فـإن قتـل كعـب بـن األشـرف كـان بـأمر الرسـول 
من رعيته مبوجب العهد ، وقد حصلت منه خيانـة للعهـد ، اقتضـت جـواز قتلـه َكفًّـا لشـره عـن املسـلمني ، 

د النـــاس ، أو بتصـــرف مجاعـــة مـــنهم دون ويل األمـــر ، كمـــا هـــو حــــال ومل يكـــن قتلـــه بتصـــرف مـــن آحـــا



 ٤٣

االغتيـاالت املعروفــة اليــوم يف الســاحة ؛ فــإن هــذه فوضــى ال يقرهـا اإلســالم ، ملــا يرتتــب عليهــا مــن املضــار 
  العظيمة يف حقِّ اإلسالم واملسلمني"أ.هـ.

الســياح والــزوار يف الــبالد  الشــيخ عبــدالعزيز بــن بــاز عــن حكــم االعتــداء علــى األجانــبوقــال مساحــة  *
 كــانوا، ســواء   ، االعتــداء ال جيــوز علــى أي أحــد : هــذا ال جيــوز) : "٨/٢٣٩(جممــوع الفتــاوى  اإلســالمية

ــم مســتأمنون أو عمــاالً  ســياحاً  تناصــح الدولــة  ولكــن،  ، فــال جيــوز االعتــداء علــيهم ، دخلــوا باألمــان ؛ أل
أفراد الناس فليس هلم أن يقتلوهم أو  أما،  داء عليهم فال جيوز، أما االعت حىت متنعهم مما ال ينبغي إظهاره

؛ ألن التعدي عليهم تعد على أناس قد  إىل والة األمور األمر، بل عليهم أن يرفعوا  يضربوهم أو يؤذوهم
، ولكـن يرفـع أمـرهم إىل مـن يسـتطيع منـع دخـوهلم أو مـنعهم مـن  علـيهم التعـديدخلوا باألمـان فـال جيـوز 

م إىل اإلســـالم أو إىل تـــرك املنكـــر إن   أمـــا. الظـــاهرر ذلـــك املنكـــ مســـلمني فهـــذا  كـــانوانصـــيحتهم ودعـــو
هللا وسلم علـى نبينـا  وصلىإال باهلل.  قوة، وال حول وال  ، وهللا املستعان ، وتعمه األدلة الشرعية مطلوب

  "أ.هـ.حممد، وآله وصحبه
: نشـر يف جريـدة  هــ١٤١٧صفر ب املفتوح يف لقاء الباوقال فضيلة شيخنا العالمة حممد بن عثيمني ( *

ِذمَّـــُة قـــال : " ... وال خيفـــى علينـــا أيضـــاً أنـــه " :) عـــن قتـــل املســـتأمنني يف الـــبالد الســـعودية املســـلمون
َعَلْيـِه َلْعنَـُة اهللَِّ َواْلَمالَِئَكـ َا َأْدنَـاُهْم ، َفَمـْن َأْخَفـَر ُمْسـِلًما فـَ ِة َوالنَّـاِس َأْمجَِعـَني" ، وال اْلُمْسِلِمَني َواِحَدٌة َيْسَعى ِ

خيفـى علينــا أن االئتمــان أو التــأمني واإلجــارة يكــون حـّىت مــن واحــٍد مــن املســلمني ، وإن مل يكــن ويل أمــٍر ، 
" ، فكيـف إذا كـان األمـان مـن والة : " َقْد َأَجْرنَا َمْن َأَجـْرِت يَـا ُأمَّ َهـاِنئٍ  حّىت ولو كان امرأة ، قال النيب 

هــذا عــني احملــادة هلل ورســوله ، وعــني املشــاّقة هلل ورســوله ، ثالثــاً : لــو قــدرنا علــى أســوأ تقــدير أن األمـور؟! ف
الدولــة الــيت ينتمــي إليهــا هــؤالء الــذين قتلــوا دولــة معاديــة لإلســالم فمــا ذنــب هــؤالء ؟ هــؤالء الــذين جــاؤوا 

  بأمر حكومتهم ، قد يكون بعضهم جاؤوا عن كره وال يريد االعتداء"أ.هـ.
م وتــأمينهم بــزعمهم  تنــزًال ، فإنــه ال  : لوجــه الثالــث)(ا أن هــؤالء لــو فــرض أنــه ال جيــوز لإلمــام معاهــد

ينطبق عليهم حالة كعب بن األشرف ألن قصة كعب واقعة عني تنزل على أهل الذمة الـذين جتـري علـيهم 
م أهـل احلـرب ، أحكام أهل اإلسالم باالتفاق فإلمام قتل من نقض عهده منهم أو أحدث فيكون يف حكـ

أمــا هــؤالء فهــم إمــا معاهــدون أو مســتأمنون ال جتــري علــيهم أحكــام اإلســالم ، ولــذا فتحــرمي  الغــدر حكــم 
أمنــه حمكــم فــيهم علــى األصــل ، وبأقــل األحــوال فلهــم شــبهة األمــان ، ملــا علــم مــن أن الكــافر احلــريب إذا 

يف نصـوص الوعيـد يف الغـدر وخفـر املسلمون أو فهم ذلـك مـنهم ال حيـل ألحـد أن يتعـرض لـه لـئال يـدخل 
َـ:" كما يف قوله   الذمم وُل  تُـاملَقْ  ِمـن القاتِـِل بَـِريٌء ، َوإْن َكـانَ  نَـا، فَأَ  مثََّ قـَتَـلَـهُ  َعلَـى َدِمـهِ  َن رَُجـالً ٍل أمَّـُجـا رَ أميُّ
ــُة ا احلــاكم وابــن حبــان هصــحح اِفرًا"َكــ ــِه َلْعَن َعَلْي ــَر ُمْســِلًما فـَ ــْن َأْخَف ــِة َوالنَّــاِس ، وحــديث : "َفَم هللَِّ َواْلَمالَِئَك

، وقد قّرر ذلك أهل العلم يف مـن هلـم شـبهة أمـان أو الشيخان  رواه "َأْمجَِعَني َال يـُْقَبُل ِمْنُه َصْرٌف َوَال َعْدلٌ 
  فهم األمان :



 ٤٤

) : "قلــت ألمحــد : الرجــل حيمــل علــى ٣٣٣قــال أبــو داود (مســائل اإلمــام أمحــد بــن حنبــل أليب داود: *
، فيصيح ِبه بالرومية : قف أو ألق سالحك ؟ قال : هذا أمـان ، قلـت : فـإن العلـج علـم أنّـه لـيس العلِج 

لـه مْنـه َمْنَجــا ؟ فقـال : هــذا أمـاٌن ، قلــت : فـإن قــال لـه : ذهبــَت أو حنـو ذلــك ، يريـد يرعبــه ؟ قـال : كــلُّ 
  شيء يرى العلج أَنه أماٌن فهو أمان"أ.هـ.

) : "وسـئل مالـك عـن اإلشـارة باألمـان : أهـي مبنزلـة الكـالم ؟ ١٤/٨٤وقـال ابـن عبـد الرب(االسـتذكار: *
فقال نعم ، وإين أرى أن يتقدم إىل اجليوش : أن ال تقتلوا أحـدًا أشـاروا إليـه باألمـان ؛ ألن اإلشـارة عنـدي 
. مبنزلــة الكــالم ، وإنــه بلغــين أن عبــد هللا بــن عبــاس قــال : مــا خــرت قــوم بالعهــد إال ســلط هللا علــيهم العــدو

[وقــال أبــو عمــر] : إذا كــان دم احلــريب الكــافر حيــرم باألمــان ، فمــا ظنــك بــاملؤمن الــذي يصــبح وميســي يف 
  : ( اإلميان قيد الفتك ال يفتك مؤمن)"أ.هـ.   ذمة هللا! كيف ترى يف الغدر به والقتل ، وقد قال 

ـــن قدامـــة فـــيمن عقـــد العهـــد دون إذن اإلمـــام(املغين: وقـــال*  دخـــل بعضـــهم دار ) : "وإن ١٣/١٥٧اب
ذا الصلح كان آمنا ؛ ألنـه دخـل معتقـدًا لألمـان ، ويـرد إىل دار احلـرب وال يقـر يف دار اإلسـالم  اإلسالم 

  "أ.هـ.ألن األمان مل يصح
) وذكــر قتــل كعــب بــن األشــرف كــان جملــرد ٣/٧٦٨الصــارم املســلول:( وقــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة *

سه : "ولو كان كعب مبنزلة كافٍر حمـارٍب فقـط مل جيـز قتلـه إذا َأّمـنهم  ومل يتعد لغريه من بين جن سب النيب 
كما تقدم ؛ ألن احلريب إذا قُلَت له أو َعِملَت معه ما يعتقد أنه أماٌن صار له أماٌن ، وكـذلك كـُل مـن جيـوز 

حيسبــه ) : "وشبهة األمان كحقيقته ، فـإن مـن تكلـم بكـالم ٢/٣٣وقال أيضاً(الصارم املسلول: أمانه"أ.هـ.
) : ٦/١٩الكافر أمانـاً كـان يف حقـه أمانـاً ، وإن مل يقصـده املسـلم "أ.هــ. وقـال رمحـه هللا(الفتـاوى الكـربى:

ـــئال يكـــون خمـــدوعاً ، وإن مل يقصـــد  ـــاً ، ل ـــه أمـــان ، كـــان أمان ـــَم الكـــافُر أن ـــا َفِه ـــأن كـــل م "جـــاءت الســـنة ب
  َخْدعه"أ.هـ. 

 قــد قــدمنا الــرد عليهــا  : شــرتط لــه قــدرةأن جهــاد الــدفع ال يشــبهة  :  بعةالشــبهة الســا
  ).  ٦يف فصل شروط اجلهاد ص (وده مفصًال يف التنبيه األول بقي

 قد قدمنا الرد على  : أن ترك نصرة املسلمني هو ترك للجهاد الواجب  :  ثامنةالشبهة ال
يــه املســلم إذا أن وجــوب نصــرة املســلم ألخالقيــد الثــاين والثالــث مــن التنبيــه األول مــن هــذا اإلطــالق يف  

، أو بعـدم أرادة الـدين بالقتـال ، أو يثـاق امل ، أو وجـود عجـزٍ ال اعتدي عليه ليست مطلقة بل مقيـدة بعـدم
  ).١١االختالف يف العهود (ص

  
  في ميزان العلم مثال معا على الجهاد البدعي:  تاسعاً 

يعاً َوَال تَـ يقول هللا تعاىل  َفرَُّقوْا َواذُْكُروْا نِْعَمَت اهللِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنـُتْم َأْعـَداء فَـأَلََّف بـَـْنيَ َواْعَتِصُموْا ِحبَْبِل اهللِّ مجَِ
َأْن تـَْعبُـُدوُه َوال : :"ِإنَّ اهللََّ يـَْرَضى َلُكْم   ، ويف مسلم ومسند أمحد قال اقـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانً 



 ٤٥

ــــِه َشــــْيًئا ، َوَأنْ  يًعــــا َوَال تـََفرَّقُــــوا ُتْشــــرُِكوا ِب ــــِل اهللَِّ مجَِ ُ َأْمــــرَُكْم ،  تـَْعَتِصــــُموا ِحبَْب " ، َوَأْن تـَُناِصــــُحوا َمــــْن َوالَُّه اهللَّ
ْلَيْصـِربْ َعَلْيـِه فَِإنـَُّه لَـْيَس َأَحـٌد ِمـْن النَّـاِس َخـَرَج ِمـْن السُّـْلطَاِن   وللشيخني قال ـ :" َمْن َكرَِه ِمْن َأِمريِِه َشْيًئا فـَ

ًرا َفَماَت َعَلْيِه ِإالَّ ويف روايٍة اجلماعِة ـ   "بَايـََعنَـا النَّـِيبُّ  : عـن ُعبَـاَدَة قَـالَ  وهلما أيضاً  . َماَت ِميَتًة َجاِهِليًَّة"ِشبـْ
َنــا ، َوَأْن الَ  ــَرًة َعَليـْ ــْمِع َوالطَّاَعــِة ِيف َمْنَشــِطَنا َوَمْكَرِهَنــا َوُعْســرِنَا َوُيْســرِنَا َوأَثـَ نـَُنــازَِع اَألْمــَر َأْهَلــُه ِإالَّ َأْن  َعَلــى السَّ

يـٌع َعلَـى  : قـال َعـْن َعْرَفَجـَة سـلم ومل،  تـََرْوا ُكْفًرا بـََواًحا ِعْندَُكْم ِمْن اهللَِّ ِفيِه بـُْرَهاٌن" "َمـْن أَتَـاُكْم َوَأْمـرُُكْم مجَِ
:"ِإنـَُّه ُيْسـتَـْعَمُل   َعـْن ُأمِّ َسـَلَمَة قَـالَ  ولـهْم فَـاقْـتُـُلوُه" ، رَُجٍل َواِحٍد يُرِيُد َأْن َيُشقَّ َعَصاُكْم َأْو يـَُفرَِّق َمجَـاَعَتكُ 

َقـْد َسـِلَم ، َوَلِكـْن َمـنْ  َقـْد بَـِرَئ ، َوَمـْن أَْنَكـَر فـَ  َرِضـَي َوتَـاَبَع ، َعَلْيُكْم أَُمَراُء فـَتَـْعرُِفوَن َوتـُْنِكـُروَن ، َفَمـْن َكـرَِه فـَ
َأفَـَال نـَُنابِـُذُهْم ِعْنـَد َذلِـَك "َعْوَف ْبَن َماِلٍك وله عن نـَُقاتُِلُهْم ؟ قَاَل :"َال َما َصلَّْوا" ، قَاُلوا : يَا َرُسوَل اهللَِّ َأَال 

ـَرآ  ُه يَـْأِيت َشـْيًئا ِمـنْ ؟ قَاَل :"َال َما َأقَاُموا ِفيُكْم الصََّالَة ، َال َما َأقَاُموا ِفيُكْم الصََّالَة. َأَال َمْن َوِيلَ َعَلْيِه َواٍل فـَ
ْلَيْكــَرْه َمــا يَــْأِيت ِمــْن َمْعِصــَيِة اهللَِّ َوَال يَـ   : قَــالَ  َوائِــٍل احلَْْضــَرِميِّ ولــه عــن  .ْنــزَِعنَّ يَــًدا ِمــْن طَاَعــٍة"َمْعِصــَيِة اهللَِّ فـَ

ْلــُتْم" ،  ُلــوا َوَعَلــْيُكْم َمــا محُِّ َــا َعَلــْيِهْم َمــا محُِّ ْســَمُع َوُتِطيــُع ِلَألِمــِري َوِإْن :"تَ ولــه عــن حذيفــة "اْمسَُعــوا َوَأِطيُعــوا فَِإمنَّ
ِـنَّ : بِاْجلََماَعـِة ، َوبِالسَّـْمِع  يقـول و ،  ُضِرَب َظْهُرَك َوُأِخَذ َماُلَك فَاْمسَْع َوَأِطْع" ُ َأَمـَرِين ِ :"آُمـرُُكْم ِخبَْمـٍس اهللَّ

َقـَة اِإلْسـالِم َوالطَّاَعِة ، َواهلِْْجَرِة ، َواجلَِْهاِد ِيف َسِبيِل اهللَِّ ، فَِإنَُّه مَ  َقـْد َخلَـَع رِبـْ ْن َخَرَج ِمـْن اْجلََماَعـِة ِقيـَد ِشـْربٍ فـَ
ِبَدْعَوى اْجلَاِهِليَّـِة فـَُهـَو ِمـْن ُجثَـا َجَهـنََّم ، َصـاَم َوَصـلَّى َوَزَعـَم أَنـَُّه ُمْسـِلٌم ، ِمْن ُعُنِقِه ِإَىل َأْن يـَْرِجَع ، َوَمْن َدَعا 

 هـذا مـن النـيب و أمحد والرتمـذي. رواه اُهْم اْلُمْسِلِمَني اْلُمْؤِمِنَني ِعَباَد اهللَِّ َعزَّ َوَجلَّ" ْدُعوا اْلُمْسِلِمَني ِمبَا َمسَّ 
بيــــــان لفضــــــل اإلمامــــــة وعظــــــم حرمتهــــــا عنــــــد هللا ورســــــوله ، قــــــال شــــــيخ اإلســــــالم ابــــــن تيميــــــة رمحــــــه 

ام ـين ، بــل ال قيــ"جيــب أن يعــرف أن واليــة أمــر النــاس مــن أعظــم واجبــات الــد ) :٢٨/٣٩٠هللا(الفتــاوى:
ــا  ــا إىل هللا ، فــإن التقــرب إليــه فيهــا  …للــدين وال للــدنيا إال بــه  فالواجــب اختــاذ اإلمــارة قربــة يتقــرب 

علـى  فـانظر أيهـا المنصـف حـرص النبـي الكـريم  ثـمالقربات"أ.هــ. بطاعته وطاعة رسوله من أفضـل 

من ظلـم وجـور دون الـوالة مـن ا حصـل مـن وتسكني الناس بالسمع والطاعة ولـزوم اجلماعـة مهمـ حفظ ا
ميف الوقت الذي أمر جبهاد من فـارقوا اجلماعـة أشـد اجملاهـدة مـع ، الكفر  كمـا عـنهم    حـىت قـال  عبـاد

ـْوٌم َحتِْقـُروَن َصـالَتُكْم َمـَع َصـَالِِْم يـَْقـَرُءوَن الْ  :يف الصحيح  َهـا ـ قـَ ُقـْرآَن ال "َخيُْرُج ِيف َهِذِه األُمَِّة ـ َوَملْ يـَُقـْل ِمنـْ
ــ ــْهِم ِمــْن الرَِّميَّــِة" ، وقال:"َســَيْخُرُج قـَ يِن ُمــُروَق السَّ ْوٌم ِيف آِخــِر ُجيَــاِوُز ُحُلــوقـَُهْم َأْو َحَنــاِجَرُهْم َميُْرقُــوَن ِمــْن الــدِّ

اِوُز ِإميَـانـُُهْم َحنَـاِجَرُهْم َميُْرقُـوَن ِمـْن الزََّماِن َأْحَداُث اَألْسَناِن ُسَفَهاُء اَألْحالِم يـَُقوُلوَن ِمْن َخْريِ قـَْوِل اْلَربِيَِّة ال ُجيَـ
ــْتِلِهْم َأْجــرً  ــِإنَّ ِيف قـَ ــاقْـتُـُلوُهْم َف ــوُهْم َف ــا َلِقيُتُم َنَم ــْن الرَِّميَّــِة ، فَأَيـْ ــْهُم ِم ــا َميْــُرُق السَّ يِن َكَم ــدِّ ــْوَم ال ــتَـَلُهْم يـَ ــْن قـَ ا ِلَم

ــِة" ، وقــال : ــ اْلِقَياَم يِن َكَم ــِق "َخيُْرُجــوَن ِمــْن الــدِّ ــْن الرَِّميَّــِة مثَُّ َال يـَُعــوُدوَن ِفيــِه ، ُهــْم َشــرُّ اْخلَْل ــْهُم ِم ا َخيْــُرُج السَّ
) : "وهلــذا اتفــق أئمــة اإلســالم ٢٨/٤٧٠ولــذا يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة(جمموع الفتــاوى:َواْخلَِليَقــِة". 

ا ذنـوب وبـ ا أ ذلك مضـت سـنة رسـول هللا على أن هذه البدع املغلظة شر من الذنوب اليت يعتقد أصحا
  حيــث أمــر بقتــال اخلــوارج عــن الســنة ، وأمــر بالصــرب علــى جــور األئمــة وظلمهــم والصــالة خلفهــم مــع
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ــى عــن لعنتــه ،  م ، وشــهد لــبعض املصــرين مــن أصــحابه علــى بعــض الــذنوب أنــه حيــب هللا ورســوله و ذنــو
ــم ميرقــون مــ م وورعهــم أ ن اإلســالم كمــا ميــرق الســهم مــن وأخــرب عــن ذي اخلويصــرة وأصــحابه مــع عبــاد

دِ والرمية"أ.هــ.  ـ ـا مقومـاُت اجلماعـِة  عظيمـينِ  بـأمرينِ  نـنعمُ  نحُن فـي هـِذه الب  هلُمـا ال يوجـدُ حتققـْت 
رٌ  يقـوُل ،  النبـوةِ  علـى منهـاجِ  قائمـةٍ  علميـةٍ  شـرعيةٍ  بواليـةٍ  مرتبطـةٌ  سـلفيةٌ  شرعيةٌ  واليةٌ ف:   اليومَ  يف العاملِ  نظيـْ

سـنِة إحــدى ومخسـَني وثالمثائــٍة بعـَد األلــِف  ِيف حــجِ  يف يـومِ  رمحــه هللاُ  العزيـزِ  عبــدُ  امللـكُ  دِ هـذه الــبال مؤسـسُ 
، هِ رسـولِ  وسـنةِ  هللاِ  كتـابَ   ا نتبـعُ نَـعلـى دينِ  حمـافظونَ  أننا سلفيونَ  واحلقيقةُ ،  هابيةٌ و  إننا : (يقولونَ ) ١٣٥١(

"أ.هـ. فهِذه من أعظـِم مفـاخِر هـذه الـبالِد أن حكاَمهـا هرسولِ  وسنةُ  هللاِ  إال كتابُ  املسلمنيَ  بيننا وبنيَ  وليسَ 
يتشـــرفوَن بانتمـــاِئهم ملـــنهِج الســـلِف الصـــاِحل ، ويعلـــُن أوُهلـــم وآخـــُرهم متســـَكهم بالـــدعوِة اإلصـــالحيِة الـــيت 

علمـاء هـذه الـبالد مـن لـدن اإلمـام حممـد ولذا فشعار  جددْت منهَج السلِف الصاِحل يف العصوِر املتأخرِة ،
الســلفيني مــع األئمــة أبــراراً كــانوا أم فجــاراً مــن لــدن أهــل الســنة الوهــاب إىل يومنــا هــذا هــو شــعار  بــن عبــد

خ اإلســالم حممــد بــن عبــد الوهــاب إىل ـالصــحابة مــروراً باإلمــام أمحــد وشــيخ اإلســالم أمحــد بــن تيميــة مث شيــ
ل األهــواء والبــدع ، وقتنــا هــذا هــو شــعار الســمع والطاعــة واجلماعــة مــع النصــيحة يفــارقون بــذلك مجيــع أهــ

ا النيب  اليتتطبيقاً هلذه النصوص  وهو املعصوم الذي ال ينطق عن اهلوى وحث عليها مهما بلـغ ،  أمر 
فمـن هـذه املواقـف  التغري والفساد يف الراعي والرعية ما دام أمر الصالة قائم والكفر البـواح غـري ظـاهر ، 

ولال: (مــع هــذا الشــعار الســلفي يف تطبيــق  العمليــة ــ حــني جــاء إىل ابــن   بــن عمــر ا: موقــف  )موقــف ا
:"َمـْن َخلَـَع يَـًدا ِمـْن  مطيع يف زمان فتنة احلرة وقد أضمر اخلروج على يزيد بن معاوية فحدثه بقول النيب 

َعـٌة َمـ َة لَـُه ، َوَمـْن َمـاَت َولَـْيَس ِيف ُعُنِقـِه بـَيـْ . رواه مسـلم  اَت ِميتَـًة َجاِهِليَّـًة"طَاَعٍة َلِقَي اهللََّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َال ُحجَّ
يصـلون خلـف احلجــاج علـى ظلمـه وجـوره ، بـل قـد روى   مـن الصـحابة م وغـريهوأنـس وكان ابن عمر 

م ملا شكوا إىل أنس ما يلقون من احلجاج ، قال : "البخاري  ُروا فَِإنَُّه َال يَْأِيت َعَلْيُكْم َزَماٌن ِإالَّ الـَِّذي ـاْصبِ أ
ْعتُـُه ِمـْن نَبِـيُِّكْم  بـَْعَدهُ  موقـف اإلمـام أمحـد رمحـه هللا :  )الموقـف الثـاني( ."َشرٌّ ِمْنُه َحىتَّ تـَْلَقْوا رَبَُّكـْم ، مسَِ

، فلم يفارق رمحه هللا شـعار أهـل ا  وألزموا الناسبدعة خلق القرآن  العباس يف زمنه حني أظهر أمراء بين
ــم ضــربوه وحبســوه ،  الســنة مــن الســمع والطاعــة مــع النصــيحة هلــم جــاءه قــوم مــن أهــل بغــداد  وملــامــع أ

) : لــيس هــذا صــواباً ، هــذا خــالف ١/١٣٣فقــال هلــم اإلمام(كمــا يف الســنة للخــالل:، أضــمروا اخلــروج 
"وال ختلعوا يدًا من طاعـة ، وال تشـقوا عصـا املسـلمني ، وال  : اآلثار أ.هـ. وناظرهم رمحه هللا فكان مما قال

ماء املسـلمني معكـم ، وانظـروا يف عاقبـة أمـركم ، واصـربوا حـىت يسـرتيح بـرٌّ أو ُيسـرتاح تسفكوا دماءكم ود
: هـو موقـف شـيخ اإلسـالم أمحـد بـن تيميـة احلـراين رمحـه هللا حـني نصـر  )الموقف الثالث(أ.هــ. "من فاجر

ك آذوه أذيــة عظيمــة لنشــره عقيــدة أهــل الســلف الصــاحل ، ومــع ذلــالــذين حكــام عصــره عقيــدة األشــاعرة 
ـى هللا عنـه مـن ٣٥/١٣هاهو يقول(الفتاوى: ):"وأما أهل العلم والـدين والفضـل فـال يرخصـون ألحـد مبـا 

معصية والة األمور وغشهم واخلروج عليهم بوجه من الوجوه ، كمـا عـرف مـن عـادات أهـل السـنة والـدين 
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الـبالد الـذين مـواقفهم  : هـو موقـف علمـاء الـدعوة السـلفية يف هـذه )الموقـف الرابـع( .أ.هـقدمياً وحديثاً"
أشــهر مــن أن تــذكر ســابقهم والحقهــم يف نصــيحة والة األمــر بــاليت هــي أحســن والــدعاء ، وعــدم الســماح 

ــم  مل!ا رمحـــه هللا إمــام الــدعوِة شــيخ اإلســالِم حممــد بــن عبــِد الوهــاِب منهــا أنَّ ، بنشــر مثــالبهم أو الوقيعــة 
أ بإخالِص الديِن هلِل وحَده ، مث أمِر ِهللا باإلمجاِع يف الـديِن ، أصوًال ستة من ًأصوِل وقواعِد الديِن ، بدذكر 
) : "األصل الثالث : أن من متام االجتماع السمع والطاعـة ملـن تـأمر علينـا ١/١٧٣(الدرر السنية: مث قال

، مث صـار هـذا عبدًا حبشياً ؛ فبني هللا هذا بياناً شافياً كافياً بوجوه من أنواع البيان شـرعاً وقـدراً ، ولو كان 
سـف صـار موقـف أهـل "أ.هــ. األصل ال يعرف عند أكثر من يدعي العلم ، فكيف العمل به ؟! ومع ا

ــاًً◌  ــاب غريب ل والضــعف أو يوصــم أصــحابه بالتخــاذالســنة والجماعــة والســلف الصــالح فــي هــذا الب
علمائهـا وحسـن ظـن ؛ ألن الساحة يف بالدنا قد اخرتقت على حني غفلـة مـن أمرائهـا و بالعمالة وبيع الذمة

ا ال تنطلق من منطلـق علمـاء  ، فرتىب الكثري من شبابنا على مناهج وافدة منحرفة يف عقائدها وسلوكها أل
هذه البالد من قواعد شرعية ومصاحل مرعيـة ، وإمنـا مـن قواعـد وضـعها أقـوام جهـال يظنـون أن اخلـري وعـز 

ا مـن سـلطان ، ولـذا جتـد أن شـبابنا ودعاتنـا تباعهم من أصول وضوابط مـا أنزل هللاألاألمة فيما وضعوه   
املتأثرين باحلزبيات الوافدة يقفون يف كل مواقفهم يف الصف املقابل ملا يقفه علمـاء هـذه الـبالد سـالكني يف 
إنكارهم للمنكرات التهييج على والة األمر وحتزيب الشباب ضد العلماء ففرقـوا الصـف وأضـعفوا جانـب 

انظر ملباينة مواقفهم ملواقف العلماء الكبار يف موافقة كل شخص يعادي هـذا الـبالد ،  . والدين يف البالد
فإنك ستجدهم سيلتفون حوله ويناصرونه بغض النظر عـن مـوافقتهم لكـل مـا يقـول كمـا حصـل مـن توزيـع 

ط غـري املنضـب ميثـل اجلهـادلرجـل  كر منوذجـاً واحـدًا◌ً ذ وسـأ،  والفقيه وحممد نايف سـرورلنشرات املسعري 
 هــو يفالتوحيــد لنشــر  شــرعالــذي جعــل اجلهــاد  الــذيهــداه هللا ، هــو أســامة بــن الدن  بضــوابط الشــرع

يف ، هـا الـذين هـم أنصـار التوحيـد يف هـذا العصـر حكام وحترير أرضـها مـنيف بالد احلرمني والقتل التفجري 
نشـر ابقة واحـدة يف فـال يعـرف لـه سـبالدهـم يعـيش سلم منه الوثنيون القبوريـون الـذين نفس الوقت الذي 

ومـن معـه أحـدمها فسـطاط إميـان لـه  : علن تقسيم العـامل إىل فسـطاطنيبينهم ، بل أوإنكار الشرك التوحيد 
، والفسـطاط اآلخـر هـو فسـطاط الكفـر يف سـائر العـامل ممـن أوجـب اهلجـرة علـيهم الشرك واخلرافة  يف بالد

ل شــيخ كمــا قــااد يف ســبيل هللا ، فصــار حالــه  إليــه ، وجعــل التفجــري واإلرهــاب يف بــالد احلــرمني مــن اجلهــ
مـا مجاعـة " :) ١٩/٧٢:الفتاوىعن اخلوارج (اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا  هلم خاصتان مشهورتان فارقوا 

لـيس حبسـنة حسـنة  ليس بسـيئة سـيئة أو مـا : خروجهم عن السنة وجعلهم ما أحدمها : املسلمني وأئمتهم
ـــم يكفـــرون بالـــذنوب والســـيئات ويرتتـــب علـــى تكفـــريهم : إهـــل البـــدع اخلـــوارج وأ يف الفـــرق الثـــاين ...

 ... ، ودارهــم هــي دار االميــان بالــذنوب اســتحالل دمــاء املســلمني وأمــواهلم وأن دار اإلســالم دار حــرب
فينبغي للمسلم أن حيذر من هذين األصلني اخلبيثني ومـا يتولـد عنهمـا مـن بغـض املسـلمني وذمهـم ولعـنهم 

فمـن خـالف السـنة فيمـا أتـت ، وهذان األصالن مها خالف السنة واجلماعـة  م وأمواهلم.واستحالل دمائه



 ٤٨

 أو مل يكـن دينـاً  ومن كفر املسلمني مبـا رآه ذنبـاَ سـواء كـان دينـاً ، به أو شرعته فهو مبتدع خارج عن السنة 
قـال و ". األصـلني وعامة البدع واألهواء إمنا تنشأ من هذين، وعاملهم معاملة الكفار فهو مفارق للجماعة 

وقد اتفق أهل العلم باألحوال أن أعظم السيوف اليت سـلت علـى أهـل : " )٢٨/٤٧٩:الفتاوى( رمحه هللا
وأعظـم الفسـاد الـذي جـرى علـى املسـلمني ممـن ينتسـب إىل أهـل القبلـة إمنـا هـو ، القبلة ممن ينتسب إليها 

وقـف العلمـاء مب نقارن أراءه املنحرفة.هـ. مث أ"ا على الدين وأهلهمن الطوائف املنتسبة إليهم فهم أشد ضررً 
   : الربانيني السلفيني الذين يعرفون مقاصد الشريعة ويلتزمون حدودها

ا بــن الدن : قــال أســامة  بــالد التوحيــد تكفــريه جلميــع الــدول منهــا الســعودية -١ يف مقابلــة نشــر
، باكسـتان  وحـدها دولـة إسـالميةأفغانسـتان " : )م١١/١١/٢٠٠١بتاريخ((جريدة الرأي العام الكويتية) 

يف شــهر (وقـال يف كلمتـه ألهــل العـراق  ." أعتـرب الســعودية دولـة إســالمية، وأنـا ال تتبـع القـانون اإلنكليــزي
كمــا نؤكــد علــى الصــادقني مــن املســلمني أنــه جيــب علــيهم أن يتحركــوا وحيرضــوا ": هـــ) ١٤٢٣ذي احلجــة 

جـواء السـاخنة لتتحـرر مـن عبوديـة هـذه األنظمـة احلاكمـة وجييشوا األمة يف مثل هذه األحداث العظام واأل
، ومــن أكثــر املنــاطق تــأهًال للتحريــر ،  الظاملــة املرتــدة املســتعبدة مــن أمريكــا وليقيمــوا حكــم هللا يف األرض

وال ": ) اســتعدوا للجهــاد(وقــال يف شــريط:  ."األردن واملغــرب ونيجرييــا وباكســتان وبــالد احلــرمني والــيمن
 زيرةقناة اجلل) ٥/١٢/١٤٢٣(وقال يف  ."جزيرة العرب من املشركني هو كذلك فرض عنيشك أن حترير 

]1.htm-22-http://www.aljazeera.net/programs/ho...3/2/2[  :"س خالفـاً فخالفنا مع احلكـام لـي 
ؤالء ، شـهادة أن ال إلـه إال هللا وأن حممـد رسـول هللا فهـ ، وإمنا نتحدث عن رأس اإلسـالم ميكن حله فرعياً 

سـئل شـيخنا فما ميزان أقوال ابـن الدن الضـالة عنـد العلمـاء الربـانيني ؟  ."احلكام قد نقضوها من أساسها
للشـباب يف العـامل ، وأيضـا  مـن حتـريض الدن نألسامة ب : ال خيفى على مساحتكم ما العالمة صاحل الفوزان

ال سيما وأنـه مؤيـد للتفجـريات  ؟من اخلوارج  اإلفساد يف األرض ، والسؤال : هل يسوغ لنا أن نصفه بأنه
عتنــق هـذا الفكــر فهــو اكـل مــن ) : "٦٥٨٧رقـم الفتــوى  فقـال الشــيخ(موقع الشــيخ: يف بالدنـا وغريهــا ؟

امسـه عـن  كـر ودعـا إليـه وحـٌرض عليـه فهـو مـن اخلـوارج بقطـع النظـرعتنـق هـذا الفا كـل مـن،   مـن اخلـوارج
 وتكفـري، وهـو اخلـروج علـى والة األمـور ، ىل هـذا الفكـر إأن كـل مـن دعـا : فهـذه قاعـدة ،  وعـن مكانـه

جممـوع (بـازبـن  عبـد العزيـزالشـيخ مساحـة يقـول و  "أ.هـ.املسلمني واستباحة دماء املسلمني فهو من اخلوارج
، وإمنـا الـذي يسـتبيحون  وهذه الدولة حبمد هللا مل يصدر منهـا مـا يوجـب اخلـروج عليهـا" : )٤/٩١:فتاوى

،  ، ويقـاتلون أهـل اإلسـالم ذين يكفـرون املسـلمني بالـذنوبـاخلروج على الدولة باملعاصي هم اخلوارج ، ال
ــم:   ، وقــد قــال فــيهم النــيب  ويرتكــون أهــل األوثــان ، م مــن الرميــة) ميرقــون مــن الــدين كمــا ميــرق الســه(إ

ـــه. (وقـــال:  ـــوم القيامـــة) متفـــق علي أينمـــا لقيتمـــوهم فـــاقتلوهم فـــإن يف قـــتلهم أجـــراً ملـــن قـــتلهم عنـــد هللا ي
م كثــرية معلومة صــارت هـــذه ":) ٩/٩٣:جممــوع فتــاوى ( –هللا رمحــه  – قـــالو  "أ.هـــ.واألحاديــث يف شــأ

... والضــالالت، ووســائل الشــرك   ععــن البــد  ، والبعــد الــبالد مضــرب املثــل يف توحيــد هللا واإلخــالص لــه
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ـا الـدين ـا احلـقهللا وهذه الدولة السعودية دولة مباركـة نصـر  ـا الكلمـة ، ونصـر  ـا  ، ومجـع  ، وقضـى 
ا البالد ـا مـن الـنعم العظيمـة مـا ال حيصـيه إال هللا على أسباب الفساد وأّمن هللا  ويَقـوُل  .أ.هــ"، وحصـل 

هـذا بـالء : " )هــ٢٩/٤/١٤١٧بتأريخ - "ةـعنوان "حقوق والة األمر على األمب (حماضرة مساحته رِمحُه هللا
عظيم وشر عظيم جهلوا احلق وعادوا أهلـه ، فالعـداء هلـذه الدولـة عــداء للحــق عـداء للتوحيـد ، أي دولـة 

امل ؟ تقوم بالتوحيد اآلن ، أي دولة ؟ من حولنا من جرياننا ؟ مصر والشام والعراق والشام ومجيـع دول العـ
للتوحيد اآلن وحيكم شـريعة هللا ويهـدم القبـور الـيت تعبـد مـن دون هللا ؟ مـن هـم ؟ أيـن من هو الذي يدعو 

ذه الشريعة ؟ غري هذه الدولة  –صـاحل العثيمـني بـن حممـد  هـ. وقال شـيخنا"أ.هم ؟ أين الدولة اليت تقوم 
؛ هــؤالء ورثــة  ؤالء الــذين يكّفــرونهــ: ") تســجيالت دار بــن رجــب –مــن شــريط كشــف اللثــام (ـــ  رمحــه هللا

) ٥٨ويقول(الفتاوى الشرعية يف القضايا العصـرية:. أ.هـ"أيب طالب بن  علي  اخلوارج الذين خرجوا على
ة تفجـري اخلـرب ـيف خطبـويقـول  "أ.هــ.اليـوم يف التوحيـد وحتكـيم الشريعة: "ال يوجد ـ احلمد هلل ـ مثـل بالدنـا 

ن بالدنا وهلل احلمد خري بالد املسلمني اليـوم يف أي اخلربة واإلنصاف ليعلم "وإننا وغرينا من ذو  : يده خبط
احلكم مبا أنزل هللا ، ويف اجتناب سفاسف األمور ودمار األخالق ؛ ليس يف بالدنا وهلل احلمد قبور يطاف 

 ســبحانه بد ، ولــيس فيهــا مخــور تبــاع علنــاً وتشــرب ، ولــيس فيهــا كنــائس ظــاهرة يعبــد فيهــا غــري هللاـــا وتعــ
، وليس فيها مما هو معلوم يف كثري من بالد املسلمني اليوم ، فهل يليق بناصح هلل ورسـوله واملـؤمنني جهارًا 

   .  أ.هـ" إىل بالدنا ، إال فليتقوا هللا، هل يليق به أن ينقل الفنت
مـع قنـاة  ة لـهيف مقابلـيقـول أسـامة بـن الدن :  اً جهـاديف بالد احلرمني واإلجرام إلرهاب ا جعله -٢

 الريــــــــــاضمدينــــــــــة منطقــــــــــة العليــــــــــا مــــــــــن تفجــــــــــريات الــــــــــيت وقعــــــــــت يف ال عــــــــــنالقطريــــــــــة اجلزيــــــــــرة 
]1.htm#L5-23-http://www.aljazeera.net/programs/pr.../9[ : "م فاتنا أن مل نكن قد شرف عظي

فأنــا أنظــر بــإجالل كبــري واحــرتام إىل هــؤالء الرجــال ":  قــال أيضــا". و ســامهنا يف قتــل األمريكــان يف الريــاض
ـــم رفعـــوا اهلـــوان عـــن جبـــني أمتنـــا ســـواء الـــذين فجـــروا يف الريـــاض أو تفجـــريات اخلـــرب أو  العظـــام علـــى أ

وى لتحـريض ـنين كنت أحد الذين وقعـوا علـى الفتـأ":  وقال أيضا". تفجريات شرق إفريقيا وما شابه ذلك
، وقـد اسـتجاب كثـري مـن النـاس ـ بفضـل هللا ـ كـان مـنهم األخـوة  ، وحرضنا منذ بضع سـنني األمة للجهاد

،  ، وال حـــول وال قـــوة إال بـــاهلل ، األخ عبـــد العزيـــز املعـــثم الـــذي قتـــل يف الريـــاض الـــذين حنســـبهم شـــهداء
، واألخ  أن يتقـبلهم مجيعـاً  -سبحانه وتعاىل -، نرجو هللا  رياض اهلاجريواألخ مصلح الشمراين ، واألخ 

ـــم تـــأثروا بـــبعض اإلصـــدارات والبيانـــات الـــيت ذكرناهـــا  خالـــد الســـعيد ، فهـــؤالء اعرتفـــوا أثنـــاء التحقيـــق أ
اء يف هيئة كبار العلمـ بعد أن بينت. فما ميزان أقوال ابن الدن الضالة عند علماء األمة الربانيني ؟ "للناس

البحوث (جملة ، قالوا ا بإمجاع املسلمني حمرم شـرعً  التفجري أن هذه بن بازاالشيخ السعودية برئاسة مساحة 
فإنـه ،  اجمللس إذ يبني حتـرمي هـذا العمـل اإلجرامـي يف الشـرع املطهـر) : "٣٦٧ص  ٤٧العدد ـ  اإلسالمية

وإمنـا ، ريء منـه يـؤمن بـاهلل واليـوم اآلخـر بـمسلم  وهكذا كل، رئ من هذا العمل يعلن للعامل أن اإلسالم ب
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، فــال حيتســب عملــه علــى  وجرمــه ، فهــو حيمــل إمثــه ةاحب فكــر منحــرف وعقيــدة ضــالهــو تصــرف مــن صــ
ــدي اإلســالم املعتصــمني بالكتــاب والســنة املستمســكني حببــل هللا  اإلســالم وال علــى املســلمني املهتــدين 

 –از بن ب عبد العزيز الشيخ ةمساح وقال "أ.هـ.الشريعة والفطرةوإمنا هو حمض إفساد وإجرام تأباه  ، املتني
ــة يف ( بشــأن حــادث تفجــري الريــاض -رمحــه هللا  ــاو  هـــ٢٥/٥/١٤١٦جريــدة املدين ال ": ) ها، وهــي يف فت

 ، ال جتد من يؤمن باهلل واليوم اآلخـر إميانـاً  أن هذا احلادث إمنا يقوم به من ال يؤمن باهلل واليوم اآلخر شك
، إمنـا يفعـل  يعمـل هـذا العمـل اإلجرامـي اخلبيـث الـذي حصـل بـه الضـرر العظـيم والفسـاد الكبـري صـحيحاً 

هـذا احلـادث وأشــباهه نفـوس خبيثـة مملــوءة مـن احلقـد واحلســد والشـر والفسـاد وعــدم اإلميـان بـاهلل ورســوله 
 هــ١٤١٧صـفر  يف حلقـاء البـاب املفتـو (بـن عثيمـني شـيخنا حممـد  يقـولو "أ.هـ. نسأل هللا العافية والسالمة

الـذي وقـع يف مدينـة اخلـرب بتـاريخ  بعـَد حـادث التفجـري) "احلـادث العجيـب يف البلـد احلبيـب يف شريطو  _
، مـنهج اخلـوارج الـذين  الواجب على طلبة العلم أن يبينوا أن هذا املنهج مـنهج خبيـث": ـه٩/٢/١٤١٧

ون املتفجرات يف جممعات الشيخ عمن يلق بل قال "أ.هـ.استباحوا دماء املسلمني وكفوا عن دماء املشركني
ـــم أولئـــك الـــذين يلقـــون املتفجـــرات يف ") : يف الشـــريط األول -شـــرح أصـــول التفســـري (الكفـــار وأعـــين 

ـــم أســـاؤا إىل اإلســـالم وأهـــل  مـــنهم أن هـــذا مـــن اجلهـــاد يف ســـبيل هللا صـــفوف النـــاس زعمـــاً  ، واحلقيقـــة أ
ســالم أو ازدادوا إلهــوالء ؟ أســألكم هــل أقبــل الكفــار علــى امــاذا أنــتج  اإلســالم أكثــر بكثــري ممــا أحســنوا.

وأهل اإلسالم يكاد اإلنسان يغطي وجهه لئال ينسب إىل هذه الطائفة املرجفة املروعة واإلسالم  نفرة منه ؟
، اإلسـالم بـريء منهـا. حـىت بعـد أن فـرض اجلهـاد مـا كـان الصـحابة يـذهبون إىل جمتمـع الكفـار  بريء منها

م أبداً   إال جبهاد له راية من ويل قادر على اجلهاد. أما هذا اإلرهاب فهـو وهللا نقـص علـى املسـلمني يقتلو
  "أ.هـ.بل هو بالعكس فيه تشويه السمعة، ا ما يف نتيجة أبدً ، ألننا جند نتائجه  ، أقسم باهلل.

ريط اسـتعدوا يف شـ(خماطبـاً مجيـع أبنـاء ملسـلمنيابن الدن  قال:  العهود وخفره الذمم اجلهل حبرمة -٣
،  ، فــإن قــتلهم مــن أوجــب الواجبــات ليتقــدم كــل امــرئ مــنهم لقتــل هــؤالء اليهــود واألمريكــان": )للجهــاد

، وتـذكر موعـودك عنـد هللا  ... فال تشاور أحداً يف قتل األمريكان أمضي على بركة هللالقربان ومن أعظم 
شــهر (يف كلمتــه ألهــل العــراق يف  يقــولو  ."أ.هـــســبحانه وتعــاىل بصــحبة خــري األنبيــاء عليــه الصــالة والسالم

واعلمــوا أن اســتهداف األمريكيــني واليهــود بالقتــل يف طــول األرض وعرضــها مــن ": ) ١٤٢٣ذي احلجــة 
حـريب و فهو ال يفرق بني معتدي وغريه ، وال بـني مسـتأمن ". أعظم الواجبات وأفضل القربات إىل هللا تعاىل

) : "كلُّ شيء يرى العلج أَنه أمـاٌن فهـو ٣٣٤(مسائل أيب داود:قول اإلمام أمحد بن حنبل منأين هذا و ، 
) : "ومعلوم أن شبهة األمـان كحقيقتـه يف حقـن ٢/٥٢٢أمان"أ.هـ. وقول شيخ اإلسالم (الصارم املسلول:

الشـــيخ  مساحـــةقـــال و  :لضـــالة عنـــد علمـــاء األمـــة الربـــانينييـــزان أقـــوال ابـــن الدن امث لننظـــر مل الدماء"أ.هــــ.
حيثمــا وجــدوا رداً علــى الشــيخ أمحــد شــاكر ملــا أوجــب علــى املســلمني قتــل كــل إجنليــزي بــاز  عبــدالعزيز بــن

) : "والصـواب أن ٥٩٥(الرسائل املتبادلة بني الشيخ ابـن بـاز والعلمـاء:أو عسكريني ملا غزوا مصرمدنيني 



 ٥١

ينهــا وبــني ُيســتثىن مــن ذلــك مــن كــان مــن املســلمني رعيــة لدولــة أخــرى مــن الــدول املنتســبة لإلســالم الــيت ب
اإلجنليز مهادنة ؛ ألن حماربة اإلجنليز ملصر ال توجب انتقاض اهلدنة اليت بينها وبني دولة أخـرى مـن الـدول 
م علــى مصــر وعــدم  اإلســالمية ، وال جيــوز ألي مســلم مــن رعيــة الدولــة املهادنــة حماربــة اإلجنليــز ؛ لعــدوا

َوِإِن اْسَتنَصـُروُكْم املسلمني الذين مل يهاجروا : جالئهم عنها ، والدليل على ذلك قوله ـ سبحانه ـ يف حق 
يثَاق نَـُهم مِّ َنُكْم َوبـَيـْ َعَلْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ َعَلى قـَْوٍم بـَيـْ يِن فـَ ، ومن السنة قصة أيب جندل وأيب بصري ملّا   ِيف الدِّ

االعتــداء علــى عــن حكــم وقــال مساحتــه  هربــا مــن قــريش وقــت اهلدنــة ، والقصــة ال ختفــى فضيلتكم"أ.هـــ.
، االعتــداء ال  هــذا ال جيــوز") : ٨/٢٣٩(جممــوع الفتــاوى  اإلســالميةاألجانــب الســياح والــزوار يف الــبالد 

ــم مســتأمنون أو عمــاالً   ســياحاً  كــانوا، ســواء   جيــوز علــى أي أحــد املعلــوم (وقــال  " ،، دخلــوا باألمــان ؛ أل
" ، الكافر املستأمن الذي أدخلتـه الدولـة آمنـا  ال جيوز قتل": )١٥:حلاكم واحملكومبني من واجب العالقة 

د ـدم املعاهـذكر فـاخلـرب  خطبـة علـى أثـر تفجـري -رمحـه هللا-صـاحل العثيمـني  بـن حممد شيخناألقى فضيلة و 
وأمــا املســتأمن " :قــال مث  ، كمــا قــال  ألن مــن قتلــه مل يــرح رائحــة اجلنــة؛ مــن كبــائر الــذنوب  وأن ســفكه

ــَن اْلُمْشــرِِكَني اْســَتَجاَرَك فَــَأِجْرُه َحــىتَّ َيْســَمَع َكــَالَم اهللِّ مثَُّ أَْبِلْغــُه كتابــه فقــد قــال هللا عــز وجــل يف   َوِإْن َأَحــٌد مِّ
ويف صـحيح البخـاري ومسـلم أن النـيب  .) أي اجعله يف محاية منك حىت يبلغ املكـان اآلمـن يف بلـدهَمْأَمَنهُ 
 ) :ا أدناهم فقال ا فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني من أخفر مسلمً ذمة املسلمني واحدة يسعى 

وجعلـه يف عهـده فـإن  اً إنسـان نَ أن اإلنسـان املسـلم إذا أّمـ: ال يقبل منـه صـرف وال عـدل) ومعـىن احلـديث 
ذا الذي أعطي األمان من مسلم فعليه لعنة هللا واملالئكة ،  ذمته ذمة للمسلمني مجيعاً  من أخفرها وغدر 

وقــال  "أ.هــ.وإننـا لــنلعن مـن لعنــه هللا ورسـوله مالئكتــه وإنـه ال يقبــل منـه صــرف وال عدل، عــني والنـاس أمج
) يف شريط "احلادث العجيب يف البلد احلبيـبو  _ هـ١٤١٧صفر  يف لقاء الباب املفتوح(الشيخ رمحه هللا 

ى أســوأ تقــدير أن لــو قــدَّرنا علــ: " ـهــ٩/٢/١٤١٧الــذي وقــع يف مدينــة اخلــرب بتــاريخ  بعــَد حــادث التفجــري
جـاؤوا  ء الـذين، فمـا ذنـُب هـؤالء، هـؤال معاديـة لإلسـالم قُِتلـوا دولـة ء الـذينهـؤال الدولة اليت ينتمـي إليهـا

   "أ.هـ.، وال يريد االعتداء وقد يكون بعضهم جاء عن كره ، بأمر حكومتهم
بـن ا الشيخذا العصر إمام أهل السنة يف ه خياطب : قال أسامة بن الدن جلهلهه بأئمة الدين طعون -٣
وحنـن ســنذكركم ـ "الصــادر مــن هيئــة النصــيحة بلنــدن:  )هـــ٢٧/٠٧/١٤١٥(يف خطابــه الــذي بتــاريخ  بـاز

ا األمـة سـبعني  فضيلة الشيخ ـ ببعض هذه الفتاوى واملواقف اليت قد ال تلقون هلا باالً  وي  ا قد  ، مع أ
حمذراً األمة مـن فتـاوى اإلمـام ابـن  )هـ٢٨/٨/١٤١٥( مث قال يف خطابه اآلخر بتاريخ ."خريًفا يف الضالل

وقــال يف  ."ولــذا فإننــا ننبــه األمــة إىل خطــورة مثــل هــذه الفتــاوى الباطلــة وغــري مســتوفية الشــروط": -بــاز 
، وإمنـا علـتهم  ، وال يف الفقـر املـادي إن علة املسلمني اليوم ليست يف الضـعف العسـكري":  موضع آخر

م إىل  نظمــة وضــعف أهــل احلــق، وختــاذل األ خيانــات احلكــام ، وإقــرار علمــاء الســلطان هلــذا الوضــع وركــو
فقـد سـبق لنـا يف ( هيئـة النصـيحة واإلصـالح) ":  وقـال ."الذين ظلموا من حكام السوء وسالطني الفساد



 ٥٢

، وبــواجبكم الشــرعي جتــاه امللــة  ) وذكرنــاكم فيهــا بــاهلل١١أن وجهنــا لكــم رســالة مفتوحــة يف بياننــا رقــم (
يناكم فيهـا علـى جمموعـة مـن الفتـاوى واملواقـف الصـادرة مـنكم والـيت أحلقـت باألمـة والعـاملني  ةواألم ، و

،  لقـد تقـدمت بكـم السـن فضـيلة الشـيخ" : وقـال ."لإلسالم من العلماء والدعاة أضرارًا جسـيمة عظيمـة
الء الطواغيـت والظلمـة ، فـاتقوا هللا وابتعـدوا عـن هـؤ ا وقد كانت لكم أيـاد بيضـاء يف خدمـة اإلسـالم سـابقً 

فعل اهلـوى بصـاحبه إذا مجـع مـع اهلـوى جهـًال يكيف   !فسبحان هللا ."الذين أعلنوا احلرب على هللا ورسوله
وصدق ابن القيم رمحه هللا حني قال  ؟ حملاربة أهل العلم ووصمهم بأقذع األوصاف صاحبهنصب كيف ي؟  
، فمــا اختــذ هللا  ل الواليــة مــن غــري أويل العلــم أبــداً "وال يكــون ويلُّ هلل كامــ:  )٣/٣٣٥:مــدارج الســالكني (

، وهــؤالء  ، والعلــم أصـل كـل خــري وهـدى ، واجلهـل رأس كـل بدعــة وضـاللة ونقـص وال يتخـذ وليّـا جــاهالً 
ِإن يـَتَِّبُعـوَن ِإالَّ اجلهل مبا جاء به والظلم بإتباع أهوائهم الذين قال هللا تعاىل فيهم: بني  اجلهلة الذين مجعوا

وأمـا مساحـة الشـيخ فقـد نصـح أسـامة وأمثالـه "أ.هـ. نَّ َوَما تـَْهَوى األَنُفُس َوَلَقْد َجاءُهم مِّن رَُِِّّم اْهلَُدىالظَّ 
ومجيـع مــن يسـلك سـبيلهم أن يــَدعوا الدن ونصـيحيت للمســعري والفقيـه وابـن " )٩٣/ ٩(فتـاواه:حـني قال

، وأن يتوبــوا إىل هللا  ، وأن يعــودوا إىل رشــدهم غضــبه، وأن يتقــوا هللا وحيــذروا نقمتــه و  هــذا الطريــق الــوخيم
 –رمحـه هللا  – ، وقـال "، وهللا سبحانه وعد عباده التائبني بقبـول تـوبتهم واإلحسـان إلـيهم مما سلف منهم

،  : مـن املفسـدين يف األرضن الدن ـ"أسـامة بـ ):١٤١٧/ ٩/٥-يف (جريـدة املسـلمون كمـا ملا تبني أمـره  
  "أ.هـ.وخرج عن طاعة ويل األمر، فاسدة ويتحرى طرق الشر ال
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  بسم هللا الرمحن الرحيم
  رقم الدارس : أسئلة اختبار مادة اجلهاد                                            

  ضع عالمة الصواب أو اخلطأ أمام العبارة : : السؤال األول
  (          )                 العدو الصائل دفعلأقوى حتت محاية عدو كافر  الدخولجيوز   -١
  (           )                   ظرف حتت أي جيب جهاد الكفار على املسلمني بكل حال و  -٢
  "ال أستعني بكافر"           (           ) ال جيوز االستعانة بالكفار يف اجلهاد أبدًا لقوله  -٣
  ولو بشروط فيها حيف كدفع األموال هلم   (           ) جيوز مصاحلة الكفار مع الضعف -٤

  ضع دائرة على اإلجابة الصحيحة مما يأيت : : السؤال الثاين
  ال إذن لإلمام ـ أنه نقض العهد). ـ حال تعدد الوالياتقتال أيب بصري للكفار حيمل على ( -١
ا)"أخرجوا املشركني" يدل على منع الكافر من (دخول اجلزيرة ـ إس -٢ ا ـ املرور    تيطا
  مينع السعودي من الذهاب للعراق بسبب (مظاهرة العدو  ـ وضوح الراية ـ عدم أذن اإلمام) -٣
  الذي يرى أن السعودية دار كفر وحرب هو (ابن باز ـ ابن الدن ـ ال أحد)      -٤

  أكمل الفراغ فيما يأيت : : السؤال الثالث
  عيًا..............................................مثال اجلهاد الذي يكون جهاداً بد -١
  ال يلزم املسلم نصرة أخيه املسلم يف حاالت ، منها ................................. -٢
  دليل اشرتاط القدرة جلهاد الدفع هو .............................................  -٣

ا يف مادة اجلهاد مل تكن تعلمها إن وجدت :أذكر ثالثة أشياء أست : السؤال الرابع   فد
١-  
  
٢-  
  
٣-  

  ـــــــــــــــــــ
  الدرجة : 

  
  
 
  

  بسم هللا الرمحن الرحيم



 ٥٤

  رقم الدارس : أسئلة اختبار مادة الوالء والرباء                                         
  ضع عالمة الصواب أو اخلطأ أمام العبارة : : السؤال األول

  (          )      منذ عصور كثرية مل جتتمع األمة على إمام فصار لكل بلد إمامه وعهوده  -١
  (           )    باب الوالء والرباء من أخطر األبواب يف تكفري أهل اإلسالم اليوم         -٢
  )           (              يجوز قتله فإذا دخل الكافر احلريب إىل بالد املسلمني بشبهة أمان  -٣
م                           -٤   (           )   اإلحسان إىل بعض الكفار وبرهم ليس من مواال

  ضع دائرة على اإلجابة الصحيحة مما يأيت : : السؤال الثاين
  ).ما ينتج منهماعمل القلب ـ  مناط التكفري يف باب الوالء والرباء على (عمل اجلوارح ـ -١
  فاسق يستحق (املواالة مطلقاً ـ الرباءة مطلقاً ـ جيتمع فيه األمران)املسلم ال -٢
  )ثالثة أقسامـ قسم واحد  ـ قسمني ( مواالة املسلم للكفار تنقسم إىل -٣
  )     قد يكون كفراً ـ  ال يكون كفراً بكل حالـ  كفر بكل حال(حمبة املسلم للكافر حكمها  -٤

  يت :أكمل الفراغ فيما يأ : السؤال الثالث
  ...............................راف يف فهم عقيدة الوالء والرباء...من أسباب االحن -١
  .................................ال يكون كفراً بعض مواالة الكفار من األدلة على أن  -٢
  ........  ..................................... الضابط يف املواالة املخرجة من اإلسالم هو  -٣

ا يف مادة ا : السؤال الرابع   مل تكن تعلمها إن وجدت : لوالءأذكر ثالثة أشياء أستفد
١-  
  
٢-  
  
٣-  
  

  ـــــــــــــــــــ
  الدرجة : 

  
  
 


