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"هزكشة خمتصشةهىثقت"
يف أقسام اجلهاد وأسبابه
وحكوه وأهن ششوطه

مجع وإعذاد

أ.د خبنذ ثٍ يفهح عجذاهلل آل حبيذ

عضى هُئخ انزذسَظ جببيعخ اإليبو
حمًذ ثٍ ععىد اإلعاليُخ
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بسن اهلل الشمحي الشحين
أقسام اجلهاد وأسبابه وحكوه وأهن ششوطه
وفيه سبعت هطالب

املطهت األول  :أقغبو اجلهبد:

(ٔ)

ينقسم اجلهاد إىل قسمني  :األوؿ  :ىو جهاد الطلب  .والثاين ىو جهاد الدفع

املطهت انضبٍَ  :أعجبة جهبد انطهت وحكًه وفُه صالس فشوع :

الفرع األول  3أسباب جياد الطمب

السبب األول 3ىو فرض شريعة اإلسالم لتكون ىي المييمنة عمى سائر الشرائع وليس

من أجل إكراه الناس عمى دخول دين اإلسالم .
دما يدؿ على ىذا السبب :قولو تعاىل :قَاتِلُوىم ح ىَّت ََل تَ ُكو َف فِ ْتػنَةٌ وي ُكو َف ال ِّدين ِىِ
ّلِل فَِإ ِف انْػتَػ َه ْوا فَ ََل
ََ
ُْ َ
ُ
ِ
ني ، )ٕ( والفتنة ىي الكفر(ٖ) ؛ لقولو تعاىلَ  ":وال ِْف ْتػنَةُ أَ َش ُّد ِم َن الْ َق ْت ِل )ٗ(و
عُ ْد َوا َف إِىَل َعلَى الظىال ِم َ
(٘)
ِِ
كقولو تعاىل  :يا أَيُّػها النِ ُّ ِ ِ
اىم ج َهنىم وبِْئس الْم ِ
صيُ
ار َوال ُْمنَافق َ
َ َ
ىِب َجاىد الْ ُك ىف َ
ني َوا ْغلُ ْظ َعلَْي ِه ْم َوَمأ َْو ُ ْ َ ُ َ َ َ
وقولو يف احلديث يف صحيح مسلم":قاتلوا من كفر با﵁"( ،. )ٙوقولو كما يف صحيح مسلم (من رأى منكم
منكراً فليغيه بيده" احلديث

()ٚ

مسألة 3مقولة " أن اإلسالم نشر بحد السيف والجواب عنيا "
إف من احلقائق التارخيية أف اإلسَلـ َليرمي إىل إشعاؿ احلروب  ،وإمنا كانت احلرب ىي آخر ما يلجأ إليو يف
سبيل الدفاع عن الدين  ،ويف سبيل نشره بني الناس  ،حَّت يكوف بينا للناس أمجيعني  ،ليهلك من ىلك عن
بينة  ،وتقوـ احلجة بالبَلغ  ،ومل يكره أحد من الناس على الدخوؿ يف دين اإلسَلـ  ،أما مقولة ( أف ىذا
الدين نشر حبد السيف  ،فهي أسطورة من األساطي اليت يكذهبا التاريخ )  ،وحسبك أف كثيا من البلداف

) -)1انفرأٖ انكثشٖ ()535 /5
) -)2يٍ اٜٚح  193عٕسج انثمشج
)-)3اَظش أؼكاو انمشآٌ التٍ انؼشت)211 /1( ٙ
) -)4يٍ اٜٚح  191عٕسج انثمشج
) -)5اٜٚح  53عٕسج انرٕتح
) -(6يٍ ؼذٚس عهًٛاٌ تٍ تشٚذج ػٍ أت ّٛلال صؽٛػ يغهى ض  3ص / 1355تاب ذؤيٛش اإلياو األيشاء ػهٗ انثؼٕز ٔٔصٛرّ إٚاْى تآداب انغضٔ
ٔغٛشْا/س1531
) -)5صؽٛػ يغهى 50 /1س 186يٍ ؼذٚس أت ٙعؼٛذ انخذس٘ 
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اإلسَلمية إمنا فتحت بالدعوة فحسب مثل اندنوسيا  ،وماليزيا ،وغيىا ، .والذي يشهد لذلك أيضا ىو
قوؿ أىل األنصاؼ من علماء الغرب  ،وعلماء الشرؽ :
 أ  3شيادات عمماء الغرب

()ٛ

• قوؿ ادلؤرخ الغريب ( أرنولد ) عن فتح مصر  « :يرجع النجاح السريع الذي أحرزه غزاة العرب قبل كل
شيء  ،إىل ما لقوه من ترحيب األىايل ادلسيحيني  ،الذين كرىوا احلكم البيزنطي دلا عرؼ بو من اإلرادة
الظادلة  ،ودلا أضمروه من حقد مرير على علماء الَلىوت »  .ويقوؿ أيضاً  « :إف ىذه القبائل
ادلسيحية اليت اعتنقت اإلسَلـ  ،إمنا فعلت ذلك عن اختيار وإرادة حرة  ،وإف العرب ادلسيحيني الذين

يعيشوف يف وقتنا ىذا بني مجاعات مسلمة لشاىد على ىذا التسامح » (. )ٜ

• ويقوؿ الفرنسي ليوٌب  « :وإذا كاف فريق من ذوي األغراض ادللتوية يزعم أف اإلسَلـ يبعث على
التدمي والفوضى والتعصب فإين بصفيت رجَلً قضيت بني ادلسلمني مدة من الزماف يف الشرؽ والغرب ومل
ِ
أكتف مبا قرأتو عن اإلسَلـ يف الكتب أقوؿ  :إف مجيع تلك ادلزاعم َل نصيب ذلا من الصحة » (. )10
ويقوؿ جوستاؼ لوبوف "إف ادلسلمني يف فتوحهم ما كانوا جيربوف األمم األخرى على اعتناؽ اإلسَلـ بل
يرتكوف ذلم حرية التعبد ما داموا خاضعني حلكم اإلسَلـ " ويقوؿ أيضا  « :إف العرب كانوا أكثر حكمة
من كثي من رجاؿ السياسة احلديثة  ،عرفوا حق ادلعرفة أف أوضاع شعب َل تتناسب مع أوضاع شعب
آخر ؛ فكاف من قواعدىم أف يطلقوا لؤلمم ادلغلوبة حريتها  ،ويرتكوا ذلا اَلحتفاظ بقوانينها وعاداهتا
ومعتقداهتا »

(ٔٔ)

.

ويقوؿ أيضاً  « :وما كانت انتصارات العرب لتعمي أبصارىم ألوؿ أمرىم وحتملهم على اإلفراط
ادلألوؼ عند الفاحتني يف العادة  ،وَل اشتدوا يف إرىاؽ ادلغلوبني على أمرىم  ،وَل فرضوا عليهم بالقوة
دينهم اجلديد الذي كانوا يريدوف بثو يف أقطار العامل  ،ولو عملوا ذلك ألىاجوا عليهم مجيع الشعوب
اليت مل ختضع ذلم  ،فاتقوا حق التقاة ىذه التهلكة اليت مل ينج منها الصليبيوف الذين دخلوا الشاـ يف
القروف الَلحقة  ،بل رأيناىم حيث دخلوا يف الشاـ ومصر و أسبانيا يعاملوف الشعوب مبنتهى الرفق
تاركني ذلم أنظمتهم وأوضاعهم ومعتقداهتم  ،غي ضاربني عليهم يف مقابل السَلـ الذي ضمنوه ىم إَل

) -(8ظًٛغ انشٕاْذ انرانٛح َمهرٓا يٍ يعهح انثٛاٌ ػذد  153ص  / 34يٍ يمال تؼُٕاٌ  :لصح انؼاللح ت ٍٛاإلعالو ٔانُصشاَٛح  :انرُصٛش نى ٚكٍ غائثاً(
 ) 2 - 1إتشاْٛى دمحم انؽمٛم
) -(9انذػٕج إنٗ اإلعالو  ، 57 - 69 ،ػٍ انًصذس انغاتك . 8 ،
) -(17يعهح الياسػ د٘ فشاَظ  ،ذؼشٚة ظشٚذج األْشاو ػٍ اإلعالو ٔانؽضاسج انؼشتٛح  ،نًؽًذ كشد ػه. 38/1 ، ٙ
) -(11ؼٛاج انؽمائك ػٍ كراب دمحم كشد ػه ، ٙاإلعالو ٔانؽضاسج انؼشتٛح . 56/1 ،
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جزية ضئيلة كانت على األغلب أقل من الضرائب اليت كاف عليهم أداؤىا من قبل  .ما عرفت الشعوب
(ٕٔ)

فاحتاً بلغ ىذا القدر من ادلساحمة وَل ديناً حوى يف مطاويو ىذه الرقة واللطف »

 ب  -شيادة عمماء الشرق
• " كلما أدرس أكثر أكتشف أف قوة اإلسَلـ َل تكمن يف السيف " ماىادتا غاندي – أبو اذلند احلديثة يف
" اذلند الفتاة " .
• إهنم ( نقاد حممد  ) يروف النار بدَلً من الضوء والقبح بدَلً من احلسن – إهنم يشوىوف ويصوروف كل
صفة جيدة كأهنا رذيلة عظيمة  .إف ىذا يعكس فسادىم الشخصي  .إف النقاد الذين تكسوىم الغشاوة
َل يستطيعوف أف يروا أف السيف الوحيد الذي استخدمو حممد كاف سيف الرمحة والشفقة  ،الصداقة
وادلغفرة  .إنو السيف الذي يقهر األعداء ويطهر قلوهبم  .إف سيفو كاف أكثر حدة من السيف ادلصنوع
(ٖٔ)

من الصلب  .بانديت جياناندرا ديف شارمة شاسرتى يف اجتماع جبوراكبور اذلند سنة ٜٕٔٛىػ

• وقاؿ صحفي سيخى يف " نواف ىندوستاف " دذلي  ٔٚنوفمرب سنة ":. ٜٔٗٚلقد فضل اذلجرة على
حماربة قومو  .ولكن عندما وصل الظلم واَلضطهاد أبعد من نطاؽ اَلحتماؿ محل سيفو دفاعاً عن
النفس  .ىؤَلء الذين يؤمنوف أف الدين دمكن أف ينتشر بالقوة أغبياء َل يعلموف طرؽ الدين وَل طرؽ
احلياة.إهنم فخوروف هبذا اَلعتقاد ؛ألهنم بعيدوف كل البعد عن احلقيقة.

السبب الثاني  3نصرة المسمم  ،وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة بوجوب نصرة ادلسلم
ِ
أفرادا أو مجاعات أو دوَلً ،إَل أف ىذا
كافرا ،وسواء كانوا ً
ألخيو ادلسلم ادلظلوـ ،سواء كاف الظامل ً
مسلما أو ً
مقيد يف الشريعة بأمرين :
• األول  3القدرة وسيأٌب مزيد بياف ذلذا الشرط

ص ُروُك ْم ِيف ال ِّدي ِن فَػ َعلَْي ُك ُم
﴿وإِ ِف ْ
استَػ ْن َ
• الثاني 3بأَل يكوف بني ادلسلمني والكفار عهد وميثاؽ ،قاؿ تعاىلَ :
ىص ُر إَِلى َعلَى قَػ ْوٍـ بَػ ْيػنَ ُك ْم َوبَػ ْيػنَػ ُه ْم ِميثَاؽ﴾(ٗٔ) .
الن ْ
• قاؿ ابن كثي-رمحو هللا :-يقوؿ تعاىل :وإف استنصروكم ىؤَلء األعراب الذين َمل يهاجروا ِيف قتاؿ ِ
ديِن،
على عدو ذلم فانصروىم ،فإنو واجب عليكم نصرىم؛ ى
ألهنم إخوانكم ِيف الدين ،إَل أف يستنصروكم على

) -(12اإلعالو ٔانؽضاسج انؼشتٛح . 144/1 ،
)َ -(13مال ػٍ كراب انشعٕل األػظى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص /ألؼًذ دٚذاخ ؛ ذشظًح :ػه ٙػصًاٌ ،يشاظؼح :دمحم يخراس ذى ذؽًٛم ْزا انكراب يٍ يٕلغ ْذاٚح انؽٛاسٖ/
http://www.islam.ms
) -)14اٜٚح  52عٕسج األَفال
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قوـ من الكفار ﴿بَػ ْيػنَ ُك ْم َوبَػ ْيػنَػ ُه ْم ِميثَاؽ﴾ أي :مهادنة إىل مدة ،فَل ختفروا ذمتكم ،وَل تنقضوا ْأْيانكم
مع الذين عاىدًب(٘ٔ)  .وىذا مروي عن ابن عباس .)16(
• قاؿ القرطِب-رمحو هللا":-يريد إف دعوا ىؤَلء ادلؤمنوف الذين مل يهاجروا من أرض احلرب عونكم بنفي
أو ماؿ َلستنقاذىم فأعينوىم  ،فذلك فرض عليكم فَل ختذلوىم .إَل أف يستنصروكم على قوـ كفار
()ٔٚ

بينكم وبينهم ميثاؽ فَل تنصروىم عليو  ،وَل تنقضوا العهد حَّت تتم مدتو"

• "فمن ىذا كلو يستفاد أف كل دولة مستقلة يف احلكم ،فإذا كاف بينها وبني دولة كافرة عهد وميثاؽ،
فا ْعتَ َدت ىذه الدولة الكافرة على دولة أخرى مسلمة ،فَل يصح للدولة ادلسلمة أف تنصر أختها ادلسلمة
على الكافرة ما داـ بينها وبني الكافرة عهد وميثاؽ ،ويؤكد ىذا فعل النِىِب ِ يف صلح احلديبية ،فإنو َمل

ينصر أبا بصي وأبا جندؿ على كفار قريش؛ ألف بينو وبني كفار قريش عه ًدا وميثاقًا ،وأصحابو الكراـ
الذين حتت وَليتو َمل ينصروا أبا بصي وأبا جندؿ ،بل التزموا بالعهد الذي عاىد عليو إمامهم وويل أمرىم

رسوؿ هللا  كفار قريش.

أيضا :أنو إذا كاف بني بعض ملوؾ ادلسلمني وبعض ملوؾ الكفار عهد جاز دللك آخر من
• ومن ذلك ً

ملزما لآلخر من ادللوؾ ،بل كل دولة
ملوؾ ادلسلمني أف يغزو الكفار ،فليس عهد وَل ميثاؽ ملك ً
مستقلة وحدىا  .قاؿ ابن القيم –رمحو هللا – عند حديثو عن صلح احلديبية" :والعهد الذي كاف بني
النِىِب  وبني ادلشركنيَ ،مل يكن عه ًدا بني أيب بصي وأصحابو وبينهم ،وعلى ىذا فإذا كاف بني بعض
ملوؾ ادلسلمني وبعض أىل الذمة من النصارى وغيىم عهد ،جاز دللك آخر من ملوؾ ادلسلمني أف
يغزوىم ،ويغنم أمواذلم إذا َمل يكن بينو وبينهم عهد ،كما أفَّت بو شيخ اإلسَلـ ِيف نصارى ملطبة وسبيهم

مستدَلًّ بقصة أيب بصي مع ادلشركني(.)ٔٛ

 فإن قيل 3ىل ندع الكفار يستحمون دماء وأعراض وأرض إخواننا المسممين ،ونحن
واقفين مكتوفو األيدي ننظر إلييم؟ أ ََو يرضى ِبيذا مسمم؟.
فيقال 3إن المسممين الذين بينيم وبين الكفار عيد وميثاق ليم حالتان3

) -)15ذفغٛش اتٍ كصٛش ()95 /4
( )16ذفغٛش اتٍ كصٛش (.)97/4
) -)15ذفغٛش انعايغ ألؼكاو انمشآٌ ()55 /8
) -)18صاد انًؼاد ()265 /3
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• األولى 3أف يكونوا أقوياء ،ففي ىذه احلالة يعلم ادلسلموف األقوياءُ الكفار ادلعتدين أ ىهنم إف َمل ينتهوا عن
ِ
﴿وإِ ىما َختَافَ ىن ِم ْن قَػ ْوٍـ ِخيَانَةً فَانْبِ ْذ إِلَْي ِه ْم َعلَى
ظلم إخواهنم فسينقضوف العهد وادليثاؽ كما قاؿ تعاىلَ :
إخواهنم ادلسلمني.
َس َو ٍاء﴾( . )ٜٔفإف انتهى الكفار ،وإَل أعانوا َ
• الثانية 3أف يكونوا ضعفاء ،وبقاء العهد وادليثاؽ فيو مصلحة ذلم ِيف حفظ دينهم وأعراضهم ودنياىم،
ونقضهم للميثاؽ يسبب مفسدة أكرب من النفع ادلرتتب على نقضو :ففي مثل ىذه احلالة يبقى ىؤَلء
إخواهنم ،كما ىو حاؿ رسوؿ هللا
ادلسلموف على عهدىم وميثاقهم وَل ينصروف
َ



مع أيب بصي وأيب

جندؿ ،فإنو َ مل ينقض العهد وادليثاؽ؛ ألجل نصرة أيب بصي وأيب جندؿ ،وختليصهم من الكفار
ادلعذبني ذلم أشد العذاب .وهللا تعاىل أعلم(ٕٓ) .

الفرع الثالث 3حكم جياد الطمب  3فرض كفاية عند عامة أىل العلم

(ٕٔ)

ونقل القرطِب –رمحو هللا-

اإلمجاع على ذلك ؛ حيث جاء يف تفسيه  ":والذي استمر عليو اإلمجاع أف اجلهاد على كل أمة حممد 
فرض كفاية  ،فإذا قاـ بو من قاـ من ادلسلمني سقط عن الباقني  ،إَل أف ينزؿ العدو بساحة اإلسَلـ فهو

حينئذ فرض عني"(ٕٕ) ودما يدؿ على أنو فرض كفاية أدلة منها :
 قولو تعاىل َ  :وَما َكا َف ال ُْم ْؤِمنُو َف لِيَػ ْن ِف ُروا َكافىةً فَػلَ ْوََل نَػ َف َر ِم ْن ُك ِّل فِ ْرقَ ٍة ِم ْنػ ُه ْم طَائَِفةٌ لِيَتَػ َف ىق ُهوا ِيف ال ِّدي ِن(ٖٕ)
ف
َولِيُػ ْن ِذ ُروا قَػ ْوَم ُه ْم إِ َذا َر َجعُوا إِلَْي ِه ْم لَ َعلى ُه ْم ََْي َذ ُرو َ
ِ
ِ ِ
يل ىِ
ُويل الضىرِر والْمج ِ
ني غَْيػ ُر أ ِ
اى ُدو َف ِيف َسبِ ِ
اّلِل بِأ َْم َواذلِِ ْم
 وقولو تعاىل ََ  ":ل يَ ْستَ ِوي الْ َقاع ُدو َف م َن ال ُْم ْؤمنِ ََ َ َُ
ِ
ِِ
ِ
اى ِد ِ ِِ
ِِ
ىل ى
ين َد َر َجةً َوُك ًَّل َو َع َد ى
ىل ى
اّلِلُ
ين بأ َْم َواذل ْم َوأَنْػ ُفس ِه ْم َعلَى الْ َقاعد َ
اّلِلُ ال ُْم َج َ
اّلِلُ ا ْحلُ ْس ََ َوفَض َ
َوأَنْػ ُفسه ْم فَض َ
(ٕٗ)
ِ
ِِ
ِِ
يما
ين أ ْ
َج ًرا َعظ ً
ين َعلَى الْ َقاعد َ
ال ُْم َجاىد َ
وجو االستدالل  3أنو اجلهاد لو كاف على األعياف ؛ دلا وعد القاعد احلسَ  ،ومل تزؿ األمة بعده ينفر

بعض دوف بعض.

املطهت انضبنش :حكى جهبد انذفع
) -)19يٍ اٜٚح  59عٕسج األَفال
) -)27اَظش انفشٔق انفمٓٛح ف ٙكراب انعٓاد نهشٛخ ػثذهللا تٍ عهًٛاٌ انماض ٙص 51فًا تؼذِ
) -)21صاد انًؼاد ( )52 /3؛ فرػ انمذٚش ( )387 /12؛ انًعًٕع ( )269 /19؛ انًغُ)359 /17( ٙ
) -)22ذفغٛش انعايغ ألؼكاو انمشآٌ ()38 /3
) -)23اٜٚح  122عٕسج انرٕتح
) -)24اٜٚح  95عٕسج انُغاء
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قاؿ شيخ اإلسَلـ-رمحو هللا ":-أما قتاؿ الدفع :فهو أشد أنواع دفع الصائل عن احلرمة والدين .فواجب
اإلْياف من دفعو ،فَل يشرتط لو
إمجاعا ،فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا َل شيء أوجب بعد ْ
ً
شرط ،بل يدفع حبسب اإلمكاف ،وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيىم ،فيجب التفريق بني دفع
(ٕ٘)
الصائل ِ
الظامل الكافر ،وبني طلبو ِيف بَلده"
وقاؿ ابن القيم-رمحو هللا" :-فإذا كانت ادلسابقة شرعت ليتعلم ادلؤمن القتاؿ ويتعوده ويتمرف عليو فمن

ادلعلوـ أف الْ ُمجاىد قد يقصد دفع العدو إذا كاف الْ ُمجاىد مطلوبًا ،والعدو طالبًا ،وقد يقصد الظفر بالعدو
ابتداء إذا كاف طالبًا والعدو مطلوبًا ،وقد يقصد كَل األمرين.
ً

واألقساـ الثَلثة يؤمر ادلؤمن فيها باجلهاد ،وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب ،فإف جهاد الدفع
ِ ِِ
ين يُػ َقاتَػلُو َف
يشبو باب دفع الصائل وذلذا أبيح للمظلوـ أف يدفع عن نفسو ،كما قاؿ هللا تعاىل﴿ :أُذ َف للىذ َ
بِأَنىػ ُه ْم ظُلِ ُموا﴾( . )ٕٙوقاؿ النىِِب  ":من قتل دوف مالو فهو شهيد"( . )ٕٚألف دفع الصائل على الدين جهاد
وقربة ،ودفع الصائل على ادلاؿ والنفس مباح ورخصة ،فإف قتل فيو فهو شهيد ،فقتاؿ الدفع أوسع من قتاؿ

الطلب وأعم وجوبًا ،وذلذا يتعني على كل أحد يقم جياىد فيو :العبد بإذف سيده وبدوف إذنو ،والولد بدوف
إذف أبويو ،والغرًن بغي إذف غرْْيو ،وىذا كجهاد ادلسلمني يوـ أحد واخلندؽ ،وَل يشرتط ِيف ىذا النوع من
اجلهاد أف يكوف العدو ضعفي ادلسلمني فما دوف ،ى
فإهنم كانوا يوـ أحد واخلندؽ أضعاؼ ادلسلمني ،فكاف
اجلهاد واجبًا عليهم؛ ألنو حينئذ جهاد ضرورة ودفعَ ،ل جهاد اختيار ،وذلذا تباح فيو صَلة اخلوؼ حبسب
()ٕٛ
احلاؿ ِيف ىذا النوع"
املطلب الشابع  :اشرتاط إرى اإلهام والقتال حتج سايته

 قولو  يف الصحيحني عن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما َ" :ل ىجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية()ٕٜ

وإذا استنفرًب فانفروا"

وجو االستدالل  3أنو علق وجوب النفرة للجهاد بأمر اإلماـ قاؿ النووي –رمحو هللا  ":معناه  :اذا
(ٖٓ)

طلبكم اَلماـ للخروج إىل اجلهاد فاخرجوا "

 ويف الصحيحني عن أيب ىريرة أف رسوؿ هللا  قاؿ ":إ ىمنا اإلماـ جنة يقاتل من ورائو ويتقى بو ،فإف أمربتقوى هللا تعاىل وعدؿ كاف لو بذلك أجر ،وإف يأمر بغيه كاف عليو منو ".
) -)25انفرأٖ انكثشٖ ()535 /5
) -)26يٍ اٜٚح  39عٕسج انؽط
) -)25صؽٛػ انثخاس٘ ـ و و ( )136 /3س 2487تاب يٍ لاذم دٌٔ يانّ ؛ صؽٛػ يغهى ( )85 /1س64
) -)28انفشٔعٛح (ص)188-185 :
) -)29صؽٛػ انثخاس٘ ( (23 /4س 2825تاب ٔظٕب انُفٛش ٔيا ٚعة يٍ انعٓاد ٔانُٛح ؛ صؽٛػ يغهى ( (179 /4س3368
) -)37ششغ انُٕٔ٘ ػهٗ يغهى ()8 /13
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عَ األمر وىونص ِيف ادلسألة أف القتاؿ َليكوف إَلوؤاء اإلماـ .
وجو االستدالل 3فهذا خرب ِمب َ

وْينع الناس
• قاؿ النووي-رمحو هللا" :-اإلماـ جنة" :أي كالسرت؛ ألنو َْينع العدو من أذى ادلسلمنيَ ،
ومعَ يقاتل من ورائو :أي
بعضهم من بعض ،وَيمي بيضة اإلسَلـ ،ويتقيو الناس ،وخيافوف سطوتوَ ،
يقاتل معو الكفار والبغاة واخلوارج وسائر أىل الفساد والظلم(ٖٔ) .اىػ.

• وقاؿ ابن حجر-رمحو هللا :-ألنو َْينع العدو من أذى ادلسلمني ،ويكف أذى بعضهم عن بعض ،وادلراد
باإلماـ :كل قائم بأمور الناس(ٕٖ).

 يف الصحيحني عن أيب ىريرة  ": أف أبا بكر الصديق بعثو يف احلجة اليت أمره النِب عليها قبل(ٖٖ)

حجة الوداع يوـ النحر يف رىط يؤذف يف الناس َل َيج بعد العاـ مشرؾ وَل يطوؼ بالبيت عرياف"

 ويف لفظ للبخاري ٍ ":ب أردؼ رسوؿ هللا  عليا فأمره أف يؤذف برباءة قاؿ أبو ىريرة فأذف معنا علي يف(ٖٗ)

أىل مَ يوـ النحر َل َيج بعد العاـ مشرؾ وَل يطوؼ بالبيت عرياف"

• قاؿ شيخ اإلسَلـ-رمحو هللا": -أرسل النِب  أبا بكر أميا على ادلوسم … وأتبعو بعلي بن أيب طالب
ألجل نبذ العهود إىل ادلشركني الذين كانت ذلم عهود مطلقة  ،وكاف أبو بكر ىو األمي على ادلوسم ،
وعلي معو يصلي خلفو ويأدتر بأمره  ،لكن أرسلو النِب  ألنو كبٌ يٍ عبدح انعشة أٌ
انعهىد ال َعقذهب وال حيههب إال املطبع  ،أو سجم يٍ أهم ثُزه ؛ فخبف إٌ مل

َجعش واحذا يٍ أهم ثُزه  ،أٌ ال َقجهىا َجز انعهىد"

(ٖ٘)

-

قبعذح :يب ال َزى انىاجت إال ثه فهى واجت.

• فهذه القاعدة دليل على تعليق أمر اجلهاد بويل األمر حَّت َليؤوؿ األمر إىل الفوضى والتنازع بني الناس ،
واليك طرفًا من كالم أىل العمم ِفي تقرير ذلك:

• قاؿ ابن قدامة –رمحو هللا" :-وأمر اجلهاد موكوؿ إىل اإلماـ واجتهاده ،ويلزـ الرعية طاعتو فيما يراه من
ذلك(.)ٖٙ

ِ
متجسسا ذلم عض ًدا من ورائهم،
القرطِب –رمحو هللا :-وَل خترج السرايا إَل بإذف اإلماـ ليكوف
• وقاؿ
ً
ورىمبا احتاجوا إىل درئو(.)ٖٚ
( )31ششغ يغهى (. )230 /12
( )32فرػ انثاس٘ (. )136 /6
) -)33صؽٛػ انثخاس٘ ( (165 /5س 4363تاب ؼط أت ٙتكش تانُاط ف ٙعُح ذغغ ؛ صؽٛػ يغهى ()176 /4س3353
) -)34صؽٛػ انثخاس٘ ( )82 /1س 369تاب يا ٚغرش يٍ انؼٕسج
) -)35انصفذٚح ()319 /2
) -)36انًغُ)368 /17( ٙ
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• قاؿ يف مواىب اجلليل :-مسألة :قاؿ ابن عرفة) (ٖٛالشيخ عن ادلوازية :أيغزى بغي إذف اإلماـ؟ قاؿ :أما
اجليش واجلمع فَل إَل بإذف اإلماـ وتولية ٍ
واؿ عليهمٍ ،بُى قاؿ :قاؿ ابن حبيب :مسعت أىل العلم يقولوف:
إف َهنى اإلماـ عن القتاؿ دلصلحة حرمت خمالفتو إَل أف يدمههم العدو(. )ٖٜ

• وعئم فضُهخ انشُخ حمًذ ثٍ عضًُني -سمحه اهلل :-ىل جيوز اجلهاد دوف إذف إماـ
ادلسلمني؟ وىل ىناؾ حاَلت جيوز فيها بدوف إذف؟ فأجاب بقولوَ :ل جيوز اجلهاد إَل بإذف اإلماـ؛ ألنو

ادلخاطب باجلهاد ،وألف اخلروج بدوف إذنو افتيات عليو؛ وألنو سبب للفوضى وادلفاسد اليت َل يعلمها إَل
هللا .وأما قوؿ السائل :ىل ىناؾ حاَلت جيوز فيها بدوف إذف اإلماـ؟ فنعم إذا ىجم عليهم العدو
(ٓٗ)

فيتعني عليهم القتاؿ".

وقبل .":اجلهبد الثذ نه يٍ ساَخ إيبو ،وإال كبَذ عصبثبد .فالثذ يٍ إيبو َقىد األيخ
ٌ
اإلعاليُخ ،ونزنك جتذ انزٍَ قبيىا ثبجلهبد يٍ غري ساَخ إيبو ال َغزقُى هلى حبل،
ُ ِّ
ُ ُ
ثم سمبب َجبدوٌ عٍ آخشهى ،وإرا قذس هلى اَزصبس صبس انُضاع ثُُهى .فعلى كل حاؿ

نسأؿ هللا أف يُعيننا على جهاد أنفسنا ،فنحن اآلف يف حاجة إىل جهاد النفس ،فالقلوب مريضة،
(ٔٗ)
مقصرة ،والقلوب متنافرة ،وىذا َيتاج إىل جهاد قبل كل شيء".
واجلوارح ِّ

املطلب اخلاهس  :اشرتاط القذسة يف اجلهاد

الخالف في اشتراط القدرة في جياد الطمب  ،واختمف في اشتراط القدرة في جياد الدفع ،

والتحقيق أن جياد الدفع يختمف من حالة ألخرى  ،فميس الحكم فيو واحد  ،وانما يختمف

باختالف أسبابو وضروفو  .ولذا الينبغي أن يقال أن المسألة خالفية بإطالق  ،وانما ىي

محل اتفاق ،

وأما قول شيخ اإلسالم –رحمو هللا : "-فأما قتاؿ الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن احلرمة
والدين فواجب إمجاعا  ،فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا َل شئ أوجب بعد اإلْياف من دفعو فَل

يشرتط لو شرط  ،بل يدفع حبسب اإلمكاف  ،وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيىم(ٕٗ) .وقاؿ ابن
) -)35انعايغ ألؼكاو انمشآٌ نهمشطث)255 /5( ٙ
(ْٕ - )38دمحم تٍ دمحم تٍ ػشفح انٕسغً ٙانرَٕغٚ ٙكُٗ أتا ػثذهللا ٔنذ عُح عد ػششج ٔعثؼًائح ٔذٕف ٙعُح شًاٌ ٔأستؼٔ ٍٛعثؼًائح ٔ ،ظاء ف ٙكشف
انظٌُٕ أَّ ذٕف ٙعُح شالز ٔشًاًَائح  ،اَظش انذٚثاض انًزْة ض/1ص 337؛ كشف انظٌُٕ ض/2ص1867؛ طثماخ انفمٓاء ض/1ص177
) -)39يٕاْة انعهٛم ()547 /4
) -)47يعًٕع فرأٖ ٔسعائم انؼص)315-314 / 25( - ًٍٛٛ
) -)41يعًٕع انفرأٖ )318-316 / 25( -
( )42انفرأٖ انكثشٖ .608/4
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القيم رمحو هللا  ":قتاؿ الدفع أوسع من قتاؿ الطلب وأعم وجوبا  ،وذلذا يتعني على كل أحد  ،وجياىد فيو
العبد بإذف سيده وبدوف إذنو ،والولد بدوف إذف أبويو ،والغرًن بدوف إذف غرْيو  ،وىذا كجهاد ادلسلمني يوـ
أحد واخلندؽ  ،وَل يشرتط يف ىذا النوع من اجلهاد أف يكوف العدو ضعف ادلسلمني فما دوف  ،فإهنم كانوا
يوـ أحد واخلندؽ أضعاؼ ادلسلمني فكاف اجلهاد واجبا عليهم  ،ألنو حينئذ جهاد ضرورة ودفع َل جهاد
(ٖٗ)

اختيار.

الجواب  3عند التتبع لكَلـ شيخ اإلسَلـ يف مواضع من كتبو حوؿ ىذه القضية  ،يتبني لنا بعد أف نجمع
كالمو حول ىذا األمر ونحمل مطمقو عمى مقيده ومجممو عمى مفصمو  ،وعامو عمى

خاصة أنو يعني بقولو (ال يشترط لو شرط ) نفي االشتراط المطمق ،ال مطمق االشتراط ،وفرؽ

بني األمرين ،بدليل قولو بعد ذلك ":بل يدفع حبسب اإلمكاف" وىذا مانحاولو تقريره ىنا  ،أن

المطموب ىو دفعو بحسب اإلمكان  ،ومراعاة المفاسد ،والمصالح وقد قاؿ رمحو هللا  ":فمن
استقرأ ما جاء بو الكتاب والسنة تبني لو أف التكليف مشروط بالقدرة يف العلم والعمل  ،فمن كاف عاجزا

عن أحدمها سقط عنو ما يعجزه وَل يكلف هللا نفسا إَل وسعها(ٗٗ).

وقاؿ " :األمر بقتاؿ الطائفة الباغية مشروط بالقدرة واإلمكاف  ،وليس قتاذلم بأوىل من قتاؿ ادلشركني
والكفار  ،ومعلوـ أف ذلك مشروط بالقدرة واإلمكاف  ،فقد تكوف ادلصلحة ادلشروعة أحيانا ىي بالتألف
بادلاؿ وادلسادلة وادلعاىدة كما فعلو النِب  غي مرة  ،واإلماـ إذا اعتقد وجود القدرة ومل تكن حاصلة كاف

الرتؾ يف نفس األمر أصلح.

(٘ٗ)

• ومحل البحث في جياد الدفع  ،أن من جاىد دون نفسو ومالو حتى قتل في سبيل ذلك
 ،فيو محسن  ،ومأجور عمى ذلك  ،ولكنو ليس عمى سبيل الوجوب  ،فال يجب إال مع

القدرة  .فالمطموب ىو دفع العدو بحسب اإلمكان  ،مع مراعاة المفاسد ،والمصالح

عامة كانت أو خاصة .

وممب َذل عهً اشرتاط انقذسح نُىعٍ اجلهبد أدنخ كضريح يٍ أهًهب :

 أوال  3عموم النصوص التي جاءت باشتراط القدرة لكل تكميف
فمن الكتاب 3

( )43انفشٔعٛح .188
( )44يعًٕع انفرأٖ .634/21
( )45يعًٕع انفرأٖ .442/4
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سا إِىَل ُو ْس َع َها
ف ى
قولو تعاىل ََ  :ل يُ َكلِّ ُ
اّلِلُ نَػ ْف ً
استَطَ ْعتُ ْم. )ٗٛ(
اىا ، )ٗٚ(وقاؿ  :فَاتىػ ُقوا ى
َآتَ َ
اّلِلَ َما ْ
َذلَا

()ٗٙ

سا إِىَل َما
ف ى
 ،وقاؿ ََ  :ل يُ َكلِّ ُ
اّلِلُ نَػ ْف ً

ومن السنة 3حديث أيب ىريرة :" وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما استطعتم"

()ٜٗ

وجو االستدالل  3أف عموـ ىذه األدلة تقيد التكليف باَلستطاعة  ،وىو عاـ جلميع التكاليف مبا يف ذلك
اجلهاد للطلب أو للدفع.

 ثانيا  3وألنو قد اشرتط على ادلسلمني يف آخر أمريهم أنو لو كاف عدوىم ضعفهم وجب عليهم أف
ف ى
يثبتوا  ،فإذا زاد على الضعف  ،جاز ذلم النفور عن احلرب والتخلف  ،قاؿ تعاىل ْ  :اآلَ َف َخ ىف َ
اّلِلُ
ِ ِ
ْف يَػ ْغلِبُوا أَلْ َف ْ ِ
صابَِرةٌ يَػ ْغلِبُوا ِمائَػتَػ ْ ِ
ني
ني َوإِ ْف يَ ُك ْن ِم ْن ُك ْم أَل ٌ
َع ْن ُك ْم َو َعلِ َم أَ ىف فِي ُك ْم َ
ض ْع ًفا فَِإ ْف يَ ُك ْن م ْن ُك ْم مئَةٌ َ
بِِإ ْذ ِف ىِ
اّلِلُ َم َع ال ى ِ
ين ، )٘ٓ(فاستدؿ الفقهاء هبذه اآلية  ،وقالوا  :لو كاف العدو أكثر من ضعفنا
اّلِل َو ى
صاب ِر َ
 ،جاز لنا أف َل ندخل احلرب  ،وقد جاء يف صحيح البخاري عن ابن عباس رضي هللا عنهما  :دلا
ِ
ِ
ِ
ني َعلَى ال ِْقتَ ِ
صابِ ُرو َف يَػغْلِبُوا ِمائَػتَػ ْ ِ
ىِب َح ِّر ِ
ني َوإِ ْف يَ ُك ْن
نزلتيَا أَيُّػ َها النِ ُّ
ض ال ُْم ْؤمنِ َ
اؿ إِ ْف يَ ُك ْن م ْن ُك ْم ع ْش ُرو َف َ
ِ ِ ِ
ِ ىِ
ين َك َف ُروا بِأَنىػ ُه ْم قَػ ْوٌـ ََل يَػ ْف َق ُهو َف . )٘ٔ(فكتب عليهم أف َل يفر واحد من
م ْن ُك ْم مئَةٌ يَػغْلبُوا أَلْ ًفا م َن الذ َ
اّلِلُ َع ْن ُك ْم آلية .
ف ى
عشرة  .فقاؿ سفياف غي مرة أف َل يفر عشروف من مائتني ٍب نزلت ْ اآلَ َف َخ ىف َ
(ٕ٘)
فكتب أف َل يفر مائة من مائتني"
 ثالثا 3ما رواه مسلم عن النواس بن مسعاف عن النِب



قاؿ  :إف هللا يوحي إىل عيسى عليو السَلـ

عندما يأتيو يأجوج ومأجوج قاؿ  :إين قد أخرجت عبادا يل َل يداف ألحد بقتاذلم _ أي َل يستطيع أحد
(ٖ٘)

قتاذلم – فحرز عبادي إىل الطور – أي احتموا باجلباؿ واتركوا القتاؿ

.

• قاؿ النووي-رمحو هللا :-قاؿ العلماء :معناه َل قدرة وَل طاقةٍ ،بُى قاؿ :لعجزه عن دفعو ،ومعَ "حرزىم
(ٗ٘)

حرزا"
إىل الطور" أيُ :
واجع ْل ذلم ً
ض ىمهم َ

) -)46يٍ اٜٚح  286عٕسج انثمشج
) -)45يٍ اٜٚح  5عٕسج انطالق
) -)48يٍ اٜٚح  16عٕسج انرغاتٍ
) -)49صؽٛػ انثخاس٘ ()94 /9س 5288تاب االلرذاء تغٍُ سعٕل هللا ملسو هيلع هللا ىلص
) -)57يٍ اٜٚح  66عٕسج األَفال
) -)51اٜٚح  65عٕسج األَفال
) -)52صؽٛػ انثخاس٘ ( )63 /6س 4652تاب { ٚا أٓٚا انُث ٙؼشض انًؤيُ ٍٛػهٗ انمرال إٌ ٚكٍ يُكى ػششٌٔ صاتشٌٔ ٚغهثٕا يائرٔ ٍٛإٌ ٚكٍ يُكى
يائح ٚغهثٕا أنفا يٍ انز ٍٚكفشٔا تؤَٓى لٕو ال ٚفمٌٕٓ }
)-)53صؽٛػ يغهى ( )195 /8س5567
)-)54ششغ انُٕٔ٘ ػهٗ يغهى ()68 /18
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وجو االستدالل  3من احلديث  :أف عيسى عليو السَلـ حني ينزؿ آخر الزماف وَيكم بشريعة حممد صلى
هللا عليو وسلم يهجم عليو عدو كافر ،ومع ذلك يأمره هللا تعاىل بالفرار إىل اجلباؿ وينهاه عن قتاؿ الدفع ؛
ألنو َل قدرة لو عليهم .

 رابعا 3تعظيم حرمة دماء المسممين
 عن عبد هللا بن عمرو بن العاص-رضي هللا عنهما -قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا ": والذي نفسي بيده لقتل(٘٘)

مؤمن أعظم عند هللا من زواؿ الدنيا"

 عن ابن عباس-رضي هللا عنهما -قاؿ:نظر رسوؿ هللا  إىل الكعبة فقاؿ" :مرحباً ِبك من ٍ
بيت ،ما
ِ
ِ ِ
ك ،وأعظم حرمتَ ِ
أعظم ِ
وحرَـ ِم َن
وللمؤمن
ك!
َ َ
ُ
َ
حرـ منك واحدةىّ ،
أعظم حرمةً عند هللا منك ،إف هللاَ ّ
ُ
ِ ()٘ٙ
السوء"
دمو ،ومالَو ،وأف يُظَ ىن بو ُّ
ظن ُّ
ادلؤم ِن ثَلثاًَ :
 وعن ابن عمر رضي هللا عنهما "أنو نظر إىل الكعبة فقاؿ ما أعظمك وما أعظم حرمتك وادلؤمن أعظم()٘ٚ

حرمة عند هللا منك"

()٘ٛ

 -عن عائذ بن عمرو

دخل على عبيد هللا بن زياد فقاؿ أى بَ إىن مسعت رسوؿ هللا يقوؿ «
()ٜ٘

إف شر الرعاء احلطمة فإياؾ أف تكوف منهم »".

• قاؿ يف النهاية احلطمة ىو العنيف برعاية اإلبل يف السوؽ واإليراد واإلصدار يلقى بعضها على بعض
ويعسفها ضربو مثَل لوايل السوء ويقاؿ أيضا حطم بَل ىاء

(ٓ)ٙ

وجو االستدالل  3أف الراعي للناس َلجيوز لو أف يقدمهم على التهلكة  ،وقد كتب اخلليفة الراشد

عمر بن اخلطاب اىل أيب عبيدة حني وَله أميا على جيوش ادلسلمني وعزؿ خالدا –رضي هللا عنو-
أف قاؿ ":وأوصيك بتقوى هللا الذي يبقى ويفَ ما سواه ،الذي ىدانا من الضَللة ،وأخرجنا من
الظلمات إىل النور ،وقد استعملتك على جند خالد بن الوليد فقم بأمرىم الذي َيق عليكَ ،ل تقدـ
ادلسلمني إىل ىلكة رجاء غنيمة ،وَل تنزذلم منزَل قبل أف تسرت يده ذلم وتعلم كيف مأتاه ،وَل تبعث
(ٔ)ٙ

سرية إَل يف كثف من الناس ،وإياؾ وإلقاءادلسلمني يف اذللكة ،وقد أبَلؾ هللا يب وأبَلين بك "
) -)55انًعرثٗ يٍ انغٍُ نهُغائ )55 /5( ٙس 3986صؽؽّ األنثاَ ٙف ٙصؽٛػ ٔضؼٛف عٍُ انُغائ)67 /9( ٙ
) -)56ؼغُّ األنثاَ ٙف ٙعهغهح األؼادٚس انصؽٛؽح ٔركش طشلّ ٔشٕاْذِ ()33 /8

) -)55عٍُ انرشيز٘ ( )358 /4سٔ ، 2732لال ":ؼغٍ غشٚة" ؛ لال األنثاَ": ٙؼغٍ صؽٛػ" صؽٛػ انرشغٛة ٔانرشْٛة نألنثاَ)292 /2( ٙ
) ْٕ -)58ػائز تٍ ػًشٔ تٍ ْالل انًضَٚ ٙكُٗ أتا ْثٛشج ٔ ،كاٌ يًٍ تاٚغ تٛؼح انشضٕاٌ ذؽد انشعشج  ،عكٍ انثصشج ٔاترُٗ تٓا داسا ٔ ،ذٕف ٙف ٙإيشج
ػثٛذ هللا تٍ صٚاد أٚاو ٚضٚذ تٍ يؼأٚح  .اَظش االعرٛؼاب ف ٙيؼشفح االصؽاب ( )599 /2؛ اإلصاتح ف ٙذًٛٛض انصؽاتح ( )473 /3خ2546
) -)59صؽٛػ يغهى ( )9 /6س4838
) -)67انُٓاٚح ف ٙغشٚة انؽذٚس التٍ األشٛش ()447 /1
) -)61انثذاٚح ٔانُٓاٚح ()53 -52/22
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 خامسا :وألف الشريعة جاءت بتحصيل ادلصاحل وتكميلها وتعطيل ادلفاسد وتقليلها حبسب اإلمكاف ،
واستصحاب قواعد الشريعة يف إزدحاـ ادلصاحل  ،وإزدحاـ ادلفاسد  ،وإزدحاـ ادلصاحل وادلفاسد  ،وأف
اخلي والشر درجات  ،والعاقل ىو الذي يدرء الشرالكبي بالشر اليسي  ،ويقتنع باخلي اليسي إذا مل

َيصل الكثي.وقد قاؿ شيخ اإلسَلـ ابن تيمية –رمحو هللا" -والشجاعة ليست ىي قوة البدف فقد يكوف
الرجل قوي البدف ضعيف القلب وامنا ىي قوة القلب وثباتو ؛ فأف القتاؿ مداره على قوة البدف وصنعتو
للقتاؿ  ،وعلى قوة القلب وخربتو بو  ،وا﵀مود منهما :ما كاف بعلم ومعرفة  ،دوف التهور الذي َل يفكر
صاحبو  ،وَل ْييز بني ا﵀مود وادلذموـ ؛ وذلذا كاف القوي الشديد  ،ىو الذي ْيلك نفسو عند الغضب ؛
(ٕ)ٙ

حَّت يفعل ما يصلح دوف ما َل يصلح  ،فأما ادلغلوب حني غضبو  ،فليس ىو بشجاع  ،وَل شديد"

 سادسا 3عموم التصوص التي جاءت بمراعاة أحوال المسممين من حيث القوة
والضعف ومن ذلك 3

أف مرحلة اجلهاد قبل اذلجرة فقد كاف دمنوعا ،رغم وجود الظلم

واَلضطهاد  ،واَلعتداء على ادلسلمني  ،وقد أمروا يف حينها بالكف عن القتاؿ والصرب كما جاؤ يف
ِ
ِ
قولو تعاىل   :أََمل تَػر إِ َىل الى ِذ ِ
ص ََلةَ َو َآتُوا ال ىزَكاةَ ، )ٖٙ(فأمرهللا
يموا ال ى
يل َذلُ ْم ُك ُّفوا أَيْديَ ُك ْم َوأَق ُ
َ
ْ َ
ين ق َ
ع ىز وج ىل بكف األيدي عن اجلهاد ؛ أي عن اجلهاد باليد  ،وَل ريب أف ىذه اآلية نزلت أياـ العدواف
على ادلسلمني  ،وطردىم من ديارىم  ،وحرماهنم من حقوقهم  ،فهو جهاد دف ٍع  ،وليس جهاد طلب
 ،فالمنع ألن المسممين ال يستطيعون وليس ليم دولة وال قوة ،وكان هللا يأمر نبيو بالصبر
والصفح واالنتظار ،إلى أن يأتي الفرج ،ومن قاتل في ىذه المرحمة فإنو يكون قد عصى هللا
ورسولو؛ ألنو يترتب عمى القتال في ىذه المرحمة اإلضرار بالمسممين وبالدعوة ،وتسمط الكفار
عمى المسممين ، .ولكن الجياد في ىذه المرحمة يكون بالحجة والبيان ،والحكمة والموعظة
الحسنة  ،ومقابمة الصد  ،وتعذيب المؤمنين  ،وطردىم بالعفو  ،والصبر الجميل

قاؿ ابن

كثي -رمحو هللا -يف تفسيه ":كاف ادلؤمنوف يف ابتداء اإلسَلـ وىم مبكة مأمورين بالصَلة
والزكاة  ،وإف مل تكن ذات النصب  ،وكانوا مأمورين مبواساة الفقراء منهم  ،وكانوا مأمورين
بالصفح والعفو عن ادلشركني  ،والصرب إىل حني  ،وكانوا يتحرقوف ويودوف لو أمروا بالقتاؿ

) -)62االعرمايح ()251 /2
) -)63يٍ اٜٚح  55عٕسج انُغاء
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؛ ليشتفوا من أعدائهم  ،ومل يكن احلاؿ إذ ذاؾ مناسبا ألسباب كثية منها  :قلة عددىم
بالنسبة إىل كثرة عدد عدوىم "

(ٗ)ٙ

 بل حَّت بعد أف صار للدولة اإلسَلمية قوة ومنعة مل يكن القناؿ مفروضا على إطَلقو بل

حبسب الطاقة واإلمكانات  ،فقد قتل سبعوف من القراء ومل يقاتل من غدر هبم لعدـ القجرة ،

ويف غزوة األحزاب حفروا اخلندؽ لعدـ القدرة على مواجهتهم .

 والنِب  قد قاؿ« :إنو من يعش منكم ؛فسيى اختَلفا كثياً؛ فعليكم بستىِن وسنًّة اخللفاءسكوا هبا  ،وعضُّوا عليها بالنواجذ»(٘. )ٙ
الراشدين ادلهديِّني من بعدي ،دت ى
 وجاء يف صحيح مسلم عن أيب ىريرة قاؿ قاؿ رسوؿ هللا  : بدأ اإلسَلـ غريبا وسيعودكما بدأ غريبا فطوىب للغرباء"(.)ٙٙ

 ويف صحيح مسلم عن ابن عمر -رضي هللا عنهما -عن النِب  قاؿ : ":إف اإلسَلـ بدأ()ٙٚ

غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وىو يأرز

بني ادلسجدين كما تأرز احلية يف جحرىا"(. )ٙٛ

وجو االستدالل  3واإلسَلـ يف ىذا الزماف يعاين من الغربة  ،وتكالب األعداء عليو دما يشبو
ادلرحلة األوىل يف اإلسَلـ 3

فًٍ أوجه انشجه ثني املغهًني انُىو واملغهًني يف انعهذ املكٍ:

الضعف وقلة العدد والعُدد ،وتكالب األعداء على ادلسلمني من اليهود وأذناهبم ،وادلشركني
وإخواهنم وادلنافقني وأتباعهم  ،مع كوف بَلد ادلسلمني متفرقة إىل دوؿ متعددة  ،لكل دولة

منها ظروفها وسياساهتا اخلاصة  ،ولكل دولة ارتباط بدوؿ العامل مبعاىدات خاصة وعامة.

ويزيد على العهد ادلكي بأمر آخر من أىم أسباب الضعف  ،وىو ما غلب على أكثر تلك الدوؿ

التحكيم بغي شريعة هللا  ،وفشو مظاىر الشرؾ يف الكثي من بَلد اإلسَلـ  ،فعدمنا السَلحني

معا  :فَل سَلح يكافئ أسلحة العدو  ،وَل إْياف قوي هنزمهم بو وهللا ادلستعاف .
) -)64ذفغٛش اتٍ كصٛش ()359 /2
) -)65عثك ذخشٚعّ
) -(66عثك ذخشٚعّ
) -(65أ٘ ُٚضى ٔٚعرًغ  ،فرػ انثاس٘ [ ض  - 1ص ] 77
) -(68صؽٛػ يغهى [ ض  - 1ص  /] 131تاب تٛاٌ أٌ اإلعالو تذأ غشٚثا ٔعٛؼٕد غشٚثا ٔإَّ ٚؤسص ت ٍٛانًغعذ/ٍٚس146
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وقذ َقبل أٌ ثعض انذول أشجه ثبنعهذ املكٍ فًُب إرا كبَذ دونخ حمزهخ  ،أو يف حكى انذونخ

احملزهخ  ،وأيب انذول املغزقهخ فهٍ ختزهف يٍ حُش انقىح وانضعف  ،فقذ ركىٌ أقشة
نهعهذ املذٍَ يُهب نهعهذ املكٍ .ونكُهب ضعُفخ يف اجلًهخ .واهلل رعبىل أعهى.

املطلب السادس  :هي التطبيقاث املعاصشة املخالفت لششوط اجلهاد

ويتمثل يف أمور منها :

• اَلفتيات على األئمة يف إعَلف اجلهاد .

• اَلفتيات على األئمة يف إبراـ العهود أو نقضها .

• عدـ احرتاـ العهود اليت يربمها األئمة مع غيىم .
• اَلعتداء على أىل العهد والذمة يف بَلد اإلسَلـ  ،أو يف بَلدىم .

ويشمل ذلك  :احلركات اليت تدعو للجهاد مع ختلف شروطو ،وتقوـ بتنفيذ بعض العمليات ادلسماة
باجلهادية  ،وىي يف معظمها ليست كذلك  ،وإمنا يتم فيها قتل معصومي الدماء  ،وىي ما يصطلح عليو

بالعمليات اإلرىابية  ،وىم ادلستعجلوف .

فييدوف احلصوؿ على النتيجة من دوف استيفاء الشروط الَلزمة للحصوؿ عليها  ،فالشجرة اليت

تستغرؽ سنني طويلة ليكتمل منوىا َ ،لْيكن أف تنمو مبجرد دتَ اإلنساف أف تكتمل يف شهور  ،فإف ىذا
استعجاؿ أمر َلْيكن حتقيقو يف ىذه الدنيا  ،ألف هللا َليغي سننو وفق ىوى من يتمَ ويستعجل  ،ويريد أف
يغي خطة هللا الطبيعية يف ىذا العامل .
 ،فهذا النظاـ حمكم إىل أبعد احلدود وليس فيو استثناء ألحد  ،ومن يتعد حدود هللا وينتهك نظامو
فسيعود ذلك بالضرر عليو.
وكما تقدـ تقريره  ،فإف الواجب يف زمن الغربة  ،أف يتم الرتكيز على الدعوة  ،وعدـ اَلستعجاؿ .وىؤَلء
ادلستعجلوف يظنوف أف ذلم من ادلكانة عند هللا ماليس للرسوؿ  ، وصحابتو  ،الذين صربوا على األذى
وقابلوا اإلساءة باإلحساف كما قاؿ سبحانو :



 

  
    
   












) -)69اٜٚح  186عٕسج آل ػًشاٌ

 . )ٜٙ( فكاف عاقبة الصرب و التقوى  ،العز والظهور.
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• وإذا كانت ادلعصية سببا ذلزْية اجليش الذي فيو رسوؿ هللا  ، ومعو أفضل اخللق من بعده  ،فكيف حباؿ
ادلسلمني اليوـ  ،وماىم واقعني فيو من ادلخالفات الكثية ألوامر هللا ورسولو  ؟  ،ففي غزوة  ،أحد ،
حني استشكل ادلسلموف تلك اذلزْية وقالوا  :كيف يداؿ للمشركني علينا؟ وحنن على احلق وىم على
ِ
َص ْبتُ ْم ِّمثْػلَْيػ َها قُػلْتُ ْم أىن ىذا قُ ْل ُى َو ِم ْن
َصابَػ ْت ُك ْم ُّمصيبَةٌ قَ ْد أ َ
الباطل؟! فأنزؿ هللا قولو تعاىل   :أ ََو لَ ىما أ َ
(ٓ)ٚ
ِع ِ
سونَػ ُه ْم بِِإ ْذنِِو حَّت
د
ق
ل
و

:
فقاؿ
ذلك
سبب
هللا
وبني
،
ك ْم 
َ
ند أَنْػ ُف ِس ُ
َ
ص َدقَ ُك ُم هللا َو ْع َدهُ إِ ْذ َحتُ ُّ
ْ
َ
َ
ص ْيتُ ْم ِّمن بَػ ْع ِد َم أ ََرا ُك ْم ىما ُِحتبُّو َف ِمن ُكم ىمن يُ ِري ُد ُّ
الدنْػيَا َوِمن ُكم ىمن يُ ِري ُد
إِ َذا فَ ِشلْتُ ْم َوتَػنَ َ
از ْعتُ ْم ِيف األمر َو َع َ
(ٔ)ٚ
ك ْم
ص َرفَ ُك ْم َع ْنػ ُه ْم لِيَْبتَلِيَ ُ
اآلخرة ٍبُى َ

• فبني أف سبب تسليط الكفار على ادلسلمني ىو فشل ادلسلمني  ،وتنازعهم يف األمر  ،وعصياهنم أمره



 ،وإرادة بعضهم الدنيا مقدماً ذلا على أمر الرسوؿ . )ٕٚ( 

• وقد جاءيف سنن اإلماـ سعيد بن منصور عن عبد الرمحن بن جبي بن نفي عن أبيو قاؿ " :دلا فتحت
مدائن قربص وقع الناس يقتسموف السِب  ،ويفرقوف بينهم  ،ويبكي بعضهم على بعض  ،فتنحى أبو
الدرداء ٍب إحتىب حبمائل سيفو فجعل يبكي  ،فأتاه جبي بن نفي  ،فقاؿ  :ما يبكيك يا أبا الدرداء ؟
أتبكي يف يوـ أعز هللا فيو اإلسَلـ وأىلو  ،؟ وأذؿ فيو الكفر وأىلو  ،فضرب على منكبيو ٍ ،ب قاؿ :
ثكلتك أمك يا جبي بن نفي  ،ما أىوف اخللق على هللا إذا تركوا أمره  ،بينا ىي أمة قاىرة ظاىرة على
الناس  ،ذلم ادللك حَّت تركوا أمر هللا  ،فصاروا إىل ما ترى  ،وإنو إذا سلط السباء على قوـ فقد خرجوا
من عني هللا ليس ﵁ هبم حاجة ".

(ٖ)ٚ

• وادلستعجلوف يظنوف بأف هللا سوؼ يلوي من أجلهم النظاـ الكوين وَيدث أمرا بالصدفة  ،أو خيرؽ
العادة من أجلهم  ،وىؤَلء مساكني  ،فإف سنة هللا جارية  ،وسنتو سبحانو أف َيوؿ إرادتو إىل الواقع من
خَلؿ أوضاع سائرة سيا طبيعيا  ،وليس بالتمِن  ،أو اَلستعجاؿ .فنصر هللا لنا مشروط بنصره  ،ونصره
يكوف باتباع ادلنهج الذي سنو لنا نبينا  يف دعوتو  ،فإذا مل يوجد الشرط  ،لن يوجد ادلشروط  .وهللا

تعاىل أعلم.
املطهت انغبثع :فزبوي األئًخ املزعهقخ ثبجلهبد وششوطه
• فزىي انشُخ اثٍ ثبص-سؼًّ هللا -فًُب َزعهق ثبنصهح يع انُهىد

) -)57اٜٚح  165عٕسج آل ػًشاٌ
) -)51اٜٚح  152عٕسج آل ػًشاٌ
) -)52اَظش أضٕاء انثٛاٌ ف ٙذفغٛش انمشآٌ تانمشآٌ ()147 /3
) -)53عٍُ اإلياو عؼٛذ تٍ يُصٕس (ص )388 :س2655
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•

في مجموع الفتاوى لمشيخ ابن باز-رحمو هللا -المجمد الثامن من ص  212إلى ص  222ومن
تمك الفتاوى سئل رحمو هللا عن حكم الصمح وعقد اليدنة مع الييود فأجاب قائال 3

•

(( تجوز اليدنة مع األعداء مطمقة ومؤقتو  ،إذا رأى ولي األمر المصمحة في ذلك ؛ لقول هللا

سبحانو (( 3وان جنحوا لمسمم فاجنح ليا وتوكل عمى هللا إنو ىو السميع العميم))  ،وألن النبي 
فعميما جميعاً  ،كما صالح أىل مكة عمى ترك الحرب عشر سنين  ،يأمن فييا الناس  ،ويكف

بعضيم عن بعض  ،وصالح كثي ارً من قبائل العرب صمحاً مطمقاً  ،فمما فتح هللا عميو مكة نبذ

إلييم عيودىم  ،وأجَّل من ال عيد لو أربعة أشير  ،كما في قول هللا سبحانو(( 3براءة من هللا
ورسولو إلى الذين عاىدتم من المشركين * فسيحوا في األرض أربعة أشير)) وبعث  المنادين
بذلك عام تسع من اليجرة بعد الفتح مع الصديق لما حج رضي هللا عنو  ،وألن الحاجة والمصمحة

اإلسالمية قد تدعو إلى اليدنة المطمقة ثم قطعيا عند زوال الحاجة  ،كما فعل ذلك النبي  ، وقد
بسط العالَّمة ابن القيم ــ رحمو هللا ــ القول في ذلك في كتابو (أحكام أىل الذمة)  ،واختار ذلك
شيخو شيخ اإلسالم ابن تيمية وجماعة من أىل العمم  .وهللا ولي التوفيق .

•

ولما سئل عن خالف الفمسطينيين في قبول الصمح مع الييود أو عدم قبولو أجاب قائال (( 3
ننصح الفمسطينيين جميعاً بأن يتفقوا عمى الصمح  ،ويتعاونوا عمى البر والتقوى ؛ حقنا لمدماء ،

وجمعاً لمكممة عمى الحق  ،وارغاماً لألعداء الذين يدعون إلى الفرقة واالختالف وعمى الرئيس

وجميع المسئولين أن يحكموا شريعة هللا  ،وأن يمزموا بيا الشعب الفمسطيني ؛ لما في ذلك من
السعادة والمصمحة العظيمة لمجميع  ،وألن ذلك ىو الواجب الذي أوجبو هللا عمى المسممين عند
القدرة )).

•

وعندما سئل عن الصمح مع الييود بأنو يمزم منو مودة الييود ومحبتيم ومواالتيم قال رحمو هللا
3

•

((الصمح مع الييود أو غيرىم من الكفرة ال يمزم منو مودتيم وال مواالتيم  ،بل ذلك يقتضي األمن
بين الطرفين  ،وكف بعضيم عن إيذاء البعض اآلخر  ،وغير ذلك  ،كالبيع والشراء ،وتبادل
السفراء  ..وغير ذلك من المعامالت التي ال تقتضي مودة الكفرة وال مواالتيم .

•

وقد صالح النبي  أىل مكة  ،ولم يوجب ذلك محبتيم وال مواالتيم  ،بل بقيت العداوة والبغضاء
بينيم  ،حتى يسر هللا فتح مكة عام الفتح ودخل الناس في دين هللا أفواجاً  ،وىكذا صالح النبي

 ييود المدينة لما قدم المدينة مياج ارً صمحاً مطمقاً  ،ولم يوجب ذلك مودتيم وال محبتيم  ،لكنو
عميو الصالة والسالم كان يعامميم في الشراء منيم والتحدث إلييم  ،ودعوتيم إلى هللا  ،وترغيبيم
في اإلسالم  .ومات  ودرعو مرىونة عند ييودي في طعام اشتراه ألىمو)).
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•

وقال أيضا ((3ومما يدل عمى أن الصمح مع الكفار من الييود وغيرىم إذا دعت إليو المصمحة أو
الضرورة ال يمزم منو مودة  ،وال محبة  ،وال مواالة  3أنو  لما فتح خيبر صالح الييود فييا عمى
أن يقوموا عمى النخيل والزروع التي لممسممين بالنصف ليم والنصف الثاني لممسممين  ،ولم يزالوا
في خيبر عمى ىذا العقد  ،ولم يحدد مدة معينة  ،بل قال  « 3 نُ ِق ُّرُكم عمى ذلك ما شئنا » ،

وفي لفظ « 3نقركم ما أقركم هللا »  ،فمم يزالوا بيا حتى أجالىم عمر رضي هللا عنو  ،وروي عن
عبدهللا بن رواحة رضي هللا عنو أنو لما خرص عمييم الثمرة في بعض السنين قالوا 3إنك قد جرت
في الخرص  ،فقال رضي هللا عنو  3وهللا إنو ال يحممني بغضي لكم ومحبتي لممسممين أن أجور

عميكم  ،فإن شئتم أخذتم بالخرص الذي خرصتو عميكم  ،وان شئتم أخذناه بذلك  ،وىذا كمو يبين
أن الصمح والميادنة ال يمزم منيا محبة  ،وال مواالة  ،وال مودة ألعداء هللا  ،كما يظن ذلك بعض

من َق َّل عممو بأحكام الشريعة المطيرة .
•

وعندما سئل عن الصمح مع الييود بأنو يمزم منو تمميك الييود ماتحت أيدييم تمميكا أبديا قال
رحمو هللا 3

•

((الصمح بين ولي أمر المسممين في فمسطين وبين الييود ال يقتضي تمميك الييود لما تحت
أيدييم تمميكاً أبدياً  ،وانما يقتضي ذلك تمميكيم تمميكاً مؤقتاً حتى تنتيي اليدنة المؤقتة أو يقوى
المسممون عمى إبعادىم عن ديار المسممين بالقوة في اليدنة المطمقة  ،وىكذا يجب قتاليم عند
القدرة حتى يدخموا في دين اإلسالم أو يعطوا الجزية عن يد وىم صاغرون)).

•

ولما صدرت ىذه الفتاوى من سماحة الشيخ رحمو هللا عارضو الدكتور يوسف القرضاوي بأن
الصمح مع الييود اليجوز ألنيم غاصبون فعقب عميو سماحة شيخنا رحمو هللا بمقال واضح

وكالم مؤصل عمى وفق النصوص الشرعية والمصالح المرعية المجردة من العاطفة أو الحماس
وألىمية ىذا المقال سوف أنقمو لمقراء كامال دون زيادة أو نقصان3
•

الحمد ﵀ رب العالمين  ،والصالة والسالم عمى نبينا محمد الصادق األمين  ،وعمى آلو وصحبو

•

فيذا إيضاح وتعقيب عمى مقال فضيمة الشيخ  3يوسف القرضاوي المنشور في مجمة (المجتمع)

أجمعين  ،ومن تبعيم بِإحسان إلى يوم الدين  ،أما بعد3

العدد 1133الصادرة يوم 2شعبان 1415ىـ .الموافق 10/1/1225م .حول الصمح مع الييود ،
وما صدر مني في ذلك من المقال المنشور في صحيفة (السممون) الصادرة يوم 21رجب
1415ىـ جواباً ألسئمة موجية إلي من بعض أبناء فمسطين .

•

وقد أوضحت أنو ال مانع من الصمح معيم إذا اقتضت المصمحة ذلك ؛ ليأمن الفمسطينيون في
بالدىم  ،ويتمكنوا من إقامة دينيم .
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•

وقد رأى فضيمة الشيخ يوسف أن ما قمتو في ذلك مخالف لمصواب؛ ألن الييود غاصبون فال
يجوز الصمح معيم ...إلى آخر ما ذكره فضيمتو .

•

وانني أشكر فضيمتو عمى اىتمامو بيذا الموضوع ورغبتو في إيضاح الحق الذي يعتقده  ،وال شك
أن األمر في ىذا الموضوع وأشباىو ىو كما قال فضيمتو  3يرجع فيو لمدليل  ،وكل أحد يؤخذ من

قولو ويترك إال رسول هللا  . وىذا ىو الحق في جميع مسائل الخالف ؛ لقول هللا عز وجل3
تؤمنون ِ
با﵀ و ِ
خير
((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى هللا والرسول إن كنتم
َ
اليوم اآلخر ذلك ٌ
ٍ
مو إلى هللا))  ،وىذه قاعدة
فح ُك ُ
و ُ
أحسن تأويالً))  ،وقال سبحانو (( 3وما اختمفتُم فيو من شيء ُ
مجمع عمييا بين أىل السنة والجماعة .
•

ولكن ما ذكرناه في الصمح مع الييود قد أوضحنا أدلتو  ،وأجبنا عن أسئمة وردت إلينا في ذلك

من بعض الطمبة بكمية الشريعة في جامعة الكويت  ،وقد نشرت ىذه األجوبة في صحيفة
(المسممون) الصادرة في يوم الجمعة 12/1/1415ىـ الموافق 20/1/1225م وفييا إيضاح
لبعض ما أشكل عمى بعض اإلخوان في ذلك .

•

ونقول لمشيخ يوسف وفقو هللا وغيره من أىل العمم  3إن قريشاً قد أخذت أموال المياجرين ودورىم

ون
 ،كما قال تعالى في سورة الحشر (( 3لمفُقَ َراء المياجرين الذين أُخرجوا من ديارىم وأمواليم يبت ُغ َ
فضالً من هللا ورضواناً وينصرون هللا ورسولو أُولئك ىم الصادقُون))  ،ومع ذلك صالح النبي 
قريشاً يوم الحديبية سنة ست من اليجرة  ،ولم يمنع ىذا الصمح ما فعمتو قريش من ظمم

المياجرين في دورىم وأمواليم ؛ مراعاةً لممصمحة العامة التي رآىا النبي  لجميع المسممين من
المياجرين وغيرىم  ،ولمن يرغب الدخول في ِ
اإلسالم .

•

ونقول أيضاً 3جواباً لفضيمة الشيخ يوسف عن المثال الذي مثل بو في مقالو وىو  3لو أن إنساناً
غصب دار إنسان وأخرجو إلى العراء ثم صالحو عمى بعضيا  ..أجاب الشيخ يوسف  3أن ىذا
الصمح ال يصح  .وىذا غريب جداً  ،بل ىو خطأ محض  ،والشك أن المظموم إذا رضي ببعض

حقو  ،واصطمح مع الظالم في ذلك فال حرج ؛ لعجزه عن أخذ حقو كمو  ،وما ال يدرك كمو ال يترك
خير))  ،وال
كمو  ،وقد قال هللا عز وجل (( 3فاتقوا هللا ما استطعتم))  ،وقال سبحانو (( 3والصمح ٌ
شك أن رضا المظموم بحجرة من داره أو حجرتين أو أكثر يسكن فييا ىو وأىمو  ،خير من بقائو
في العراء .

•

أما قولو عز وجل (( 3فال تينوا وتدعو إلى السمم وأنتم األعمون وهللا معكم ولن َي ِ
أعمالكم)) ،
ترُك ْم
ُ
فيذه اآلية فيما إذا كان المظموم أقوى من الظالم وأقدر عمى أخذ حقو  ،فإنو ال يجوز لو الضعف
 ،والدعوة إلى السمم  ،وىو أعمى من الظالم وأقدر عمى أخذ حقو  ،أما إذا كان ليس ىو األعمى
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في القوة الحسية فال بأس أن يدعو إلى السمم  ،كما صرح بذلك الحافظ ابن كثير رحمو هللا في
تفسيره ىذه اآلية  ،وقد دعا النبي  إلى السمم يوم الحديبية ؛ لما رأى أن ذلك ىو األصمح
لممسممين واألنفع ليم  ،وأنو أولى من القتال  ،وىو عميو الصالة والسالم القدوة الحسنة في كل

ما يأتي ويذر ؛ لقول هللا عز وجل (( 3لقد كان لكم في رسول هللا أُسوةٌ حسن ٌة)) اآلية .
•

ولما نقضوا العيد وقدر عمى مقاتمتيم يوم الفتح غزاىم في عقر دارىم  ،وفتح هللا عميو البالد ،

ومكنو من رقاب أىميا حتى عفا عنيم  ،وتم لو الفتح والنصر و﵀ الحمد والمنة .
•

فأرجو من فضيمة الشيخ يوسف وغيره من ِإخواني أىل العمم إعادة النظر في ىذا األمر بناء عمى

األدلة الشرعية  ،ال عمى العاطفة واالستحسان  ،مع االطالع عمى ما كتبتو أخي ارً من األجوبة
الصادرة في صحيفة (المسممون) في 12/1/1415ىـ  ،الموافق 20/1/1225م ،وقد أوضحت

فييا  3أن الواجب جياد المشركين من الييود وغيرىم مع القدرة حتى يسمموا أو يؤدوا الجزية  ،إن
كانوا من أىميا  ،كما دلت عمى ذلك اآليات القرآنية واألحاديث النبوية  ،وعند العجز عن ذلك ال
حرج في الصمح عمى وجو ينفع المسممين وال يضرىم ؛ تأسياً بالنبي  في حربو وصمحو ،

وتمسكاً باألدلة الشرعية العامة والخاصة  ،ووقوفاً عندىا  ،فيذا ىو طريق النجاة وطريق السعادة

والسالمة في الدنيا واآلخرة .
•

وهللا المسئول أن يوفقنا وجميع المسممين ــ قادةً وشعوباً ــ لكل ما فيو رضاه  ،وأن يمنحيم الفقو
في دينو  ،واالستقامة عميو  ،وأن ينصر دينو ويعمي كممتو  ،وأن يصمح قادة المسممين ويوفقيم

لمحكم بشريعتو والتحاكم إلييا  ،والحذر مما يخالفيا ِ ،إنو ولي ذلك والقادر عميو  .وصمى هللا
وسمم عمى نبينا محمد  ،وآلو وأصحابو  ،وأتباعو بِإحسان .

• فزىي األنجبٍَ سمحه اهلل يف حشكخ محبط:

• (الحركة القائمة اليوم في الضفة ىذه الحركة ليست إسالمية شئتم أو أبيتم ألنيم لو أرادوا الخروج
ألعدوا لو عدتو وين العدة؟ العالم اإلسالمي كمو بتفرج وىدول بتقتموا وبتذبحوا ذبح النعاج

أمره
واألغنام ثم نريد أن نبني أحكاما كأنيا صادرة من خميفة المسممين ومن قائد الجيش الذي َّ
الخميفة ونجيبيا لجماعة مثل جماعة (حماس) ىذه نعطييم األحكام اإلسالمية ،ما ينبغي ىذا بارك

هللا فيكم نحن نرغب من ىؤالء الشباب يجب أن يحتفظوا بدمائيم ليوم الساعة مش اآلن) ( .من
شريط  412من سمسمة اليدى والنور )

()74

• وقبل انشُخ عجذ انشمحٍ انغعذٌ -سمحه اهلل :-ىذه اآليات تتضمن األمر بالقتال ِفي سبيل هللا،
وىذا كان بعد اليجرة إلى المدينة ،لَ َّما قوي المسممون لمقتال أمرىم هللا بو ،بعدما كانوا مأمورين بكف
) -)54لهد عثؽاٌ هللا يا أشثّ انهٛهح تانثاسؼح
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أيدييم( .)75اىـ.

ِ
وع َد ِدىم ،وكثرة أعدائيم-
• وقال -رحمو هللا  3-ومنيا 3أنو لو فرض عمييم القتال -مع قمة َع َددىم ُ
ألدى ذلك إلى اضمحالل اإلسالم ،فروعي جانب المصمحة العظمى عمى ما دوَنيا ،ولغير ذلك من
الحكم .وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عمييم القتال ِفي تمك الحال غير الالئق فييا
ذلك ،وا َّنما الالئق فييا القيام ِب َما أمروا بو ِفي ذلك الوقت من التوحيد والصالة والزكاة ونحو ذلك،
َش َّد تَثِْبيتًا﴾ .فمما ىاجروا إلى
ان َخ ْي ارً لَ ُي ْم َوأ َ
ون ِب ِو لَ َك َ
وعظُ َ
كما قال تعالىَ ﴿ 3ولَ ْو أ ََّن ُي ْم فَ َعمُوا َما ُي َ
المدينة ،وقوي اإلسالمُ ،ك ِتب عمييم القتال في وقتو المناسب لذلك( .)76اىـ.
• وقبل انشُخ حمًذ ثٍ صبحل انعضًُني-رحمو هللا" 3-البد فيو من شرط وىو أن يكون عند
المسممين قدرة وقوة يستطيعون ِبيا القتال ،فإن لَم يكن لدييم قدرة فإن إقحام أنفسيم ِفي القتال
إلقاء بأنفسيم إلى التيمكة ،وليذا لَم يوجب هللا  عمى المسممين القتال وىم في مكة؛ َّ
ألنيم

وك َّوُنوا الدولة اإلسالمية وصار ليم شوكة أمروا بالقتال،
عاجزون ضعفاء فمما ىاجروا إلى المدينة َ
وعمى ىذا فالبد من ىذا الشرط ،واال سقط عنيم كسائر الواجبات ألن جميع الواجبات يشترط فييا
ف ا َّّللُ َن ْف ًسا ِإالَّ ُو ْس َع َيا﴾( .)77اىـ.
القدرة لقولو تعالى﴿ 3فَاتَّقُوا َّ
استَطَ ْعتُ ْم﴾ وقولو﴿ 3ال ُي َكمِّ ُ
اّللَ َما ْ
• وقال ردِّا عمى سؤال يتعمق بحاجة ا ْل ُمجتمع اإلسالمي لمجياد ِفي سبيل هللا بعد بيانو -رحمو هللا-
فضل الجياد وم ْنزلتو العظيمة ِفي الشرع اإلسالمي ليكون الدين كمو ﵀ ،وأضاف ىل يجب القتال
أو يجوز مع عدم االستعداد لو؟

• فالجواب 3ال يجب وال يجوز ونحن غير مستعدين لو ،وهللا لَم يفرض عمى نبيو وىو ِفي مكة أن
يقاتل المشركين ،وأن هللا أذن لنبيو ِفي صمح الحديبية أن يعاىد المشركين ذلك العيد الذي إذا
تاله اإلنسان ظن أن فيو خذال ًنا لممسممين.
• كثير منكم يعرف كيف كان صمح الحديبية حتَّى قال عمر ابن الخطاب 3يا رسول هللا ألسنا عمى
الحق وعدونا عمى الباطل؟ .قال 3بمى .قال 3فمم نعطي الدنية ِفي ديننا؟ .فظن أن ىذا خذالن،
ولكن الرسول  ما ِفي شك أنو أفقو من عمر ،وأن هللا تعالى أذن لو ِفي ذلك وقال 3إ ِّني رسول
هللا ولست عاصيو وىو ناصري … وان كان ظاىر الصمح خذال ًنا لممسممين ،وىذا يدلنا يا إخواني
عمى مسألة ميمة وىو قوة ثقة المؤمن بربو ..
• الميم 3أنو يجب عمى المسممين الجياد حتَّى تكون كممة هللا ىي العميا ويكون الدين كمو ﵀ ،لكن

حتَّى ولو جياد مدافعة

اآلن ليس بأيدي المسممين ما يستطيعون بو جياد الكفار
ونفسيا ،ثُ َّم
مانيا
ِّ
المياجمة ما ِفي شك اآلن غير ممكن حتَّى يأتي هللا بأمة واعية تستعد ْإي ِّ

( )55انرفغٛش (ص .)89
( )56انرفغٛش (ص .)188
( )55انششغ انًًرغ (.)9/8

وجياد
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عسكريا ،أما نحن عمى ىذا الوضع فال ُيمكن أن نجاىد( .)78اىـ.
ِّ
ٍ
وكثير من الواليات اإلسالمية،
• وسئل " ما حكم الجياد عمى المسممين بعد سقوط األندلس
الييود في وقتنا الحاضر بيت المقدس الذي ىو أول قبمة لممسممين ،ومن
خاص ًة وقد أخذ
َّ
ُ
المساجد التي ُي َش ُّد إلييا ِّ
الرحال؟ وىل يسقط الجياد عن المسممين لعدم االستطاعة؟ واذا سقط
اجب إال بو فيوواجب؟
الجياد ىل َّ
يتعين عمييم اإلعداد؛ ألن ما ال ُّ
يتم الو ُ
فأجاب بقولو 3الجياد كغيره من الواجبات يشترط فيو القُ ْدرة ،فإذا لم يقدر المسممون عمى غزو

الكفار سقط عنيم؛ وليذا لم يوجب هللا الجياد عمى المسممين في مكة لعدم استطاعتيم ،وأوجبو
كونوا ليم دولة في المدينة .ولكن يجب عمى األمة اإلسالمية أن تستعد لعدوىا لقولو
عمييم حينما َّ
()79
ِ
استَطَ ْعتُ ْم ِم ْن قَُّوٍة
تعالىَ 3وأَع ُّدوا لَ ُي ْم َما ْ
وقال رحمو هللا  3وليذا لو قال لنا قائل 3اآلن لماذا ال نحارب أمريكا وروسيا وفرنسا وانجمترا؟؟!!
لماذا؟! لعدم القدرة؛ األسمحة الَّ ِتي قد ذىب عصرىا عندىم ىي الَّ ِتي ِفي أيدينا وىي عند أسمحتيم
شيئا فكيف ُيمكن أن نقاتل ىؤالء؟.
ِبم ْنزلة سكاكين الموقد عند الصواريخ ما تفيد ً
وليذا أقول 3إنو من الحمق أن يقول قائل 3أنو يجب عمينا أن نقاتل أمريكا وفرنسا وانجمت ار

وروسيا ،كيف نقاتل؟ ىذا تأباه حكمة هللا تعالى ،ويأباه شرعو ،لكن الواجب عمينا أن نفعل ما أمر
ِ
استَطَ ْعتُ ْم ِم ْن قَُّوٍة﴾ .ىذا الواجب عمينا أن َّ
نعد ليم ما استطعنا من
هللا بو تعالى﴿ 3أَع ُّدوا لَ ُي ْم َما ْ
اإليمان والتقوى(ٓ …)8اىـ.
قوة ،وأىم قوة نعدىا ىو ْ

• وسئل في مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )310-303 / 25( -

لماذا ال يقوم المسممون

بالجياد ضد دول الكفر؟
• فأجاب بقولو 3الجياد فرض كفاية ،إذا قام بو من يكفي سقط عن الباقين ،وان لم يقم بو من
تعين عمييم .ولكن
يكفي ّ

كل واجب ال بد فيو من شرط

القدرة .والدليل عمى ذلك من

ف هللا َن ْف ًسا ِإَّال ُو ْس َع َيا)
القرآن 3فقولو تعالىَ( 3ال ُي َكمِّ ُ
الد ِ
ين ِم ْن َح َر ٍج)
 .وقولو تعالىَ ( 3و َما َج َع َل َعمَ ْي ُك ْم ِفي ِّ

القرآن والسنة ومن الواقع .أما

 .وقولو

ط ْعتُ ْم)
استَ َ
تعالى( 3فَاتَّقُوا هللا َما ْ

.

فالجياد إذا كان فيو حرج ،فالحرج مرفوع في الشريعة ،فإن كان ىناك قدرة عمى الجياد فيو سيل

بإذن هللا عز وجل ،وان لم ُيقدر عمى الجياد فيو حرج مرفوع.
( )58نماء انخًٛظ انصانس ٔانصالش ٍٛفِ ٙشٓش صفشْ1414 /ـ.
) -)59يٍ اٜٚح  67عٕسج األَفال
( )87ششغ تهٕؽ انًشاو يٍ كراب انعٓاد ،انششٚظ األٔل ،انٕظّ (أ).
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• أما الدليل من السنة 3قولو  -صمى هللا عميو وسمم " 3 -إذا أمرتكم ٍ
بأمر فأتوا منو ما استطعتم"
وىذا الحديث عام في كل أمر؛ ألن قولو  -صمى هللا عميو وسمم " 3 -بأمر" نكرة في سياق الشرط
فيكون لمعموم .أما الواقع 3فقد كان النبي  -صمى هللا عميو وسمم  -في مكة يدعو الناس إلى
توحيد هللا عز وجل والى الصالة ،وبقي عمى ىذا األمر ثالث عشرة سنة ،ولم يؤمر بالجياد مع
شدة اإليذاء لو عميو الصالة والسالم ،وألتباعو من المؤمنين

 .ولم يؤمر بالقتال؛ ألنيم ال

يستطيعون ،ولم يوجب هللا عز وجل لقتال إال بعد أن صار لألمة اإلسالمية دولة وقوة ،قال هللا
تعالى( 3أ ُِذن ِلمَّ ِذين يقَاتَمُون ِبأ ََّنيم ظُِمموا وِا َّن هللا عمَى َن ِ ِ
ير)
َ
َ
َ
ْ
َ ُ
ُْ ُ َ
ص ِرى ْم لَقَد ٌ

 .وىكذا نقول في الواقع

اآلن 3لعدم قدرة المسممين عمى القتال ومواجية الكفار .واألسمحة التي ذىب عصرىا عند الكفار

ىي التي بأيدي المسممين ،وأقوى ما عند المسممين من سالح ال يساوي ما عند الكفار من سالح
وليس بشيء .وليذا من الحمق أن يقول قائل 3إنو يجب عمى المسممين اآلن أن يقاتموا الكفار.
وىذا القول تأباه حكمة هللا عز وجل ،ويأباه شرعو .والواجب أن يقوم المسممون بما أمر هللا عز

ِ
استَطَ ْعتُ ْم ِم ْن قَُّوٍة) ( . )2وأىم قوة ُنعدىا ىو 3اإليمان
وجل ،قال سبحانو وتعالىَ ( 3وأَع ُّدوا لَ ُي ْم َما ْ

والتقوى؛ ألن المسممين باإليمان والتقوى سوف يقضون عمى األىواء ومحبة الدنيا .والصحابة-
رضوان هللا عمييم -حاليم بخالف حال كثير من المسممين اليوم ،فالصحابة -رضي هللا عنيم-

يقاتمون إلعالء كممة هللا ويكرىون الحياة في الذل .فالواجب عمى المسممين أن يعدوا ما استطاعوا
من قوة وأوليا 3اإليمان والتقوى .ثم يمي قوة اإليمان والتقوى ،أن يتسمح المسممون ويتعمموا كما
تعمّم غيرىم؛ لكن المسممين لم يقوموا بما عمييم .فالواجب في ىذه األزمنة االستعداد باإليمان
والتقوى ،وأن ُيبذل الجيد ،والشيء الذي ال ُيقدر عميو فإننا غير مكمفين ،ونستعين با﵀  -عز

وجل -عمى ىؤالء األعداء .وهللا -عز وجل -قادر عمى ىؤالء األعداء ولو شاء سبحانو النتصر
منيم كما قال تعالى( 3ولَو ي َشاء هللا َال ْنتَصر ِم ْنيم ولَ ِك ْن لِيبمُو بعض ُكم ِببع ٍ ِ
ين قُِتمُوا ِفي
ض َوالَّذ َ
َْ َ َ ْ َ ْ َ ْ
ُْ َ
َ ْ َ ُ
ََ
يل هللا َفمَ ْن ي ِ
َس ِب ِ
َع َمالَ ُي ْم) .
ض َّل أ ْ
ُ

