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خملص البحث 
بداأت مبقدمة، بينت فيها اأهمية املو�سوع واأ�سباب الكتابة فيه، وذكرت فيها خطة البحث، 
ثم انتقلت اإىل املطلب الأول، حيث عرفت اجلهاد، وبينت اأن اجلهاد نوعان: جهاد دفع وجهاد 
طلب ودعوة، وذكرت حكم كل واحد منهما. وبعد ذلك حتدثت يف املطلب الثاين عن دور 
ولة الأمر يف اجلهاد؛ وذكرت فيه فرعني ، الفرع الأول : عن وجوب ال�سمع والطاعة لويل 
الأمر يف غري مع�سية، وذكرت الأدلة على ذلك ؛ وجعلت الفرع الثاين : عن دور ولة الأمر 
يف اجلهاد ، ثم تكلمت يف املطلب الثالث عن تعدد الأئمة واحلكام واأثره يف الإذن باجلهاد، 

وذكرت اأقوال العلماء يف ذلك. 

وبعد ذلك انتقلت اإىل املطلب الرابع لأتناول م�ساألة : حكم اخلروج للجهاد بدون اإذن ويل 
اأقوال الفقهاء واأدلتهم فيها، ثم رجحت  النزاع فيها، وذكرت  الأمر، حيث حررت مو�سع 

عدم جواز اخلروج للجهاد بدون اإذن ويل الأمر، وذكرت اأ�سباب ترجيحه.

جواز  عدم  يف   - وحديثا  – قدميا  العلماء  وفتاوى  اأقوال  اخلام�س  املطلب  يف  ذكرت  ثم 
اخلروج للجهاد بدون اإذن ويل الأمر.
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املقدمة
احلمد هلل وحده، �سدق وعده، ون�رص عبده، وهزم الأحزاب وحده، واأ�سهد اأن ل اإله اإل 
اهلل وحده ل �رصيك له، واأ�سهد اأن حممدا عبده و ر�سوله، اأف�سل املجاهدين واأ�سدق املنا�سلني، 
واأن�سح العباد اأجمعني، �سلى اهلل و�سلم عليه وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، ومن �سار على نهجه، 

واتبع �سنته اإىل يوم الدين.

اأما بعد: فاإن اجلهاد يف �سبيل اهلل من العبادات العظيمة والقربات اجلليلة، التي جاء ف�سلها 
يف الكتاب وال�سنة، واهتم العلماء – قدميا وحديثا - ببيان اأحكامه وم�سائله.

تقبل  ول  بها   –    – اهلل  اإىل  التقرب  يجوز  ل  التي  العبادات  من   واجلهاد 
اإل بتحقق �رصطني : اإخال�س النية هلل–  – ، واملتابعة فيه للر�سول ☺ ، وذلك يتطلب 

معرفة اأحكامه والتفقه يف م�سائله.

وب�سبب اجلهل يف ذلك والإخالل به؛ ح�سل خلط ولب�س يف بع�س اأحكامه، واأثريت �سبه 
م�ست�رصية  فتنا  ت�سهد  التي  الأيام  هذه  يف  وبخا�سة  ت�رصيعاته،  وبع�س  حقيقته  يف  واإ�سكالت 

وزعزعة اأمن متتابعة، وقد كرث الكالم فيه، بني ُمَفرِّط وُمْفِرط.

م�سائله  اإحدى  يتناول  الذي  البحث  هذا  اأ�سهم يف  اأن  اأحببت  ولأهمية ذلك وخطورته؛ 
املهمة، وقد اأ�سميته: )حكم اخلروج للجهاد بدون اإذن ويل الأمر ) )1).

و جعلته يف مقدمة، وخم�سة مطالب، وخامتة:

املقدمة: بينت فيها اأهمية املو�سوع، و�سبب البحث فيه، وخطة البحث.

املطلب الأول: تعريف اجلهاد واأنواعه وحكمه وحكمته.

م. )1)    بحث علمي حُمكَّ
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املطلب الثاين: دور ولة الأمر يف اجلهاد ، وفيه فرعان :

الفرع الأول : وجوب ال�سمع والطاعة لويل الأمر يف غري املع�سية .

الفرع الثاين : دور ولة الأمر يف اجلهاد.

املطلب الثالث : تعدد الأئمة واحلكام واأثره يف الإذن باجلهاد. 

املطلب الرابع : حكم اخلروج للجهاد بدون اإذن ويل الأمر.

اإذن بدون  للجهاد  اخلروج  جواز  عدم  يف  العلماء  وفتاوى  اأقوال   : اخلام�س   املطلب 
ويل الأمر.

اخلامتة: وقد ذكرت فيها اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها.

هدي  على  �سوابا  الكرمي،  لوجهه  خال�سا  العمل  هذا  يجعل  اأن  اأ�ساأل   - تعاىل   – واهلل 
الزلل،  من  يع�سمني  واأن  والعمل،  العلم  يف  والتوفيق  وال�سداد  العون  واأ�ساأله   ،☺ نبيه 
الوكيل. نعم  و  ح�سبنا  وهو  ماأمول،  واأكرم  م�سوؤول  خري  اإنه  البحث،  بهذا  ينفع   واأن 

و�سلى اهلل و�سلم وبارك على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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املطلب األول
تعريف اجلهاد وأنواعه وحكمه وحكمته

ويت�سمن ثالثة فروع :

الفرع األول : تعريف الجهاد لغًة وشرًعا:

اجلهاد لغًة: م�سدر جاهد جهادا و جماهدة، وهو من اجلهد اأي امل�سقة والطاقة. فاجلهاد: بذل 
و ا�ستفراغ ما يف الو�سع والطاقة من قول اأو فعل )1).

اجلهاد �رصعاً له معنيان:

الأول: معنى عام ي�سمل قمع اأعداء الإ�سالم بالنف�س واملال والل�سان وغريها. ومن اأح�سن 
تعاريفه : ) بذل الو�سع يف قمع اأعداء الإ�سالم بالقتال وغريه؛ لتكون كلمة اهلل هي العليا) )2). 

الثاين: معنى خا�س، واملراد به: ) بذل الو�سع يف قتال الكفار املبارزين املعاندين املحاربني 
بالنف�س لتكون كلمة اهلل هي العليا ) )3).

 وهذا املعنى هو املراد عند الإطالق ول ين�رصف اإىل غري قتال الكفار بالنف�س اإل بقرينة )4).

الفرع الثاني : أنواع الجهاد وحكم كل نوع:

اجلهاد يف �سبيل اهلل نوعان:

)1)    انظر: النهاية يف غريب احلديث لبن الأثري319/1، ل�سان العرب 135-134/3. 
)2)    ال�رصح املمتع 5/8. و انظر: بدائع ال�سنائع 97/7، �رصح حدود ابن عرفة 220/1، فتح الباري 5/6، منتهى الإرادات 219/1، 

�سبل ال�سالم 237/7، نيل الأوطار 6/5.
)3)    انظر: بدائع ال�سنائع 97/7، �رصح حدود ابن عرفة 220/1، فتح الباري 5/6، منتهى الإرادات 219/1، �سبل ال�سالم 237/7، 

نيل الأوطار 6/5، ال�رصح املمتع 6/8.
)4)    انظر: املقدمات املمهدات 342/1، اأحكام املجاهد بالنف�س 28/1.
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اإذا داهموا البالد، فيكون  النوع الأول: جهاد الدفع: هو دفع العدّو عن بالد امل�سلمني، 
امل�سلمون مطلوبني من قبل العدو، وهذا اأ�سبه بدفع ال�سائل.

  حكم جهاد الدفع :

باأر�سه  العدو  نزل  من  كل  على  متعني  واجب  الدفع  جهاد  اأن  على  الفقهاء  اأجمع 
على  وجب  ؛  بعدوهم  القيام  عن  البلدة  تلك  اأهل  عحز  فاإن   ، والإمكان  املقدرة  بح�سب 
لين�رصوا  يخرجوا  اأن   - فالأقرب  الأقرب  ح�سب   - امل�سلمني  من  وجاورهم  قاربهم  من 
والإجماع، وال�سنة  الكتاب  من  اأدلة  ذلك  على  ويدل   ،(1( عدوهم   ويدفعوا   اإخوانهم 

وهي على النحو الآتي:

ٻپپپڀ    ٻٻ   ٻ   ٱ   نب  تعاىل:  اهلل  قول   -1
ڀمب ] احلج : 39 [.

2- قوله تعاىل : نبوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  
ىئ  یمب  ] البقرة : 190 [.

3- عن �سعيد بن زيد  قال : �سمعت ر�سول اهلل ☺ يقول : ) من قتل دون 
ماله فهو �سهيد ، ومن قتل دون دينه فهو �سهيد ، ومن قتل دون دمه فهو �سهيد ، ومن قتل دون 

اأهله فهو �سهيد ).)2)

)1)    انظر: بدائع ال�سنائع 98/7، الهداية مع فتح القدير 191/5، بداية املجتهد 380/2، عقد اجلواهر الثمينة 315/1، رحمة الأمة 
يف اختالف الأئمة �س292، رو�سة الطالبني 214/10، مغني املحتاج 219/4، املغني 8/13، الإن�ساف 14/10.

برقم 4772،  الل�سو�س 129-128/5  قتال  – باب يف  ال�سنة  كتاب  �سننه:  واأبوداود يف  م�سنده 190/1،  اأحمد يف  اأخرجه     (2(
والرتمذي يف �سننه: كتاب الديات – باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو �سهيد 22/4 برقم 1421، والن�سائي يف �سننه: كتاب التحرمي– 
باب من قاتل دون دينه 132/7-133 برقم 4106، وابن ماجه يف �سننه: كتاب احلدود – باب من قتل دون ماله فهو �سهيد 238/3-

239 برقم 2580، وح�سنه الرتمذي، و�سححه الألباين يف اإرواء الغليل 164/3. 
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4-  حكى الإجماع على ذلك عدد من اأهل العلم)1).

قال ابُن حزم  : ) واتفقوا اأّن دفاع امل�رصكني، واأهل الكفر عن بي�سة اأهل الإ�سالم 
وُقراهم وح�سونهم وحرميهم اإذا نزلوا على امل�سلمني فر�س على الأحرار البالغني املطيقني) )2).

وقال ابن عبد الرب : ) والغر�س يف اجلهاد ينق�سم اأي�ساً ق�سمني: اأحدهما: فر�س عاّم 
متعني على كل اأحد ممن ي�ستطيع املدافعة، والقتال، وحمل ال�سالح من البالغني الأحرار، وذلك 
اأن يحل العدو بدار الإ�سالم حمارباً لهم، فاإذا كان ذلك وجب على جميع اأهل تلك الدار اأن 
ينفروا ويخرجوا اإليه خفافاً وثقاًل و�سباباً و�سيوخاً، ول يتخلف اأحد يقدر على اخلروج من 

مقاتل اأو مكرث)3).

قال اجل�سا�س  : ) ومعلوم يف اعتقاد جميع امل�سلمني اأنه اإذا خاف اأهل الثغور من 
اأن الفر�س على  العدو ومل تكن فيهم مقاومة لهم فخافوا على بالدهم واأنف�سهم وذراريهم، 

كافة الأمة اأن ينفر اإليهم من يكف عاديتهم عن امل�سلمني، وهذا ل خالف فيه بني الأمة) )4). 

وقال املرداوي  : ) ومن ح�رص ال�سف من اأهل فر�س اجلهاد اأو ح�رص العدو بلده 
تعني عليه بال نزاع ) )5).

النوع الثاين: جهاد الطلب والدعوة:  هو تطلب امل�سلمني للكفار يف عقر دارهم، ودعوتهم 
اإىل الإ�سالم، وقتالهم اإذا مل يقبلوا اخل�سوع حلكم الإ�سالم، وهو املراد بغزو الكفار.

)1)   انظر: اأحكام القراآن للج�سا�س 164/3، بدائع ال�سنائع 98/7، اجلامع لأحكام القراآن 138/8، عقد اجلواهر الثمينة 315/1، 
رو�سة الطالبني 214/10، الإن�ساف 14/10.

)2)   مراتب الإجماع �س 89.
)3)   الكايف لبن عبدالرب 205/1. 

)4)   اأحكام القراآن للج�سا�س 164/3.
)5)   الإن�ساف 14/10.
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 حكم جهاد الطلب والدعوة:

جهاد الطلب والدعوة فر�س كفاية اإذا قام به من يكفي من امل�سلمني �سقط الإثم عن الباقني. 
وهذا قول عامة اأهل العلم)1). 

الأدلة يف ذلك على �رصبني:

الضرب األول: األدلة الدالة على مشروعية جهاد الطلب والدعوة وفرضيته:

1- قول اهلل تعاىل : نب ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  
ٴۇۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېمب  ] الأنفال : 39 [.

2- قول اهلل �سبحانه : نب ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  
ۈ   ۈ      ۆ   ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ  

ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې مب ] التوبة : 5 [.
ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    نبچ    : تعاىل  اهلل  قول   -3
ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    مب  ] التوبة : 29 [.
4- قول اهلل عز وجل : نبٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پپ  پ  پ  ڀ   
ڤ      ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ    ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ  

ڤمب ] البقرة : 216 [.

5- قول اهلل �سبحانه : نب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  
پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ               ٺمب ] التوبة : 41 [.

الثمينة 315/1، اجلواهر  عقد  املجتهد 441/1،  بداية  القدير 189/5، 193،  فتح  مع  الهداية  ال�سنائع 98/7،  بدائع  انظر:     (1( 
رحمة الأمة يف اختالف الأئمة �س292، رو�سة الطالبني 208/10، مغني املحتاج 208/4-209، املغني 6/13، الإن�ساف 11/10.
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حتى  النا�َس  اأُقاِتَل  اأن  اأُِمرُت   (  : َقاَل   ☺ اهلل  ر�سول  اأن    عمر  ابن  عن   -6
فاإذا   ، الزكاَة  ويوؤتوا   ، ال�سالَة  ويقيموا   ، اهلِل  ر�سوُل  حممًدا  واأن  اهللُ  اإل  اإلَه  ل  اأن  ي�سهدوا 
 .(1(  ( اهلِل  على  وح�سابُهم   ، الإ�سالِم  بحقِّ  اإل  واأموالَهم  دماَءهم  مني  موا  َع�سَ ذلك  فعلوا 

وهذه ن�سو�س �رصيحة يف جهاد الطلب. 

7- حكى عدد من اأهل العلم الإجماع على اأن جهاد الطلب والدعوة فر�س من فرو�س 
الكفايات. 

قال ابن ر�سد اجلد  : ) فاجلهاد الآن فر�س على الكفاية يحمله من قام به باإجماع 
اأهل العلم ) )2).

وقال ابن قدامة  : ) واجلهاد من فرو�س الكفايات يف قول عامة اأهل العلم ) )3).

وقال القرطبي  : )والذي ا�ستمر عليه الإجماع اأن اجلهاد على كل اأمة حممد ☺ 
فر�س كفاية) )4) . 

وقال الزيلعي  : ) وهو فر�س كفاية ابتداء .. يعني يجب علينا اأن نبداأهم بالقتال 
واإن مل يقاتلونا .. وعليه اإجماع الأمة) )5).

وليس كفائيا  فرضا  الطلب  جهاد  كون  على  الدالة  األدلة   : الثاني   الضرب 
فرضا عينيا : 

نب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ    : تعاىل  1– قول اهلل 

َكاَة) 24/1 برقم 25، وم�سلم يف �سحيحه:  تَُوا الزَّ اَلَة َواآَ َقاُموا ال�سَّ )1)   اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب الإميان – باب) َفاإِْن تَابُوا َواأَ
كتاب الإميان - باب الأمر بقتال النا�س حتى يقولوا:ل اإله اإل اهلل حممد ر�سول اهلل.. 51/1  برقم 22.   

)2)   املقدمات املمهدات 347/1. وانظر: بداية املجتهد 441/1. 
)3)   املغني 6/13.

)4)   اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي 39/3. 
)5)   تبيني احلقائق 241/3. 
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ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  مب ] الن�ساء : 95 [.

اهلل  وعدهم  بل  غريهم،  جهاد  مع  اآثمني  غري  اجلهاد  عن  القاعدين  اأن   : ال�ستدلل  وجه 
احل�سنى، ولو كان اجلهاد فر�س عني لأثموا، وملا وعد اهلل القاعدين عنه احل�سنى، لأن القعود 

يكون حراماً، فدلت الآية على اأن اجلهاد فر�س كفاية)1). 

نب ې  ې  ىى  ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ             : تعاىل  اهلل  قول   - 2
ی    ىئ    ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ      ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ  

ی  مب ] التوبة : 122 [.
وجه ال�ستدلل : دلت الآية على اأنه ل يخرج املوؤمنون كلهم للجهاد، ولكن ليخرج فريق 
منهم للجهاد، وليقم فريق يتفقهون يف الدين ويحفظون احلرمي، حتى اإذا عاد النافرون اأعلمهم 
املقيمون ما تعلموه من اأحكام ال�رصع وما جتدد نزوله على النبي ☺ فدل ذلك على اأن اجلهاد 

لي�س على الأعيان واأنه فر�س كفاية )2). 

3 – اأن النبي ☺ خرج يف غزوة بدر واأحد، وبقي نا�س من اأ�سحابه مل يخرجوا معه، 
لي�س من  اأنه  اأ�سحابه فدل على  ال�رصايا ويقيم هو و�سائر  يبعث  بل كان   ، ينكر عليهم  فلم 
فرو�س الأعيان ؛ واإل ملا تخلف ر�سول اهلل ☺  عن هذه ال�رصايا، ولعاتب اأ�سحابه الذين 

يتخلفون عنها )3). 

يف  اأو�ساه  �رصية  اأو  جي�س  على  اأمرياً  اأمر  اإذا  كان   ☺ اهلل  ر�سول  اأن  ذلك  يوؤيد  ومما 
خا�سته بتقوى اهلل ومن معه من امل�سلمني خرياً، ثم قال: اغزوا با�سم اهلل يف �سبيل اهلل قاتلوا 

من كفر باهلل ...) )4). 
)1)   انظر: بدائع ال�سنائع 98/7، املغني 7-6/13.

)2)   انظر: بدائع ال�سنائع 98/7، املغني 7/13.
)3)   انظر: بدائع ال�سنائع 98/7،  تكملة املجموع 48/18، املغني 7/13. 

)4)   اأخرجه م�سلم يف �سحيحه: كتاب اجلهاد وال�سري – باب تاأمري الإمام الأمراء على البعوث 1357/3 برقم 1731.
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وكذلك قوله ☺ : )من جهز غازياً يف �سبيل اهلل فقد غزا، ومن خلفه يف اأهله وماله بخري 
فقد غزا) )1).

4 – نقل بع�س العلماء الإجماع على ذلك )2) – كما تقدم ذكره -.

و ذكر العلماء اأن اجلهاد يكون فر�س عني يف ثالث حالت )3) :

تعاىل: اهلل  قال  ال�سفان،  وتقابل  الزحفان  والتقى  القتال  املكلف  امل�سلم  ح�رص  اإذا   -1 
ۆئ   ۇئۆئ  ۇئ   وئ   وئ    ەئ   ەئ     ائ   ائ   ى   نب 

ۈئمب ] الأنفال : 45 [.
ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   نبۆ    : وتعاىل  �سبحانه  وقال 
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  
وئ   ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئمب  ] الأنفال : 16-15 [.

وعد النبي ☺ التويل يوم الزحف من ال�سبع املوبقات )4).

2 - اإذا ح�رص العدو بلدا من بلدان امل�سلمني تعني على اأهل البلد اأن يدافعوا عن اأنف�سهم، 
فاإذا عجز اأهله عن اإخراج العدو وجب على امل�سلمني ن�رصة اإخوانهم ، ويبداأ الوجوب بالأقرب 

پ      پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نب  تعاىل:  اهلل  قال  فالأقرب، 
پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺمب  ] التوبة : 123 [.

)1)   اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب اجلهاد وال�سري - باب ف�سل من جهز غازيا اأو خلفه بخري 317/2 برقم 2843، وم�سلم يف 
�سحيحه: كتاب الإمارة – باب ف�سل اإعانة الغازي يف �سبيل اهلل 1506/3-1507 برقم 1895. 

)2)   انظر: تبيني احلقائق 241/3، املقدمات املمهدات 347/1، بداية املجتهد 441/1، اجلامع لأحكام القراآن 39/3، املغني 7/13.
)3)   انظر: بدائع ال�سنائع 4302/9، الكايف لبن عبد الرب 205، عقد اجلواهر الثمينة 315/1،  مغني املحتاج 219/4، املغني 8/13، 
الختيارات الفقهية ل�سيخ الإ�سالم ابن تيمية �س 448، الإن�ساف 14/10، ال�رصح املمتع 7/8-11، املفاهيم ال�سحيحة للجهاد 11-7.
مب    ... ڈ  ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   نب   : تعاىل  اهلل  قول  باب   - الو�سايا  كتاب  �سحيحه:  يف  البخاري  اأخرجه   (4( 

 295/2 برقم 2766، وم�سلم يف �سحيحه: كتاب الإميان - باب بيان الكبائر واأكربها 92/1 برقم 89. 
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ڻ    ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   نب  وتعاىل:  �سبحانه  وقال 
ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہمب   ] الأنفال : 72 [.

ٱ نب  تعاىل:  اهلل  قال  ذلك،  منهم  وطلب  النا�س  امل�سلمني  اإمام  ا�ستنفر  اإذا   -  3 
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پڀ   پ   پ   پ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

ٺ    ٺمب   ] التوبة : 41 [.
وقال اهلل تعاىل: نب ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  
ژ   ژ   ڈڈ    ڎ  ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ    ڇ  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     مب  ] التوبة : 38 [.
وعن ابن عبا�س  قال : قال ر�سول اهلل ☺ : ) ل هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 

ونية واإذا ا�ستنفرمت فانفروا ) )1).

واأ�ساف العالمة حممد بن �سالح العثيمني  حالة رابعة: وهي اإذا احتيج اإىل امل�سلم 
يف اجلهاد وجب عليه )2).

الفروق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع :

ميكن التفريق بني جهاد الطلب وجهاد الدفع مبا ياأتي:

قتال  الدفع:  وجهاد  الإ�سالم،  اإىل  لدعوتهم  بالدهم  يف  الكفار  غزو  الطلب:  جهاد   -1
العدو و�سّده عن بالد الإ�سالم اإن دخلها اأو هّم بدخولها.

2- جهاد الطلب: فر�س كفاية اإذا فعله من يكفي �سقط عن الباقني، وجهاد الدفع: فر�س 
عني باتفاق العلماء، حتى يخرج العدو من بالد امل�سلمني اأو يُ�سدَّ عنها. 

)1)   اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب اجلهاد وال�سري - باب ف�سل اجلهاد وال�سري 301/2-302 برقم 2783، وم�سلم يف �سحيحه: 
كتاب احلج - باب حترمي مكة و�سيدها وخالها و�سجرها ولقطتها اإل ملن�سد 986/2 برقم 1353.  

)2)   ال�رصح املمتع 11-10/8.
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اإذا اإذنه  على  يتوقف  ل  الدفع:  وجهاد  الإمام،  اإذن  على  يتوقف  الطلب:  جهاد   -3 
تعذر ا�ستئذانه.

4- جهاد الطلب: فيه دعوة العدو اإىل الإ�سالم، ويُخريَّ بني الإ�سالم اأو اجلزية اأو القتال، 
وجهاد الدفع: ل يُدعى فيه العدو، بل يقاتل لإزالة �رصره.

الفرار،  ال�سعف جاز  اأكرث من  العدو  فاإن كان  العدد،  فيه تكافوؤ  يُعترب  الطلب:  5- جهاد 
وجهاد الدفع: ل يُعترب فيه ذلك، فيجب قتالهم على كل حال حتى ت�سلم البالد.

 الفرع الثالث : الحكمة من مشروعية الجهاد:

تدرج ال�سارع احلكيم يف �رصع حكم اجلهاد)1)، حيث مل ياأذن للم�سلمني باجلهاد اإل بعد الفرتة 
: ال�سنقيطي  الأمني  قال حممد  منعة،  لهم  واأ�سبحت  دولة،  لهم  قامت   املكية، حيث 
)وملا كان اجلهاد فيه هذا من امل�سقة، واأراد اهلل ت�رصيعه �رصعه تدريجاً، فاأذن فيه اأوًل من غري 
ا�ستاأن�ست  ملا  ثم   ،]  39  : احلج   [ مب  ٻپ     ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نب   : بقوله  اإيجاب 
بقوله: يقاتلهم  مل  من  دون  قاتلهم  من  قتال  عليهم  اأوجب  فيه،  الإذن  ب�سبب  نفو�سهم   به 
تدريج  وهذا   ،]  190  : البقرة   [ مب  ېئېئ  ۈئ   ۈئ        ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   نب 
اأوجبه  اجلملة  باإيجابه يف  نفو�سهم  ا�ستاأن�ست  ملا  ثم  الإيجاب،  من  نوع خا�س  اإىل  الإذن  من 

عليهم اإيجاباً عاماً جازماً يف اآيات من كتابه كقوله تعاىل: نب ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  
مب ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے    ھ  
ې   ۉې    ۉ   ۅ   نب  تعاىل:  وقوله   ،  ]  5  : التوبة   [

ذلك اإىل غري   ،  ]  16 : الفتح   [ نب   ڀ  ڀ   ڀٺ مب  وقوله:   ، ]  36 : التوبة   [  ېې   مب 
من الآيات )2).  

)1)   انظر: الفكر ال�سامي 112/1.
)2)   اأ�سواء البيان 465-463/5.
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واقرتنت الن�سو�س الواردة يف اجلهاد مبعاٍن وِحَكم بع�سها من�سو�سة، وبع�سها م�ستنبطة، 
ذلك اأن اجلهاد يُحّقق م�سالح عظيمة للبالد والعباد، ويف الإعرا�س عنه تعّر�س ملفا�سد وخيمة، 
ِ ☺ يقول : ) اإذا تَبَايَْعتُْم ِبالِْعينَِة )1)  ففي حديث ابن عمر  قال �سمعت َر�ُسوَل اهللَّ
َهاَد �َسلََّط اهلل َعَلْيُكْم ُذلاًّ َل يَْنِزُعُه حتى تَْرِجُعوا  ْرِع َوتََرْكتُْم اجْلِ يتُْم ِبالزَّ َواأََخْذمُتْ اأَْذنَاَب الْبََقِر َوَر�سِ

اإىل ِديِنُكْم  ))2).

وفيما ياأتي جملة من احِلكم امل�ستفادة من م�رصوعية اجلهاد يف �سبيل اهلل:

1- اإعالء كلمة اهلل يف الأر�س، ون�رص راية التوحيد، ورفع بالء ال�رصك عن العباد )3).

اإّن الإ�سالم جاء ليخرج النا�س من ظلمات الكفر و�ساللته، اإىل نور الإميان وهدايته، وهو 
ين الذي يكفل للب�رصية ال�سعادة يف الدنيا والآخرة، فكان من رحمة اهلل بالنا�س اأن �رصع  الدِّ
اجلهاد؛ لتعم الرحمة الأرجاء املعمورة باإعالء كلمة اهلل، وتندفع ال�رص عنهم بتبديد �رص الكفر، 

قال اهلل تعاىل: نب ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     
ڌ    مب  ] البقرة : 193 [.

وقال �سبحانه: نب ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  
ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېمب ] الأنفال : 39 [.

قال ابن جرير  : ) فقاتلوهم حتى ل يكون �رصك، ول يعبد اإل اهلل وحده ل �رصيك 
تكون  كله هلل، وحتى  الدين  الفتنة ويكون  الأر�س، وهو  من  اهلل  عباد  البالء عن  فريتفع  له، 

الطاعة والعبادة كلها خال�سة دون غريه) )4).
)1)   العينة: بك�رص العني املهملة و�سكون التحتية: اأن ي�سرتى �سلعه بثمن معلوم اإىل اأجل م�سمى ثم يبيعها من بائعها بالنقد دون الثمن الذي 

ا�سرتاها به. انظر: الزاهر يف غريب األفاظ ال�سافعي  �س 214.
)2)   اأخرجه اأبو داود يف �سننه، كتاب البيوع، بَاب يف النهي عن العينة 274/3، واأحمد يف م�سند 84/2، والطرباين يف املعجم الكبري 
الراية 16/4،  الزيلعي يف ن�سب  بالعينة 316/5، و�سححه  التبايع  ما ورد يف كراهية  باب  الكربى،  ال�سنن  )432/12)، والبيهقي يف 

والألباين يف �سحيح و�سعيف جامع ال�سغري �س 68.
)3)  انظر: جملة البحوث الإ�سالمية 306/9.

)4)  جامع البيان عن تاأويل اآي البيان 248/9.
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ويف حديث ابن عمر  اأن ر�سول اهلل ☺ َقاَل : ) اأُِمرُت اأن اأُقاِتَل النا�َس حتى 
ي�سهدوا اأن ل اإلَه اإل اهللُ واأن حممًدا ر�سوُل اهلِل ، ويقيموا ال�سالَة ، ويوؤتوا الزكاَة ، فاإذا فعلوا 

موا مني دماَءهم واأموالَهم اإل بحقِّ الإ�سالِم ، وح�سابُهم على اهلِل ) )1).  ذلك َع�سَ

ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    نبٺ    : تعاىل  اهلل  قول  ذلك  يوؤيد 
ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ مب   ] التوبة : 33 [.
2- رد عدوان الكفار املعتدين عن امل�سلمني، وحفظ بي�سة الإ�سالم.

اأجمع العلماء على اأن رّد اعتداء الكفار على امل�سلمني فر�س عني على القادر عليه كما تقدم.

قال اهلل تعاىل : نب وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  
ىئ  ی  مب    ] البقرة : 190 [.

3- تاأمني حدود الدولة وقطع طمع الكفار فيها.

ڀ   ڀ     پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نب  تعاىل:  قال 
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    مب   ] الن�ساء : 75 [.
ومن ذلك : الأمر بحفظ الثغور، وقد رغب النبي ☺ يف ذلك فقال: ) رباط يوم يف �سبيل 

اهلل خري من الدنيا وما عليها ) )2).

پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نب  تعاىل:  وقال 
پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹمب    ] التوبة : 14-15 [. وقال: نب ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
َكاَة َفَخلُّوا �َسِبيَلُهْم } 17/1، وم�سلم يف  اَلَة َواآتَْوا الزَّ َقاُموا ال�سَّ )1)   رواه البخاري �سحيحه، كتاب اجلهاد وال�سري، بَاب:{ َفاإِْن تَابُوا َواأَ

َكاَة 51/1. اَلَة َويُوؤْتُوا الزَّ ِ َويُِقيُموا ال�سَّ ٌد ر�سول اهللَّ �سحيحه، كتاب اجلهاد، بَاب اْلأَْمِر ِبِقتَاِل النا�س حتى يَُقولُوا َل اإِلََه اإل اهلل حُمَمَّ
.1059/3 ،ِ ِل ِربَاِط يَْوٍم يف �َسِبيِل اهللَّ )2)   اأخرجه البخاري �سحيحه، كتاب اجلهاد وال�سري، بَاب َف�سْ
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ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېمب     ] الأنفال : 60 [.
الباعث  كان  اإذا  اأنّه  اإىل  املحّققون  اأبي جمرة: ذهب  ابن  )قال   :   ال�سوكاين  قال 

الأول ق�سد اإعالء كلمة اهلل مل ي�رصه ما ين�ساف اإليه) )1).

ومع هذه احِلكم الظاهرة، وامل�سلحة املحققة اإل اأن امل�سلمني ل يغريون على العدو اإل بعد 
تخيريهم بني ثالث : الإ�سالم، اأو اإعطاء اجلزية، اأو ال�سيف، ويف هذه احلالة الأخرية ل يقتل 
اإلَّ من يحمل ال�سالح، فال يتعر�س للن�ساء وال�سبيان وال�سيوخ ومن ل يقاتل، دليل ذلك يف 
ِ  ☺  اإذا اأّمر اأمريا على جي�س اأو �رصيّة  حديث �ُسَلْيَماَن بن بَُريَْدَة عن اأبيه قال: )كان ر�سول اهللَّ
ته بتقوى اهلّل ومن معه من امل�سلمني خريا، ثّم قال: ) اغزوا با�سم اهلّل يف �سبيل  اأو�ساه يف خا�سّ
اهلّل؛ قاتلوا من كفر باهلّل، اغزوا ول تغّلوا، ول تغدروا، ول متثلوا، ول تقتلوا وليدا، واإذا لقيت 
عدّوك من امل�رصكني؛ فادعهم اإىل ثالث خ�سال اأو خالل، فاأيتهّن ما اأجابوك فاقبل منهم وكّف 
عنهم، ثم ادعهم اإىل الإ�سالم، فاإن اأجابوك فاقبل منهم وكّف عنهم، ثم ادعهم اإىل التحّول من 
دارهم اإىل دار املهاجرين، واأخربهم اأنهم اإن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على 
املهاجرين. فاإن اأبوا اأن يتحّولوا منها، فاأخربهم اأنهم يكونون كاأعراب امل�سلمني، يجري عليهم 
حكم اهلل الذي يجري على املوؤمنني، ول يكون لهم يف الغنيمة والفيء �سيء؛ اإل اأن يجاهدوا 
مع امل�سلمني. فاإن هم اأبوا ف�سلهم اجلزية، فاإن هم اأجابوك فاقبل منهم وكّف عنهم. فاإن هم اأبوا 

فا�ستعن باهلل وقاتلهم ) )2).

فتندفع بهذا ال�سبه املثارة حول اجلهاد)3).

)1)   نيل الأوطار 33/8.
َها 1357/3. يَِّتِه اإِيَّاُهْم ِباآَداِب الَْغْزِو َوَغرْيِ َمَراَء على الْبُُعوِث َوَو�سِ َماِم اْلأُ )2)   اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب اجلهاد، بَاب تَاأِْمرِي اْلإِ

)3)   حما�سن الإ�سالم و�رصائع الإ�سالم �س 71، حجة اهلل البالغة 170/2.
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املطلب الثاين
دور والة األمر يف اجلهاد

الإذن  بيان دورهم يف  نا�سب  وتعييناً،  ت�سيرياً  الأمر  اخت�سا�سات ولة  ملا كان اجلهاد من 
من  الأمة  وموقف  ومفا�سد،  م�سالح  من  ذلك  على  يرتتب  وما  عدمه،  من  للجهاد  باخلروج 
ولتهم من حيث ال�سمع والطاعة لهم يف غري مع�سية اهلل بعاّمة، ويف اخلروج للجهاد بخا�سة، 

وبيان ذلك يف فرعني:

الفرع األول : وجوب السمع و الطاعة لولي األمر في غير معصية :

جاروا  واإن   – امل�سلمني  من  الأمر  لولة  والطاعة  ال�سمع  وجوب  على  العلماء  اأجمع 
وف�سقوا- يف غري مع�سية اهلل، وهو اأ�سل من اأ�سول اأهل ال�سنة واجلماعة التي باينوا بها اأهل 

البدع والأهواء )1). 

قال النووي  : ) اأجمع العلماء على وجوبها – اأي طاعة الأمراء – يف غري مع�سية، 
وعلى حترميها يف املع�سية. نقل الإجماع على هذا القا�سي عيا�س واآخرون ) )2). 

وهذا الإجماع مبني على الن�سو�س ال�رصعية الوا�سحة التي تواترت بذلك، ومنها ما ياأتي: 

1 - قول اهلل تعاىل : نب ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  
حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب      يب  جت  حتختمت  ىت  يت  جث  

مث مب     ] الن�ساء : 59 [. 

)1)   انظر: جامع البيان يف تاأويل اآي القراآن 149/4-153، �رصح العقيدة الطحاوية 379-382، املحرر الوجيز 588-587/2، 
بدائع ال�سنائع 99/7-100، املغني 237/12-238، اجلامع لأحكام القراآن 167/5-168، �رصح النووي على م�سلم 222/12-
230، تف�سري القراآن العظيم 817/2-819، جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية 170/28، 12/35، فتح الباري 41-40/13، 

130-132، ال�سيل اجلرار 514/4، معاملة احلكام يف �سوء الكتاب وال�سنة 82-71.
)2)   �رصح النووي على م�سلم 223-222/12.
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قال ابن كثري: والظاهر واهلل اأعلم اأنها عامة يف كل اأويل الأمر من الأمراء والعلماء )1). 

اَعُة  ْمُع َوالطَّ 2 - وَعْن ابِْن ُعَمَر  َعْن النَِّبيِّ ☺ اأنه َقاَل: ) على املرء امل�سلم ال�سَّ
يٍَة َفاَل �َسْمَع َوَل َطاَعَة ) )2).  يَِة َفاإَِذا اأُِمَر مِبَْع�سِ فيما اأحب وكره اإل اأن يُوؤَْمْر مِبَْع�سِ

3 – وعن اأبي هريرة  قال: قال ر�سول اهلل ☺ : ) عليك ال�سمع والطاعة، يف 
ع�رصك وي�رصك، ومن�سطك ومكرهك، واأثرة عليك ) )3).

والأثرة : ال�ستئثار والخت�سا�س باأمور الدنيا عليكم ؛ واملراد: جتب طاعة ولة الأمور فيما 
ي�سق وتكرهه النفو�س، واإن اخت�س الأمراء بالدنيا ومل يعطوكم حقكم، فا�سمعوا واأطيعوا يف 

غري مع�سية )4). 

4 – عن علقمة بن وائل احل�رصمي عن اأبيه: قال: �ساأل �سلمة بن يزيد اجلعفي ر�سول اهلل 
☺ فقال: يا نبي اهلل! ، اأراأيت اإن قامت علينا اأمراء ي�ساألونا حقهم ومينعونا حقنا؛ فما تاأمرنا؟ 
فاأعر�س عنه، ثم �ساأله؟ فاأعر�س عنه ثم �ساأله يف الثانية اأو يف الثالثة؟ فجذبه الأ�سعث بن قي�س، 

فقال ر�سول اهلل ☺ : )ا�سمعوا واأطيعوا، فاإمنا عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم) )5).

واملعنى اأن اهلل تعاىل حمل الولة واأوجب عليهم العدل بني النا�س، فاإذا مل يقيموه، اأثموا، 
وحمل الرعية ال�سمع والطاعة لهم، فاإن قاموا بذلك اأثيبوا عليه، واإل اأثموا )6). 

اإنا كنا ِب�رَصّ، فجاء اهلل   قال: قلت: يا ر�سول اهلل ! ،  – عن حذيفة بن اليمان   5

)1)   تف�سري القراآن العظيم 818-817/2.
)2)   اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب اجلهاد وال�سري- باب ال�سمع والطاعة لالإمام- 347/2 برقم 2955، وم�سلم يف �سحيحه: 

كتاب الإمارة - باب وجوب طاعة الأمراء يف غري مع�سية وحترميها يف املع�سية- 1469/3 برقم 1839.
)3)   اأخرجه م�سلم يف �سحيحه: كتاب الإمارة - باب وجوب طاعة الأمراء يف غري مع�سية وحترميها يف املع�سية-  1467/3 برقم 1836.

)4)   انظر: �رصح النووي على م�سلم 225/12.
)5)   اأخرجه م�سلم يف �سحيحه: كتاب الإمارة - باب يف طاعة الأمراء واإن منعوا احلقوق- 1474/3 برقم 1846. 

)6)   معاملة احلكام يف �سوء الكتاب وال�سنة �س 76.
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ال�رصِّ خريٌ؟  نعم. قلت: هل وراء ذلك  قال:  فيه؛ فهل من وراء هذا اخلري �رص؟  فنحن  بخري، 
قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك اخلري �رص؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: )يكون بعدي اأئمة ل 
يهتدون بهداي ول ي�ستنون ب�سنتي، و�سيقوم فيهم رجال، قلوبهم قلوب ال�سياطني يف جثمان 
اإن�س). قال: قلت: كيف اأ�سنع يا ر�سول اهلل اإن اأدركت ذلك؟ قال: )ت�سمع وتطيع لالأمري، 

واإن �رصب ظهرك، واأخذ مالك، فا�سمع واأطع) )1). 

6– عن عوف بن مالك  عن ر�سول اهلل ☺ قال: )خيار اأئمتكم الذين حتبونهم 
ويحبونكم، وي�سلون عليكم وت�سلون عليهم، و�رصار اأئمتكم الذين تبغ�سونهم ويبغ�سونكم 
وتلعنونهم ويلعنونكم). قيل: يا ر�سول اهلل! ، اأفال ننابذهم بال�سيف؟ فقال: )ل، ما اأقاموا فيكم 

ال�سالة، واإذا راأيتم من ولتكم �سيئاً تكرهونه، فاكرهوا عمله ول تنزعوا يداً من طاعة) )2). 

7 – عن عبادة بن ال�سامت  قال: دعانا ر�سول اهلل ☺ فبايعناه، فكان فيما اأخذ 
علينا اأن بايعنا على ال�سمع والطاعة، يف من�سطنا ومكرهنا وع�رصنا وي�رصنا واأثرة علينا واأن ل 

ننازع الأمر اأهله ؛ قال: اإل اأن تروا كفراً بواحاً عندكم من اهلل فيه برهان) )3). 

قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية  : ) فطاعة اهلل ور�سوله واجبة على كل اأحد ، وطاعة 
ولة الأمور واجبة لأمر اهلل بطاعتهم ، فمن اأطاع اهلل ور�سوله بطاعة ولة الأمور هلل فاأجره على 
اهلل ومن كان ليطيعهم اإل ملا ياأخذه من الولية فاإن اأعطوه اأطاعهم واإن منعوه ع�ساهم ، فماله 

يف الآخرة من خالق ) )4).
)1)   اأخرجه م�سلم يف �سحيحه: كتاب الإمارة – باب وجوب مالزمة جماعة امل�سلمني عند ظهور الفنت ويف كل حال، وحترمي اخلروج على 

الطاعة ومفارقة اجلماعة 1476/3 برقم 1847 )52). 
)2)   اأخرجه م�سلم يف �سحيحه: كتاب الإمارة – باب خيار الأئمة و �رصارهم 1481/3 برقم 1855.

برقم  تنكرونها" 313/4  اأمورا  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم"�سرتون بعدي  الفنت- باب قول  البخاري يف �سحيحه: كتاب  اأخرجه     (3(
7056، وم�سلم يف �سحيحه: كتاب الإمارة - باب وجوب طاعة الأمراء يف غري مع�سية وحترميها يف املع�سية- 1470/3 برقم 1709.

)4)   فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية 17-16/35.
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الفرع الثاني : دور والة األمر في الجهاد:

اأن  تقرر  مع�سية، وقد  اأمورهم من غري  الرعية طاعة ولة  اأنه يجب على  اأن ذكرنا  �سبق   
اجلهاد مما يتوىل تنظيمه ولة الأمر مثله مثل الأمر باملعروف والنهي عن املنكر واإقامة حدود اهلل 
تعاىل، فيجب طاعتهم يف اجلهاد كذلك، وقد ثبت من حديث اأبي هريرة  اأّن ر�سول 
اهلل ☺ قال: )اإمنا الإمام ُجنّة )1) يقاتل من ورائه ويتقي به، فاإن اأمر بتقوى اهلل وعدل فاإّن له 

بذلك اأجراً، واإن قال بغريه فاإنّه عليه منه) )2).

وجه ال�ستدلل: اأّن احلديث دّل �رصاحًة على اأن اجلهاد موكول لالإمام؛ وذلك اأن الر�سول 
بع�س،  من  بع�سهم  النا�س  امل�سلمني، ومينع  اأذى  من  العدّو  مينع  لأنّه  الإمام جنًّة؛  ☺ جعل 
ويحمي بي�سة الإ�سالم، ويتّقيه النّا�س، ويخافون �سطوته، واأي�ساً بنّي الر�سول ☺ اأنّه يقاتل 

مع ولة الأمر الكّفاَر والبغاَة واخلوارَج و�سائَر اأهل الف�ساد والظلم مطلقاً )3).

الرعية  ويلزم  واجتهاده،  الإمام  اإىل  موكول  اجلهاد  )واأمر   :   قدامة  ابن  ويقول 
طاعته فيما يراه من ذلك) )4). 

وقال املاوردي  : ) والذي يلزمه من الأمور العاّمة... حت�سني الثغور بالعّدة املانعة 
والقّوة الدافعة حتى ل تظفر الأعداء بغّرة ينتهكون فيها حمرماً اأو ي�سفكون فيها مل�سلم اأو معاهد 
دماً... جهاد َمن عاند الإ�سالم بعد الدعوة حتى ي�سلم اأو يدخل يف الذّمة ليقام بحّق اهلل تعاىل 

ين كّله )5).  يف اإظهاره على الدِّ

)1)   الإمام جنة، اأي �ساتر يتقي بقوته، ويدفع به العدو. النهاية يف غريب الأثر 192/1.
)2)   اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب اجلهاد، باب َمن يقاتل من وراء الإمام وييقي به 116/6، وم�سلم يف �سحيحه، كتاب الإمارة، 

باب الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقي به 230/12.
)3)   انظر: �رصح �سحيح م�سلم 230/12.

)4)   انظر: املغني 16/13. 
)5)   انظر: الأحكام ال�سلطانية للقا�سي املاوردي �س 16-15.
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ويف حديث اأِبي هريرة   قال: قال ر�سول اهلل ☺ : )اجلهاد واجب عليكم مع 
كل اأمري بّراً كان اأو فاجراً  ) )1) .

وهذا يوؤّكد اأن اجلهاد موكول اإىل الإمام، واأنه �ساأن من �سووؤن احلكم،  ثم اإّن الآثار املرتتبة 
على اجلهاد من غنيمة وتخمي�سها، ويفء، وفداء، وَمّن، وا�سرتقاق، ل يدع جماًل لل�سك يف اأن 

هذا الأمر اإىل ال�سلطان.

اإذا ثبت هذا، فما العمل عند تعدد الأئمة واحلكام، اأو عند عدمهم؟ بيانه يف املطلب الأتي.

)1)   اأخرجه اأبو داود يف كتاب اجلهاد- باب يف الغزو مع اأئمة اجلور 40/3، والدار قطِني يف �سننه 56/2-57، وقال: " مكحول مل 
ي�سمع من اأبي هريرة، وَمن دونه ثقات"، والبيهقي يف ال�سنن الكربى 121/3، وقال: احلافظ اأحمد بن حجر يف فتح الباري56/6:" ول 

باأ�س بروايته اإلّ اأّن مكحوًل مل ي�سمع من اأبي هريرة".
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املطلب الثالث 
تعدد احلكام وأثره يف اإلذن باجلهاد

الزمان  يف  الأئمة  د  تعدُّ يجوز  ل  الختيار  حال  يف  اأنه  واجلماعة  ال�سنة  اأهل  علماء  اتفق   
الواحد والبلد الواحد �سواٌء ات�سعت رقعة الدولة الإ�سالمية اأم ل )1).

قال ابن حزم  : ) واتفقوا اأنه ل يجوز اأن يكون على امل�سلمني يف وقت واحد يف 
جميع الدنيا اإمامان ل متفقان ول مفرتقان و ل يف مكانني و ل يف مكان واحد) )2).  

وقال النووي  : ) واتفق العلماء على اأنه ل يجوز اأن يعقد خلليفتني يف ع�رص واحد 
�سواء ات�سعت دار الإ�سالم اأم ل) )3).

وقال القرطبي  : )فاأما اإقامة اإمامني اأو ثالثة يف ع�رص واحد وبلد واحد فال يجوز 
اإجماعا) )4).   

فالأ�سل اأن يكون نظام الدولة يف الإ�سالم اخلالفة، فيكون للم�سلمني جميعا خليفة واحد، 
تبايعه الأمة كلها وجتتمع عليه.

مل  اإذا  يقتل  اأن  عقابه  كان  له،  البيعة  واأداء  حكمه  ثبوت  بعد  اخلليفة  ينازع  من  قام  فاإذا 
يتب، ملا جاء عن اأبي �سعيد اخلدري  : قال النبي ☺: ) اإذا بويع خلليفتني فاقتلوا 

الآخر منهما )  )5).
الطالبني  رو�سة  م�سلم 232/12،  على  النووي  للماوردي �س 9، �رصح  ال�سلطانية  الأحكام  الإجماع �س 124،  مراتب  انظر:     (1(
ح�سن   ،114/1 العظيم  القراآن  تف�سري   ،57-56 الإ�سالم  اأهل  تدبري  يف  الأحكام  حترير   ،188/1 القراآن  لأحكام  اجلامع   ،47/10
 ال�سلوك احلافظ دولة امللوك 87-88، الفتاوى ال�رصعية يف الق�سايا الع�رصية 81-82، معاملة احلكام يف �سوء الكتاب وال�سنة �س28،

 بيعة احلكام 28-27.
)2)   مراتب الإجماع �س124.

)3)   �رصح النووي على م�سلم 232/12.
)4)   اجلامع لأحكام القراآن 188/1.

)5)   اأخرجه م�سلم يف �سحيحه: كتاب الإمارة- باب اإذا بويع خلليفتني- 1480/3 برقم 1853.
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وملا جاء عن عرفجة بن �رصيح  قال: �سمعت ر�سول اهلل ☺  يقول: ) من اأتاكم 
واأمركم جميع، على رجل واحد، يريد اأن ي�سق ع�ساكم اأو يفرق جماعتكم فاقتلوه) )1).

هذا هو الأ�سل، فاإذا خرجت الأمة عن ذلك عند ال�سطرار ل�سعفها اأو تفرقها اأو ات�ساعها 
اأو تغلب حاكم على قطر منها اأو مع�سية من بع�س اأفرادها، وتعدد الأئمة باأن ا�ستقلَّت بع�س 
الأقطار والأم�سار، واأ�سبح لكل قطر اأو م�رٍص ويلُّ اأمٍر م�ستقل، كما هو احلال عليه من اأثناء 
النا�س على خليفة يف  :).. مل يجتمع    ال�سنعاين  العالمة  العبا�سية، كما يقول  الدولة 

جميع البالد الإ�سالمية من اأثناء الدولة العبا�سية بل ا�ستقلَّ اأهُل كلِّ اإقليٍم بقائٍم باأمورهم) )2).

الطاعة لكل واحد منهم  ياأخذ يف قطره حكم الإمام الأعظم، ويجب  اإمام منهم  فاإن كل 
بعد البيعة له على اأهل القطر الذي تنفذ فيه اأوامره ونواهيه،  ومن مل يفرق بني حايل الختيار 

وال�سطرار، فقد جهل املعقول واملنقول .

املبنية على الأدلة ال�رصعية، والقواعد الكلية،  ين والعلماء املحققني  الدِّ اأئمة  اأقول  واإليك 
وامل�سالح املر�سلة يف تقرير �سحة تعدد الأئمة عند ال�سطرار:

بع�س  اأ�سار  وقد  يجوز،  ل  واحد  ع�رص  يف  لإمامني  العقد   (  :   املازري  قال   -1
بع�س وكان  وتباعدت،  ات�سعت  اإذا  امل�سلمني  ديار  اأن  اإىل  الأ�سول  اأهل  من   املتاأخرين 
يدبرهم،فاإن اإمام  اإقامة  اإىل  ي�سطروا  حتى  تدبريه  ول  الإمام  خرب  اإليه  ي�سل  ل   الأطراف 

ذلك ي�سوغ لهم ) )3).

واحد  اإمام  للم�سلمني  يكون  اأن  وال�سنة   (  :   تيمية  ابن  الإ�سالم  �سيخ  قال   -2

)1)   اأخرجه م�سلم يف �سحيحه: كتاب الإمارة- باب حكم من فرق اأمر امل�سلمني وهو جمتمع - 1480/3 برقم 1853 )60).
)2)   �سبل ال�سالم 499/3.

)3)   املعلم بفوائد م�سلم 36-35/3.
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والباقون نوابه، فاإذا فر�س اأن الأمة خرجت عن ذلك ملع�سية من بع�سها، وعجز من الباقني، 
فكان لها عدة اأئمة، لكان يجب على كل اإمام اأن يقيم احلدود، وي�ستويف احلقوق ..  ) )1).

اإ�سحاق  اأبي  الأ�ستاذ  عن  احلرمني  اإمام  وحكى   (  :   كثري  ابن  العالمة  قال   -3
اإمام  وتردد  بينهما،  الأقاليم  وات�سعت  الأقطار،  تباعدت  اإذا  فاأكرث  اإمامني  ن�سب  جوز  اأنه 

احلرمني يف ذلك. 

والأمويني  مب�رص  والفاطميني  بالعراق  العبا�س  بني  من  اخللفاء  حال  ي�سبه  وهذا   : قلت 
باملغرب..) )2).  

الإمام  اإن �رصط وحدة   (  :   القد�س  قا�سي  املالكي  الأزرق  ابن  العالمة  قال   -4
بحيث ل يكون هناك غريه ل يلزم مع تعذر الإمكان.

قال ابن عرفة - فيما حكاه الأبي عنه -: فلو بَُعد مو�سع الإمام حتى ل ينفذ حكمه يف بع�س 
الأقطار البعيدة، جاز ن�سب غريه يف ذلك القطر.

ولل�سيخ علم الدين - من علماء الع�رص بالديار امل�رصية - يجوز ذلك لل�رصورة.. ) )3). 

كل  من  جممعون  الأئمة   (  :   الوهاب  عبد  بن  حممد  الإ�سالم  �سيخ  قال   -5  
مذهب على اأن من تغلب على بلد - اأو بلدان- له حكم الإمام يف جميع الأ�سياء، ولول 
هذا ما ا�ستقامت الدنيا، لأن النا�س من زمن طويل - قبل الإمام اأحمد اإىل يومنا هذا -  ما 
اجتمعوا على اإمام واحد ول يعرفون اأحداً من العلماء ذكر اأن �سيئا من الأحكام ل ي�سح 

اإل بالإمام الأعظم) )4). 

)1)   جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية 175/35-176، وانظر: نقد مراتب الإجماع �س124.
)2)   تف�سري القراآن العظيم 114/1.

)3)   بدائع ال�سلك يف طبائع امللك 77-76/1.
)4)   الدرر ال�سنية 239/7.
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مرفوعاً:   هريرة   اأبي  حديث  �رصح  يف    ال�سنعاين  العالمة  قال   -6 
)من خرج عن الطاعة وفارق اجلماعة ومات، فميتته ميتة جاهلية) )1). 

) قوله: )عن الطاعة) : اأي طاعة اخلليفة الذي وقع الجتماع عليه، وكاأن املراد خليفة اأي 
الدولة  اأثناء  من  الإ�سالمية  البالد  النا�س على خليفة يف جميع  مل يجمع  اإذ  الأقطار،  قطر من 
العبا�سية، بل ا�ستقل اأهل كل اإقليم بقائم باأمورهم، اإذ لو حمل احلديث على خليفة اجتمع عليه 

اأهل الإ�سالم، لقلت فائدته.

به  انتظم  اإمام  طاعة  على  اتفقوا  الذين  اجلماعة  عن  خرج  اجلماعة):اأي  )وفارق  وقوله: 
�سملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم) )2).

7- قال العالمة ال�سوكاين  يف �رصح قول �ساحب الأزهار ) ول ي�سح اإمامان )، 
اأو  اأنه قد �سار يف كل قطر  اأطرافه، فمعلوم  الإ�سالم وات�ساع رقعته وتباعد  انت�سار  بعد  واأما 
اأقطار الولية اإىل اإمام اأو �سلطان، ويف القطر الآخر اأو الأقطار كذلك، ول ينفذ لبع�سهم اأمر 

ول نهي يف قطر الآخر واأقطاره التي رجعت اإىل وليته.

فال باأ�س بتعدد الأئمة وال�سالطني ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على اأهل 
القطر الذي ينفذ فيه اأوامره ونواهيه، وكذلك �ساحب القطر الآخر.

اأن  فيه  اأهله، كان احلكم  فيه وليته، وبايعه  ثبت  الذي قد  القطر  ينازعه يف  قام من  فاإذا 
يقتل اإذا مل يتب.

ول جتب على اأهل القطر الآخر طاعته، ول الدخول حتت وليته لتباعد الأقطار، فاإنه قد 
ل يبلغ اإىل ما تباعد منها خرب اإمامها اأو �سلطانها، ول يدرى من قام منهم اأو مات، فالتكليف 

بالطاعة واحلال هذا تكليف مبا ل يطاق.
)1)   اأخرجه م�سلم يف �سحيحه: كتاب الإمارة- باب وجوب مالزمة جماعة امل�سلمني عند ظهور الفنت ويف كل حال. وحترمي اخلروج على 

الطاعة ومفارقة اجلماعة 1476/3 برقم 1848.
)2)   �سبل ال�سالم 499/3.
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وهذا معلوم لكل من له اإطالع على اأحوال العباد والبالد، ...

فاعرف هذا، فاإنه املنا�سب للقواعد ال�رصعية، واملطابق ملا تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما 
يقال يف خمالفته، فاإن الفرق بني ما كانت عليه الولية الإ�سالمية يف اأول الإ�سالم وما هي عليه 

الآن اأو�سح من �سم�س النهار.

ومن اأنكر هذا، فهو مباهت ول ي�ستحق اأن يخاطب باحلجة لأنه ل يعقلها) )1).

عاماً  اإماماً  يكون  اأن  ي�سرتط  )ول   :   العثيمني  �سالح  بن  حممد  العالمة  قال   -8  
ا�ْسَمُعوا   ( قال:   ☺َ والنبي  متطاولة،  اأزمنة  من  انقر�ست  العامة  الإمامة  لأن  للم�سلمني؛ 
) )2). فاإذا تاأمر اإن�سان على جهة ما، �سار مبنـزلة الإمام  يٌّ ْن ا�ْستُْعِمَل َعَلْيُكْم َعْبٌد َحبَ�سِ َواأَِطيُعوا َواإِ
العام، و�سار قوله نافذا، واأمره مطاعا، ومن عهد اأمري املوؤمنني عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه 
بن  ال�سام، واملختار  الزبري يف احلجاز، وبنو مروان يف  فابن  تتفرق،  بداأت  الإ�سالمية  والأمة 
عبيد وغريه يف العراق، فتفرقت الأمة ، وما زال اأئمة الإ�سالم يدينون بالولء والطاعة ملن تاأمر 
على ناحيتهم، واإن مل تكن له اخلالفة العامة، وبهذا نعرف �ساللة نا�سئة ن�ساأت تقول:اإنه ل اإمام 
للم�سلمني اليوم فال بيعة لأحد- ن�ساأل اهلل العافية -، ول اأدري اأيريد هوؤلء اأن تكون الأمور 
فو�سى لي�س للنا�س قائد يقودهم؟ اأم يريدون اأن يقال كل اإن�سان اأمري نف�سه؟ هوؤلء اإذا ماتوا 
من غري بيعة فاإنهم ميوتون ميتة جاهلية – والعياذ باهلل -؛ لأن عمل امل�سلمني من اأزمنة متطاولة 
على اأن من ا�ستوىل على ناحية من النواحي و�سارت له الكلمة العليا فيها، فهو اإمام فيها، وقد 
ن�س على ذلك العلماء مثل �ساحب �سبل ال�سالم، وقال: اإن هذا ل ميكن الآن حتقيقه؛ فالبالد 
التي يف ناحية واحدة جتدهم يجعلون انتخابات، ويح�سل �رصاع على ال�سلطة ور�ساوي وبيع 
للذمم اإىل غري ذلك، فاإذا كان اأهل البلد الواحد ل ي�ستطيعون اأن يولوا عليهم واحدا اإل مبثل 
هذه النتخابات املزيفة فكيف بامل�سلمني عموما؟!! هذا ل ميكن... ولأن النا�س لو متردوا يف 

)1)   ال�سيل اجلرار512/4، 504. وانظر: الرو�سة الندية مع التعليقات الر�سية 506-504/3.
)2)  اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب الأذان- بَاب اإَِماَمِة الَْعْبِد َوامْلَْوىَل- 230/1 برقم 693.



حكــم الـخـروج للجهــاد بـدون اإذن ولــي الأمــر

28

هذا احلال على الإمام حل�سل اخللل الكبري على الإ�سالم، اإذ اإن العدو �سوف يقدم اإذا مل يجد 
من يقاومه ويدافعه) )1).

الأئمة  تعدد  من جواز  العلم  اأهل  من  املحققون  ذكره  ما  يتجلى  الوا�سحة  النقول  وبهذه 
لل�رصورة واحلاجة.

احلدود  فيقيمون  الأعظم،   لالإمام  يثبت  ما  املتعددين  الأئمة  لهوؤلء  �رصعاً  يثبت  وعليه 
ونحوها وي�سمع ويطاع لهم، ويحرم اخلروج عليهم. وي�ستاأذنون يف اخلروج للجهاد، وهذا 
اإقامة  لإمامه يف  منهم  يرجع كل  البالد والأم�سار  الزمان ويف خمتلف  النا�س يف هذا  ما عليه 
احلدود،  واجلهاد حتت رايته اإذا دعا اإليه، ويجب ا�ستئذانه يف ذلك، ول يجوز الفتيات عليه 

بدعوى تعدد الأئمة، فلكل قوم اإمام.

د ولة الأمر،ل يعني ذلك اأنهم يباركون هذا الو�سع  والعلماء اإذ يبينون حكم م�ساألة تعدُّ
ويقرون النق�سام والتفرق، واإمنا اأرادوا اأن يبيِّنوا حكم ال�رصع يف هذه امل�ساألة لوقوعها، وملا 

يرتتب على اجلهل بها من اأخطار.

)1)   ال�رصح املمتع على زاد امل�ستقنع 9/8-10. وانظر: جمموع فتاوى ور�سائل ف�سيلة ال�سيخ حممد بن �سالح العثيمني 368-367/25، 
منار ال�سبيل 252/2.
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املطلب الرابع
حكم اخلروج للجهاد بدون إذن ويل األمر

حترير حمل النزاع:

اأول: اإذا فاجاأ امل�سلمني عدو يخافون �رصه ؛  وتعذر ا�ستئذان ويل الأمر يف جهاد الدفع، فقد 
اتفق الفقهاء على اأن امل�سلمني يخرجون للجهاد بدون اإذن ويل الأمر، واأنه ي�سقط ا�ستئذانه يف 

هذه احلالة )1).

حتى  تركوها  اإن  فوتها  يخافون  فر�سة  للم�سلمني  ح�سل  اإذا  الفقهاء  بع�س  بهذا  واأحلق 
ي�ستاأذنوا الأمري، فلهم اخلروج بغري اإذنه، لئال تفوتهم )2).

 و يدل على ذلك ما ياأتي:

1- عن �سلمة بن الأكوع  قال: ) خرجت من املدينة ذاهبا نحو الغابة حتى اإذا 
كنت بثنية الغابة لقيني غالم لعبد الرحمن بن عوف ، قلت : ويحك ما بك ؟ قال : اأخذت 
�رصخات  ثالث  ف�رصخت   . وفزارة  غطفان   : قال  ؟  اأخذها  من   : قلت   .  ☺ النبي  لقاح 
اأ�سمعت ما بني لبتيها : يا �سباحاه يا �سباحاه . ثم اندفعت حتى األقاهم وقد اأخذوها ، فجعلت 
اأرميهم واأقول : اأنا ابن الأكوع ، واليوم يوم الر�سع ، فا�ستنقذتها منهم قبل اأن ي�رصبوا ، فاأقبلت 
اأن  اأعجلتهم  اإن القوم عطا�س واإين  يا ر�سول اهلل  ☺ ، فقلت :  النبي  اأ�سوقها ، فلقيني  بها 
ي�رصبوا �سقيهم ، فابعث يف اإثرهم . فقال : ) يا ابن الأكوع ملكت فاأ�سجح )3) اإن القوم يقرون 

يف قومهم ). هذا لفظ البخاري.

)1)   انظر: بدائع ال�سنائع 99/7، 117-118، الهداية مع فتح القدير 348/5، املقدمات املمهدات 346/1، اجلامع لأحكام القراآن 
177/5، احلاوي 449/8، املهذب مع املجموع 134/21، املغني 34/13، �رصح الزرك�سي 139/4، منتهى الإرادات 226/1. 

)2)  انظر: مواهب اجلليل 439/9، ال�رصح الكبري و الإن�ساف 171/10، 173، الفروع 199/6.
)3)   ملكت فاأ�سجح، اأي: اأح�سن العفو. انظر: غريب احلديث لبن قتيبة 128/2، ومقايي�س اللغة 3/ 133.
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وزاد م�سلم : ) اأن ر�سول اهلل ☺ قال : كان خري فر�ساننا اليوم اأبو قتادة ، وخري رجالتنا 
�سلمة ) . ثم اأعطاين ر�سول اهلل ☺ �سهمني �سهم الفر�س و�سهم الراجل ) )1). 

اَدَفُهْم �َسَلَمُة بُْن اْلأَْكَوِع  وجه ال�ستدلل : اأن الُْكفَّاُر ملا اأغاروا َعَلى ِلَقاِح النَِّبيِّ ☺  َف�سَ
 َخاِرًجا ِمْن امْلَِدينَِة، تَِبَعُهْم، َفَقاتََلُهْم ورماهم بالنبل، ِمْن َغرْيِ اإْذٍن، َفَمَدَحُه النَِّبيُّ ☺، 
الَِتنَا �َسَلَمُة )، واأَْعَطاه �سهمني �سهم الفار�س و�سهم الراجل. مما يدل على اإقراره  وَقاَل: َ)َخرْيَ َرجَّ

.(2(   وتاأييده لفعل �سلمة

2- اأن امل�سلحة تتعني يِف قتال الكفار املباغتني واخلروج اإليهم دون اإذن ويل الأمر لتعذره؛ 
لأن الف�ساد يتعني يف تركهم، فريتكب اأدنى املف�سدتني لدفع اأعالهما )3).

ثانيا: اإذا �سدر من ويل الأمر منع من اخلروج اإىل اجلهاد اإل باإذنه، فقد اتفق الفقهاء على اأنه 
ل يجوز اخلروج للجهاد من غري اإذنه )4) ؛ ملا يرتتب على ذلك من خمالفته وع�سيانه، وقد تقدم 

بيان اإجماع العلماء على وجوب طاعة احلكام يف غري مع�سية اهلل )5).

باإذنه، ومل يتعذر ا�ستئذان  اإل  اإىل اجلهاد  اإذا مل ي�سدر من ويل الأمر منع من اخلروج  ثالثا: 
ويل الأمر يف اخلروج للجهاد �سواء كان جهاد طلب اأو دفع، فقد اتفق الفقهاء على م�رصوعية 

ا�ستئذان ويل الأمر اأو نائبه، واأن ذلك هو الأف�سل )6).
)1)  اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب اجلهاد وال�سري – باب من راأى العدو فنادى باأعلى �سوته: يا �سباحاه.حتى ي�سمع النا�س 369/2-
370 برقم 3041 واللفظ له، وم�سلم يف �سحيحه: كتاب اجلهاد وال�سري، باب غزوة ذي قرد وغريها 1433/3-1441 برقم 1807.

)2)  املغني  34-33/13.
)3)  انظر:املرجع ال�سابق، �رصح الزرك�سي 139/4.

)4)  انظر: بدائع ال�سنائع 99/7، 117-118، �رصح العقيدة الطحاوية 379-382، 387-388،املقدمات املمهدات 346/1، 
اأحكام القراآن 502/1، 322/3-323، اجلامع لأحكام القراآن 167/5-168، 177، قوانني الأحكام ال�رصعية 139، مواهب اجلليل 
439/9، الأم 353/7، احلاوي 449/8، املهذب مع املجموع 134/21، فتح العزيز 380/11، املغني 34/13، �رصح الزرك�سي 

130/4، 139، منتهى الإرادات 226/1، ال�سيل اجلرار514/4، 526-525.
)5)  انظر: �س 18-20  من هذا البحث.

)6)  انظر: بدائع ال�سنائع 99/7، 117-118، الهداية مع فتح القدير 348/5، �رصح العقيدة الطحاوية 382-379، 388-387، 
املقدمات املمهدات 346/1، اجلامع لأحكام القراآن 177/5، مواهب اجلليل 439/9، احلاوي 205/14-206، املهذب مع املجموع 

134/21، رو�سة الطالبني 238/10، املغني 33/13-34، 37-38، �رصح الزرك�سي 139/4، الفروع 199/6.
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واختلفوا يف حكم اخلروج للجهاد بدون اإذنه يف هذه احلالة على قولني:
اإذن ويل  بدون  اأو طلب  �سواء كان جهاد دفع  اجلهاد  اإىل  الأول: يحرم اخلروج  القول 

امل�سلمني. اأمر 
وي�ستثنى م�ساألة : اإذا تعذر ال�ستئذان يف جهاد الدفع  - خا�سة - فاإن ال�ستئذان ي�سقط – 

كما تقدم .
وهذا مذهب احلنفية )1)واملالكية )2)واحلنابلة )3).

اإذن بدون  طلب  اأو  دفع  جهاد  كان  �سواء  اجلهاد  اإىل  اخلروج  يكره  الثاين:   القول 
ويل اأمر امل�سلمني.

وهذا مذهب ال�سافعية )4)، ورواية عن اأحمد )5). 
اأدلة القول الأول:

ا�ستدل اأ�سحاب القول الأول مبا ياأتي:
ی ی    ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   نب   : تعاىل  اهلل  قال   -1 

 یی  مب    ]الن�ساء : 59[.

اجلهاد واأمر  مع�سيته،  غري  يف  الأمر  ولة  بطاعة  اأمر  تعاىل   اهلل   اأن  ال�ستدلل:   وجه 
واخلروج عليهم  الفتيات  يجوز  فال  اخت�سا�ساتهم،  ومن  الأمر  ولة  اإىل   موكول 

)1)   انظر: بدائع ال�سنائع 99/7، 117-118، الهداية مع فتح القدير 348/5، �رصح العقيدة الطحاوية 382-379، 388-387، 
الختيار لتعليل املختار 161/4، البناية 589/6-591، حا�سية رد املحتار 127/4، 151، اإعالء ال�سنن 4/12.

،177/5 القراآن  لأحكام  اجلامع   ،323-322/3  ،502/1 القراآن  اأحكام   ،346/1 املمهدات  املقدمات  انظر:   (2( 
مواهب اجلليل 439/9، ال�رصح الكبري مع حا�سية الد�سوقي 174-173/2، 193.

 ،199/6 الفروع   ،139/4 الزرك�سي  �رصح    ،1160-1159/3 البنا  لبن  املقنع   ،38-37  ،34-33/13 املغني  انظر:    (3(
الإن�ساف 171/10، منتهى الإرادات 226/1. 

)4)   انظر:الأم 353/7، خمت�رص املزين 272، احلاوي 205/14-206، املهذب مع املجموع 134/21، التهذيب للبغوي 456/7، 
العزيز �رصح الوجيز 380/11، رو�سة الطالبني 238/10، مغني املحتاج 220/4.

)5)   انظر: امل�سائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني 353/2، الفروع 199/6-200، الإن�ساف 172/10.
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اإىل اجلهاد بدون اإذنهم )1).  
نب ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   2– قال اهلل تعاىل : 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺٺ  مب      ]النور : 62[.
وجه ال�ستدلل: اأن اهلل  بني اأن املوؤمنني حق الإميان هم الذين اإذا كانوا مع الر�سول 
يذهبوا حتى  مل  اأو نحوهما  لها  اأو �سالة اجتمع  اأمر يجمعهم من حرب ح�رصت  ☺ على 

ي�ستئذنوه، مما يدل على وجوب ا�ستئذان ولة الأمر يف اخلروج للجهاد ونحوه )2).  
3 – قال اهلل تعاىل: نبڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  مب       ]الأنفال : 65[.

املوؤمنني على  اأتباعه من  اأن يحث   ☺ نبيه  �سبحانه وتعاىل  اأمر  اهلل  اأن  ال�ستدلل:  وجه 
القتال، ومل ياأمر املوؤمنني اأن يحثوا بع�سهم بع�ساً، واإمنا خ�س النبي ☺؛ لأنه ويل الأمر، فتبني 
اأن التحري�س على القتال من خ�سائ�س ال�سلطان، وهو املخاطب به، فال يجوز الفتيات عليه 

باخلروج اإىل اجلهاد بدون اإذنه )3). 
نب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ     تعاىل:  اهلل  قال   -4

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ   مب     ]البقرة : 246[.
وجه ال�ستدلل: اأن بني اإ�رصائيل طلبوا من نبيهم اأن يقيم لهم اأمرياً  يقاتلون معه يف �سبيل 

اهلل، وي�سدرون عن راأيه، مما يدل على اأهمية ا�ستئذان ولة الأمر يف اخلروج للجهاد )4).
َهاِد  ِ بِْن َعْمٍرو  َقاَل: )َجاَء َرُجٌل اإِىَل النَِّبيِّ ☺ يَ�ْستَاأِْذنُُه يِف اجْلِ 5 - عن َعْبِد اهللَّ

َفَقاَل:اأََحيٌّ َواِلَداَك؟ َقاَل: نََعْم، َقاَل: َفِفيِهَما َفَجاِهْد) )5).

)1)   انظر: اجلامع لأحكام القراآن 167/5-168، تف�سري القراآن العظيم 819-816/2.
)2)   انظر: جامع البيان يف تاأويل اآي القراآن 358/9-359، اجلامع لأحكام القراآن 210/12-211، فتح الباري 142-141/6.

)3)   انظر: تف�سري القراآن العظيم 528/4، جمموع فتاوى ور�سائل ف�سيلة ال�سيخ حممد العثيمني 314/25، �رصح كتاب ال�سيا�سة ال�رصعية 
لبن عثيمني �س41، ال�رصح املمتع 22/8.

)4)   انظر: تف�سري القراآن العظيم 471/1، تف�سري البي�ساوي 539/1.
الوالدين 359/2 برقم )3004)، وم�سلم يف �سحيحه: باإذن  البخاري يف �سحيحه: كتاب اجلهاد وال�سري- باب اجلهاد  اأخرجه     (5( 

كتاب الرب وال�سلة والآداب – باب بر الوالدين واأنهما اأحق به 1975/4 برقم ) 2549). 
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وجه ال�ستدلل: اأن هذا الرجل جاء ي�ستاأذن النبي ☺ يف اخلروج للجهاد، فلم يخرج 
بدون اإذنه )1). 

6 - َعْن اأَِبي ُهَريَْرَة  َعْن النَِّبيِّ ☺ َقاَل: )من اأطاعني فقد اأطاع اهلل ومن ع�ساين 
َا اْلإَِماُم ُجنٌَّة  فقد ع�سى اهلل، ومن يطع الأمري فقد اأطاعني، ومن يع�س الأمري فقد ع�ساين، واإِمنَّ
ِه  ِ  َوَعَدَل َكاَن لَُه ِبَذِلَك اأَْجٌر، َواإِْن يَاأُْمْر ِبَغرْيِ يَُقاتَُل ِمْن َوَراِئِه َويُتََّقى ِبِه َفاإِْن اأََمَر ِبتَْقَوى اهللَّ

َكاَن َعَلْيِه ِمْنُه) )2).

وجه ال�ستدلل: اأن هذا خرب مبعنى الأمر، فال يقاتل اإل مب�سورة ويل الأمر واإذنه، لأنه كال�سرت 
مينع العدو من اإيذاء امل�سلمني، ويحمي بي�سة الإ�سالم، ويتقيه النا�س ويخافون �سطوته)3).

7 – عن ابن عبا�س  اأن النبي ☺ : ) ل هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، 
واإذا ا�ستنفرمت فانفروا) )4).

اأمرنا باخلروج اإىل اجلهاد اإذا طلب منا ويل الأمر ذلك،  ☺  وجه ال�ستدلل: اأن النبي 
عليه الفتيات  يجوز  فال  الأمر،  ويل  اخت�سا�سات  من  للجهاد  اخلروج  اأن  دليل  هذا   ويف 

باخلروج بال اإذنه)5).

فاأما من  الغزو غزوان:   ( اأنه قال:   ☺  عن ر�سول اهلل  8- عن معاذ بن جبل 
نومه  فاإن  الف�ساد؛  ال�رصيك، واجتنب  ويا�رَصَ  الكرمية،  واأنفق  الإمام،  واأطاع  اهلل،  ابتغى وجه 
ونبهه اأجٌر كله، واأما من غزا فخرا، ورياء، و�سمعة، وع�سى الإمام، واأف�سد يف الأر�س؛ فاإنه 

)1)   انظر: تذكري العباد بفتاوى اأهل العلم يف اجلهاد �س 56، املفاهيم ال�سحيحة للجهاد �س 28.
)2)   اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب اجلهاد وال�سري- باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به 347/2 برقم 2957، وم�سلم يف �سحيحه: 

كتاب الإمارة - باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه اأو يتقى به 1471/3 برقم 1841.  
)3)   انظر: التهذيب للبغوي 456/7، �رصح النووي على م�سلم 230/12، فتح الباري 135/6-136، تذكري العباد بفتاوى اأهل 
التكفري  العلم يف اجلهاد �س 55-56، املفاهيم ال�سحيحة للجهاد �س 28، بريق الأمة يف ق�سايا مهمة �س 59، املحكم واملت�سابه يف 

واجلهاد �س368، مهمات يف اجلهاد �س 49-48.
)4)   اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب اجلهاد وال�سري- باب وجوب النفري 313/2 برقم 2825 ، وم�سلم يف �سحيحه: كتاب الإمارة 

برقم 1353.  الفتح 1487/3  بعد  معنى ل هجرة  وبيان  الإ�سالم واجلهاد واخلري  على  مكة  فتح  بعد  املبايعة  – باب 
)5)   انظر: �رصح النووي على م�سلم 8/13-9، فتح الباري 47-46/6. 
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مل يرجع بالكفاف) )1).

وجه ال�ستدلل: اأن النبي ☺ بني يف هذا احلديث اأن الغزو الذي يثاب عليه هو الذي 
حت�سل فيه طاعة الإمام، والذي يخرج للجهاد بدون اإذن الإمام يعترب عا�سيا له، فال يثاب على 

ذلك، بل مل ي�سلم من الإثم )2).   

9- عن اأبي هريرة  قال: حدثني ر�سول اهلل ☺: )اأن اهلل  اإذا كان يوم 
القيامة ينزل اإىل العباد ليق�سي بينهم، وكل اأمة جاثية، فاأول من يدعو به رجل جمع القراآن، 
على  اأنزلت  ما  اأعلمك  اأمل  للقارئ:  اهلل  فيقول  املال،  كثري  ورجل  اهلل،  �سبيل  يف  قتل  ورجل 
ر�سويل؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت اأقوم به اآناء الليل واآناء 
النهار، فيقول اهلل له: كذبت، وتقول املالئكة: كذبت، ويقول اهلل له: بل اأردت اأن يقال: فالن 
قارئ، فقد قيل ذلك. ويوؤتى ب�ساحب املال، فيقول اهلل: اأمل اأو�سع عليك حتى مل اأدعك حتتاج 
اإىل اأحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما اآتيتك؟ قال: كنت اأ�سل الرحم واأت�سدق، 
فيقول اهلل له: كذبت. وتقول املالئكة له : كذبت، ويقول اهلل بل اأردت اأن يقال: فالن جواد 
اأمرت  فيقول:  قتلت؟  فيماذا  له:  اهلل  فيقول  اهلل  �سبيل  قتل يف  بالذي  ويوؤتى  قيل ذلك.  وقد 
املالئكة: كذبت،  له  وتقول  له: كذبت،  اهلل  فيقول  قتلت.  فقاتلت حتى  �سبيلك  باجلهاد يف 
ويقول اهلل: بل اأردت اأن يقال: فالن جرئ، فقد قيل ذلك. ثم �رصب ر�سول اهلل ☺ على 

ركبتي فقال: يا اأبا هريرة: اأولئك الثالثة اأول خلق اهلل ت�سعر بهم النار يوم القيامة) )3).

)1)   اأخرجه اأحمد يف م�سنده 234/5، اأبو داود يف �سننه: كتاب اجلهاد – باب من يغزو ويلتم�س الدنيا 30/3 برقم 2515، والن�سائي 
يف �سننه: كتاب اجلهاد – باب ف�سل ال�سدقة يف �سبيل اهلل عز وجل 356/6-357 برقم 3188، والطرباين يف املعجم الكبري91/20، 
ابن عبدالرب يف ال�ستذكار 133/4، وابن حجر يف تخريج م�سكاة  امل�ستدرك94/2، و �سححه على �رصط م�سلم، وح�سنه  واحلاكم يف 

امل�سابيح 20/4، والألباين يف �سحيح اجلامع 768/2 برقم 4174 .
)2)   انظر: الدرر ال�سنية 9/ 96-95.

برقم 2382، وقال: ح�سن غريب،  الرياء وال�سمعة 512-510/4  ما جاء يف  – باب  الزهد  �سننه: كتاب  الرتمذي يف  اأخرجه     (3(
اجلامع  �سحيح  يف  والألباين   ،307/2 متنوعة  ومقالت  فتاوى  جمموع  يف  باز  وابن   ،47/1 والرتهيب  الرتغيب  يف  املنذري  و�سححه 

352/1 برقم 1713.
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قتلت)، دليل  فقاتلت حتى  �سبيلك  باجلهاد يف  اأمرت   ( قوله:  اأن يف  وجه ال�ستدلل: 
ا�ستئذان  اأهمية  مما يدل على  باأمر احلاكم واإذنه،  اإل  للجهاد  ما كانوا يخرجون  اأنهم  على 

ويل الأمر يف اجلهاد.

10- عن ابن عمر  ، قال:) عر�ست على ر�سول اهللَّ ☺ يف جي�س، واأنا ابن 
اأربع ع�رصة؛ فلم يقبلني، ثم عر�ست عليه من قابل يف جي�س واأنا ابن خم�س ع�رصة؛ فقبلني))1).

وجه ال�ستدلل: اأن هذا احلديث يدل على اأنهم ما كانوا يخرجون للجهاد اإل بعد ا�ستئذان 
احلاكم واإجازته لهم، مما يدل على وجوب ذلك.

اخللفاء  �سنة  و   ☺ الر�سول  �سنة  الأمر  باإذن ولة  اإل  للجهاد  اخلروج  – اأن عدم   11
اأحداً  اأن  يعلم  ل  فاإنه  عنهم  اهلل  ر�سي  ال�سحابة  عليه  ما جرى  وهو   ،   الرا�سدين 
منهم خرج جماهدا بغري اإذن الإمام؛ اإمنا كانوا يجاهدون ويخرجون للجهاد حتت راية الإمام، 

واخلروج عن �سبيلهم خروج عن �سبيل املوؤمنني، واهلل  يقول: نب ڦ   ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  

ڇ   ڍ    مب  ]الن�ساء : 115[.)2)
12- اأن اأمر اجلهاد موكول اإىل الإمام واجتهاده؛ لأنه اأعرف بحال النا�س، وبحال العدو 
املنا�سب لإعالن اجلهاد،  وكرثتهم وقلتهم، ونكايتهم ومكامنهم وقربهم وبعدهم، والوقت 
َمْيَزٍة  اإِىَل  اْحتَاُجوا  َا  ُرمبَّ َوِلأَنَُّهْم  ُهْم،  َفيَُمدُّ َمَدٍد  اإِىَل  َعَلْيِهْم  الَْعُدوِّ  ِلتََكاثُِر  وا  ُطرُّ ا�سْ َا  ُرمبَّ َوِلأَنَُّهْم 

َفيَُميُِّزُهْم )3)، فينبغي الرجوع اإىل راأيه، لأنه اأحوط للم�سلمني )4).
)1)   اأخرجه الرتمذي يف �سننه: كتاب اجلهاد – باب ما جاء يف حد بلوغ الرجل ومتى يفر�س له 183/4-184 برقم 1711، والدارقطني 
يف �سننه 351/3، والبيهقي يف ال�سنن الكربى 55/6، وقال الرتمذي: ح�سن �سحيح غريب، و�سححه الدارقطني والبيهقي والألباين يف 

�سحيح �سنن الرتمذي 1711.
)2)   بريق الأمة �س 59. وانظر: بداية املجتهد 454/1، احلاوي 449/8.

)3)   هكذا يف بع�س الكتب، ولعل ال�سواب: مرية فيمريهم .
التهذيب   ،134/21 املجموع  مع  املهذب   ،449/8 احلاوي   ،177/5 القراآن  لأحكام  اجلامع   ،502/1 القراآن  اأحكام  انظر:    (4(
،34-33/13 املغني   ،353/2 والوجهني  الروايتني  كتاب  من  الفقهية  امل�سائل   ،220/4 املحتاج  مغني   ،456/7  للبغوي 

�رصح الزرك�سي 139/4.
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اأدلة القول الثاين:

ا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين مبا ياأتي:

الأول،  القول  اأدلة  بنف�س  الأمر:  ويل  اإذن  بدون  اخلروج  كراهية  على  ا�ستدلوا  اأول: 
وحملوها على الكراهة.

لأن  الكراهة.  على  دللتها  من  واأو�سح  اأوىل  التحرمي  على  الأدلة  هذه  دللة  اأن  نوق�س: 
اجلهاد من اخت�سا�سات ويل الأمر، فال يجوز الفتيات عليه والتعدي على حدوده.

ثانيا: ا�ستدلوا على عدم حرمته: باأن اخلروج للجهاد بدون اإذن الإمام لي�س فيه اأكرث من 
بن  جابر  عن  جاء  ما  منها  كثرية،  لأدلة  اجلهاد،  يف  يجوز  بالنف�س  والتغرير  بالنف�س،  التغرير 
اأنا؟ قال: يف  فاأين  اإن قتلت  اأراأيت  اأحد:  ☺ يوم   قال: قال رجل للنبي  عبداهلل 

اجلنة. فاألقى مترات يف يده، ثم قاتل حتى قتل))1) )2).

نوق�س: اأن التغرير بالنف�س يجوز يف اجلهاد، ولكن لي�س يف جميع الأحوال، بل ب�سوابط 
معينة، منها: اأن يكون يف التغرير بالنف�س م�سلحة للم�سلمني ونكاية بالعدو.

وهذه امل�سلحة ل يرتك تقديرها لكل اأحد، بل يقدرها ويل الأمر، مما يوؤكد حترمي اخلروج 
للجهاد بدون اإذنه )3).

القول املختار: 

يرى  الذي  الأول،  القول  – هو  تعاىل  اهلل  امل�ساألة - والعلم عند  الذي يرتجح يف هذه 
اأمر امل�سلمني، اإل  حترمي اخلروج اإىل اجلهاد �سواء كان جهاد دفع اأو طلب بدون اإذن ويل 

الآتية: لالأ�سباب  الدفع خا�سة وذلك  ا�ستئذانه يف جهاد  تعذر  اإذا 
)1)   اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب املغازي – باب غزوة اأحد 103/3 برقم 4046.

،456/7 للبغوي  التهذيب   ،134/21 املجموع  مع  205/14-206،املهذب  احلاوي  �س272،  املزين  خمت�رص  انظر:   (2( 
مغني املحتاج 220/4، امل�سائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني 354-353/2.

)3)   انظر: م�سارع الأ�سواق 557/1.
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اأول: �سحة اأدلته و�سالمتها من العرتا�سات.

ثانيا: �سعف اأدلة القول الثاين وقوة املناق�سات الواردة عليها.

قال  العظيمة،  واملفا�سد  الفو�سى،  ي�سبب  الأمر  اإذن ويل  بدون  للجهاد  اخلروج  اأن  ثالثا: 
ال�سيخ حممد العثيمني  : ) ولأنه لو جاز للنا�س اأن يغزوا بدون اإذن الإمام لأ�سبحت 
امل�ساألة فو�سى، كل من �ساء ركب فر�سه وغزا. ولأنه لو مكن النا�س من ذلك حل�سلت مفا�سد 
على  اخلروج  يريدون  العدو، وهم  يريدون  اأنهم  على  النا�س  من  طائفة  تتجهز  فقد  عظيمة، 

الإمام، اأو يريدون البغي على طائفة من النا�س) )1).

رابعا: اأن دول العامل – اليوم- ترتبط باتفاقيات ومعاهدات، ويوجد بني الدول الإ�سالمية 
وغريها �سلح و عهد ومتثيل دبلوما�سي، وذلك ل�سعف امل�سلمني ماديا ومعنويا، فيجب الوفاء 
بهذه العهود واملواثيق الدولية التي ل تخالف �رصع اهلل، كما ليجوز العتداء على هذه الدول 
اأو على اأي من اأفرادها يف نف�س اأو عر�س اأو مال اأو حق من حقوقهم اأو م�ساحلهم )2). واخلروج 
للجهاد بدون اإذن ويل الأمر ي�سبب نق�سا لتلك العهود واملواثيق، ويُعر�س الإ�سالم لتهامات 

هو عنها براء، وهو حمرم.

ال�رصعية ال�سيا�سة  كتاب  �رصح   ،314/25 العثيمني  حممد  ال�سيخ  ف�سيلة  ور�سائل  فتاوى  جمموع  وانظر:   .22/8 املمتع  ال�رصح     (1( 
لبن عثيمني �س41.

)2)   انظر: بدائع ال�سنائع109/7، عقداجلواهرالثمينة334/1، اجلامع لأحكام القراآن 46/8، 27-28، رو�سة الطالبني337/10، 
349، مغني املحتاج262/4، املغني159/13، قرارات املجمع الفقهي الإ�سالمي )الدورة ال�سابعة ع�رصة) �س 15-16، جمموع فتاوى 
ور�سائل ف�سيلة ال�سيخ حممد العثيمني 57/18، �رصح ريا�س ال�ساحلني 333/5-334، 338، �رصح كتاب ال�سيا�سة ال�رصعية لبن عثيمني 
�س41، تذكري العباد بفتاوى اأهل العلم يف اجلهاد �س 58-60، فتاوى الأئمة يف النوازل املدلهمة �س 51-54، 57-64، الإجابات 

املهمة يف امل�ساكل امللمة �س62، بريق الأمة يف ق�سايا مهمة �س39، �س55، �رصح عمدة الفقه1892/3، 1897.
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املطلب اخلامس 
أقوال وفتاوى العلامء يف

 عدم جواز اخلروج للجهاد بدون إذن ويل األمر

ت�سافرت ن�سو�س العلماء قدمياً وحديثاً يف م�سي اجلهاد حتت راية الإمام بّرهم وفاجرهم، 
الدفع  ا�ستئذانه يف جهاد  اإذا تعذر  اإل  اإذن ويل الأمر  ويف عدم جواز اخلروج للجهاد بدون 

خا�سة ، واإليك جملًة من الأقوال والفتاوى الواردة يف ذلك مرتبة ترتيباً زمنيّاً :

�ساء  فاإن  الإمام  اإذن  بغري   - للجهاد  – اأي  خرجا  اإذا   (  :   الأوزاعي  قال    -1  
�س ما اأ�سابا ثم ق�سمه بينهما) )1).   عاقبهما و َحَرَمُهما، واإن �ساء َخمَّ

2-  قال الإمام اأحمد بن حنبل  : ) والغزو ما�س مع الأمراء اإىل يوم القيامة –الرب 
والفاجر- ل يرتك) )2).

القوم  اأذن الإمام  اإذا  اأبي يقول:  : )�سمعت    اأحمد  3- قال عبد اهلل بن الإمام 
ياأتيهم النفري فال باأ�س اأن يخرجوا ).        

قلت لأبي: فاإن خرجوا بغري اإذن الإمام؟

قال: ل اإل اأن ياأذن الإمام، اإل اأن يكون يفجوؤهم اأمر من العدو،ول ميكنهم اأن ي�ستاأذنوا 
الإمام فاأرجو اأن يكون ذلك دفعاً من امل�سلمني ) .

وقال: �ساألت اأبي عن قوم من اأهل خرا�سان بينهم وبني العدو حائط، ترى لهم اأن يقاتلوا؟ 
اأن ياأذن لهم  اأن يقاتلوا من قبل  اأنف�سهم و ذراريهم فال باأ�س  اإن كانوا يخافون على  فقال: ) 

الأمري، ولكن ل يقاتلوا اإذا مل يخافوا على اأنف�سهم و ذراريهم اإل اأن ياأذن الإمام) )3).

)1)   الأم 353/7.
)2)   اأ�سول ال�سنة لالإمام اأحمد بن حنبل رواية ابن عبدو�س �س64-65، وانظر: �رصح ال�سنة للرببهاري  �س28،�س29.

)3)   م�سائل الإمام اأحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اهلل 853-852/2.
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من  الأمر  اأويل  مع  ما�سيان  واجلهاد  واحلج   (  :   الطحاوي  جعفر  اأبو  قال    -4
هم وفاجرهم اإىل قيامة ال�ساعة،ل يبطلهما �سيء ول ينق�سهما) )1). امل�سلمني برِّ

اإذا جاء العدو اأن ينفروا: املقّل منهم   : ) وواجب على النا�س  5-  قال اخلرقي 
واملكرث، ول يخرجون اإىل العدو اإل باإذن الأمري، اإل اأن يفجاأهم عدوٌّ غالب يخافون كلبَه-اأي 

�رصه واأذاه- فال ميكنهم اأن ي�ستاأذنوه)  )2).

اأن  والأعراب  الفيء  اأهل  من  لأحد  لي�س  �سحيح  )وهذا   :   امْلَاَوْرِديُّ  َقاَل    -6
يغزوا اإل باأمر الإمام واإذنه لأمور ، منها : اأنه مل يكن اأحد يغزو على عهد ر�سول اهلل ☺  اإل 
باأمره، وكذلك خلفاوؤه الرا�سدون من بعده . ولأن الإمام اأعرف باأحوال العدو وفيما هم عليه 
من قوة و�سعف وخ�سب وجدب واختالف ووفاق ، وينفذ من اجلي�س من يكافئ العدو يف 
القلة والكرثة والقوة وال�سعف ، ولأنهم رمبا ا�سطروا لتكاثر العدو عليهم اإىل مدد فيمدهم ، 
ولأنهم رمبا احتاجوا اإىل ميزة فيميزهم ، ولأنه رمبا عرف لت�سال الأخبار به من مكامن العدو 

ما �سددهم ، فبهذه الأمور ونظائرها ما منعوا من الغزو اإل باأمرهِ ) )3).

7-  قال ابن ر�سد اجلد  : )ول يخرجوا اإل باإذنه) )4). 

8-  قال ابن قدامة  : ) فاإذا ثبت هذا ، فاإنهم ل يخرجون اإل باإذن الأمري ; لأن اأمر 
احلرب موكول اإليه ، وهو اأعلم بكرثة العدو وقلتهم ، ومكامن العدو وكيدهم ، فينبغي اأن 
يرجع اإىل راأيه ، لأنه اأحوط للم�سلمني ; اإل اأن يتعذر ا�ستئذانه ملفاجاأة عدوهم لهم ، فال يجب 

ا�ستئذانه ، لأن امل�سلحة تتعني يف قتالهم واخلروج اإليه ، لتعني الف�ساد يف تركهم ) )5).

)1)   �رصح العقيدة الطحاوية لبن اأبي العز �س 388-387.
)2)   خمت�رص اخلرقي مع املغني 33/13.

)3)   احلاوي 449/8.
)4)   املقدمات املمهدات 346/1. 

)5)   املغني 34-33/13.
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 و قال ابن قدامة   - اأي�سا - : ) واأمر اجلهاد موكول اإىل الإمام واجتهاده ويلزم 
الرعية طاعته فيما يراه من ذلك) )1).

9- قال اأبو الربكات عبدال�سالم ابن تيمية  : ) ل يجوز الغزو اإل باإذن الإمام ، اإل 
اأن يفاجئهم عدو كلبه بالإذن في�سقط ) )2).

10-  قال القرطبي  : ) ول تخرج ال�رصايا اإل باإذن الإمام ليكون متج�س�ساً لهم 
ع�سداً من ورائهم، ورمبا احتاجوا اإىل درئه ) )3).

11- قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية  : ) اجلهاد ل يقوم به اإل ولة الأمر ) )4) .

12-  قال الزرك�سي احلنبلي  : ) ل يجوز اخلروج اإىل العدو اإل باإذن الأمري اإذ 
اأمر احلرب موكول اإليه وهو اأعلم بكرثة العدو وقلته ومكانه فاتُّبع راأيه يف ذلك، اإل اأن يتعذر 
ا�ستئذانه كطلوع عدو غالب عليهم بغتة ويخافون �رصه اإن ا�ستاأذنوا فاإن اإذنه اإذاً ي�سقط ارتكاباً 

لأدنى املف�سدتني لدفع اأعالهما) )5).

اأيغزى بغري  املوازية:  ال�سيخ عن  ابن عرفة  : ) م�ساألة: قال    13-  قال احلطاب 
اإذن الإمام؟ قال: اأما اجلي�س واجلمع فال اإل باإذن الإمام وتولية واٍل عليهم، ثم قال: قال ابن 
اأن اإل  مل�سلحة حرمت خمالفته  القتال  الإمام عن  نهى  يقولون:اإن  العلم  اأهل  �سمعت   حبيب: 

يدهمهم العدو) )6) .

اجلهلة  هوؤلء  بع�س  انتحله  ومما   (  :   عتيق  بن  بن حمد  �سعد  ال�سيخ  قال    -14
املغرورين ال�ستخفاف بولية امل�سلمني والت�ساهل مبخالفة اإمام امل�سلمني، واخلروج عن طاعته، 

)1)   املغني 16/13.
)2)   املحرر 341/2.

)3)   اجلامع لأحكام القراآن 275/5.
)4)   منهاج ال�سنة النبوية 118/6.

)5)   �رصح الزرك�سي على منت اخلرقي 139/4.
)6)   مواهب اجلليل 439/9.
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يعرف  بالف�ساد مبكان،  الأر�س  وال�سعي يف  اجلهل  من  بالغزو وغريه، وهذا  عليه  والفتيات 
ذلك كل ذي عقل واإميان، وقد علم بال�رصورة من دين الإ�سالم اأنه ل دين اإل بجماعة، ول 
اأمر امل�سلمني من  اإمامة اإل ب�سمع وطاعة، واإن اخلروج عن طاعة ويل  جماعة اإل باإمامة، ول 

اأعظم اأ�سباب الف�ساد يف البالد والعباد والعدول عن �سبيل الهدى والر�ساد ))1).

بالغزو  الفتيات عليه  ) ول يجوز   :   �سليم  بن  ال�سيخ عمر بن حممد  قال    -15
وغريه وعقد الذمة واملعاهدة اإل باإذنه، فاإنه ل دين اإل بجماعة، ول جماعة اإل باإمامة، ول اإمامة 

اإل ب�سمع وطاعة، فاإن اخلروج عن طاعة ويل الأمر من اأعظم اأ�سباب الف�ساد يف البالد) )2).

16-  قال ال�سيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن  : )وا�ستمر العمل على هذا بني 
علماء الأمة من �سادات الأمة واأئمتها ياأمرون بطاعة اهلل ور�سوله واجلهاد يف �سبيله مع كل اإمام 

بّر اأو فاجر، كما هو معروف يف كتب اأ�سول الدين والعقائد) )3). 

:   �سعود  اآل  الرحمن  عبد  بن  العزيز  عبد  امللك  اإىل  العلماء  بع�س  كتب    -17 
) وراأينا اأمرا يوجب اخللل على اأهل الإ�سالم ودخول التفرق يف دولتهم، وهو ال�ستبداد من 
دون اإمامهم بزعمهم اأنه بنية اجلهاد، ومل يعلموا اأن حقيقة اجلهاد وم�ساحلة العدو، وبذل الذمة 
للعامة، واإقامة احلدود، اأنها خمت�سة بالإمام ومتعلقة به، ول لأحد من الرعية دخل يف ذلك اإل 
بوليته، وقد �سئل �سلى اهلل عليه و�سلم عن اجلهاد فاأخرب ب�رصوطه بقوله: ) من اأنفق الكرمية، 
واأطاع الإمام، ويا�رص ال�رصيك، فهو املجاهد يف �سبيل اهلل) )4) والذي يعقد له راية ومي�سي يف 

اأمر من دون اإذن الإمام ونائبه فال هو من اأهل اجلهاد يف �سبيل اهلل).

ثم ذكروا ما �سدر من بع�س النا�س يف ذلك حيث غزوا من دون اإذن الإمام فقالوا م�ستحثني 
امللك عبد العزيز على منع تلك الت�رصفات:

)1)   الدرر ال�سنية 139/9، 143.
)2)   املرجع ال�سابق 166/9، 170.
)3)   املرجع ال�سابق 177،178/7.

)4)   �سبق تخريجه �س34  .
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)فالواجب عليك حفظ ثغر الإ�سالم عن التالعب به واأنه ل يغزو اأحد من اأهل الهجر اإل 
باإذن منك واأمري منك لو �ساحب مطية، وت�سّد الباب عنهم جملة لئال يتمادوا يف الأمر ويقع 
ب�سبب متاديهم وتغافلكم خلل كبري، وذكرنا هذا قياما بالواجب من الن�سيحة لك وخروجا 

من كتمان العلم، واهلل ميدك مبدد من عنده ويعينك على ما حملك و�سلى اهلل على حممد) )1).

18-  قال العلماء : �سعد بن عتيق، وعمر بن �سليم، وحممد بن عبد اللطيف، وعبد اهلل 
:  العنقري، وحممد بن اإبراهيم

املحققني يف  العلماء  النبوية وكالم  والأحاديث  القراآنية  الن�سو�س  من  تقدم  ما  فهم  اإذا   (
الدينية  امل�سالح  واأن  عليه،  واخلروج  منازعته  وحترمي  الأمر،  لويل  والطاعة  ال�سمع  وجوب 
والدنيوية ل انتظام لها اإل بالإمامة واجلماعة، تبنّي اأ ن اخلروج عن طاعة ويل الأمر و الفتيات 

عليه بغزو اأو غريه مع�سية م�ساقة هلل ور�سوله، وخمالفة ملا عليه اأهل ال�سنة واجلماعة) )2). 

ال�سعودية العربية  باململكة  والإفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  اأفتت   -19 
ه : ) اجلهاد لإعالء كلمة اهلل، وحماية دين الإ�سالم، والتمكني من اإبالغه ون�رصه، وحفظ  مبا ن�سّ
حرماته فري�سة على من متكن من ذلك وقدر عليه، ولكنه ل بد له من بعث اجليو�س، وتنظيمها؛ 
خوفا من الفو�سى، وحدوث ما ل حتمد عقباه؛ ولذلك كان بدوؤه، والدخول فيه من �ساأن ويل 
اأمر امل�سلمني، فعلى العلماء اأن ي�ستنه�سوه لذلك، فاإذا ما بداأ وا�ستنفر امل�سلمني، فعلى من قدر 
الإ�سالم، ومن  اإليه، خمل�سا وجهه هلل، راجيا ن�رصة احلق، وحماية  للداعي  ي�ستجيب  اأن  عليه 

تخلف عن ذلك مع وجود الداعي، وعدم العذر؛ فهو اآثم ) )3).

20 -  قال ال�سيخ حممد بن �سالح العثيمني  : ) ل يجوز غزو اجلي�س اإل باإذن الإمام 
مهما كان الأمر، لأن املخاطب بالغزو واجلهاد هم ولة الأمور، ولي�س اأفراد النا�س، فاأفراد 

)1)   الدرر ال�سنية 9/ 96-95.
)2)   املرجع ال�سابق 119/9.
)3)   فتاوى اللجنة 12/12.
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النا�س تبع لأهل احلل والعقد، فال يجوز لأحد اأن يغزو دون اإذن الإمام اإل على �سبيل الدفاع، 
واإذا فاجاأهم عدو يخافون كلبه فحينئذ لهم اأن يدافعوا عن اأنف�سهم لتعني القتال اإذاً.

واإمنا مل يجز ذلك؛ لأن الأمر منوط بالإمام، فالغزو بال اإذنه افتيات وتعٍد على حدوده ولأنه 
لو جاز للنا�س اأن يغزوا بدون اإذن الإمام لأ�سبحت امل�ساألة فو�سى، كل من �ساء ركب فر�سه 
وغزا، ولأنه لو مكن النا�س من ذلك حل�سلت مفا�سد عظيمة، فقد تتجهز طائفة من النا�س على 
اأنهم يريدون العدو وهم يريدون اخلروج على الإمام، اأو يريدون البغي على طائفة من النا�س، 
،]9  : ]احلجرات  ںڻمب   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    نبڳ   تعاىل:  قال   كما 

فلهذه الأمور الثالثة ولغريها – اأي�سا - ل يجوز الغزو اإل باإذن الإمام) )1).

21 -  وقال ال�سيخ حممد بن �سالح العثيمني  - اأي�ساً -: ) وراأينا اأن اهلل يخاطب 
مب ڭۇ    ڭ   نب  تعاىل:  قال  ولهذا  واحد،  كل  يخاطب  اأنه  ل  الأمة  اإمام   الإمام، 
على  وخمطئ  اجلماعة  عن  خارج  الإمام  اإذن  بدون  خرج  الذي  الرجل  وهذا   ،]84  : ]الن�ساء   
�سار دولته  وعلمت  عليه  عرث  ثم  جماهدا  خرج  اإذا  لأنه  هذا،  ع�رصنا  يف  خ�سو�سا   نف�سه، 
هناك م�ساكل بينهما،  فالواجب اأن الإن�سان ل ياأخذ بالن�سو�س من جانب واحد وينظر اإليها 
بعني الأعور، بل الواجب اأن يوؤخذ بالن�سو�س من كل جانب، ولهذا قال العلماء: يحرم الغزو 

بدون اإذن الإمام) )2).

22-  قال ال�سيخ الدكتور �سالح الفوزان – حفظه اهلل - : ) لي�س هناك جهاد اإل باإذن 
اإذن ويل الأمر؛ لأن هذا من  ويل الأمر، ول يجوز الفتيات عليه، ل بد من راية ول بد من 

�سالحيته، وكيف تقاتل واأنت ل�ست حتت راية ول حتت اإمرة ويل الأمر؟) )3).      

)1)   ال�رصح املمتع 22/8. وانظر: جمموع فتاوى ور�سائل ف�سيلة ال�سيخ حممد بن �سالح العثيمني 314/25.
)2)   �رصح كتاب ال�سيا�سة ال�رصعية لبن عثيمني �س41. وانظر: تذكري العباد بفتاوى اأهل العلم يف اجلهاد �س29.

)3)   تذكري العباد بفتاوى اأهل العلم يف اجلهاد �س64، �س66.
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اخلامتة

تو�سلت من خالل هذا البحث اإىل النتائج الآتية :

1- اجلهاد �رصعاً له معنيان:

الأول: معنى عام ي�سمل قمع اأعداء الإ�سالم بالنف�س واملال والل�سان وغريها. ومن اأح�سن 
تعاريفه: )بذل الو�سع يف قمع اأعداء الإ�سالم بالقتال وغريه؛ لتكون كلمة اهلل هي العليا). 

الثاين: معنى خا�س، واملراد به: )بذل الو�سع يف قتال الكفار املبارزين املعاندين املحاربني 
بالنف�س لتكون كلمة اهلل هي العليا).

 وهذا املعنى هو املراد عند الإطالق ول ين�رصف اإىل غري قتال الكفار بالنف�س اإل بقرينة.

2- اجلهاد يف �سبيل اهلل نوعان: جهاد دفع، وجهاد طلب ودعوة. 

3- اأجمع الفقهاء على اأن جهاد الدفع واجب متعني على كل من نزل العدو باأر�سه بح�سب 
املقدرة والإمكان.

4- املراد بجهاد الطلب والدعوة: ابتداء العدو باخلروج لقتالهم يف اأماكنهم، وهو فر�س 
كفاية اإذا قام به من يكفي من امل�سلمني �سقط الإثم عن الباقني.وهذا قول عامة اأهل العلم.

5- ذكر العلماء اأن اجلهاد يكون فر�س عني يف اأربع حالت:

اأ- اإذا ح�رص امل�سلم املكلف القتال والتقى الزحفان وتقابل ال�سفان.

ب- اإذا ح�رص العدو بلدا من بلدان امل�سلمني تعني على اأهل البلد اأن يدافعوا عن اأنف�سهم، 
الوجوب  ويبداأ   ، اإخوانهم  ن�رصة  امل�سلمني  على  وجب  العدو  اإخراج  عن  اأهله  عجز  فاإذا 

بالأقرب فالأقرب.
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ج- اإذا ا�ستنفر اإمام امل�سلمني النا�س وطلب منهم ذلك.

د- اإذا احتيج اإىل امل�سلم يف اجلهاد وجب عليه.

6- اأجمع العلماء على وجوب ال�سمع والطاعة لولة الأمر من امل�سلمني  – واإن جاروا 
وف�سقوا - يف غري مع�سية اهلل.

7- فري�سة اجلهاد من اخت�سا�سات ولة الأمور ، وموكلة اإليهم ، كاإقامة احلدود .

د الأئمة يف الزمان  8- اتفق علماء اأهل ال�سنة واجلماعة اأنه يف حال الختيار ل يجوز تعدُّ
الواحد والبلد الواحد �سواٌء ات�سعت رقعة الدولة الإ�سالمية اأم ل، وهذا هو الأ�سل.

9- اأن الأمة اإذا تعددت اأئمتها ا�سطرارا ل�سعفها اأو تفرقها اأو ات�ساع البالد اأو تغلب حاكم 
على قطر منها، اأو مع�سية من بع�س اأفرادها، باأن ا�ستقلَّت بع�س الأقطار والأم�سار، واأ�سبح 
ياأخذ يف قطره حكم الإمام الأعظم،  اإمام منهم  فاإن كل  اأمٍر م�ستقل،  اأو م�رٍص ويلُّ  لكل قطر 
ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على اأهل القطر الذي تنفذ فيه اأوامره ونواهيه، 

ويقاتل كل حتت راية اإمامه، ويجاهد باإذنه.

الفقهاء  اتفق  اإذا فاجاأ امل�سلمني عدو يخافون �رصه وتعذر ا�ستئذان ويل الأمر، فقد   -10
على اأَن امل�سلمني يخرجون للجهاد بدون اإذن ويل الأمر، واأنه ي�سقط ا�ستئذانه يف هذه احلالة.

حتى  تركوها  اإن  فوتها  يخافون  فر�سة  للم�سلمني  ح�سل  اإذا  الفقهاء  بع�س  بهذا  واأحلق 
ي�ستاأذنوا الأمري، فلهم اخلروج بغري اإذنه، لئال تفوتهم.

 11- اتفق الفقهاء على اأنه ل يجوز اخلروج للجهاد اإل باإذن ويل الأمر، اإذا �سدر منه منع 
من اخلروج اإىل اجلهاد.

12- اإذا مل ي�سدر من ويل الأمر منع من اخلروج اإىل اجلهاد اإل باإذنه، ومل يتعذر ا�ستئذان 
ويل الأمر يف اخلروج للجهاد �سواء كان جهاد طلب اأو دفع، فقد اتفق الفقهاء على م�رصوعية 
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ا�ستئذان ويل الأمر اأو نائبه، واأن ذلك هو الأف�سل.

يظهر الذي  قولني،  على  احلالة  هذه  يف  اإذنه  بدون  للجهاد  اخلروج  حكم  يف   واختلفوا 
 - والعلم عند اهلل تعاىل – اأن اأقربهما اإىل ال�سواب  حترمي اخلروج اإىل اجلهاد بدون اإذن ويل اأمر 

امل�سلمني اإل اإذا تعذر ا�ستئذانه يف جهاد الدفع خا�سة .

–  وفتاويهم قدمياً وحديثاً  على عدم  13- ت�سافرت اأقوال العلماء - رحمهم اهلل تعاىل 
جواز اخلروج للجهاد بدون اإذن ويل الأمر اإل اإذا تعذر ا�ستئذانه يف جهاد الدفع خا�سة .

و�سلى اهلل و�سلم وبارك على عبده ور�سوله حممد، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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فهرس املراجع واملصادر
واإعداد جمع  الفوزان،  فوزان  بن  ل�سالح   - امللمة  امل�ساكل  يف  املهمة  الإجابات   -1 

حممد احل�سني، الطبعة الثانية، 1428هـ /2007م.

اأحكام القراآن - لأبي بكر اأحمد بن علي الرازي اجل�سا�س)ت370هـ)، دار الكتاب   -2
العربي - بريوت.

خالد  حتقيق:  املو�سلي)ت683هـ)،  حممود  بن  اهلل  لعبد   - املختار  لتعليل  الختيار   -3
عبدالرحمن العك، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الأوىل، 1419هـ/1998م. 

الفقي،  حامد  حممد  حتقيق:  )ت728هـ)،  تيمية  لبن   - الفقهية  الختيارات   -4 
دار املعرفة – بريوت.

الألباين الدين  نا�رص  ملحمد   - ال�سبيل  منار  اأحاديث  تخريج  يف  الغليل  اإرواء   -5 
ت1420هـ - املكتب الإ�سالمي – بريوت – الطبعة الثانية 1405هـ/1985م.

من  املوطاأ  ت�سمنه  فيما  الأقطار  وعلماء  الأم�سار  فقهاء  ملذاهب  اجلامع  ال�ستذكار   -6
يو�سف بن  اأبي عمر  ت�سنيف:  بالإيجاز والخت�سار -  الراأي والآثار و�رصح ذلك كله  معاين 
 عبداهلل بن حممد بن عبد الرب النمري الأندل�سي ت 463هـ – حتقيق عبد املعطي اأمني قلعجي-

دار قتيبة للطباعة والن�رص – دم�سق وبريوت- ودار الوعي بحلب والقاهرة.

وتعليق: �رصح  عبدو�س،  ابن  رواية  حنبل،  بن  اأحمد  لالإمام   - ال�سنة  اأ�سول   -7 
الوليد بن حممد نبيه، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مكتبة العلم، جدة، الطبعة الأوىل 1416هـ.

اإي�ساح القراآن بالقراآن - ملحمد الأمني بن حممد بن املختار اجلكني  اأ�سواء البيان يف   -8
ال�سنقيطي )ت: 1393هـ)، حتقيق: مكتب البحوث والدرا�سات، دار الفكر للطباعة والن�رص، 

1415هـ /1995م. بريوت.
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القراآن  اإدارة  )ت1394هـ)،  التهانوي  العثماين  اأحمد  لظفر   - ال�سنن  اإعالء   -9
الأوىل، الفكر  دار  وطبعة  1415هـ.  الثالثة،  الطبعة  كرات�سي،  الإ�سالمية،   والعلوم 

�سنة 1421هـ/2001م.
10- الأعالم قامو�س تراجم لأ�سهر الرجال والن�ساء من العرب وامل�ستعربني وامل�ست�رصقني- 

ِركلي، الطبعة اخلام�سة ع�رصة: اأيار مايو 2002م. دار العلم للماليني.   خلري الدين الزِّ
– النجار  زهري  حممد  ت�سحيح:  ت204هـ،  ال�سافعي  اإدري�س  بن  ملحمد   - الأم   -11 

دار املعرفة – بريوت.
12- الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف - لأبي احل�سني علي املرداوي، مطبوع مع 

املقنع وال�رصح الكبري، دار هجر، الطبعة الأوىل، 1415هـ/1995م.
896هـ)،  الأزرق)ت  ابن  علي  بن  ملحمد   - امللك  طبائع  يف  ال�سلك  بدائع   -13 

حتقيق:علي �سامي الن�سار، من من�سورات وزارة الإعالم العراقية، 1977م.
14- بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�رصائع - لعالء الدين اأبي بكر بن م�سعود الكا�ساين احلنفي 

ت 587هـ - دار الكتاب العربي – بريوت – الطبعة الثانية1402هـ/1982م.
15- بداية املجتهد ونهاية املقت�سد - لأبي الوليد حممد بن اأحمد القرطبي الأندل�سي ال�سهري 
– احلليم  عبد  حممد  احلليم  عبد  عليه:  وعلق  اأ�سوله  راجع   - ت595هـ  احلفيد  ر�سد   بابن 

دار الكتب الإ�سالمية -1403هـ/1983م.
16- بريق الأمة يف ق�سايا مهمة - ملحمد بن عمر بن �سامل بازمول، دار ال�ستقامة، القاهرة، 

الطبعة الأوىل، 1427هـ/2006هـ.
17- بيعة احلكام -  فقهها وحقوقها وخمالفاتها، خلالد بن علي العنربي، موؤ�س�سة اجلري�سي، 

الطبعة الأوىل، 1427هـ/2006م. 
18- تبيني احلقائق - لعثمان بن علي الزيلعي)ت 743هـ)، دار املعرفة للطباعة والن�رص، 

بريوت، الطبعة الثانية. 
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)ت733هـ)، اجماعة  لبدرالدين   - الإ�سالم  اأهل  تدبري  يف  الأحكام  حترير   -19 
قطر، بدولة  الدينية  وال�سوؤون  ال�رصعية  املحاكم  رئا�سة  اأحمد،  عبداملنعم  فوؤاد   حتقيق: 

الطبعة الثانية، 1411هـ/1991م.
احل�سني، حممد  واإعداد:  جمع   - اجلهاد  يف  العلم  اأهل  بفتاوى  العباد  تذكري   -20 

الطبعة الثانية، 1427هـ/2006م، بدون دار ن�رص.
ت�سحيحه: على  اأ�رصف  كثري)ت774)،  بن  لإ�سماعيل   - العظيم  القراآن  تف�سري   -21 

علي �سريي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.
البغوي م�سعود  بن  احل�سني  حممد  لأبي   - ال�سافعي  الإمام  فقه  يف  التهذيب   -22 
بـريوت، العلـمـية،  الكـتب  دار  حمـمد،  علـي  و  اأحمـد  عادل  تـحـقـيـق:  516هـ)،   )ت 

الطبعة الأوىل، 1418هـ/1997م.
الكتب  دار  القرطبي)ت671)،  الأن�ساري  ملحمد   - القراآن  لأحكام  اجلامع   -23

العلمية،الطبعة الأوىل،1408هـ.
24- اجلواهر امل�سية يف طبقات احلنفية - ملحيي الدين اأبي حممد عبد القادر بن حممد بن 
 حممد بن اأبي الوفاء القر�سي احلنفي )ت:775هـ). حتقيق: الدكتور: عبد الفتاح حممد احللو.

هجر للطباعة والن�رص والتوزيع والإعالن.
بابن عابدين )ت1252هـ)، دار الفكر،  ال�سهري  اأمني  25- حا�سية رد املحتار - ملحمد 

الطبعة الثانية 1386هـ /1966م.
حبيب  بن  حممد  بن  حممد  بن  علي  احل�سن  لأبي   - ال�سافعي  فقه  يف  احلاوي   -26
العلمية، الكتب  دار  )املتوفى:450هـ)،  باملاوردي  ال�سهري   ، البغدادي   الب�رصي 

الطبعة الأوىل 1414هـ/1994م.
الدهلوي  الرحيم  عبد  ابن  اهلل  ويِل  �ساه  اأحمد  لل�ّسيخ    - البالغة  اهلل  حجة   -27

)ت:1176هـ). بريوت: دار املعرفة.
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)ت774هـ)، املو�سلي  ملحمد   - امللوك  دولة  احلافظ  ال�سلوك  ح�سن   -28 
حتقيق : فوؤاد عبداملنعم اأحمد، دار الوطن، الريا�س، الطبعة الأوىل، 1416هـ. 

)ت1392هـ)، قا�سم  ابن  الرحمن  لعبد   - النجدية  الأجوبة  يف  ال�سنية  الدرر   -29 
الطبعة اخلام�سة، 1413هـ/1992م.

الدين  نور  بن  اإبراهيم  للقا�سي   - املذهب  اأعيان علماء  معرفة  املذهب يف  الديباج   -30
املعروف بابن فرحون املالكي )ت: 799هـ). درا�سة وحتقيق: ماأمون بن حميي الدين اجلنان. 

الطبعة الأوىل: 1417هـ/ 1996م. دار الكتب العلمية. بريوت.
31- الذيل على طبقات احلنابلة - لعبد الرحمن بن �سهاب الدين البغدادي ثم الدم�سقي، 

�سححه حممد حامد الفقي، مطبعة ال�سنة املحمدية 1372هـ/1952م.
32- رحمة الأمة يف اختالف الأئمة - ملحمد الدم�سقي، مطبعة م�سطفى البابي احللبي، 

م�رص، الطبعة الثانية، 1386هـ. 
- 676هـ  ت  النووي  �رصف  بن  ليحيى   - املفتني  وعمدة  الطالبني  رو�سة   -33 

املكتب الإ�سالمي – بريوت – الطبعة الثالثة1412هـ/1991م.
خان، ح�سن  ل�سديق  الر�سية،  التعليقات  مع  مطبوع   - الندية  الرو�سة   -34 

حتقيق : علي ح�سن احللبي، دار ابن عفان، القاهرة، الطبعة الأوىل 1420هـ/1999م. 
الهروي الأزهري  الأزهر  بن  اأحمد  بن  ال�سافعي - ملحمد  األفاظ  الزاهر يف غريب   -35 
اأبو من�سور )ت:370هـ)، حتقيق الدكتور: حممد جرب الألفي، النا�رص وزارة الأوقاف وال�سئون 

الإ�سالمية يف الكويت، �سنة الن�رص 1399هـ.
36- �سبل ال�سالم �رصح بلوغ املرام -  تاأليف حممد بن اإ�سماعيل الأمري ال�سنعاين الكحالين، 

بدون معلومات الن�رص.
37- �سنن ابن ماجه - ملحمد بن يزيد القزويني ت275هـ ، حتقيق: خليل ماأمون �سيحا، 

دار املعرفة- بريوت – لبنان-، الطبعة الثانية 1418هـ/1997م.
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)ت275هـ)،   ال�سج�ستاين  الأ�سعث  بن  �سليمان  داود  لأبي   - داود  اأبي  �سنن   -38
، �سورية   ، حم�س  احلديث،  دار   ، ال�سيد  وعادل  الدعا�س  عبيد  عزت  وتعليق:   اإعداد 

الطبعة الأوىل، 1389هـ.

�سورة بن  عي�سى  بن  حممد  عي�سى  لأبي    - ال�سحيح)  )اجلامع  الرتمذي  �سنن   -39 
ت279هـ ، حتقيق: اأحمد حممد �ساكر – دار الكتب العلمية – بريوت – لبنان.

اليماين، ها�سم  اهلل  عبد  حتقيق:  الدارقطني،  عمر  بن  لعلي    - الدارقطني  �سنن   -40 
طبع دار املحا�سن للطباعة بالقاهرة، 1386هـ.

41- ال�سنن الكربى - لأبي بكر اأحمد بن احل�سني البيهقي ت 458هـ - دار املعرفة – 
بريوت –لبنان.

اهلل  عبد  اأبو  الذهبي  قامياز  بن  عثمان  بن  اأحمد  بن  ملحمد   - النبالء  اأعالم  �سري   -42
)ت:748هـ)، حتقيق: �سعيب الأرناوؤوط، وحممد نعيم العرق�سو�سي، موؤ�س�سة الر�سالة، �سنة 

1413هـ، بريوت.

)ت1250هـ)، ال�سوكاين  ملحمد    - الأزهار  حدائق  على  املتدفق  اجلرار  ال�سيل   -43 
حتقيق حممود زايد، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل، 1405هـ/1985م. 

احلنبلي  العماد  بن  احلي  عبد  الفالح  لأبي   - من ذهب  اأخبار  الذهب يف  �سذرات   -44 
)ت: 1089هـ). دار امل�سرية. بريوت.

45- �رصح حدود ابن عرفة - ملحمد الأن�ساري الر�ساع )ت 894هـ)، حتقيق: حممد اأبو 
الأجفان و الطاهر املعموري، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت، الطبعة الأوىل، 1993م.

46- �رصح الزرك�سي على منت اخلرقي -  ملحمد الزرك�سي، حتقيق: عبد امللك بن دهي�س، 
مكتبة ومطبعة النه�سة احلديثة، الطبعة الأوىل، 1412هـ/1991م. 
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مكتبة  الردادي،  خالد  حتقيق:  )ت329هـ)،  الرببهاري  للح�سن   - ال�سنة  �رصح   -47
الغرباء الأثرية، املدينة النبوية، الطبعة الأوىل، 1414هـ/1993م. 

48- �رصح �سحيح م�سلم - ليحيى بن �رصف النووي )ت676هـ)، دار الريان للرتاث – 
القاهرة – الطبعة الأوىل 1417هـ/1987م. 

49- �رصح العقيدة الطحاوية -  لبن اأبي العز احلنفي، حتقيق: جماعة من العلماء، تخريج: 
حممد نا�رص الدين الألباين، املكتب الإ�سالمي، الطبعة الثامنة، 1404هـ/1984م.

50- �رصح عمدة الفقه -  لعبد اهلل بن عبد العزيز اجلربين، مكتبة الر�سد نا�رصون، الريا�س، 
الطبعة الثانية، 1429هـ.  

51- ال�رصح الكبري - لأبي الفرج عبد الرحمن املقد�سي، مطبوع مع املقنع والإن�ساف، 
حتقيق عبد اهلل الرتكي، دار هجر، الطبعة الأوىل،1415هـ/1995م.

الدار  اللحام،  �سالح  به:  اعتنى  العثيمني،  ال�رصعية - ملحمد  ال�سيا�سة  كتاب  52- �رصح 
العثمانية، عمان، دار ابن حزم، بريوت، الطبعة الأوىل، 1425هـ/2004م.  

- 1421هـ  ت  العثيمني  بن  ملحمد   - امل�ستقنع  زاد  على  املمتع  ال�رصح   -53 
دار ابن اجلوزي، الطبعة الأوىل، 1424هـ.

54-  �سحيح البخاري - ملحمد بن اإ�سماعيل البخاري )ت256هـ)، حتقيق: حمب الدين 
اخلطيب – دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت – لبنان – الطبعة الأوىل 1400هـ.

الإ�سالمي،  املكتب  الألباين،  الدين  نا�رص  ال�سغري وزيادته - ملحمد  اجلامع  55- �سحيح 
بريوت، دم�سق، الطبعة الثانية، 1406هـ. 

56- �سحيح �سنن الن�سائي - ملحمد نا�رص الدين الألباين، اأ�رصف على طباعته والتعليق عليه 
الإ�سالمي،  واملكتب  العربي  اخلليج  لدول  العربي  الرتبية  مكتب  ال�ساوي�س،  وفهر�سته:زهري 

الطبعة الأوىل 1409هـ/1988م.
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)ت261هـ)، الـنـي�سـابــوري  القـ�سـيـري  حـجـاج  بـن  مل�سلـم    - م�سلم  �سحيح   -57 
دار الريان للرتاث – الطبعة الأوىل 1407هـ/1997م.

الألباين، الدين  نا�رص  ملحمد   - وزيادته  ال�سغري  اجلامع  و�سعيف  �سحيح   -58 
املكتب الإ�سالمي.

الدم�سقي.  �سهبة  قا�سي  ابن  حممد،  بن  اأحمد  بن  بكر  لأبي   - ال�سافعية  طبقات   -59
 �سححه وعلق عليه: الدكتور: احلافظ عبد العليم خان. الطبعة الأوىل: 1407هـ/ 1987م.

عامل الكتب.
60- عقد اجلواهر الثمينة - جلالل الدين عبد اهلل بن جنم بن �سا�س، حتقيق: حممد اأبوالأجفان 

وعبد احلفيظ من�سور، دار الغرب الإ�سالمي، الطبعة الأوىل، 1415هـ.
حتقيق:  )ت:276هـ)،  الدينوري،  قتيبة  بن  م�سلم  بن  اهلل  لعبد   - احلديث  غريب   -61

الدكتور/ عبد اهلل اجلبوري، مطبعة العاين، �سنة 1397هـ، بغداد.
حتقيق: )ت:538هـ)،  الزخم�رصي،  عمر  بن  حممود   - احلديث  غريب  يف  الفائق   -62 

علي حممد البجاوي -حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، دار املعرفة، لبنان.
القحطاين،  ح�سني  بن  حممد  وترتيب  جمع   - املدلهمة  النوازل  يف  الأئمة  فتاوى   -63

1424هـ /2003م.
64- الفتاوى ال�رصعية يف الق�سايا الع�رصية - جمع وترتيب: حممد بن فهد احل�سني.

65- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع وترتيب اأحمد عبدالرزاق 
– الريا�س   – ال�سعودية  والإفتاء،  العلمية  البحوث  اإدارة  رئا�سة  ون�رص  طبع   –  الدوي�س 

الطبعة الأوىل – 1419هـ /1999م.
به حممد  اعتنى  الع�سقالين،  البخاري -  لأحمد بن علي  الباري �رصح �سحيح  66- فتح 
 فوؤاد عبدالباقي، وحمب الدين اخلطيب وق�سي حمب الدين اخلطيب، دار الريان – القاهرة –

لطبعة الثانية، 1409هـ/1990م.
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بن  عبدالكرمي  القا�سم  لأبي   - الكبري  بال�رصح  املعروف  الوجيز  �رصح  العزيز  فتح   -67
 حممد الرافعي)ت 623هـ)، حتقيق: علي حممد و عادل اأحمد، دار الكتب العلمية، بريوت،

الطبعة الأوىل، 1417هـ/1997م.  
68-  فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التف�سري - ملحمد بن علي بن 

حممد ال�سوكاين، )ت1250هـ)، دار الفكر، بريوت.

 69- الفروع -  ل�سم�س الدين املقد�سي اأبي عبد اهلل حممد بن مفلح ت 762هـ - راجعه
عبد ال�ستار احمد فراج –عامل الكتب – بريوت – لبنان – الطبعة الرابعة – 1405هـ/1985م.
الثعالبي  احلجوي  احل�سن  بن  حلمد   - الإ�سالمي  الفقه  تاريخ  يف  ال�سامي  الفكر   -70

)ت:1376هـ)، مطبعة املعارف، الرباط، ومطبعة البلدية، بفا�س، �سنة 1345هـ.

71- قرارات املجمع الفقهي الإ�سالمي - الدورة ال�سابعة ع�رصة، رابطة العامل الإ�سالمي. 

بن  اأحمد  بن  ملحمد    - الفقهية  الفروع  وم�سائل  ال�رصعية  الأحكام  قوانني   -72
ح�سن  عبدالرحمن  وتقدمي  ومراجعة  حتقيق   – 741هـ)  )ت  املالكي  الغرناطي  جزي 
– الأوىل  الطبعة   – ال�رصيف  الأزهر   – احل�سني  �سيدنا  ميدان   – الفكر  عامل   ،  حممود 

1405هـ-1406هـ/1985م.

73- الكايف يف فقه اأهل املدينة املالكي - لأبي عمر يو�سف بن عبداهلل بن حممد بن عبد 
الرب النمري القرطبي )ت463هـ) - دار الكتب العلمية – بريوت – لبنان – الطبعة الأوىل– 

1407هـ/1987م.

وترتيب:  جمع    - )ت728هـ)  تيمية  بن  اأحمد  الإ�سالم  �سيخ  فتاوى  جمموع   -74
لطباعة فهد  امللك  – جممع  مـحـمد  ابنـه  و�سـاعـده   ، قـا�سـم  بـن  مـحـمـد  بـن   عـبدالرحمـن 
امل�سحف ال�رصيف – املدينة املنورة، حتت اإ�رصاف وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة 

والإر�ساد – ال�سعودية – 1415هـ.
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العثيمني - جمع وترتيب : بن �سالح  ال�سيخ حممد  ف�سيلة  فتاوى ور�سائل   75- جمموع 
فهد بن نا�رص ال�سليمان، دار الرثيا للن�رص، الريا�س، الطبعة الأوىل،1429هـ/2008م.  

الأندل�سي، حتقيق:  بن عطية  لعبداحلق  العزيز -   الكتاب  تف�سري  الوجيز يف  املحرر   -76
الرحالة الفاروق واآخرين، دار اخلري، دم�سق، الطبعة الثانية، 1428هـ/2007م. 

ال�ستقامة،  دار  بازمول،  عمر  بن  ملحمد   - واجلهاد  التكفري  يف  واملت�سابه  املحكم   -77
القاهرة، الطبعة الأوىل، 1429هـ/2008م. 

78- املحلى بالآثار - لأبي حممد علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم الأندل�سي )ت456هـ) 
حتقيق: عبدالغفار �سليمان البنداري – دار الكتب العلمية – بريوت – لبنان – توزيع دار الباز 

للن�رص والتوزيع – مكة املكرمة.

79- خمت�رص اخلرقي مطبوع مع املغني - للخرقي، حتقيق: عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي 
وعبدالفتاح حممد احللو، هجر للطباعة والن�رص والتوزيع والإعالن،القاهرة ، الطبعة الثانية – 

1412هـ/1992م.

80- مراتب الإجماع يف العبادات واملعامالت والعتقادات - لأبي حممد علي ابن حزم 
)ت456هـ)، دار الكتب العلمية، بريوت.

81- م�سائل الإمام اأحمد بن حنبل - رواية ابنه عبد اهلل، حتقيق: زهري ال�ساوي�س، املكتب 
الإ�سالمي، بريوت، الطبعة الأوىل، 1401هـ.

حتقيق: يعلى،  اأبي  للقا�سي    - والوجهني  الروايتني  كتاب  من  الفقهية  امل�سائل   -82 
عبدالكرمي الالحم، مكتبة املعارف، الريا�س، الطبعة الأوىل، 1405هـ/1985م. 

الني�سابوري  احلاكم  عبداهلل  بن  حممد  عبداهلل  لأبي   - ال�سحيحني  على  امل�ستدرك   -83
 – – بريوت  العلمية  الكتب  دار  عطا،  عبدالقادر  م�سطفى  وحتقيق:  درا�سة  )ت405هـ)، 

لبنان، الطبعة الأوىل 1411هـ /1990م.
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84- م�سند الإمام اأحمد بن حنبل )ت241هـ) - وبهام�سه منتخب كنز العمال يف �سنن 
الأقوال والأفعال – دار الفكر للطباعة والن�رص والتوزيع.

85- م�سارع الأ�سواق اإىل م�سارع الع�ساق -  لأحمد بن اإبراهيم ابن النحا�س)ت814هـ)، 
الثالثة،  الطبعة  الإ�سالمية،  الب�سائر  دار  ا�سطنبويل،  خالد  حممد  و  علي  حممد  اإدري�س  حتقيق: 

1423هـ/2002م. 
86- مطالب اأوىل النهى يف �رصح غاية املنتهى - مل�سطفى الرحيباين، املكتب الإ�سالمي، 

الطبعة الأوىل، 1380هـ.
)ت:709هـ)، احلنبلي  البعلي  الفتح  اأبي  بن  ملحمد   - املقنع  اأبواب  على  املطلع   -87 

حتقيق: حممد ب�سري الأدلبي، املكتب الإ�سالمي، �سنة1401 – 1981م، بريوت.
اآل عبدالكرمي،  برج�س  بن  لعبدال�سالم  وال�سنة -  الكتاب  احلكام يف �سوء  معاملة   -88

بدون طبعة ودار ن�رص.
89- املعجم الكبري - ل�سليمان الطرباين، حتقيق: حمدي ال�سلفي، مكتبة ابن تيمية.

التون�سية، الدار  ال�ساذيل،  حممد  حتقيق:  املازري،  ملحمد   - م�سلم  بفوائد  املعلم   -90 
الطبعة الثانية. 

اهلل  عبد  حتقيق:  )ت620هـ)  املقد�سي  قدامة  بن  اأحمد  بن  اهلل  لعبد   - املغني   -91
– م�رص  القاهرة-  والإعالم-  والتوزيع  والن�رص  للطباعة  هجر  احللو،  الفتاح  وعبد   الرتكي 

الطبعة الثانية - 1412هـ/1992م. 
- ال�رصبيني ت 977هـ  اخلطيب  ملحمد   - املنهاج  األفاظ  معرفة  اإىل  املحتاج  مغني   -92 

دار الفكر.
الأوىل،  الطبعة  القحطاين،  وهف  بن  ل�سعيد    - للجهاد  ال�سحيحة  املفاهيم   -93

1424هـ/2003م، بدون دار ن�رص. 
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)ت:395هـ)، زكريا  بن  فار�س  بن  اأحمد  احل�سني  لأبي   - اللغة  مقايي�س   -94 
حتقيق: عبد ال�سالم حممد هارون، �سنة الن�رص 1420هـ/1999م، بريوت – لبنان.

95- املقدمات املمهدات - ملحمد بن اأحمد بن ر�سد )اجلد) ، حتقيق: �سعيد اأحمد اأعراب، 
دار الغرب الإ�سالمي، )1408هـ).

96- املق�سد الأر�سد يف ذكر اأ�سحاب الإمام اأحمد - لربهان الدين اإبراهيم بن حممد بن 
عبد اهلل بن مفلح )ت: 884هـ). حتقيق: الدكتور: عبد الرحمن بن �سليمان العثيمني. الطبعة 

الأوىل: 1410هـ/ 1990م. مكتبة الر�سد. الريا�س.

عبدالعزيز  حتقيق:  )ت471هـ)،  البنا  للح�سن    - اخلرقي  خمت�رص  �رصح  يف  املقنع   -97
البعيمي، مكتبة الر�سد، الريا�س، الطبعة الثانية، 1415هـ/1994م. 

98- منار ال�سبيل - لإبراهيم بن حممد بن �سويان  )ت1353هـ)، حتقيق: زهري ال�ساوي�س، 
املكتب الإ�سالمي، بريوت، الطبعة الأوىل، 1421هـ-2000م. 

بن  حممد  الدين  لتقي   - وزيادات  التنقيح  مع  املقنع  جمع  يف  الإرادات  منتهى   -99
عبداملح�سن  بن  عبداهلل  حتقيق:  )ت972هـ)،  النجار  بابن  ال�سهري  احلنبلي،  الفتوحي  اأحمد 
الرتكي – موؤ�س�سة الر�سالة للطباعة والن�رص والتوزيع – بريوت – لبنان – الطبعة الأوىل – 

1421هـ/2000م.  

الرحمن  عبد  الدين  ملجري   - اأحمد  الإمام  اأ�سحاب  تراجم  يف  الأحمد  املنهج   -100
، القاهرة   ، املدين  مطبعة   ، احلميد  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق:  العليمي،  حممد   بن 

الطبعة الأوىل : 1384هـ/1965م.

101- املهذب - لأبي اإ�سحاق ال�سريازي ت 476هـ- مطبوع مع كتاب املجموع لالإمام 
النووي – حتقيق وتعليق وتكملة: حممد جنيب املطيعي – مكتبة الإر�ساد- جده- ال�سعودية.

102- مهمات يف اجلهاد - لعبدالعزيز الري�س، الطبعة الثانية، 1426هـ، بدون دار ن�رص. 
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الفكر، دار  احلطاب،  اهلل حممد  عبد  لأبي   - ل�رصح خمت�رص خليل  اجلليل  مواهب   -103 
الطبعة الثانية، 1398هـ.

الزيلعي احلنفي  حممد  اأبو  يو�سف  بن  لعبداهلل   - الهداية  لأحاديث  الراية  ن�سب   -104 
)ت: 762هـ)، حتقيق: حممد يو�سف البنوري، دار احلديث، 1357هـ، مكان الن�رص م�رص.

الكتب  دار  تيمية،  لبن  الإجماع،  مراتب  مع  مطبوع   - الإجماع  مراتب  نقد   -105
العلمية، لبنان -بريوت.

بن حممد  املبارك  ال�سعادات  اأبي  الدين  ملجد  والأثر -  احلديث  النهاية يف غريب   -106
اجلزري، ال�سهري بابن الأثري )ت606هـ)، حتقيق: طاهر الزاوي ، وحممود الطناحي، دار الباز.

1036هـ). )ت:  التمبكتي  بابا  لأحمد   - الديباج  بتطريز  البتهاج  نيل   -107 
حتقيق د: علي عمر. الطبعة الأوىل: 1423هـ/ 2004م. مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة.

ال�سوكاين  حممد  بن  علي  بن  ملحمد   - الأخبار  منتقى  اأ�رصار  من  الأوطار  نيل   -108
الأوىل  الطبعة  – بريوت،  الطيب  الكلم  دار  واآخرين،  ال�سيد  اأحمد  ، حتقيق:  هـ  ت1250 

1419هـ/1999م.

109- الهداية �رصح بداية املبتدئ - لربهان الدين اأبي احل�سن علي بن عبداجلليل اأبي بكر 
اإحياء الرتاث  الهمام ت681هـ - دار  القدير لبن  املرغيناين ت593هـ - مطبوع مع فتح 

العربي – بريوت – لبنان.
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