1

ضوابط
اجلهاد عند السلف

تقهى
أتـي يـحي
عايـح اتـٍ يـحـًـذ اتـٍ أحـًـذ
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مــقــدمــة

فال تخفى أىمية الجهاد في اإلسالم وعلو منزلتو ورفعة درجتو ودرجة أىلو ,والجهاد من
أجل العبادات ,والعبادات البد فيها من شرطين حسن النية وحسن االتباع ,لذا فقد ضبط أىل
السنة الجهاد بضوابط مهمة تميزوا بها عن غيرىم ,مستمدة من الكتاب والسنة فإن خرج
الجهاد عن ىذه الضوابط فقد خرج عن أن يكون جهاداً في سبيل اهلل.

انًثحث األول
تعشيف انجهاد

فقد عرفو الحنفية فقالوا:في حاشية رد المحتار (ٗ)ٕٔٔ/
"بأنو دعوة الكفار إىل الدين احلق وقتاذلم إن مل يقبلوا بالنفس وادلال"
وعرفو المالكية فقالوا في مواىب الجليل (ٖ ,)ٖٗٙ/والخرشي (ٖ)ٔٓٚ/
"بأنو قتال مسلم كافرا غري ذى عهد إلعالء كلمة اهلل تعاىل "
يقول ابن رشد في المقدمات الممهدات (ٔ:)ٖٕٗ/
"اجلهاد يف سبيل اهلل إذا أطلق فال يقيم بإطالقو إال على رلاىدة الكفار بالسيف"
وعرفو الشافعية فقالوا في إعانة الطالبين (ٗ)ٔٛٓ/
"بأنو قتال الكفار يف سبيل اهلل إلعالء كلمة اهلل ودينو"
وعرفو الحنابلة فقالوا في كشف القناع (ٖ ,)ٖٕ/والمبدع (ٖ)ٖٓٚ/
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"بأنو قتال الكفار خاصة خبالف ادلسلمني "
فها أنت ترى أن كلمة العلماء مئتلفة متفقة يف أن اجلهاد ىو قتال الكفار الحربيين,
لتعرف ضالل اخلوارج الذين يقاتلون ويقتلون مسلمى اجليش
وصدؽ شيخ اإلسالم ابن تيمية إذ يقول في اإلخنايية أو الرد على اإلخنايي (ٔ:)ٗٚٗ/
"والكتاب والسنة شللوءان باألمر باجلهاد وذكر فضيلتو ,لكن جيب أن يعرف اجلهاد
الشرعي الذي أمر اهلل بو ورسولو من اجلهاد البدعي جهاد أىل الضالل الذين جياىدون يف
طاعة الشيطان وىم يظنون أنهم مجاىدون في طاعة الرحمن .كجهاد أىل البدع واألىواء
كاخلوارج وضلوىم الذين جياىدون يف أىل اإلسالم".
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انًثحث انثاَي
يششوعيح انجهاد وفضهه

دل الكتاب والسنة واإلمجاع على مشروعية اجلهاد وفضلو.
الدليل من القرآن:
 -1ﭧ ﭨ ﱳﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱐ ﱑ
ﱒﱓﱔﱕﱖ ﱘﱙﱚﱛﱜ ﱲ البقرةٕٔٙ :

-2

ﭧ ﭨ ﱡ ﲾﲿﳀﳁﳂﳃ ﳄﳅﳇﳈﳉﳊﳋﱲ البقرةٜٔٓ:

 -3ﭧ ﭨ ﱳ ﱁﱂﱃﱄﱅﱇﱈﱉﱊ ﱋ ﱲ احلجٖٜ :

 -4ﭧ ﭨ ﱳ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ
ﲻﱲ التوبةٖٙ :
 -5ﭧ ﭨ ﱳ ﲄﲅﲆﲇﲈ ﲉﲊﲋﲍﲎﲏﲐﲑﱲ آل عمرانٜٔٙ :

 - 6ﭧ ﭨ ﱳﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲱ ﲲ ﲳﲴ
ﲵ ﲶﲸﲹﲺﲻﲼﲽ ﲾﳀﳁﳂﳃﳄ
ﳆ ﳇﳈﳉﳊﳌﳍﳎﳏﱲ التوبةٔٔٔ :

 -7ﭧ ﭨ ﱳ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ
ﲢ ﲣ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ
ﲸﲹﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳂ ﳃﳄﳅﳆﳈﳉﱲ الصفٖٔ - ٔٓ :

وغير ذلك من األيات.

5

الدليل من السنة:
 -1صحيح البخاري (ٔ  :)ٔٗ/برقمٕ٘:
ِ
ول اللَّ ِو صلَّى اهلل علَي ِو وسلَّم قَ َ ِ
َع ِن ابْ ِن عُ َمَر ,أ َّ
َّاس َح ََّّت
َن َر ُس َ
ال« :أُمْر ُ
َ
ت أَ ْن أُقَات َل الن َ
ُ َْ ََ َ
ِ
َن ُزل َّم ًدا رس ُ ِ ِ
ِ ِ
الصالََةَ ,ويُ ْؤتُوا َّ
ك
يموا َّ
الزَكا َة ,فَِإ َذا فَ َعلُوا َذل َ
يَ ْش َه ُدوا أَ ْن الَ إلَوَ إَّال اللَّوَُ ,وأ َّ َ َ ُ
ول اللَّوَ ,ويُق ُ
ص ُموا ِم ِّّْن ِد َماءَ ُى ْم َوأ َْم َوا َذلُ ْم إَِّال ِِبَ ّْق ا ِإل ْسالَِمَ ,و ِح َسابُ ُه ْم َعلَى اللَّ ِو»
َع َ
 -2سنن أبي داود (ٖ :)ٔٓ/
ِ
ِ
ٕٗٓ٘ َ -ع ْن أَنَ ٍ
س ,أ َّ
ني بِأ َْم َوالِ ُك ْم
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قَ َ
َن النِ َّ
الَ « :جاى ُدوا الْ ُم ْش ِرك َ
َِّب َ
َوأَنْ ُف ِس ُك ْم َوأَلْ ِسنَتِ ُك ْم» [حكم األلباين]  :صحيح
 -3صحيح مسلم (ٖ :)ٔ٘ٔٚ /
ال رس ُ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو
َ )ٜٔٔٓ( - ٔ٘ٛع ْن أَِِب ُىَريْ َرَة ,قَ َ
ول اهلل َ
ال :قَ َ َ ُ
ّْث بِِو نَ ْفسو ,مات علَى ُشعب ٍة ِمن نَِف ٍ
اق»
يَ ْغُزَ ,وَملْ ُُيَد ْ
َُ َ َ َ
َْ ْ

َو َسلَّ َمَ « :م ْن َم َ
ات َوَملْ

 -4صحيح البخاري (ٗ :)ٔٗ /

ٍ
ِ
ود ر ِضي اللَّو عْنو :سأَلْت رس َ ِ
ِ
ت :يَا
صلَّى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم قُ ْل ُ
ول اللَّو َ
َٕ - ٕٚٛعْب ُد اللَّو بْ ُن َم ْسعُ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ ُ
ِ ِ
الُُ « :ثَّ بُِّر
َي؟ قَ َ
ض ُل؟ قَ َ
َر ُس َ
الَّ « :
تُُ :ثَّ أ ّّ
ول اللَّ ِو ,أ ُّ
الع َم ِل أَفْ َ
الصالَةُ َعلَى مي َقاِتَا»  ,قُ ْل ُ
َي َ
ِ
ِ ِ
ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو
اد ِيف َسبِ ِيل اللَّ ِو» فَ َس َك ُّ
َي؟ قَ َ
تُُ :ثَّ أ ّّ
ال« :اجل َه ُ
الوال َديْ ِن»  ,قُ ْل ُ
ت َع ْن َر ُسول اللَّو َ
َ
استَ َزْدتُوُ لََز َادِين".
َو َسلَّ َمَ ,ولَ ِو ْ
 -5صحيح البخاري (ٖ :)ٔٗ /
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َٖٗ - ٔٛع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو
ال :قَ َ
اس َر ِض َي اللَّوُ َعْن ُه َما ,قَ َ
ال النِ ُّ
َِّب َ
م َّكةَ« :الَ ِىجرةَ ,ولَ ِكن ِجه ٌ ِ
استُ ْن ِفْرُُْت ,فَانِْفُروا".
اد َونيَّةٌَ ,وإِذَا ْ
َْ َ ْ َ
َ

َو َسلَّ َم يَ ْوَم افْ تَتَ َح

 -6صحيح البخاري (ٗ :)ٔ٘ /
َخبَ َرنَا َع َّفا ُنَ ,حدَّثَنَا ََهَّ ٌامَ ,حدَّثَنَا ُزلَ َّم ُد بْ ُن ُج َح َادةَ,
َ٘ - ٕٚٛحدَّثَنَا إِ ْس َح ُ
صوٍر ,أ ْ
اق بْ ُن َمْن ُ
ال :أَخب رِين أَبو ح ِ
صٍ
َن ذَ ْك َوا َنَ ,ح َّدثَوُ أ َّ
ني ,أ َّ
الَ :جاءَ َر ُج ٌل
َن أَبَا ُىَريْ َرةَ َر ِض َي اللَّوُ َعْنوُ َح َّدثَوُ ,قَ َ
قَ َ ْ َ َ ُ َ
ِ ِ
ال« :الَ أ َِج ُدهُ»
الُ :دلَِِّّن َعلَى َع َم ٍل يَ ْع ِد ُل اجلِ َه َاد؟ قَ َ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ,فَ َق َ
إِ َىل َر ُسول اللَّو َ
ِ
ِ
ِ
وم َوالَ تُ ْف ِطَر؟»
قَ َ
وم َوالَ تَ ْفتُ َرَ ,وتَ ُ
صَ
يع إِذَا َخَر َج ادلُ َجاى ُد أَ ْن تَ ْد ُخ َل َم ْسج َد َك فَتَ ُق َ
الَ « :ى ْل تَ ْستَط ُ
ِ
ال :ومن يست ِط ِ
اى ِد لَيس ُّ ِ ِ ِِ
ِ
ك؟ ,قَ َ
يع َذل َ
س ادلُ َج َ ْ َ
ب لَوُ
 ,قَ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ
َت يف ط َولو ,فَيُ ْكتَ ُ
ال أَبُو ُىَريْ َرَة« :إ َّن فَ َر َ
حسنَ ٍ
ات»
ََ
 -7صحيح البخاري (ٗ :)ٔ٘ /
ِ
يد اللَّْيثِ ُّي,
ي ,قَ َ
بَ ,ع ِن ُّ
الزْى ِر ّْ
الَ :ح َّدثَِِّن َعطَاءُ بْ ُن يَِز َ
َ - ٕٚٛٙحدَّثَنَا أَبُو اليَ َمان ,أ ْ
َخبَ َرنَا ُش َعْي ٌ
ال :قِ
َن أَبا سعِ ٍ
يد اخلُ ْد ِ
ي َر ِضي اللَّ
َي الن ِ
َّ
ال
ق
و
ث
د
ح
,
و
ن
ع
و
ر
ض ُل؟ فَ َق َ
يل :يَا َر ُس َ
َ
َ
ول اللَّ ِو أ ُّ
َ
َّ
ْ
َّاس أَفْ َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
أ َّ َ َ
َ
َ
ول اللَّ ِو صلَّى اهلل علَي ِو وسلَّم« :مؤِمن ُجي ِ
اى ُد ِيف َسبِ ِيل اللَّ ِو بِنَ ْف ِس ِو َوَمالِِو» ,قَالُواُُ :ثَّ َم ْن؟
َر ُس ُ
ُ َ ْ َ َ َ ُْ ٌ َ
َ
اب ي ت ِ
ِ
ِ
ب ِمن الش ِ
َّ
َّاس ِم ْن َشّْرهِ» وغريىا من األحاديث
ن
ال
ع
د
ي
و
,
و
ل
ال
ي
َّق
قَ َ
َ
ُ
َ
الُ « :م ْؤم ٌن ِيف ش ْع ٍ َ َ
ََ
ّْع َ
َ
الَّت تدل على فضل اجلهاد.
قال شيخ اإلسالم في السياسة الشرعية )ٔٔ٘/ٔ( -
"واألمر باجلهاد ,وذكر فضائلو يف الكتاب والسنة ,أكثر من أن ُيصر .وذلذا كان أفضل ما
تطوع بو اإلنسان ,وكان باتفاق العلماء أفضل من احلج والعمرة ,ومن صالة التطوع ,وصوم
التطوع .كما دل عليو الكتاب والسنة ,حَّت قال النِب صلى اهلل عليو وسلم « :رأس األمر
اإلسالم ,وعموده الصالة ,وذروة سنامو اجلهاد »
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انًثحث انثانث
انجهاد تاتع نهًصهحح

يقول شيخ اإلسالم فى الصارم المسلول على شاتم الرسول (ٔ:)ٕٔٓ/
أن ادلسلمني كانوا شلنوعني قبل اذلجرة ويف أوائل اذلجرة من االبتداء بالقتال وكان قتل
الكفار حينئذ زلرما وىو من قتل النفس بغري حق كما قال تعاىل :ﱡ أَلَم تَػر إِلَى الَّ ِذ ِ
يل لَ ُه ْم
َ
ْ َ
ين ق َ

ِ
ِ
ب َعلَْي ِه ُم ال ِْقتَال ﱠ وذلذا أول ما أنزل من القرآن فيو نزل
ُك ُّفوا أَيْديَ ُك ْم ﱠ إىل قولو :ﱡ فَػلَ َّما ُكت َ
ِ ِِ
ين يُػ َقاتَػلُون ﱠ وىذا من العلم العام بني أىل ادلعرفة بسرية رسول اهلل
باإلباحة بقولو :ﱡ أُذ َن للَّذ َ

صلى اهلل عليو وسلم ال خيفى على أحد منهم أنو صلى اهلل عليو وسلم كان قبل اذلجرة وبعيدىا
شلنوعا عن االبتداء بالقتل والقتال وذلذا قال لألنصار الذين بايعوه ليلة العقبة دلا استأذنوه يف أن
مييلوا على أىل مىن "إنو مل يؤذن يل يف القتال" وذلك حينئذ مبنزلة األنبياء الذين مل يؤمروا
بالقتال كنوح وىود وصاحل وإبراىيم وعيسى بل كأكثر األنبياء غري أنبياء بِّن إسرائيل.
ُث إنو مل يقاتل أحدا من أىل ادلدينة ومل يأمر بقتل أحد من رؤوسهم الذين كانوا جيمعوهنم
على الكفر وال من غريىم واآليات اليت نزلت إذ ذاك إمنا تأمر بقتال الذين أخرجوىم وقاتلوىم
وضلو ذلك وظاىر ىذا أنو مل يؤذن ذلم إذ ذاك يف ابتداء قتل الكافرين من أىل ادلدينة فإن دوام
إمساكو عنهم يدل على استحبابو أو وجوبو وىو يف الوجوب أظهر دلا ذكرنا ألن اإلمساك كان
واجبا وادلغري حلالو مل يشمل أىل ادلدينة فيبقى على الوجوب ادلتقدم مع فعلو صلى اهلل عليو
وسلم.
قال موسى بن عقبة عن الزىري :كانت سرية رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يف عدوه قبل
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أن تنزل براءة يقاتل من قاتلو ومن كف يده وعاىده كف عنو قال اهلل تعاىل :ﱡ فَِإ ِن ا ْعتَػ َزلُوُك ْم

السلَ َم فَ َما َج َع َل اللَّوُ لَ ُك ْم َعلَْي ِه ْم َسبِيالًﱠ وكان القرآن ينسخ بعضو
فَػلَ ْم يُػ َقاتِلُوُك ْم َوأَلْ َق ْوا إِلَْي ُك ُم َّ
بعضا فإذا نزلت آية نسخت اليت قبلها وعمل باليت أنزلت وبلغت األوىل منتهى العمل ّٔا وكان
ما قد عمل ّٔا قبل ذلك طاعة هلل حَّت نزلت براءة وإذا أمر بقتل ىذه ادلرأة اليت ىجتو ومل يؤذن
لو يف قتل قبيلتها الكافرين علم أن السب موجب للقتل وإن كان ىناك ما مينع القتال لوال
السبب كالعهد واألنوثة ومنع قتل الكافر ادلمسك أو عدم إباحتو.
وىذا وجو حسن دقيق فإن األصل أن دم اآلدمي معصوم ال يقتل إال باحلق وليس القتل
للكفر من األمر الذي اتفقت عليو الشرائع وال أوقات الشريعة الواحدة كالقتل قودا فإنو شلا ال
ختتلف فيو الشرائع وال العقول وكان دم الكافر يف أول اإلسالم معصوما بالعصمة األصلية ومبنع
اهلل ادلؤمنني من قتالو ودماء ىؤالء القوم كدم القبطي الذي قتلو موسى وكدم الكافر الذي مل
تبلغو الدعوة يف زماننا أو أحسن حاال من ذلك وقد عد موسى ذلك ذنبا يف الدنيا واآلخرة مع
أن قتلو كان خطأ شبو عمد أو خطأ زلضا ومل يكن عمدا زلضا.
وقال أيضاً في الصارم المسلول على شاتم الرسول (ٔ:)ٕٔٛ/
"وكان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وأصحابو يعفون عن ادلشركني وأىل الكتاب كما
ِ َّ ِ
ِ
اب ِم ْن
ين أُوتُوا الْكتَ َ
أمرىم اهلل تعاىل ويصربون على األذى قال اهلل تعاىل :ﱡ َولَتَ ْس َم ُع َّن م َن الذ َ
ِ ِ َّ ِ
ك ِم ْن َع ْزِم األُ ُموِرﱠ وقال اهلل
صبِ ُروا َوتَػتَّػ ُقوا فَِإ َّن ذَلِ َ
َذى َكثِيراً َوإِ ْن تَ ْ
ين أَ ْش َرُكوا أ ً
قَػ ْبل ُك ْم َوم َن الذ َ
ِ ِ
اب لَو يػردُّونَ ُكم ِمن بػ ْع ِد إِ ِ
ِ ِ
سداً ِم ْن ِع ْن ِد
ْ ْ َ
َ
عز وجل :ﱡ َو َّد َكث ٌير م ْن أ َْى ِل الْكتَ ْ َ ُ
يمان ُك ْم ُك َّفاراً َح َ
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ِ ِ
ِ
اص َف ُحوا َحتَّى يَأْتِ َي اللَّوُ بِأ َْم ِرِه إِ َّن اللَّوَ َعلَى ُك ِّل
ْح ُّق فَا ْع ُفوا َو ْ
أَنْػ ُفس ِه ْم م ْن بَػ ْعد َما تَػبَػيَّ َن لَ ُه ُم ال َ

َش ْي ٍء قَ ِد ٌيرﱠ.

وكان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يتأول يف العفو ما أمره اهلل تعاىل حَّت أذن اهلل عز
وجل فيهم فلما غزا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بدرا فقتل اهلل تعاىل بو من قتل من صناديد
قريش وقفل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وأصحابو منصورين غامنني مع أسارى من صناديد
الكفار وسادة قريش فقال ابن أِب بن سلول ومن معو من ادلشركني عبدة األوثان :ىذا أمر قد
توجو فبايعوا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم على اإلسالم فأسلموا اللفظ للبخاري.
ِ
ت
ين ﱠ ﱡ لَ ْس َ
وقال علي بن أِب طلحة عن ابن عباس قولو تعاىل :ﱡ َوأَ ْع ِر ْ
ض َع ِن ال ُْم ْش ِرك َ
اص َف ُحوا
ص ْي ِط ٍرﱠ ﱡ فَا ْع ُ
ص َف ُحواﱲ ﱡ فَا ْع ُفوا َو ْ
اص َف ْحﱠ ﱡ َوإِ ْن تَػ ْع ُفوا َوتَ ْ
ف َع ْنػ ُه ْم َو ْ
َعلَْي ِه ْم بِ ُم َ
ِ ِ
ِ ِِ
ِِ
ِ
ين ال يَػ ْر ُجو َن أَيَّ َام اللَّ ِو ﱠ وضلو ىذا يف
ين َ
آمنُوا يَػغْف ُروا للَّذ َ
َحتَّى يَأْت َي اللَّوُ بأ َْم ِرهﱠ ﱡقُ ْل للَّذ َ

القرآن شلا أمر اهلل بو ادلؤمنني بالعفو والصفح عن ادلشركني فإنو نسخ ذلك كلو قولو تعاىل:
ِ َّ ِ
ِ
ين ال يُػ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِو َوال
ين َح ْي ُ
ث َو َج ْدتُ ُم ُ
وى ْم ﱠ وقولو تعاىل :ﱡ قَاتلُوا الذ َ
ﱡفَاقْػتُػلُوا ال ُْم ْش ِرك َ
اآلخ ِرﱠ إىل قولو :ﱡ وىم ص ِ
بِالْيػوِم ِ
اغ ُرو َنﱠ فنسخ ىذا عفوه عن ادلشركني.
َُ ْ َ
َْ

وكذلك روى اإلمام أمحد وغريه عن قتادة قال :أمر اهلل نبيو أن يعفو عنهم ويصفح حَّت
يأيت اهلل بأمره وقضائو ُث أنزل اهلل عز وجل براءة فأتى اهلل بأمره وقضائو فقال تعاىل :ﱡقَاتِلُوا

الَّ ِذين ال يػ ْؤِمنو َن بِاللَّ ِو وال بِالْيػوِم ِ
اآلخ ِر َوال يُ َح ِّرُمو َن َما َح َّرَم اللَّوُ َوَر ُسولُو ﱠ اآلية قال:
َ ُ ُ
َ َْ
فنسخت ىذه اآلية ما كان قبلها وأمر اهلل فيها بقتال أىل الكتاب حَّت يسلموا أو يقروا باجلزية

صغارا ونقمة ذلم.
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وكذلك ذكر موسى بن عقبة عن الزىري أن النِب صلى اهلل عليو وسلم مل يكن يقاتل من
كف عن قتالو كقولو تعاىل :ﱡفَِإ ِن ا ْعتَػ َزلُوُك ْم فَػلَ ْم يُػ َقاتِلُوُك ْم َوأَلْ َق ْوا إِلَْي ُك ُم َّ
السلَ َم فَ َما َج َع َل اللَّوُ

لَ ُك ْم َعلَْي ِه ْم َسبِيالً ﱠ إىل أن نزلت براءة .وذلذا قال زيد بن أسلم :نسخت ىذه اآلية ما كان
قبلها فأما قبل براءة وقبل بدر فقد كان مأمورا بالصرب على أذاىم والعفو عنهم وأما بعد بدر
وقبل براءة فقد كان يقاتل من يؤذيو وميسك عمن سادلو كما فعل بابن األشرف وغريه شلن كان
يؤذيو فبدر كانت أساس عز الدين وفتح مكة كانت كمال عز الدين فكانوا قبل بدر يسمعون
األذى الظاىر ويؤمرون بالصرب عليو وبعد بدر يؤذون يف السر من جهة ادلنافقني وغريىم
فيؤمرون بالصرب عليو ويف تبوك أمروا باإلغالظ للكفار وادلنافقني فلم يتمكن بعدىا كافر وال
منافق من أذاىم يف رللس خاص وال عام بل مات بغيظو لعلمو بأنو يقتل إذا تكلم وقد كان
بعد بدر لليهود استطالة وأذى للمسلمني إىل أن قتل كعب بن األشرف.
قال زلمد بن إسحاق يف حديثو عن زلمد بن مسلمة قال :فأصبحنا وقد خافت يهود
لوقعتنا بعد واهلل فليس ّٔا يهودي إال وىو خياف على نفسو .....وذكر غري ابن إسحاق أن
اليهود حذرت وذلت وخافت من يوم قتل ابن األشرف فلما أتى اهلل بأمره الذي وعده من
ظهور الدين وعز ادلؤمنني أمر رسولو بالرباءة إىل ادلعاىدين وبقتال ادلشركني كافة وبقتال أىل
الكتاب حَّت يعطوا اجلزية عن يد وىم صاغرون.
فكان ذلك عاقبة الصرب والتقوى اللذين أمرىم ّٔما يف أول األمر وكان إذ ذاك ال يؤخذ
من أحد من اليهود الذين بادلدينة وال غريىم جزية وصارت تلك اآليات يف حق كل مؤمن
مستضعف ال ميكنو نصر اهلل ورسولو بيده وال بلسانو فينتصر مبا يقدر عليو من القلب وضلوه
11

وصارت آية الصغار على ادلعاىدين يف حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر اهلل ورسولو بيده أو
لسانو ؤّذه اآلية وضلوىا كان ادلسلمون يعملون يف آخر عمر رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
وعلى عهده خلفائو الراشدين وكذلك ىو إىل قيام الساعة ال تزال طائفة من ىذه األمة قائمني
على احلق ينصرون اهلل ورسولو النصر التام فمن كان من ادلؤمنني بأرض ىو فيها مستضعف أو
يف وقت ىو فيو مستضعف فليعمل بآية الصرب والصفح عمن يؤذي اهلل ورسولو من الذين أوتوا
الكتاب وادلشركني وأما أىل القوة فإمنا يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون يف الدين
وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حَّت يعطوا اجلزية عن يد وىم صاغرون.
وقال العالمة السعدي في فتح الرحيم (ٖٔٔ)
"واجلهاد باليد والسالح يتبع ادلصلحة كما كان ىدى النِب صلى اهلل عليو وسلم ىادن
ووادع حيث كانت ادلصلحة,وحارب حيث كانت ادلصلحة فعلى ادلسلمني أن يسلكوا ىديو
ويتشاوروا ىف أمرىم ويعملوا ىف كل وقت ما يناسبو ويصلح لو".
قلت :والذي يقرر ادلصاحل ىم العلماء وليس اجلهال الذين أضاعوا الدين والدنيا ِبميتهم
ُ
اجلاىلية.
يقول شيخ اإلسالم في مجموع الفتاوى (ٕٓ:)ٖٜٖ/
"و ِ
اإلس َالِ
اب .فَِإ َذا ظَهر الْعِلْم بِالْ ِكتَ ِ
ف تَابِعا لِْل ِكتَ ِ
ين ِْ
َ
السن َِّة َوَكا َن
ي
الس
ن
و
ك
ي
ن
أ
:
م
د
ُ
ْ
َ
اب َو ُّ
َّ
ُ
ْ
ْ
ً
َ
َ
َ ُ
َ ُ
السيف تَابِعا لِ َذلِ
ك َكا َن أ َْمر ِْ
اإل ْس َالِم قَائِ ًما".
َ
َّ ْ ُ ً
ُ
النِب
ُ
قلت :وقد انسحب خالد بن الوليد باجليش من مؤتة دلا رآى ادلصلحة ىف ذلك ومسى ُ
صلى اهلل عليو وسلم عملو ذلك فتحا فقال ىف احلديث الصحيح"ُث أخذ الراية سيف من
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سيوف اهلل حتى فتح اهلل عليو .فسمى حفظو لألرواح

فتحا.

قال العالمة بن العثيمين فى تفسير سورة الصافات:
"والتخلص من العدو يسمى نصراً وفتحاً وغلبة  ...وخالد رضى اهلل عنو مل ينتصر على
النِب صلى اهلل عليو وسلم النجاة فتحا".
الروم ومل يغلبهم ولكن صلا منهم فسمى ُ
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انًثحث انشاتع
أقغاو انجهاد

ينقسم الجهاد إلى قسمين :
جهاد طلب ودعوة ,وجهاد

دفع.

القسم األول:جهاد الطلب.
وىو احلال الذى يقصد فيو آّاىد الظفر بالعدو ابتداء إذا كان طالباً والعدو مطلوباً.

القسم الثاني :جهاد الدفع.

وىو احلال الذى يقصد فيو آّاىد دفع العدو إذا كان آّاىد مطلوباً والعدو طالباً.

يقول ابن القيم فى أقسام الجهاد فى الفروسية (ٔ:)ٔٛٚ/

اىد قد ي ْقصد دفع الْعدو إِذا َكا َن الْمج ِ
"فَمن الْمعلُوم أَن الْمج ِ
اىد َمطْلُوبا والعدو طَالبا
َْ
َ
َُ
َُ
َوقد ي ْقصد الظفر بالعدو ابْتِ َداء إِذا َكا َن طَالبا والعدو َمطْلُوبا َوقد ي ْقصد كال ْاألَمريْ ِن واألقسام
اجلِ َه ِاد
ثََالثَة يُؤمر الْ ُمؤمن فِ َيها بِ ْ
الصائِل َوِذلََذا
َوِج َهاد ال ّدفع أصعب من ِج َهاد الطّلب فَِإن ِج َهاد ال ّدفع يشبو بَاب دفع َّ

أُبِيح

للمظلوم أَن ي ْدفع َعن نَفسو
ِ
ِ
ال النَِِّب صلى اهلل َعلَْي ِو
ظلموا ﱠ ْ[ال َحجَ ]33 :وقَ َ
ذين يُػ َقاتلُون بأَنَّػ ُهم ُ
َك َما قَا َل هللا تَ َعالَى ﱡ أُذ َن للَّ َ
الصائِل على
َوسلم "من قتل دون َمالو فَػ ُه َو َش ِهيد َومن قتل دون َدمو فَػ ُه َو َش ِهيد" ِألَن دفع َّ
الصائِل على ادلال َوالنَّفس ُمبَاح ورخصة فَِإن قتل فِ ِيو فَ ُه َو َش ِهيد,فقتال
ال ّدين ِج َهاد وقربة َودفع َّ
َ
ِ
ِِ
العْبد بِِإذن
ال ّدفع أوسع من قتال الطّلب وأعم وجوبا َوذلََذا يتَ َع َّني على كل أحد يقم وجياىد فيو َ
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سيده وبِ ُدون إِ ْذنو والْولد بِ ُد ِ
ون إِذن أَبَ َويِْو والغرًن بِغَ ْري إِذن َغ ِرميو َوَى َذا كجهاد الْ ُمسلمني يَ ْوم
َ
َّ َ
اخلَْن َدق
أحد َو ْ
وَال ي ْشَتط ِيف ى َذا النَّوع من ِْ
ضعفي الْ ُمسلمني فَ َما دون فَِإنَّ ُهم
َ
اجل َهاد أَن يكون الْ َعدو ْ
َ
ْ
َ
ِ ِ ٍِ ِ
ِ
ِ
ورة
َكانُوا يَ ْوم أحد َو ْ
اخلَْن َدق أ ْ
َض َعاف الْ ُمسلمني فَ َكا َن ا ْجل َهاد َواجبا َعلَْي ِهم ألَنَّوُ حينَئذ ج َهاد َ
ضُر َ
ودفع َال ِجهاد ِ ِ
ِِ
احلَال ِيف َى َذا الن َّْوع َوىل تُبَاح ِيف
اخلَْوف ِِبَسب ْ
ص َالة ْ
َ ْ
اختيَار َوذلََذا تُبَاح فيو َ
َ
اف فَوت الْعدو ومل خيف كرتو فِ ِيو قَ َوال ِن ل ْلعلَماء َها ِرواي تَ ِ
ان َعن ا ِإل َمام
ِج َهاد الطّلب إِذا َخ َ
ََ
َُ
َ َ

َمحد
أْ
اجلِ َهاد الَّ ِذي يكون فِ ِيو ِْ
اجلِ َهاد الَّ ِذي ُى َو
اإلنْ َسان طَالبا َمطْلُوبا أوجب من َى َذا ْ
َوَم ْعلُوم أَن ْ
فِ ِيو طَالب َال َمطْلُوب والنفوس فِ ِيو أَرغب من الْو ْج َه ْ ِ
ني
َ
اخلَالِص فَ َال يرغب فِ ِيو إَِّال أحد رجلَ ْ ِ
ني إِ َّما َع ِظيم ِْ
اإلميَان يُ َقاتل لتَكون
َوأما ِج َهاد الطّلب ْ
كلمة اهلل ِىي الْعليا ويكون ال ّدين ُكلو هلل ,وإِ َّما ر ِ
اغب ِيف الْمغنم والسِب
َ َ
َ
َ
فجهاد ال ّدفع ي ْق ِ
صدهُ كل أحد َوَال يرغب َعنوُ إَِّال اجلبان ادلذموم شرعا وعقال َوِج َهاد
َ
الطّلب ْ ِ
ِ
ِ
ني َوأما ا ْجلِ َهاد الَّ ِذي يكون فِ ِيو طَالبا َمطْلُوبا فَ َه َذا
اخلَالص هلل يَ ْقصدهُ َس َادات الْ ُمؤمن َ
ي ْق ِ
صدهُ ِخيَار النَّاس إلعالء كلمة اهلل َودينو ويقصده أوساطهم َّ
للدفْع وحملبة الظفر"
َ
ويقول شيخ اإلسالم في االختيارات الفقهية (ٔ:)ٙٓٚ/
"ومن عجز عن ا ْجلِه ِاد بِب َدنِِو وقَ َدر علَى اجلهاد مبالو وجب ِْ
َمحَ َد ِيف
اد ِمبَالِِو َوُى َو نَ ُّ
ص أْ
اجل َه ُ
َ َ ََ َ ْ َ َ َ َ َ

ِ ِ
احل َك ِم وىو الَّ ِذي قَطَع بِِو الْ َق ِ
اضي ِيف "أَح َك ِام الْ ُقر ِ
ِ
ورةِ بََراءَةٌ ِعْن َد قَ ْولِِو:
س
يف
"
آن
ْ
َ
َُ
ْ
رَوايَة أَِِب َْ َ ُ َ
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وس ِرين النَّ َف َقةُ ِيف سبِ ِيل اللَّ ِو وعلَى ى َذا فَي ِ
ﱡانِْفروا ِخ َفافاً وثَِقاالً} ]التوبة [ 44 :فَي ِجب علَى الْم ِ
ب
ج
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ ُ َ ُ َ
َ ُ
ِ
ك ِيف أَمو ِال ّْ ِ ِ ِ
ِ ِ
يج إلَْي َها
اد ِيف أمو َّ
اذلن إ ْن َكا َن فِ َيها فَ ْ
ض ٌل َوَك َذل َ
َعلَى النّْ َساء ا ْجل َه ُ
َْ
الصغَار َوإذَا اُ ْحت َ
ِ
ِ
الروايَتَ ْ ِ
ني ِيف و ِاج ِ
ات َو َّ
ب الْ ِك َفايَِة فَأ ََّما إ َذا َى َج َم
ب النَّ َف َق ُ
َ
الزَكاةُ َويَْنبَغي أَ ْن يَ ُكو َن َزلَ ُّل ّْ َ
َك َما ََت ُ
سوْ ِ ِ
فإن دفْع ِِ
ِِ ِ
اعا"
ب ْ
الْ َع ُد ُّو فَ َال يَْب َقى للْخ َالف َو ْجوٌ َّ َ َ َ
إمجَ ً
احلُْرَمة َواج ٌ
ضَررى ْم َع ْن الدّْي ِن َوالنَّ ْف ِ َ

ِ
اجلِهاد فَ ُق ْلتِ :من الْو ِاجب ِ
ِ
ال أَبو الْعبَّ ِ ِ
ات َما
ني ْ َ ُ
قَ َ ُ َ
اسُ :سئ ْلت َع َّم ْن َعلَْيو َديْ ٌن َولَوُ َما يُوفيو َوقَ ْد تَ َع َّ َ
ْ َ َ
ِ
ِ
س و َّ ِ
ِ
َّم َوفَاءُ الدَّيْ ِن َعلَْي ِو
الزْو َجة والولد الفقري َومْن َها َما يُ َقد ُ
يُ َقد ُ
َّم َعلَى َوفَاء الدَّيْ ِن َكنَ َف َقة النَّ ْف ِ َ
ِ
َكالْعِباد ِ
ات وِمْن ها ما ي َقدَّم علَي ِو َّإال إ َذا طُولِب بِِ
ص َدقَِة الْ ِفطْ ِر فإ ْن َكا َن
ك
و
ات ِم ْن ْ
َ
ََ
احلَ ّْج َوالْ َك َّف َار َ َ َ ُ ُ َ ْ
َ
َ
ا ْجلِهاد الْمت ع ّْ ِ
ّْم َعلَى َوفَ ِاء الدَّيْ ِن َكالنَّ َف َق ِة
الص َّ
ضَر َّ
ضَرهُ الْ َع ُد ُّو أ َْو َح َ
ني ل َدفْ ِع الضََّرِر َك َما إذَا َح َ
َ ُ َُ َ ُ
ف قُد َ
ِ
وأَوَىل وإِ ْن َكا َن ِ
ضاءُ الدَّيْ ِن أ َْوَىل إ ْذ ِْ
استِْن َف ُار الْ َم ِدي ِن َم َع ِاال ْستِ ْغنَ ِاء
استْن َف ٌار فَ َق َ
اإل َم ُام َال يَْنبَغي لَوُ ْ
ْ
َْ َ
ال عن إطْع ِام ِجي ٍاع و ِْ ِ ِ
ِِ
ضَّرُر بِتَ ْركِ ِو قَد َّْمنَا ا ْجلِ َه َاد َوإِ ْن
ض َ
َعْنوُ َول َذل َ
اجل َهاد الَّذي يَتَ َ
ك قُ ْلت :لَ ْو َ
اق الْ َم ُ َ ْ َ َ َ
اك نَ ْقتُلُ ُه ْم بِِف ْعلِنَا َوُىنَا َميُوتُو َن بِِف ْع ِل اللَّ ِو َوقُلْت
ات ْ
اجلِيَاعُ َك َما ِيف َم ْسأَلَِة التَّتَ ُّر ِس َوأ َْوَىل فإنا ُىنَ َ
َم َ
ِ
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ ِ
صلَ َحتَ ْ ِ
ني:
أَيْ ً
ب َوفَ ُاؤُى ْم لتَ ْحص ِيل الْ َم ْ
ضا :إذَا َكا َن الْغَُرَماءُ ُجيَاى ُدو َن بالْ َمال الذي يَ ْستَ ْوفُونَوُ فَالْ َواج ُ
ِ ِ ِ
ِ
وص ِْ
ني
َمحَ َد تُ َوافِ ُق َما َكتَْبتُوُ َوقَ ْد ذَ َكَرَىا ْ
اخلََّال ُل قَ َ
اإل َم ِام أ ْ
ال الْ َقاضي إ َذا تَعَ َّ َ
الْ َوفَاء َوا ْجل َهاد َونُ ُ
ص ُ
ٍ
ِ ِ
ٍ
الز ُاد
فمن َشْر ِط ُو ُجوبِِو َّ
صُر فِ َيها َّ
فَ ْر ُ
ض ا ْجل َهاد َعلَى أ َْى ِل بَلَد َوَكا َن َعلَى َم َسافَة يُ ْق َ
الص َالةُ َ
و َّ ِ
احل ّْج وما قَالَو الْ َق ِ
اضي ِمن الْ ِقيَ ِ
يف َّ
فإن
اس َعلَى ْ
احلَ ّْج َملْ يُْن َق ْل َع ْن أ ْ
ضعِ ٌ
َمحَ َد َوُى َو َ
الراحلَةُ َك َْ َ َ ُ
َ
وب ا ْجلِ َه ِاد قَ ْد يَ ُكو ُن لِ َدفْ ِع َ ِ
ب ِم ْن ا ْذلِ ْجَرةِ ُُثَّ ا ْذلِ ْجَرةُ َال تُ ْعتَبَ ُر فِ َيها
ُو ُج َ
ضَرر الْ َع ُد ّْو فَيَ ُكو ُن أ َْو َج َ
احلَةُ فَب عض ِْ ِ
الر ِ
يث عباد َة ب ِن َّ ِ ِ
"الص ِح ِ ِ ِ ِ
صلَّى
ت ِيف َّ
َّ
الصامت َع ْن النِ ّْ
اجل َهاد أ َْوَىل َوثَبَ َ
َْ ُ
يح" م ْن َحد َُ َ ْ
َِّب َ
اعةُ ِيف عُ ْس ِرهِ َويُ ْس ِرهِ َوَمْن َش ِط ِو َوَم ْكَرِى ِو
اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم أَنَّوُ قَ َ
"علَى الْ َمْرِء الْ ُم ْسلِ ِم َّ
الس ْم ُع َوالطَّ َ
الَ :
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ِ
ِ ِ
ص ِيف ُو ُجوبِِو َم َع
اد َىا ِاال ْستِْن َف ُار ِيف الْعُ ْس ِر َوالْيُ ْس ِر َوُىنَا نَ ّّ
اعةَ الَِّيت ع َم ُ
ب الطَّ َ
َوأَثَِره َعلَْيو" فَأ َْو َج َ
اإلعسا ِر ِِخب َال ِ
ِ
احلَ ّْج
ف ْ
ْ َْ
َى َذا ُكلُّوُ ِيف قِتَ ِال الطَّلَ ِ
ال َّ
احلُْرَم ِة َوالدّْي ِن
الصائِ ِل َع ْن ْ
ب َوأ ََّما قِتَ ُ
َش ُّد أَنْ َو ِاع َدفْ ِع َّ
الدفْ ِع فَ ُه َو أ َ
إمجاعا فَالْع ُد ُّو َّ ِ َّ ِ
ِ
ِ
اإلميَ ِ
ب بَ ْع َد ِْ
ان ِم ْن َدفْعِ ِو
ب َْ ً َ
فَ َواج ٌ
الصائ ُل الذي يُ ْفس ُد الد َ
ّْين َوالدُّنْيَا َال َش ْيءَ أ َْو َج َ
ِ
اإلم َك ِ
فَ َال يُ ْشتَ ر ُط لَوُ َشر ٌط بَل يُ ْدفَ ُع ِِبَس ِ
َص َحابُنَا َو َغْي ُرُى ْم
ان َوقَ ْد نَ َّ
ص َعلَى ذَل َ
ك الْعُلَ َماءُ أ ْ
ب ِْ ْ
ْ ْ
َ
َ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
اجلِه ِ
ِ
فَي ِجب التَّ ْف ِريق ب ني دفْ ِع َّ ِ
ني طَلَبِو ِيف بَِالده َو ْ َ ُ
ُ ََْ َ
الصائ ِل الظَّامل الْ َكاف ِر َوبَ ْ َ
اد مْنوُ َما ُى َو بِالْيَد َومْنوُ
َ ُ
الصن ِ ِ
ب والد ِ
ِ
ِ
ب بِغَايَِة َما ميُْ ِكنُوُ".
َما ُى َو بِالْ َق ْل ِ َ ْ
َّع َوة َوا ْحلُ َّجة َواللّْ َسان َوالَّرأْ ِي َوالتَّ ْدبِ ِري َو ّْ َ َ
اعة فَيَج ُ
ويقول العالمة ابن باز مجموع فتاوى (:)ٚٓ/ٔٛ
"ادلقصود من اجلهاد :اجلهاد جهادان :جهاد طلب ,وجهاد دفاع ,وادلقصود منهما مجيعا
ىو تبليغ دين اهلل ,ودعوة الناس إليو ,وإخراجهم من الظلمات إىل النور ,وإعالء دين اهلل يف
أرضو ,وأن يكون الدين كلو هلل وحده كما قال عز وجل يف كتابو الكرًن يف سورة البقرة:
ِ
ِّين لِلَّ ِوﱠ"
ﱡ َوقَاتِلُ ُ
وى ْم َحتَّى َال تَ ُكو َن ف ْتػنَةٌ َويَ ُكو َن الد ُ

تنبيو :الرد على من قال أن الجهاد للدفاع فقط.
يقول العالمة ابن باز مجموع فتاوى (ٖ:)ٜٔٛ/
"وقد تعلق القائلون بأن اجلهاد للدفاع فقط بآيات ثالث:
األولى

قولو جل وعال :ﱡوقَاتِلُوا فِي سبِ ِ ِ َّ ِ
ك ْم َوَال تَػ ْعتَ ُدواﱠ
ين يُػ َقاتِلُونَ ُ
َ
َ
يل اللَّو الذ َ

واجلواب عن ذلك كما تقدم أن ىذه اآلية ليس معناىا القتال للدفاع ,وإمنا معناىا القتال
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دلن كان شأنو القتال :كالرجل ادلكلف القوي ,وترك من ليس شأنو القتال :كادلرأة والصِب وضلو
ِ
ِّين لِلَّ ِوﱠ
ذلك ,وذلذا قال بعدىا :ﱡ َوقَاتِلُ ُ
وى ْم َحتَّى َال تَ ُكو َن ف ْتػنَةٌ َويَ ُكو َن الد ُ

فاتضح بطالن ىذا القولُ ,ث لو صح ما قالوا ,فقد نسخت بآية السيف وانتهى األمر ِبمد اهلل
واآلية الثانية اليت احتج ّٔا من قال بأن اجلهاد للدفاع ىي قولو تعاىل :ﱡَال إِ ْك َر َاه فِي

الدِّي ِنﱠ وىذه ال حجة فيها ألهنا على األصح سلصوصة بأىل الكتاب وآّوس وأشباىهم,
فإهنم ال يكرىون على الدخول يف اإلسالم إذا بذلوا اجلزية ,ىذا ىو أحد القولني يف معناىا.
والقول الثاني أهنا منسوخة بآية السيف وال حاجة للنسخ بل ىي سلصوصة بأىل الكتاب
كما جاء يف التفسري عن عدة من الصحابة والسلف ,فهي سلصوصة بأىل الكتاب وضلوىم فال
يكرىون إذا أدوا اجلزية وىكذا من أحلق ّٔم من آّوس وغريىم إذا أدوا اجلزية فال إكراه ,وألن
الراجح لدى أئمة احلديث واألصول أنو ال يصار إىل النسخ مع إمكان اجلمع ,وقد عرفت أن
اجلمع شلكن مبا ذكرنا .فإن أبوا اإلسالم واجلزية قوتلوا كما دلت عليو اآليات الكرميات األخرى,
واآلية الثالثة اليت تعلق ّٔا من قال أن اجلهاد للدفاع فقط قولو تعاىل يف سورة النساء :ﱡفَِإ ِن

السلَ َم فَ َما َج َع َل اللَّوُ لَ ُك ْم َعلَْي ِه ْم َسبِ ًيال ﱠ قالوا :من
ا ْعتَػ َزلُوُك ْم فَػلَ ْم يُػ َقاتِلُوُك ْم َوأَلْ َق ْوا إِلَْي ُك ُم َّ
اعتزلنا وكف عنا مل نقاتلو .وقد عرفت أن ىذا كان يف حال ضعف ادلسلمني أول ما ىاجروا إىل
ادلدينة ُث نسخت بآية السيف وانتهى أمرىا ,أو أهنا زلمولة على أن ىذا كان يف حالة ضعف
ادلسلمني فإذا قووا أمروا بالقتال كما ىو القول اآلخر كما عرفت وىو عدم النسخ .ؤّذا يعلم
بطالن ىذا القول وأنو ال أساس لو وال وجو لو من الصحة ,وقد ألف بعض الناس رسالة افَتاىا
على شيخ اإلسالم ابن تيمية وزعم أنو ال يرى القتال إال دلن قاتل فقط ,وىذه الرسالة ال شك
أهنا مفَتاة وأهنا كذب بال ريب".
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انًثحث انخايظ
انًىاطٍ انتى يكىٌ انجهاد فيها يتعيُا

الموضع األول:
إذا حاصرىم عدوىم من الكفار ىف ديارىم فيجب على كل مسلم من أىل البلدة مستطيع أن
يقاتل عن حرمات ادلسلمني.

قال العالمة الفوازان في فتاوى المنتقى (٘)ٜٜٔ/

"وكون اجلهاد فرض عني إذا دىم العدو بالد ادلسلمني ,إمنا ذلك ىف حق البلد احملاصر
أنفسهم ومن كان فيو من ادلسلمني"
الموضع الثاني:
إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان ُيرم على من حضر القتال االنصراف وتعني عليو ادلقام:
ﱳ ﲨﲩ ﲪﲫﲬﲭ ﲮﲯﲰﲱﲲﲳ ﲴﲵﲶ ﲷﲸ

ﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳇﳈﱲ

األنفال46-45:

ﱳ ﲷﲸﲹﲺﲻﲼ ﲽﲾﲿﳀﳁﳂﱲ األنفالٗ٘ :

الموضع الثالث :إذا استنفر اإلمام قوماً لزمهم النفري .
ﱳﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
ﱲﱴﱵﱶﱷﱸ ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀ
ﲁ ﱲ التوبةٖٛ :

وفي صحيح البخاري (ٖ)ٖٔٛٗ( :)ٔٗ/
استُ ْن ِفْرُُْت ,فَانِْفُروا"
قال صلى اهلل عليو وسلمَ " :وإِ َذا ْ

قال ابن حجر فتح الباري -من فوايد الحديث :)ٖٜ/ٙ( -
ِِ
وب تَ ْعيِ ِ
وج ِيف الْغَْزِو َعلَى َم ْن َعيَّنَوُ ِْ
اإل َم ُام"
اخلُُر ِ
ني ْ
" َوفيو ُو ُج ُ
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انًثحث انغادط
ششوط وجىب انجهاد
أول :انعقم وانثهىغ.

برىان ذلك:
سنن أبي داود (ٗ:)ٔٗٓ/
ال« :رفِع الْ َقلَم عن ثََالثٍَة ,ع ِن الْمجنُ ِ
ِ َّ
ول اللَّ ِو َ َّ
ٔٓٗٗ -أ َّ
ون
َن َر ُس َ
َ َْ
صلى اهللُ َعلَْيو َو َسل َم قَ َ ُ َ ُ َ ْ
ِ
ِِ
الْم ْغلُ ِ
ِب َح ََّّت َُْيتَلِ َم» صححو
يقَ ,و َع ِن النَّائِ ِم َح ََّّت يَ ْستَ ْي ِق َ
ظَ ,و َع ِن َّ
الصِ ّْ
وب َعلَى َع ْقلو َح ََّّت يَف َ
َ
األلباني.
ُ
ثاَيا :انزكىسج.

برىان ذلك:
سنن ابن ماجو (ٕ:)ٜٙٛ/
ول اللَّ ِو علَى الن ِ ِ
ٔٓ - ٕٜعن عائِ
ال " :نَ َع ْمَ ,علَْي ِه َّن
س
ر
ا
ي
:
ت
ل
ق
:
ت
ل
ا
ق
,
ة
ش
ْ
اد؟ قَ َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ّْساء ج َه ٌ
ْ
َ
َْ َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ِجهادَ ,ال قِ
ال فِ ِ
ج َوالْعُ ْمَرةُ " صححو األلباني.
حل
ا
:
يو
ت
ْ
َ
ُّ
َ
ٌَ
َ
ُ
ثانثا :انغاليح يٍ انضشس.
ﭧﭨ ﱳ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱲ الفتحٔٚ :

ساتعا :إرٌ انىانذيٍ انًغهًيٍ إرا كاٌ انجهاد غيش يتعيٍ تاتفاق انعهًاء.
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قال ابن رشد المالكى فى بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ٕ:)ٔٗٗ/
ِ ِِ
"وع َّامةُ الْ ُف َقه ِاء مت َِّف ُقو َن علَى أ َّ ِ
يض ِة إِ ْذ ُن ْاألَبَ َويْ ِن فِ َيها ,إَِّال أَ ْن تَ ُكو َن
َن م ْن َشْرط َىذه الْ َف ِر َ
َ
ََ
َ ُ
ِ
ِ
ض َع ْ ٍ
وم بِالْ َفْر ِ
ض إَِّال بِِقيَ ِام ا ْجلَ ِمي ِع بِِو.
ني ِمثْ َل أ ْن َال يَ ُكو َن ُىنَال َ
َعلَْيو فَ ْر َ
ك َم ْن يَ ُق ُ
َن رج ًال قَ َ ِ ِ ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو
َص ُل ِيف َى َذا َما ثَبَ َ
َو ْاأل ْ
ال لَر ُسول اللَّو َ -
ت «أ َّ َ ُ
ال :فَِفي ِهما فَج ِ
اى ْد»".
ال :نَ َع ْم ,قَ َ
َح ّّي َوالِ َد َاك؟ قَ َ
ا ْجلِ َه َاد ,قَ َ
َ َ
ال :أ َ

يد
َو َسلَّ َم  :-إِ ّْين أُِر ُ

وقال الدمشقي في رحمة األمة (ص)ٖٓٙ
"واتفقوا على أن من عليو اجلهاد ال خيرج إال بإذن أبويو إن كانا مسلمني وإن من عليو
دين ال خيرج إال بإذن

غرميو"

خايغا :انقذسج.

صحيح مسلم (ٗ:)ٕٕٖ٘/
ِ ِ
ت
يسى :إِ ّْين قَ ْد أ ْ
َخَر ْج ُ
قال صلى اهلل عليو وسلم ىف قتل عيسى للدجال "أ َْو َحى اهللُ إ َىل ع َ
ِعبادا ِيلَ ,ال ي َد ِ
وجَ ,وُى ْم
ان ِألَ َح ٍد بِِقتَالِ ِه ْم ,فَ َحّْرْز عِبَ ِادي إِ َىل الطُّوِر َويَْب َع ُ
ًَ
َ
وج َوَمأْ ُج َ
ث اهللُ يَأْ ُج َ
ِمن ُك ّْل ح َد ٍ
ب يَْن ِسلُو َن"
َ
ْ
وجو الداللة:
أنو دلا كانت قوة عيسى عليو السالم ضعيفة بالنسبة ليأجوج ومأجوج أمره اهلل أال يقاتلهم
وال جياىدىم فدل ىذا على أن القدرة شرط ,واعتربت القدرة ىنا وىى ىف جهاد الدفع ففى
جهاد الطلب من باب أوىل.
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قال ابن جزي فى األحكام الشرعية (٘)ٔٙ
"وإن علم ادلسلمون أهنم مقتولون فاإلنصراف أوىل ,وقال أبو ادلعاىل ال خالؼ في ذلك".
السيل الجرار المتدفق على حدايق األزىار (ٔ:)ٜ٘ٓ/
"وأما إذا علموا بالقرائن القوية أن الكفار غالبون ذلم مستظهرون عليهم فعليهم أن
يتنكبواعن قتاذلم ويستكثروا من آّاىدين ويستصرخوا أىل اإلسالم وقد استدل على ذلك
َّهلُ َك ِة ﱠ [البقرة ,]495 :وىي تقتضي ذلك بعموم لفظها
بقولو عزوجل :ﱡ َوال تُػ ْل ُقوا بِأَيْ ِدي ُك ْم إِلَى التػ ْ
وإن كان السبب خاصا فإن سبب نزوذلا أن األنصار دلا قاموا على زرائعهم وإصالح أمواذلم
وتركوا اجلهاد أنزل اهلل يف شأهنم ىذه اآلية كما أخرجو أبو داود "ٕٕٔ٘" ,والنسائي والَتمذي
"ٕ ,"ٕٜٚوصححو واحلاكم أيضا وقد تقرر يف األصول أن اإلعتبار بعموم اللفظ ال خبصوص
السبب ومعلوم أن من أقدم وىو يرى أنو مقتول أو مأسور أو مغلوب فقد ألقى بيده إىل
التهلكة".
يقول العالمة ابن العثيمين فى الشرح الممتع على زاد المستقنع (:)ٚ/ٛ
"ال بد فيو من شرط ,وىو أن يكون عند ادلسلمني قدرة وقوة يستطيعون ّٔا القتال ,فإن مل
يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم يف القتال إلقاء بأنفسهم إىل التهلكة ,وذلذا مل يوجب اهلل
سبحانو وتعاىل على ادلسلمني القتال وىم يف مكة؛ ألهنم عاجزون ضعفاء ,فلما ىاجروا إىل
كونوا الدولة اإلسالمية وصار ذلم شوكة أُمروا بالقتال ,وعلى ىذا فال بد من ىذا
ادلدينة و ّ
الشرط ,وإال سقط عنهم كسائر الواجبات؛ ألن مجيع الواجبات يشَتط فيها القدرة ,لقولو
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استَطَ ْعتُ ْم ﱠ [التغابن , ]46 :وقولو :ﱡالَ يُ َكلِّ ُ َّ
سا إِالَّ ُو ْس َع َها
تعاىل :ﱡفَاتَّػ ُقوا اللَّوَ َما ْ
ف اللوُ نَػ ْف ً

ﱠ [البقرة:

]686

وقال رحمو اهلل يف لقاء اخلميس الثالث والثالثني ِيف شهر صفرٔٗٔٗ /ى  .راداً على سؤال
ىل يجب القتال أو يجوز مع عدم اإلعداد لو ؟
ال جيب وال جيوز وضلن غري مستعدين لو ,واهلل َمل يفرض على نبيو وىو ِيف مكة أن يقاتل
ادلشركني ,وأن اهلل أذن لنبيو ِيف صلح احلديبية أن يعاىد ادلشركني ذلك العهد الذي إذا تاله
اإلنسان ظن أن فيو خذالنًا للمسلمني.
حَّت قال عمر ابن اخلطاب :يا رسول اهلل
كثري منكم يعرف كيف كان صلح احلديبية َّ
ألسنا على احلق وعدونا على الباطل؟ .قال :بلى .قال :فلم نعطي الدنية ِيف ديننا؟ .فظن أن
ىذا خذالن ,ولكن الرسول  ما ِيف شك أنو أفقو من عمر ,وأن اهلل تعاىل أذن لو ِيف ذلك
وقال :إنِّي رسول اهلل ولست عاصيو وىو ناصري … وإن كان ظاىر الصلح خذالنًا
للمسلمين ,وىذا يدلنا يا إخواني على مسألة مهمة وىو قوة ثقة المؤمن بربو ..
حَّت تكون كلمة اهلل ىي العليا ويكون الدين كلو هلل,
المهم :أنو جيب على ادلسلمني اجلهاد َّ
حَّت ولو جهاد مدافعة وجهاد
لكن اآلن ليس بأيدي ادلسلمني ما يستطيعون بو جهاد الكفار َّ
حَّت يأيت اهلل بأمة واعية تستعد ْإميانيِّا ونفسيِّاُُ ,ثَّ عسكريِّا,
ادلهامجة ما ِيف شك اآلن غري شلكن َّ
أما ضلن على ىذا الوضع فال ُميكن أن صلاىد(ٔ) .اى .

( )4لقاء الخميس الثالث والثالثين فِي شهر صفر4444 /هـ.
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المرام من كتاب الجهاد الشريط األول
وقال أيضاً رحمو اهلل في شرحو على بلوغ ُ
"وذلذا لو قال قائل لنا :اآلن دلاذا ال ضلارب أمريكا وروسيا وفرنسا واصللَتا؟ دلاذا؟
لعدم القدرة ,األسلحة اليت قد ذىب عصرىا معهم ىي اليت يف أيدينا ,وىي عند أسلحتهم
مبنزلة سكاكني ادلوقد عند الصواريخ ,ما تفيد شيئاً ,فكيف ميكن أن نقاتل ىؤالء؟
ولهذا أقول :من احلمق أن يقول قائل:إنو جيب علينا أن نقاتل أمريكا وفرنسا واصللَتا وروسيا
كيف نقاتل ,ىذا تأباه حكمة اهلل عزوجل ويأباه شرعو لكن الواجب علينا أن نفعل ما أمر اهلل
بو ﱡوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ﱠ ]األنفال  [66ىذا الوجب علينا أن نعد ذلم ما استطعنا من
قوة وأىم قوة نعدىا ىو اإلميان والتقوى"
عادعا :إرٌ وني األيش.

برىان ذلك:
ﱳﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱒﱓﱔ ﱕﱖﱗﱘﱙﱛﱜ ﱝﱞﱟ
ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱲ النورٕٙ :

قال الطبري فى تفسيره " 47واألمر اجلامع ىو الذى جيمع لو كاجلهاد ىف سبيل اهلل"
وفي شرح صحيح البخارى البن بطال (٘:)ٖٔ٘/
"قال ادلهلب :ىذه اآلية أصل ىف أن ال يربح أحد عن السلطان إذا مجع الناس ألمر من
عدوا إال بإذنو؛ ألن اهلل تعاىل قال" :فإذا
أمور ادلسلمني ُيتاج فيو إىل اجتماعهم أو جهادىم ً
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استأذنوك لبعض شأهنم فائذن دلن شئت منهم "فعلم أن اإلمام ينظر ىف أمر الذى استأذنو ,فإن
رأى أن يأذن لو أذن ,وإن مل ير ذلك مل يأذن لو؛ ألنو لو أبيح للناس تركو  -صلى اهلل عليو
وسلم -واالنصراف عنو لدخل اخلرم وانفض اجلمع وجيد العدو غرة ,فيثبون عليها وينتهزون
الفرصة ىف ادلسلمني".
صحيح مسلم (ٖ:)ٔٗٚٔ/
ال« :إَِّمنَا ِْ
ام ُجنَّةٌ ,يُػ َقاتَ ُل
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ,قَ َ
اإل َم ُ
ٖٗ َ )ٔٛٗٔ( -ع ْن أَِِب ُىَريْ َرَةَ ,ع ِن النِ ّْ
َِّب َ
ِمن ورايِِو ,وي تَّ َقى بِِو ,فَِإ ْن أَمر بِت ْقوى اهللِ عَّز وج َّل وع َد َلَ ,كا َن لَو بِ َذلِك أَجر ,وإِ ْن يأْمر بِغَ ِريهِ
َ ََ ََ
ُ َ ْ ٌ َ َ ُْ ْ
ْ َ َ َُ
ََ َ َ
َكا َن َعلَْي ِو ِمْنوُ»
صحيح البخاري (ٗ:)٘ٓ/
ِ ِ
اع ِِّنَ ,وَم ْن
صى اللَّوََ ,وَم ْن يُط ِع األَم َري فَ َق ْد أَطَ َ
اع ِِّن فَ َق ْد أَطَ َ
« َم ْن أَطَ َ
ص ِاين فَ َق ْد َع َ
اع اللَّوََ ,وَم ْن َع َ
يع ِ ِ
ص ِاينَ ,وإَِّمنَا ا ِإل َم ُام ُجنَّةٌ يُػ َقاتَ ُل ِم ْن َوَرايِِو َويُتَّ َقى بِِو ,فَِإ ْن أ ََمَر بِتَ ْق َوى اللَّ ِو
َْ
ص األَم َري فَ َق ْد َع َ
ِ
ال بِغَ ِْريهِ فَِإ َّن َعلَْي ِو ِمْنوُ»
َجًرا َوإِ ْن قَ َ
َو َع َد َل ,فَِإ َّن لَوُ بِ َذل َ
كأْ
قال ابن حجر فتح الباري (:)ٔٔٙ/ٙ
ِ
ِ
ِ
ِِ
" َوقَ ْولُوُ إَِّمنَا ِْ
ف أَذَى
ني َويَ ُك ُّ
اإل َم ُام ُجنَّةٌ بِ َ
َي ُسْت َرةٌ ألَنَّوُ ميَْنَ ُع الْ َع ُد َّو م ْن أَذَى الْ ُم ْسلم َ
ض ّْم ا ْجلي ِم أ ْ
بع ِ
اد بِ ِْ
ض ِه ْم َع ْن بَ ْع ٍ
اإل َم ِام ُك ُّل قَايِ ٍم بِأ ُُموِر الن ِ
َّاس".
ض َوال ُْم َر ُ
َْ
قلت :فهذا نص يف ادلسألة.
وإليك أقوال أىل العلم فى ذلك:
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مسايل اإلمام أحمد رواية ابنو عبد اهلل (ٔ:)ٕ٘ٛ/
ِ
ِ
ِ
خيرجوا
َ - ٜ٘ٛمسعت أِب يَ ُقول إذا أذن ا ِإل َمام الْ َق ْوم يَأْتيهم النفري فَ َال بَأْس أَن ُ
ِ
رجوا بِغَْري آذان ا ِإل َمام
قلت ألِب فَإن َخ ُ
كنهم أَن يستأذنوا ا ِإل َمام
قَ َ
ال َال إَِّال أَن يَأْ َذن ا ِإل َمام إَِّال أَن يكون يفاجئهم أَمر من الْ َعدو َوَال ُمي ُ
فأرجو أَن يكون َذلِك دفعا من الْ ُمسلمني".

وقال في أصول السنة (ٔ:)ٖٗ/
"والغزو َماض َم َع ا ِإل َمام إِ َىل يَ ْوم الْ ِقيَ َامة الْرب والفاجر َال ْيَتك"
متن الطحاوية (ٔ:)ٚٔ/
ُويل ْاألَم ِر ِمن الْمسلِ ِمني ب ّْرِىم وفَ ِ
ِ
ِ ِ
اع ِة".
" َو ْ
اج ِرِى ْم إِ َىل قِيَ ِام َّ
الس َ
احلَ ُّج َوا ْجل َه ُ
اد َماضيَان َم َع أ ِ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ
وفي مجموع الفتاوى البن تيمية (ٖ:)ٔ٘ٛ/
ِ
َعيَ ِاد َم َع ْاألَُم َر ِاء أَبْ َر ًارا َكانُوا أ َْو فُ َّجا ًرا".
" َويََرْو َن إقَ َامةَ ْ
احلَ ّْج َوا ْجلِ َهاد َوا ْجلُ َم ِع َو ْاأل ْ
وفي الفتاوى الكبرى البن تيمية (٘:)ٔٔٚ/
ِ
ول اللَّ ِو  -صلَّى اللَّو علَي ِو وسلَّم  -وسائِِر خلَ َفائِِو َّ ِ ِ
ت سنَّةُ رس ِ
ين َوَم ْن
ُ َْ ََ َ ََ ُ
َ
" َوذلََذا َكانَ ْ ُ َ ُ
الراشد َ
ك سبِيلَهم ِمن وَالةِ ْاألُموِر ِ -يف الدَّولَِة ْاألُم ِويَِّة والْعبَّ ِ
َن ِْ
اسيَّ ِة  -أ َّ
اإل َم َام يَ ُكو ُن َإم ًاما ِيف َى َذيْ ِن
ْ َ َ َ
ُ
َسلَ َ َ ُ ْ ْ ُ
ني َِ
َصلَ ْ ِ
الص َالةَِ ,وا ْجلِ َه ِاد.
مج ًيعاَّ :
ْاأل ْ

26

َّ ِ
ِ ِ
الص َالةِ ي ؤُّمهم ِيف ِْ ِ
الص َالةِ و ِ
لس َف ِر"
اح ٌد ِيف الْ ُم َق ِام َوا َّ
اجل َهادَ ,وأ َْمُر ا ْجل َهاد َو َّ َ
فَاَلذي يَ ُؤُّم ُه ْم ِيف َّ َ ُ ُ ْ
وقال أيضاً فى منهاج السنة النبوية (:)ٔٔٛ/ٙ
"و ِْ
وم بِِو إَِّال ُوَالةُ ْاأل ُُموِر"
اجل َه ُ
اد َال يَ ُق ُ
َ
وفي المغني البن قدامة (:)ٕٕٓ/ٜ
ِ
الر ِعيَّةَ طَاعتو فِ
اإلم ِام واجتِه ِادهِ
اجلِه ِ
ِ
ٌ
ك".
م
ز
ل
ي
و
,
ى
ل
إ
ول
ك
و
م
اد
َ
ْ
ْ
ُ
َّ
يما يََراهُ ِم ْن َذل َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
َ َ ََ ُ
" َوأ َْمُر ْ َ
َ
تفسير القرطبي (٘:)ٕٚ٘/
اإلم ِام لِي ُكو َن متَج ّْسسا َذلم ,ع ِ ِ
"وَال ُختْرج َّ ِ ِِ ِ
اجوا
ُ َ ً ُْ َ ُ
ض ًدا م ْن َوَرائ ِه ْمَ ,وُرَّمبَا ْ
السَرايَا إَّال بإ ْذن ِْ َ َ
احتَ ُ
َ َُ

إِ َىل َد ْرئِِو".

وقال صاحب المحررفى الفقو (ٕ)ٔٚٓ/
"وال جيوز الغزو إال بإذن اإلمام إال أن يُفاجئهم عدو خيشى َكلَبَو باإلذن فيسقط"
قال البُهوتي فى كشاؼ القناع عن متن اإلقناع (ٖ:)ٗٔ/
اص ِدين الْمسلِ ِم ِ ِ ِ ِ
ِ
ني قِتَا ُذلُ ْم ِم ْن َغ ِْري َد ْع َوةٍ َدفْ ًعا َع ْن
ني بِالْقتَ ِال فَللْ ُم ْسلم َ
"أ ََّما إ َذا َكا َن الْ ُك َّف ُار قَ َ ُ ْ َ
ِ
ْجه ِ
ول إلَى ِْ
ف ِِبَ ِال الن ِ
اد َم ْوُك ٌ
َّاس َوِِبَ ِال
اجتِ َه ِادهِ؛ ِألَنَّوُ أ َْعَر ُ
نُ ُفوس ِه ْم َو َح ِرميِِه ْمَ .وأ َْم ُر ال ِ َ
اإل َم ِام َو ْ
ِ
ِ
الْع ُد ّْو ونِ َكايتِ ِهم؛ وقُرِِّٔم وب ع ِد ِىم.وي ْلزم َّ ِ
اىل ﱡ يَا أَيُّػ َها
ك لَِق ْولِِو تَ َع َ
يما يََراهُ ِم ْن َذل َ
الرعيَّةَ طَ َ
َ َ َ ْ َ ْ ْ َُ ْ ْ ََ َُ
اعتُ ُه ْم ف َ
َطيعوا اللَّو وأ ِ
ِ
َّ ِ
ول َوأُولِي األَ ْم ِر ِم ْن ُك ْم ﱠ [النساءَ ]59 :وقَ ْولُوُ ﱡ إِنَّ َما ال ُْم ْؤِمنُو َن
الر ُس َ
َط ُيعوا َّ
ين آ َمنُوا أ ُ َ َ
الذ َ
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َّ ِ
آمنُوا بِاللَّ ِو َوَر ُسولِ ِو َوإِذَا َكانُوا َم َعوُ َعلَى أ َْم ٍر َج ِام ٍع لَ ْم يَ ْذ َىبُوا َحتَّى يَ ْستَأ ِْذنُوهُﱠ".
ين َ
الذ َ

وقال أيضاً فى كشاؼ القناع عن متن اإلقناع (ٖ:)ٕٚ/
احلر ِ
وز الْغَ ْزُو َّإال بِِإ ْذ ِن ْاألَِمي ِر؛ ِألَنَّوُ أ َْعر ُ ِ
ول إلَْي ِو؛"
ب َوأ َْمُرهُ َم ْوُك ٌ
" َوَال يَ ُج ُ
ف ب َْْ
َ
وقال العالمة ابن العثيمين الشرح الممتع على زاد المستقنع (:)ٕٕ/ٛ
"ال جيوز غزو اجليش إال بإذن اإلمام مهما كان األمر؛ ألن ادلخاطب بالغزو واجلهاد ىم
والة األمور ,وليس أفراد الناس ,فأفراد الناس تبع ألىل احلل والعقد ,فال جيوز ألحد أن يغزو
دون إذن اإلمام إالّ على سبيل الدفاع ,وإذا فاجأىم عدو خيافون كلَبو فحينئذ ذلم أن يدافعوا
عن أنفسهم لتعني القتال إذاً.
وتعد على حدوده,
وإمنا مل جيز ذلك؛ ألن األمر منوط باإلمام ,فالغزو بال إذنو افتيات ٍّ
وألنو لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن اإلمام ألصبحت ادلسألة فوضى ,كل من شاء ركب
فرسو وغزا ,وألنو لو مكن الناس من ذلك حلصلت مفاسد عظيمة ,فقد تتجهز طائفة من
الناس على أهنم يريدون العدو ,وىم يريدون اخلروج على اإلمام ,أو يريدون البغي على طائفة
من الناس ,كما قال اهلل تعاىل:

ان ِمن الْم ْؤِمنِين اقْػتتػلُوا فَأ ِ
حوا بَػ ْيػنَػ ُه َما ﱠ
ﱡ َوإِ ْن طَايَِفتَ ِ َ ُ َ ََ
ْ
َصل ُ

[الحجرات , ]9:فلهذه األمور الثالثة ولغريىا أيضاً ال جيوز الغزو إال بإذن اإلمام".
وقال العالمة صالح الفوازان فى الجهاد وضوابطو الشرعية (صٕٖ)
"والذى يأمر بالقتال وينظم القتال إمام ادلسلمني من صالحيات اإلمام إقامة الجهاد
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وتنظيم اجليوش وتنظيم السرايا يقودىا بنفسو أو يؤمر عليها من يقودىا ,فاجلهاد من صالحيات
اإلمام ,وال جيوز للمسلمني أن يقاتلوا بدون إذن اإلمام إال ىف حالة واحدة إذا داىم عدو
خيشون َكلَبو فإهنم يدفعون بالقتال وال ُيتاج إلذن اإلمام ألن ىذا دفع خطر ...ال جيوز التفرق
بالرأى واالختالف ال سيما ىف امور اجلهاد فإهنم إذا اجتمعوا مع إمامهم وحتت قيادتو صار
ذلك أقوى ذلم وأىيب لعدوىم ....أما إذا تفرقوا واختلفوا وكل يرى نفسو أنو صاحب
الصالحية وال خيضع إلمام فهنا حتل الكارثة بادلسلمني".
فتوى اللجنة الدايمة :)ٕٔ/ٕٔ( 4 -
اجلهاد إلعالء كلمة اهلل ,ومحاية دين اإلسالم ,والتمكني من إبالغو ونشره ,وحفظ حرماتو
فريضة على من دتكن من ذلك وقدر عليو ,ولكنو ال بد لو من بعث اجليوش ,وتنظيمها؛ خوفا
من الفوضى ,وحدوث ما ال حتمد عقباه؛ ولذلك كان بدؤه ,والدخول فيو من شأن ولي أمر
المسلمين ,فعلى العلماء أن يستنهضوه لذلك ,فإذا ما بدأ واستنفر ادلسلمني ,فعلى من قدر
عليو أن يستجيب للداعي إليو ,سللصا وجهو هلل ,راجيا نصرة احلق ,ومحاية اإلسالم ,ومن ختلف
عن ذلك مع وجود الداعي ,وعدم العذر؛ فهو آُث .وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا زلمد
وآلو وصحبو وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضى
...
عضى
عثذ هللا تٍ قعىد  ...عثذ هللا تٍ غذياٌ

...
...
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انشئيظ
َائة سئيظ انهجُح ...
عثذ انشصاق عفيفي  ...عثذ انعضيض تٍ عثذ
هللا تٍ تاص

شبهات على ىذا الشرط
والرد عليها
الشبهة األولى
قالوا :إن اإلمام الذى يقصده أىل العلم شلن نقلت كالمهم,إمنا ىو اخلليفة األعظم جلميع بالد
ادلسلمني ,وأما حكام اليوم فال يقصده أىل العلم ال من قريب وال من بعيد.
الرد على ذلك:
فإن ىذا القول سلالف لإلمجاع وسلالف دلنهج أىل السنة واجلماعة.
قال العالمة بن الوزير فى العواصم والقواصم فى الذب عن سنة أبى القاسم ()ٔٚٗ/ٛ
"ومن مل يفرق بني حايل االختيار واالضطرار فقد ادلعقول وادلنقول"
يقول شيخ اإلسالم في مجموع الفتاوى (ٖٗ)ٔٚ٘/
ِ
ِ ِِ
ض أ َّ
ت َع ْن
" َو ُّ
َن ْاأل َُّمةَ َخَر َج ْ
السنَّةُ أَ ْن يَ ُكو َن ل ْل ُم ْسلم َ
ني َإم ٌام َواح ٌد َوالْبَاقُو َن نُ َّوابُوُ فَِإ َذا فُِر َ
ِ
ِ ِ
ِ ٍِ
َذلِ َ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ب َعلَى
ني أ َْو َغ ِْري َذل َ
ك ل َم ْعصيَة م ْن بَ ْعض َها َو َع ْج ٍز م ْن الْبَاق َ
ك فَ َكا َن َذلَا ع َّدةُ أَئ َّمة  :لَ َكا َن َجي ُ
ُكل إم ٍام أَ ْن ي ِ
ود َويَستَ ْوِ
وق"
د
حل
ا
يم
ق
يف ْ
ْ
احلُُق َ
ُ
َ
ُ
ّْ َ
ُ َ
ْ َ
 -4يقول اإلمام الشاطبي "االعتصام (ٖ")ٗٙ/
" أن ُيىي بن ُيىي قيل لو  :البيعة مكروىة ؟ قال ال  :قيل لو فإن كانوا أئمة جور ؟ فقال
قد بايع بن عمر لعبد ادللك بن مرون وبالسيف أخذ ادللك "
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-6

روى البيهقى في مناقب الشافعى " (ٔ )ٗٗٛ/عن حرملة قال :
"مسعت الشافعى يقول كل من غلب على اخلالفة بالسيف حَّت يصري خليفة وجيمع الناس

عليو فهو خليفة"
 -3قال ابن حجر في الفتح (ٖٔ)ٚ/
"وقد أمجع الفقهاء على جوب طاعة السلطان ادلتغلب واجلهاد معو وأن طاعتو خري من
اخلروج عليو دلا ىف ذلك من حقن الدماء وتسكني الدَهاء"
 -4يقول االمام "محمد بن عبد الوىاب " الدرر السنية فى األجوبة النجدية ()ٕٖٜ/ٚ
"األئمة رلمعون من كل مذىب على أن من تغلب على بلد أو بلدن لو حكم اإلمام ىف
مجيع األشياء,ولوال ىذا ما استقامت الدنيا ألن الناس من زمن طويل قبل اإلمام أمحد إىل يومنا
ىذا ما اجتمعوا على إمام واحد وال يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من األحكام ال
يصح إال باإلمام األعظم"
 -5وعن أِب ىريرة رضي اهلل عنو عن النِب صلى اهلل عليو وآلو وسلم قال" :من خرج عن
الطاعة وفارؽ الجماعة ومات فميتتو ميتة جاىلية" أخرجو مسلم (ٖ)ٔٗٙٚ/
الصنعاني في شرحو لسبل السالم (ٖ )ٜٜٗ/معلقاً على الحديث:
 -6قال العالمة
ُ
"قولو عن الطاعة أي طاعة اخلليفة الذي وقع االجتماع عليو وكأن ادلراد خليفة أي قطر من
األقطار إذ مل جيمع الناس على خليفة يف مجيع البالد اإلسالمية من أثناء الدولة العباسية بل
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استقل أىل كل إقليم بقائم بأمورىم إذ لو محل احلديث على خليفة اجتمع عليو أىل اإلسالم
لقلت فائدتو"
 -7يقول العالمة عبد اللطيف بن عبد لرحمن بن حسن آل شيخ "مجموعة الرسايل
والمسايل النجدية (ٖ")ٔٙٛ/
"وأىل العلم متفقون على طاعة من تغلب عليهم ىف ادلعروف يرون نفوذ أحكامو وصحة
إمامتو ال خيتلف ىف ذلك اثنان ويرون ادلنع من اخلروج عليهم بالسيف وتفريق األمة وإن كان
األئمة فسقة "
 -8قال الغزالي "إحياء علوم الدين (ٕ")ٕٖٖ/
"لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدى لإلمامة بأن يغلب عليها جهل باألحكام فاسق
وكان ىف صرفو عنها فتنة ال تطاق حكمنا بانعقاد إمامتو ألنا بني أن ضلرك فتنة االستبدال فما
يلقى ادلسلمون فيو _ يعىن ىف ىذا االستبدال – من الضرر يزيد على ما يفوِتم من نقصان
ىذه الشروط الَّت أثبتت دلزية ادلصلحة فال يهدم أصل ادلصلحة شغفاً مبزاياىا كالذى يبىن قصرا
ويهدم مصراً وبني أن ضلكم خبلو البالد عن اإلمام وبفساد األفضية وذلك زلال وضلن نقضى
بنفوذ قضاء أىل البغى ىف بالدىم دلسيس حاجتهم فكيف ال نقضى بصحة اإلمامة عند
احلاجة والضرورة "
 -9قال االمام محمد بن عبد الوىاب "الدرر السنية فى األجوبة النجدية (")439/7
"األئمة رلمعون من كل مذىب على أن من تغلب على بلد أو بلدان لو حكم االمام ىف
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مجيع األشياء ولوال ىذا ما استقامت الدنيا ألن الناس من زمن طويل قبل اإلمام أمحد إىل يومنا
ىذا ما اجتمعوا على إمام واحد وال يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من األحكام ال
يصح إال باإلمام األعظم "
 -46يقول العالمة الشوكاني في "السيل الجرار (ٗ")ٕ٘ٔ/
"وال يصح إمامان وأما بعد انتشار االسالم واتساع رقعتو وتباعد أطرافو فمعلوم أنو قد صار
ىف كل قطر أوأقطار الوالية إىل إمام أوسلطان وىف القطر اآلخر كذلك وال ينعقد لبعضهم أمر
وال هنى ىف قطر اآلخر وأقطاره الَّت رجعت إىل واليتو فال بأس بتعدد األئمةوالسالطني ......
ُث قال فاعرف ىذا فإنو ادلناسب للقواعد الشرعية وادلطابق دلا تدل عليو األدلة ودع عنك ما
يقال ىف سلالفتو فإن الفرق بني ما كانت الوالية اإلسالمية ىف أول االسالم وما ىى عليو اآلن
أوضح من مشس النهار ,ومن أنكر ىذا فهو مبهت ال يستحق أن خياطب باحلجة ألنو ال
يعقلها "
قلت :وكأن الشوكاىن يرد على الذين يقولون "بشغور الزمان عن اإلمام" وال حول وال قوة إال
باهلل
 -44يقول ابن قدامة في المغني)٘/ٜ( :
"ولو خرج رجل على اإلمام فقهره وغلب الناس بسيفو حَّت أقروا لو وأذعنوا بطاعتو وتابعوه
صار إماماً ُيرم قتالو واخلروج عليو فإن عبد ادللك بن مروان خرج على الزبري فقتلو واستوىل على
البالد وأىلها حَّت بايعوه طوعاً وكرىا فصار إماماً ُيرم اخلروج عليو وذلك دلا ىف اخلروج عليو من
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شق عصا ادلسلمني وإراقة دمائهم وذىاب أمواذلم "
 -46يقول العالمة عبد الرازؽ عفيفى فى كتابو "الخالفة"
"تثبت اخلالفة أحياناً بالنص من النىب صلى اهلل عليو وسلم أو من اخلليفة السابق على من
يلى األمر من بعده والية العهد وتثبت أحياناً بالبيعة أى ببيعة ذوى الشأن والرأى ىف األمة
وتثبت أحياناً بالغلبة والقهر "
 -43الشرح الممتع على زاد المستقنع (:)ٜ/ٛ
عاماً للمسلمني؛
"«اإلمام» ىو ويل األمر األعلى يف الدولة ,وال يشَتط أن يكون إماماً ّ
ألن اإلمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة ,والنِب صلّى اهلل عليو وسلّم قال« :امسعوا
تأمر عليكم عبد حبشي»  ,فإذا تأمر إنسان على ٍ
جهة ما ,صار مبنزلة اإلمام
وأطيعوا ولو َّ
العام ,وصار قولو نافذاً ,وأمره مطاعاً ,ومن عهد أمري ادلؤمنني عثمان بن عفان رضي اهلل عنو
واألمة اإلسالمية بدأت تتفرق ,فابن الزبري يف احلجاز ,وبنو مروان يف الشام ,وادلختار بن عبيد
وغريه يف العراق ,فتفرقت األمة ,وما زال أئمة اإلسالم يدينون بالوالء والطاعة دلن تأمر على
ناحيتهم ,وإن مل تكن لو اخلالفة العامة؛ وبهذا نعرؼ ضالل ناشئة نشأت تقول :إنو ال إمام
للمسلمني اليوم ,فال بيعة ألحد!! نسأل اهلل العافية وال أدري أيريد ىؤالء أن تكون األمور
فوضى ليس للناس قائد يقودىم؟! أم يريدون أن يقال :كل إنسان أمري نفسو؟!
ىؤالء إذا ماتوا من غري بيعة فإهنم ميوتون ميتة جاىلية والعياذ باهلل ؛ ألن عمل ادلسلمني
منذ أزمنة متطاولة على أن من استوىل على ناحية من النواحي ,وصار لو الكلمة العليا فيها,
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فهو إمام فيها ,وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السالم وقال :إن ىذا ال ميكن
اآلن حتقيقو ,وىذا ىو الواقع اآلن ,فالبالد اليت يف ناحية واحدة َتدىم جيعلون انتخابات
وُيصل صراع على السلطة ورشاوى وبيع للذمم إىل غري ذلك ,فإذا كان أىل البلد الواحد ال
يستطيعون أن يولوا عليهم واحداً إال مبثل ىذه االنتخابات ادلزيفة فكيف بادلسلمني عموماً؟!!
ىذا ال ميكن ".أ.ه كالمو رحمو اهلل.
 -44سئل العالمة الفوزان "مفهوم البيعة (س ٓٔ)"
السايل :ضلن نعيش ىف مجهوريات سلتلفة وغري عربية ومعظم الناس ىناك مسلمون السؤال :
ىل يعترب رئيس اجلمهورية وىل أمر ادلسلمني ؟
ج :ىذا ويل أمر على بلده وأنتم حتت واليتو فال جيوز اخلروج على احلكام وإن ظلموا عن طريق
المظاىرات واإلغتياالت والتفجريات واالنقالبات واالعتصامات دلا ىف ذلك من فتنة كبرية من
سفك للدماء وترويع لألبرياء وىتك احلرمات وقال تعاىل :ﱡوال تعتدوا إن اهلل ال يحب
المعتدين

ﱠ ]البقرة [496

وسئل العالمة الفوازان فى الجهاد وضوابطو الشرعية (ص )ٗٚ
ُ
السؤال :يف ىذه األيام ىناك من يفَّت الناس بوجوب اجلهاد ويقول ال يشَتط للجهاد إذن
اإلمام وال راية فما رأي فضيلتكم ىف ىذا الكالم؟
فأجاب فضيلتو قائالً :ىذا رأي الخوارج أما أىل السنة فيقولون البد من راية والبد من
إمام ىذا منهج ادلسلمني من عهد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم فالذى يفَّت أنو ال إمام وال
راية وكل يتبع ىواه ىذا رأى الخوارج".
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وىذا رد من الشيخ محمود ابن الشيخ العالمة عبد الرزاؽ عفيفي على الشيخ

ياسر برىامي يف قولو أنو متبع للعالمة عبد الرزاق عفيفي يف مسألة احلاكمية وأنو
ال بيعة حلاكم إال خلليفة ادلسلمني األعظم ,وىو غري موجود.
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرد على جزء من حوار أجراه صوت السلف ىف اجلزء الثاين مع الشيخ ياسر برىامي يف
مسألة الحاكمية
يقول الشيخ محمود :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
وبعد
يذكر صوت السلف يف موقعو اجلزء الثاين من حوار أجراه مع الشيخ ياسر برىامي ادلشرف على
ادلوقع ما نصو:
"أن الدعوة استفادت من موقف الشيخ عبد الرزاق عفيفي يف مسألة احلاكمية ُث يذكر ىف
كالمو من الناحية الشرعية عن شرح حديث النِب صلى اهلل عليو وسلم " من مات وليس ىف
رقبتو بيعة مات ميتة جاىلية " ما نصو:
الناس ميكن أن يقال ذلم اهنم إذا عجزوا عن شئ سقط الواجب ,اجلواب الذي ينبغي أن
جياب بو أنو إذا عجزوا عن ادلعىن الشرعي فال يكلف اهلل نفسا إال وسعها ,وىذه ىي
احلقيقة,دلاذا؟ يعِّن ما موقفنا من األمر ؟ ىذه البيعة بيعة ألمري ادلؤمنني ,ىذا خليفة ,ىذا الذي
ينطبق على احلديث من مات وليس ىف رقبتو بيعة مات ميتة جاىلية ,فهذه بيعة ,فهذا الخليفة
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غير موجود ,ال يوجد خليفة للمسلمين اآلن ,فماذا صليب ربنا عن ىذا ادلعىن؟ ىل منوت ميتة
جاىلية؟ نقول :ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها ,ضلن ندين هلل عز وجل بأنو عندما يوجد خليفة
سوف نبايعه ) انتهى النقل.
أقول -الكالم للشيخ محمود  -ىذا غري صحيح فلم تستفد دعوتو أو دعوة أمثالو من
رأي والدي الشيخ عبد الرزاق عفيفي رمحو اهلل ىف مسألة احلاكمية .
ألن والدي الشيخ عبد الرزاق عفيفي رمحو اهلل يعرف أنو ال يوجد خليفة ولكن يعترؼ
بوجود حكام ويقدم البيعة للحاكم وقد قدمها ومعو مجيع ىيئة كبار العلماء والقضاة وادلشايخ
ىف ادلملكة العربية السعودية للملك فهد بن عبد العزيز رمحو اهلل :على مرئى ومسمع كثري من
األمة اإلسالمية :ويف فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء برئاسة الشيخ /عبد العزيز
بن عبد اهلل بن باز ,وعضوية نائبو ىف اإلفتاء والدي الشيخ /عبد الرزاق عفيفي رمحها اهلل ( وىو
كاتب أصل الفتوى خبط يده ) ,والشيخ عبد اهلل بن غديان  ,والشيخ عبد اهلل بن حسن بن
قعود رمحو اهلل ,برقم ٗ ٔٙٚيف ٖٜٔٚ/ٔٓ/ٚى  .وشلا ورد ىف ىذه الفتوى ( ال جيوز أن يتفرق
ادلسلمون يف دينهم شيعا وأحزابا فإن ىذا التفرق شلا هنى اهلل عنو وذم من أحدثو أو تابع أىلو ,
صمواْ ِِبب ِل اللّ ِو َِ
ِ
مجيعاً َوالَ تَ َفَّرقُواْ "\ ....إىل
وتوعد فاعليو بالعذاب العظيم قال اهلل تعاىل ( َو ْاعتَ ُ َْ

ِ
قولو \" والَ تَ ُكونُواْ َكالَّ ِ
ِ
اب
ذ
ات َوأ ُْولَئِ َ
ين تَ َفَّرقُواْ َو ْ
اءى ُم الْبَ يّْ نَ ُ
اختَ لَ ُفواْ من بَ ْعد َما َج ُ
ك َذلُ ْم َع َذ ٌ
َ
َ
ِ
ظيم) ]آل عمران ]ٖٔٓ,ٔٓ٘ :
َع ٌ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ت ِمْن ُه ْم ِيف َش ْي ٍء \"
ين فَ َّرقُواْ دينَ ُه ْم َوَكانُواْ شيَعاً لَّ ْس َ
وقال تعاىل \"إ َّن الذ َ
أما إن كان ويل أمر ادلسلمني ىو الذي نظمهم ووزع بينهم أعمال احلياة الدينية والدنيوية فهذا
[األنعام [ٜٔ٘ :
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مشروع ) انتهى النقل :وىذا يبني  -الكالم للشيخ محمود  -وجود ويل أمر للمسلمني ىف
بالدىم ,الذي ينفيو الشيخ ياسر برىامي يف قولو ( ىذا اخلليفة غري موجود ,ال يوجد خليفة
للمسلمني اآلن) وادلطلوب التصحيح واالستفادة من علم وموقف والدي الشيخ عبد الرزاق
عفيفي رمحو اهلل ىف مسألة احلاكمية كما ذكرت.
أسال اهلل لو ويل ولكم ولكافة ادلسلمني وجلميع موتانا وموتاكم وموتى ادلسلمني األجر والثواب
ونرجوا نشرىا ألجل النفع ولكم األجر
أخوكم في اهلل

محمود عبد الرزاؽ عفيفي

afifyy@yahoo.com
mafifyy@yahoo.com

)(http://www.afifyy.com/
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الشبهة الثانية
قالوا اليشَتط إذن األمري

ﭧﭨ ﱳ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲤ ﲥ

ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﱲ النساءٛٗ :

فالواجب أن نقاتل وحدنا وال يشَتط إذن اإلمام.
الرد على ذلك:
فقد انتدب للرد العالمة ابن العثيمين في السياسة الشرعية (صٔٗ)
قال رمحو اهلل" :إن اهلل خياطب اإلمام إمام األمة ,ال أنو خياطب كل واحد وذلذا قال
ﱳﲤ ﲥﱲ وىذا الرجل إذا خرج بغري إذن إمام خارج عن اجلماعة وسلطئ على نفسو
خصوصاً ىف عصرنا ىذا ألنو إذا خرج رلاىداً ُث عُثر عليو وعلمت دولتو صار ىناك مشاكل
بينهما,فالواجب أن اإلنسان ال يأخذ النصوص من جانب واحد وينظر إليها بعني األعور بل
الواجب أن يأخذ النصوص من كل جانب وذلذا قال العلماء ُيرم الغزو بدون إذن اإلمام".
الشبهة الثالثة
قالوا أن أبا بصري قد كان يتعرض للقوافل الذاىبة إىل قريش وىذا جهاد ومل يستأذن النِب صلى
اهلل عليو وسلم.
الرد على ذلك:
وقد انتدب للرد على ىذه الشبهة العالمة الفوازان فى الجهاد أنواعو وأحكامو (صٗ)ٜ
قال حفظو اهلل وسلمو من كل سؤ" أبو بصري رضى اهلل عنو ليس ىف قبضة اإلمام وال حتت
إمرتو ,بل ىو ىف قبضة الكفار وىف واليتهم ,فهو يريد أن يتخلص من قبضتهم وواليتهم ,فليس
ىو حتت والية الرسول صلى اهلل عليو وسلم ألن الرسول صلى اهلل عليو وسلم سلمو ذلم مبوجب
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العهد والصلح الذى جرى بينو وبني الكفار فليس ىو ىف بالد ادلسلمني وال حتت قبضة ويل
األمر.
الشبهة الرابعة
ﭧ ﭨ ﱳﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲖ ﲗ
ﲘ ﲙﱲ األنفالٕٚ :

وجو الداللة:
أن األية نص ىف نصرة إخواننا ادلستضعفني إذا استنصرونا وطلبوا منا النصر ومل يشَتط فيو إذن
اإلمام.
الرد على ذلك:
أوالً :إن الغرية البد وأن تضبط بالعلم الشرعي ,إذ لو كانت الغرية وحدىا خلرج الصحابة إىل
أىب بصري لينصروه وال قائل بأن الصحابة غري غيورين على إخواهنم وال شك أن قلؤّم كانت
تتقطع على إخواهنم ولكن غريِتم يضبطها العلم الشرعي وىف ىذا دليل على إذن ويل األمر.
ثانيًا:

ﭧﭨ ﱳﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﱲ

والذي يعقد ادليثاق والعهد ىو ويل األمر ,ولو كان األمر على إطالقو دلا كان قيده
ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﱲ
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بقولو :ﱳﲏ

الشرط السابع " :تمايز الصفوؼ "
دتايز الصفوف ِبيث ال يكون ادلؤمنون سلتلطني بالكفار على وجو ال ميكن جهادىم إال
بإصابة ادلسلمني أو قتلهم فإن ترك ىذا وزلاذرتو من شروط اجلهاد .
ﭧﭨ ﱳ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ

ﱣﱤﱥﱦﱧ ﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰ ﱲ
ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱲ الفتحٕ٘ :

فانظر كيف أمر اهلل رسولو بالكف عن قتال مشركي قريش وأمر بتأخريه حَّت
يتمايزادلسلمون عن الكافرين ,لتعصم دمائهم وأرواحهم.
يقول الحافظ ابن كثير فى تفسير (:)ٖٜٔ/ ٚ
ِ ِ
"وقولو عز وجل:ﱡ َولَ ْوال ِر ٌ
جال ُم ْؤِمنُو َن َونِساءٌ ُم ْؤِم ٌ
َي بَ ْ َ
ني أَظْ ُه ِرى ْم شل َّْن يَ ْكتُ ُم إِميَانَوُ
نات ﱠ أ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
وى ْم َوأَبَ ْد ُُْت
َوُخيْفيو مْن ُه ْم خي َفةً َعلَى أَنْ ُفس ِه ْم م ْن قَ ْوم ِه ْم ,لَ ُكنَّا َسلَّطْنَا ُك ْم َعلَْي ِه ْم فَ َقتَ ْلتُ ُم ُ
ضراءىم ولَ ِكن ب ني أَفْ نَائِ ِهم ِمن الْمؤِمنِني والْمؤِمنَ ِ
ات أَقْ َو ٌام َال تَ ْع ِرفُونَ ُه ْم َحالَةَ الْ َقْت ِل ,وذلذا قال
ْ َ ُْ َ َ ُْ
َخ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
تعاىل :ﱡلَ ْم تَػ ْعلَ ُم ُ
َي إِ ُْثٌ َو َغَر َامةٌ بِغَ ِْري ع ْل ٍم ليُ ْدخ َل اللَّوُ
وى ْم أَ ْن تَطَُؤ ُى ْم فَػتُصيبَ ُك ْم م ْنػ ُه ْم َم َع َّرةٌﱠ أ ْ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ص ِم ْن بَ ْ ِ
نيَ ,ولِيَ ْرِج َع َكثِريٌ ِمْن ُه ْم
ني أَظْ ُه ِرى ُم الْ ُم ْؤمن َ
َي يُ َؤ ّْخُر عُ ُقوبَتَ ُه ْم ليُ َخلّْ َ
ِيف َر ْمحَتو َم ْن يَشاءُ أ ْ
اإلس َالِمُُ ,ثَّ قال تبارك وتعاىل :لَو تَزيَّلُوا أَي لَو َدتَيَّز الْ ُك َّفار ِمن الْمؤِمنِ َّ ِ
ني أَظْ ُه ِرِى ْم
ين بَ ْ َ
ُ َ ُْ َ
ْ ْ َ
ْ َ
إِ َىل ِْ ْ
ني الذ َ
لَع َّذب نا الَّ ِذين َك َفروا ِمْن هم عذاباً أَلِ
وى ْم قَ ْت ًال َذ ِر ًيعا".
أ
ا
يم
ً
َ َْ َ ُ ُ ْ َ
َي لَ َسلَّطْنَا ُك ْم َعلَْي ِه ْم فَلَ َقتَ ْلتُ ُم ُ
ْ

مسألة :ماحكم ادلسلمني إذا تَتس ّٔم الكافرين.
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س ّٔم ىف حال خوف الضرر,
فقد حكى شيخ اإلسالم اإلمجاع على جواز قتل ادلسلمني ادلتَََت ُ
وحكى اخلالف ىف حال عدم خوف الضرر.
قال في مجموع الفتاوى (:)٘ٗٙ/ٕٛ
ِ
ِ ِ
ِِ
" َوقَ ْد اتَّ َف َق الْعُلَ َماءُ َعلَى أ َّ
ني
َسَرى الْ ُم ْسلم َ
ش الْ ُك َّفا ِر إذَا تَتَ َّر ُسوا مبَ ْن عْن َد ُى ْم م ْن أ ْ
َن َجْي َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ني
ضى َذل َ
ني الضََّرَر إ َذا َملْ يُ َقاتلُوا فَِإنَّ ُه ْم يُ َقاتَلُو َن؛ َوإِ ْن أَفْ َ
َوخ َ
ك َإىل قَ ْت ِل الْ ُم ْسلم َ
يف َعلَى الْ ُم ْسلم َ
َّ ِ
ِِ
ف علَى الْمسلِ ِمني فَِفي جوا ِز الْ ِقتَ ِال الْم ْف ِ
ضي َإىل قَ ْت ِل َى ُؤَال ِء
ين تَتَ َّر ُسوا ّٔ ْمَ .وإِ ْن َملْ ُخيَ ْ َ
ُْ َ
ُ
ال ذ َ
ََ
الْمسلِ ِمني قَوَال ِن م ْشهور ِان لِْلعلَم ِاء .وىؤَال ِء الْمسلِمو َن إذَا قُتِلُوا َكانُوا ُشه َداء وَال ي ْت رُك ِْ
اد
اجل َه ُ
ُ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َ ََُ ُ ْ ُ
َ َ َ َُ
ِ ِ
الْو ِاج ِ
ِِ
ِِ
ني يَ ُكو ُن
َج ِل َم ْن يُ ْقتَ ُل َش ِه ً
ني إذَا قَاتَلُوا الْ ُك َّف َار فَ َم ْن قُت َل م ْن الْ ُم ْسلم َ
يدا .فَِإ َّن الْ ُم ْسلم َ
ب أل ْ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلَ َح ِة ِْ
ت
اإل ْس َالِم َكا َن َش ِه ً
َش ِه ً
يداَ .وقَ ْد ثَبَ َ
َج ِل َم ْ
يدا َوَم ْن قُت َل َوُى َو ِيف الْبَاط ِن َال يَ ْستَح ُّق الْ َقْت َل أل ْ
ِيف َّ ِ
يح ْ ِ
ش ِم ْن الن ِ
َّاس
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم أَنَّوُ قَ َ
ني َع ْن النِ ّْ
ال{ :يَ ْغُزو َى َذا الْبَ ْي َ
ت َجْي ٌ
َِّب َ
الصح َ
ض إ ْذ خ ِسف ِِّٔم .فَِ
فَبَ ْي نَ َما ُى ْم بِبَ ْي َداءَ ِم ْن ْاأل َْر ِ
ال :يُْب َعثُو َن
ق
ول اللَّ ِو َوفِي ِه ْم الْ ُم ْكَرهُ .فَ َق َ
يل :يَا َر ُس َ
َ
ُ
ْ
َ
اجلي ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ِِ
ني يُْن ِزلُوُ بِالْ ُم ْكَرهِ َو َغ ِْري
ش الَّذي يَ ْغُزو الْ ُم ْسلم َ
اب الَّذي يُْن ِزلُوُ اللَّوُ بِ َْْ
َعلَى نيَّاِت ْم} فَِإ َذا َكا َن الْ َع َذ ُ
ِ
الْم ْكرهِ فَ َكيف بِالْع َذ ِ ِ
ِِ
ِ
اىل{ :قُ ْل َى ْل
ني َك َما قَ َ
ال تَ َع َ
اب الَّذي يُ َع ّْذبُ ُه ْم اللَّوُ بِو أ َْو بِأَيْدي الْ ُم ْؤمن َ
ُ َ ْ َ َ
ِ
صيب ُكم اللَّوُ بِع َذ ٍ
ني وَْضلن نَتَ ربَّ ِ
اب ِم ْن ِعْن ِدهِ أ َْو
إح َدى ْ
صو َن بِنَا َّإال ْ
َ
تََربَّ ُ
احلُ ْسنَ يَ ْ ِ َ ُ َ ُ
ص ب ُك ْم أَ ْن يُ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ك
اى ْم بِأ َْم ِر اللَّ ِو ُكنَّا ِيف ذَل َ
بِأَيْدينَا} َ .وَْضل ُن َال نَ ْعلَ ُم الْ ُم ْكَرَه َوَال نَ ْقد ُر َعلَى الت َّْميِي ِز .فَِإذَا قَتَ ْلنَ ُ
مأْجوِرين ومع ُذوِرين وَكانُوا ىم علَى نِيَّاِتِِم فَمن َكا َن م ْكرىا َال يستَ ِط ِ ِ
اع فَِإنَّوُ ُُْي َشُر َعلَى
يع اال ْمتنَ َ
َ ُ َ ََ ْ َ َ ُ ْ َ
ُ ًَ َ ْ ُ
ْ َْ
ِ
نِيَّتِ ِو ي وم الْ ِقيام ِة فَِإ َذا قُتِل ِأل ِ
ك بِأ َْعظَ َم ِم ْن قَ ْت ِل َم ْن يُ ْقتَ ُل ِم ْن َع ْس َك ِر
َج ِل قيَ ِام الدّْي ِن َملْ يَ ُك ْن َذل َ
َ ْ
َْ َ َ َ
ِِ
ني".
الْ ُم ْسلم َ
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ِ
ِِ
ِ
اختِ َال ٌ
صلَ َحةُ
ف إِ ْن َشاءَ اللَّوَُ ,و َذل َ
"قَ ْد َجيُ ُ
وز قَ ْت ُل الت ُّْر ِسَ ,وَال يَ ُكو ُن فيو ْ
ك إِ َذا َكانَت الْ َم ْ
ِ
ِ
ول إِ َىل الْ ُك َّفا ِر إَِّال بَِقْت ِل الت ُّْر ِس.
صُ
ضُروِريَّةً ُكلّْيَّةً قَطْعيَّةً .فَ َم ْع َىن َك ْوهنَا َ
َ
ضُروِريَّةً ,أَنَّ َها َال َُْي ُ
ص ُل الْ ُو ُ
اطعةٌ لِ ُك ّْل ْاأل َُّم ِة ,ح ََّّت َُي ِ
ِ
ِِ
ني,
صلَ َحةُ ُك ّْل الْ ُم ْسلم َ
ص َل م ْن قَ ْت ِل الت ُّْر ِس َم ْ
َ ُْ
َوَم ْع َىن أَنَّ َها ُكلّْيَّةٌ ,أَنَّ َها قَ َ
ِ
استَ ْولَْوا َعلَى ُك ّْل ْاأل َُّم ِةَ .وَم ْع َىن َك ْوِهنَا قَطْعِيَّةً ,أ َّ
صلَ َحةَ
َن تِلْ َ
ك الْ َم ْ
س َو ْ
فَإ ْن َملْ يُ ْف َع ْل قَتَ َل الْ ُك َّف ُار الت ُّْر َ
ِ ِِ ِ
ِِ
ِ
ح ِ
ف ِيف
اصلَةٌ ِم ْن قَ ْت ِل الت ُّْر ِس قَطْ ًعا .قَ َ
صلَ َحةُ َّٔذه الْ ُقيُود َال يَْنبَغي أَ ْن ُخيْتَ لَ َ
ال عُلَ َم ُاؤنَاَ :وَىذه الْ َم ْ
َ
ِ
ِ
ض أ َّ
ْاعتِبَا ِرَىاِ ,أل َّ
يمةُ الَِّيت
س َم ْقتُ ٌ
َن الْ َفْر َ
ول قَطْ ًعا ,فَِإ َّما بِأَيْدي الْ َع ُد ّْو فَتَ ْح ُ
ص ُل الْ َم ْف َس َدةُ الْ َعظ َ
َن الت ُّْر َ

ِ
ِ
ِىي ِ
ِِ
ِِ
ك الْ َع ُد ُّو َويَْن ُجو الْ ُم ْسلِ ُمو َن
ني فَيَ ْهل ُ
نيَ .وإِ َّما بِأَيْدي الْ ُم ْسلم َ
است َيالءُ الْ َع ُد ّْو َعلَى ُك ّْل الْ ُم ْسلم َ
َ ْ
َمجعو َن .وَال ي تأَتَّى لِعاقِ
ولَ :ال ي ْقتل التُّرس ِيف ى ِذهِ
ِ
ٍ ِ
ٍ
َ
اب
الص
ق
ي
ن
أ
ل
َ
ُّ
ْ
ُ
َ
َ
أ ْ َ ُ َ ََ َ
ورةِ بَِو ْجو ,ألَنَّوُ يَ ْلَزُم مْنوُ َذ َى ُ
َ
َ
ُ ُ ُْ
ِ
اإلس َالِم والْمسلِ ِمني ,لَ ِكن لَ َّما َكانَ ِ ِ
ٍِ ِ
ت
صلَ َحةُ غَْي َر َخاليَة م َن الْ َم ْف َس َدة ,نَ َفَر ْ
ْ
ت َىذه الْ َم ْ
الت ُّْر ِس َو ِْ ْ َ ُ ْ َ ْ

ِ
س َم ْن َملْ ميُْعِ َن النَّظََر فِ َيها ,فإن تلك ادلفسدة بالنسبة إىل ما حصل ِمْن َها َع َد ٌم أ َْو
ف
ن
ا
ه
ن
م
ْ
َ
ْ
َ
ُ
َكالْ َع َدِم".

والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
كتبه

أبي حيي
سامح بن حممد بن أمحد
Abayahia.weebly.com
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