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 ضوابط

 اجلهاد عند السلف

 

 

 

 

 
 تقهى 

 

 حيـي يـأت

 ذـًـٍ أحـذ اتـًـحـٍ يـح اتـعاي
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 ةــدمــقــم

والجهاد من  اإلسالم وعلو منزلتو ورفعة درجتو ودرجة أىلو, يفال تخفى أىمية الجهاد ف

 للذا فقد ضبط أى ,والعبادات البد فيها من شرطين حسن النية وحسن االتباع ,أجل العبادات

 مستمدة من الكتاب والسنة فإن خرج السنة الجهاد بضوابط مهمة تميزوا بها عن غيرىم,

 .سبيل اهلل يعن ىذه الضوابط فقد خرج عن أن يكون جهاداً ف الجهاد

 

 انًثحث األول

 تعشيف انجهاد

 

 (ٕٔٔ/ٗ)حاشية رد المحتار  يفقد عرفو الحنفية فقالوا:ف

 وقتاذلم إن مل يقبلوا بالنفس وادلال"إىل الدين احلق  الكفار "بأنو دعوة 
 

 (ٚٓٔ/ٖ) يوالخرش  ,(ٖٙٗ/ٖ) مواىب الجليل يوعرفو المالكية فقالوا ف

 غري ذى عهد إلعالء كلمة اهلل تعاىل "  كافرا  "بأنو قتال مسلم 
 

 (:ٕٖٗ/ٔ)المقدمات الممهدات  ييقول ابن رشد ف

 "بالسيف الكفارعلى رلاىدة  اجلهاد يف سبيل اهلل إذا أطلق فال يقيم بإطالقو إال" 
 

 (ٓٛٔ/ٗ) إعانة الطالبين يف وعرفو الشافعية فقالوا

 سبيل اهلل إلعالء كلمة اهلل ودينو" يفالكفار  "بأنو قتال 
 

 (ٖٚٓ/ٖ) والمبدع ,(ٕٖ/ٖ) كشف القناع  يوعرفو الحنابلة فقالوا ف
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 خاصة خبالف ادلسلمني " الكفار"بأنو قتال  

 ,الكفار الحربيينأن اجلهاد ىو قتال  متفقة يفمئتلفة علماء أن كلمة ال نت ترىها أف

 يقتلون مسلمى اجليش يقاتلون و لتعرف ضالل اخلوارج الذين 

 :(ٗٚٗ/ٔ)خنايية أو الرد على اإلخنايي اإل يوصدؽ شيخ اإلسالم ابن تيمية إذ يقول ف

اجلهاد  "والكتاب والسنة شللوءان باألمر باجلهاد وذكر فضيلتو, لكن جيب أن يعرف

الشرعي الذي أمر اهلل بو ورسولو من اجلهاد البدعي جهاد أىل الضالل الذين جياىدون يف 

. كجهاد أىل البدع واألىواء  وىم يظنون أنهم مجاىدون في طاعة الرحمنطاعة الشيطان 

 ."كاخلوارج وضلوىم الذين جياىدون يف أىل اإلسالم
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 يانًثحث انثاَ

 ضههيششوعيح انجهاد وف

 

 دل الكتاب والسنة واإلمجاع على مشروعية اجلهاد وفضلو.
 الدليل من القرآن:

 جه ين من خن حن جن  يم ىم مم حم جم يل ىل مل خلنت   ٹ ٹ   -1

  ٕٙٔالبقرة: ٰرمت  ٰذ يي ىي مي  حي جي يه ىه مه

  ٜٓٔالبقرة:خلمت حل جل مك لك حك جك  مق حق مف خف حف جف ُّ ٹ ٹ -2 

جن ٜٖاحلج:  مت   يم ىم مم خم جم يل ىل مل خل  نت  ٹ ٹ -3

 جع مظ حط مض حض جض  مص خص حص مس نت  ٹ ٹ -4

مع ٖٙوبة: الت مت

  ٜٙٔآل عمران: ريمت ٰى ين ىن نن زن رن مم  ام يل ىل مل يك   نت  ٹ ٹ -5

 جض مص خص حص خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مثنت  ٹ ٹ -6

 جك مق حق مف خف جف  مغ جغ مع جع مظ حط خض  حض

  ٔٔٔالتوبة: حممت جم هل مل حل جل مك لك  خك

 جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين نت ٹ ٹ -7

 مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت خت حت

  ٖٔ - ٓٔالصف: جلمت مك خك حك جك مق  حق خف حف جف مغ جغ مع مظ حط

 وغير ذلك من األيات.    
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 الدليل من السنة:
 

 ٕ٘برقم:: (ٗٔ/ ٔ)صحيح البخاري  -1

ْن أُقَاِتَل النَّاَس َحَّتَّ أُِمْرُت أَ »اْبِن ُعَمَر, َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل:  َعنِ 

اَلَة, َويُ ْؤتُوا الزََّكاَة, ًدا َرُسوُل اللَِّو, َويُِقيُموا الصَّ فَِإَذا فَ َعُلوا َذِلَك  َيْشَهُدوا َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ اللَُّو, َوَأنَّ زُلَمَّ

 «َسابُ ُهْم َعَلى اللَّوِ َعَصُموا ِمِّنّْ ِدَماَءُىْم َوأَْمَواذَلُْم ِإالَّ ِِبَقّْ اإِلْساَلِم, َوحِ 
 

 :(ٓٔ/ ٖ)سنن أبي داود  -2

َجاِىُدوا اْلُمْشرِِكنَي بَِأْمَواِلُكْم »َعْن أََنٍس, َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل:  - ٕٗٓ٘
 ]حكم األلباين[ : صحيح« َوأَنْ ُفِسُكْم َوأَْلِسَنِتُكمْ 

 

 :(ٚٔ٘ٔ/  ٖ)صحيح مسلم  -3

َمْن َماَت ومََلْ »( َعْن َأِب ُىَريْ َرَة, قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: ٜٓٔٔ) - ٛ٘ٔ
ْث بِِو نَ ْفَسُو, َماَت َعَلى ُشْعَبٍة ِمْن نَِفاقٍ   «يَ ْغُز, وملَْ ُُيَدّْ

 

 :(ٗٔ/  ٗ)صحيح البخاري  -4

للَُّو َعْنُو: َسأَْلُت َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم قُ ْلُت: يَا َعْبُد اللَِّو ْبُن َمْسُعوٍد َرِضَي ا - ٕٕٛٚ
الَُة َعَلى ِميَقاِِتَا»َرُسوَل اللَِّو, َأيُّ الَعَمِل أَْفَضُل؟ قَاَل:  ؟ قَاَل: « الصَّ ُُثَّ بِرُّ », قُ ْلُت: ُُثَّ َأيّّ

؟ قَاَل: « الَواِلَدْينِ  َفَسَكتُّ َعْن َرُسوِل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو « َهاُد يف َسِبيِل اللَّوِ اجلِ », قُ ْلُت: ُُثَّ َأيّّ
 ."َوَسلََّم, َوَلِو اْستَ َزْدتُُو َلَزاَدين 

 
 

 (:ٗٔ/  ٖ)صحيح البخاري  -5
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ُهَما, قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوسَ  - ٖٗٛٔ لََّم يَ ْوَم افْ َتَتَح َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّو َعن ْ
َة:   ."اَل ِىْجَرَة, َوَلِكْن ِجَهاٌد َونِيٌَّة, َوِإَذا اْستُ ْنِفْرُُتْ, فَاْنِفُروا»َمكَّ

 

 

 :(٘ٔ/  ٗ)صحيح البخاري  -6

ُد ْبُن  - ٕ٘ٛٚ ثَ َنا زُلَمَّ ثَ َنا ََهَّاٌم, َحدَّ اُن, َحدَّ ثَ َنا ِإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر, َأْخبَ َرنَا َعفَّ ُجَحاَدَة, َحدَّ
ثَُو, قَاَل: جَ  ثَُو َأنَّ أَبَا ُىَريْ َرَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو َحدَّ اَء َرُجٌل قَاَل: َأْخبَ َرين أَبُو َحِصنٍي, َأنَّ ذَْكَواَن, َحدَّ

« اَل َأِجُدهُ »اَل: ِإىَل َرُسوِل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم, فَ َقاَل: ُدلَِِّّن َعَلى َعَمٍل يَ ْعِدُل اجِلَهاَد؟ قَ 
َجاِىُد َأْن َتْدُخَل َمْسِجَدَك فَ تَ ُقوَم َواَل تَ ْفتُ َر, َوَتُصوَم َواَل تُ ْفِطَر؟»قَاَل: 

ُ
« َىْل َتْسَتِطيُع ِإَذا َخرََج ادل

َجاِىِد لََيْسََتُّ يف ِطَولِ », قَاَل: َوَمْن َيْسَتِطيُع َذِلَك؟, قَاَل أَبُو ُىَريْ َرَة: 
ُ

ِو, فَ ُيْكَتُب لَُو ِإنَّ فَ َرَس ادل
 «َحَسَناتٍ 

 
 

 :(٘ٔ/  ٗ)صحيح البخاري  -7

ٕٚٛٙ -  , َثِِّن َعطَاُء ْبُن يَزِيَد اللَّْيِثيُّ , قَاَل: َحدَّ ثَ َنا أَبُو الَيَماِن, َأْخبَ َرنَا ُشَعْيٌب, َعِن الزُّْىرِيّْ َحدَّ
ثَُو قَ  اَل: ِقيَل: يَا َرُسوَل اللَِّو َأيُّ النَّاِس أَْفَضُل؟ فَ َقاَل َأنَّ أَبَا َسِعيٍد اخلُْدرِيَّ َرِضَي اللَُّو َعْنُو, َحدَّ

, قَاُلوا: ُُثَّ َمْن؟ «ُمْؤِمٌن جُيَاِىُد يف َسِبيِل اللَِّو بِنَ ْفِسِو َوَمالِوِ »َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: 
َعاِب يَ تَِّقي اللَّ »قَاَل:  وغريىا من األحاديث  «َو, َوَيدَُع النَّاَس ِمْن َشرّْهِ ُمْؤِمٌن يف ِشْعٍب ِمَن الشّْ

 الَّت تدل على فضل اجلهاد.
 

 (٘ٔٔ/ٔ) -السياسة الشرعية  يقال شيخ اإلسالم ف

واألمر باجلهاد, وذكر فضائلو يف الكتاب والسنة, أكثر من أن ُيصر. وذلذا كان أفضل ما "
وصوم  ج والعمرة, ومن صالة التطوع,تطوع بو اإلنسان, وكان باتفاق العلماء أفضل من احل

رأس األمر » . كما دل عليو الكتاب والسنة, حَّت قال النِب صلى اهلل عليو وسلم: التطوع
 «, وذروة سنامو اجلهاد , وعموده الصالةاإلسالم
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 نثنًثحث انثاا

 انجهاد تاتع نهًصهحح

 

 :(ٕٓٔ/ٔ)الصارم المسلول على شاتم الرسول يقول شيخ اإلسالم فى 
 

ن ادلسلمني كانوا شلنوعني قبل اذلجرة ويف أوائل اذلجرة من االبتداء بالقتال وكان قتل أ

أََلْم تَػَر ِإَلى الَِّذيَن ِقيَل َلُهْم    ُّالكفار حينئذ زلرما وىو من قتل النفس بغري حق كما قال تعاىل: 

وذلذا أول ما أنزل من القرآن فيو نزل  َّ فَػَلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتال ُّإىل قولو:  َّ ُكفُّوا أَْيِدَيُكمْ 

وىذا من العلم العام بني أىل ادلعرفة بسرية رسول اهلل  َّ ُأِذَن ِللَِّذيَن يُػَقاتَػُلون  ُّباإلباحة بقولو: 

صلى اهلل عليو وسلم ال خيفى على أحد منهم أنو صلى اهلل عليو وسلم كان قبل اذلجرة وبعيدىا 

لقتال وذلذا قال لألنصار الذين بايعوه ليلة العقبة دلا استأذنوه يف أن شلنوعا عن االبتداء بالقتل وا

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.

دا من أىل ادلدينة ومل يأمر بقتل أحد من رؤوسهم الذين كانوا جيمعوهنم ُث إنو مل يقاتل أح

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 

دل على استحبابو أو وجوبو وىو يف الوجوب أظهر دلا ذكرنا ألن اإلمساك كان إمساكو عنهم ي

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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َزُلوُكْم  ُّيقاتل من قاتلو ومن كف يده وعاىده كف عنو قال اهلل تعاىل: أن تنزل براءة  َفِإِن اْعتػَ

وكان القرآن ينسخ بعضو  َّ فَػَلْم يُػَقاتُِلوُكْم َوأَْلَقْوا ِإلَْيُكُم السََّلَم َفَما َجَعَل اللَُّو َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبيالً 

لت وبلغت األوىل منتهى العمل ّٔا وكان بعضا فإذا نزلت آية نسخت اليت قبلها وعمل باليت أنز 

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 

 و عدم إباحتو.السبب كالعهد واألنوثة ومنع قتل الكافر ادلمسك أ

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 

صلية ومبنع ختتلف فيو الشرائع وال العقول وكان دم الكافر يف أول اإلسالم معصوما بالعصمة األ

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.
 

 :(ٕٛٔ/ٔ)ارم المسلول على شاتم الرسول الص يوقال أيضاً ف
 

وكان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وأصحابو يعفون عن ادلشركني وأىل الكتاب كما "

َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن  ُّأمرىم اهلل تعاىل ويصربون على األذى قال اهلل تعاىل:   

وقال اهلل  َّرَُكوا َأذًى َكِثيرًا َوِإْن َتْصِبُروا َوتَػتػَُّقوا َفِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم األُُمورِ قَػْبِلُكْم َوِمَن الَِّذيَن َأشْ 

َودَّ َكِثيٌر ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب َلْو يَػُردُّوَنُكْم ِمْن بَػْعِد ِإيَماِنُكْم ُكفَّارًا َحَسدًا ِمْن ِعْنِد  ُّعز وجل: 
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َن َلُهُم اْلَحقُّ َفاْعُفوا َواْصَفُحوا َحتَّى يَْأِتَي اللَُّو بَِأْمرِِه ِإنَّ اللََّو َعَلى ُكلِّ أَنْػُفِسِهْم ِمْن بَػْعِد َما تَػبػَيَّ 

 .ََّشْيٍء َقِديرٌ 

وكان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يتأول يف العفو ما أمره اهلل تعاىل حَّت أذن اهلل عز 

فقتل اهلل تعاىل بو من قتل من صناديد  وجل فيهم فلما غزا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بدرا

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 

 فأسلموا اللفظ للبخاري.توجو فبايعوا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم على اإلسالم 

َلْسَت  ُّ َّ َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكينَ  ُّ: وقال علي بن أِب طلحة عن ابن عباس قولو تعاىل

ُهْم َواْصَفحْ  ُّ ََّعَلْيِهْم ِبُمَصْيِطرٍ  َفاْعُفوا َواْصَفُحوا  ُّ متَوِإْن تَػْعُفوا َوَتْصَفُحواُّ َّفَاْعُف َعنػْ

وضلو ىذا يف  َّ ُقْل ِللَِّذيَن آَمُنوا يَػْغِفُروا ِللَِّذيَن ال يَػْرُجوَن أَيَّاَم اللَّوِ ُّ ََّحتَّى يَْأِتَي اللَُّو بَِأْمرِهِ 

القرآن شلا أمر اهلل بو ادلؤمنني بالعفو والصفح عن ادلشركني فإنو نسخ ذلك كلو قولو تعاىل: 

تُػُلوا اْلُمْشرِِكيَن َحْيُث َوَجْدُتُموُىمْ ُّ ا الَِّذيَن ال يُػْؤِمُنوَن بِاللَِّو َوال َقاتُِلو  ُّوقولو تعاىل:  َّ َفاقػْ

ْوِم اآلِخرِ   فنسخ ىذا عفوه عن ادلشركني. َّ َوُىْم َصاِغُرونَ  ُّإىل قولو:  َّبِاْليػَ

وكذلك روى اإلمام أمحد وغريه عن قتادة قال: أمر اهلل نبيو أن يعفو عنهم ويصفح حَّت 

َقاتُِلوا ُّهلل بأمره وقضائو فقال تعاىل: يأيت اهلل بأمره وقضائو ُث أنزل اهلل عز وجل براءة فأتى ا

ْوِم اآلِخِر َوال ُيَحرُِّموَن َما َحرََّم اللَُّو َوَرُسولُو اآلية قال:  َّ الَِّذيَن ال يُػْؤِمُنوَن بِاللَِّو َوال بِاْليػَ
فنسخت ىذه اآلية ما كان قبلها وأمر اهلل فيها بقتال أىل الكتاب حَّت يسلموا أو يقروا باجلزية 

 ونقمة ذلم. صغارا
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وكذلك ذكر موسى بن عقبة عن الزىري أن النِب صلى اهلل عليو وسلم مل يكن يقاتل من  

َفِإِن اْعتَػَزُلوُكْم فَػَلْم يُػَقاتُِلوُكْم َوأَْلَقْوا ِإلَْيُكُم السََّلَم َفَما َجَعَل اللَُّو ُّكف عن قتالو كقولو تعاىل: 

وذلذا قال زيد بن أسلم: نسخت ىذه اآلية ما كان  اءة.إىل أن نزلت بر  َّ َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبيالً 

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 

مكة كانت كمال عز الدين فكانوا قبل بدر يسمعون يؤذيو فبدر كانت أساس عز الدين وفتح 

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 

يظو لعلمو بأنو يقتل إذا تكلم وقد كان منافق من أذاىم يف رللس خاص وال عام بل مات بغ

 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 

وذكر غري ابن إسحاق أن  .....نفسو لوقعتنا بعد واهلل فليس ّٔا يهودي إال وىو خياف على

هود حذرت وذلت وخافت من يوم قتل ابن األشرف فلما أتى اهلل بأمره الذي وعده من الي

ظهور الدين وعز ادلؤمنني أمر رسولو بالرباءة إىل ادلعاىدين وبقتال ادلشركني كافة وبقتال أىل 

 الكتاب حَّت يعطوا اجلزية عن يد وىم صاغرون.

أول األمر وكان إذ ذاك ال يؤخذ فكان ذلك عاقبة الصرب والتقوى اللذين أمرىم ّٔما يف 

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 
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 ورسولو بيده أو وصارت آية الصغار على ادلعاىدين يف حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر اهلل

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 

فيها مستضعف أو على احلق ينصرون اهلل ورسولو النصر التام فمن كان من ادلؤمنني بأرض ىو 

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.
 

 

 (ٖٔٔ) فتح الرحيم يالعالمة السعدي ف وقال
 

ىادن  صلى اهلل عليو وسلم "واجلهاد باليد والسالح يتبع ادلصلحة كما كان ىدى النِب

ووادع حيث كانت ادلصلحة,وحارب حيث كانت ادلصلحة فعلى ادلسلمني أن يسلكوا ىديو 

 ويتشاوروا ىف أمرىم ويعملوا ىف كل وقت ما يناسبو ويصلح لو." 

يقرر ادلصاحل ىم العلماء وليس اجلهال الذين أضاعوا الدين والدنيا ِبميتهم  يالذو  :قلتُ 
 اجلاىلية.

 :(ٖٜٖ/ٕٓ)مجموع الفتاوى  ييقول شيخ اإلسالم ف
 

نَِّة وََكانَ " ْيُف تَابًِعا لِْلِكَتاِب. فَِإَذا َظَهَر اْلِعْلُم بِاْلِكَتاِب َوالسُّ ْساَلِم: َأْن َيُكوَن السَّ  َوِديُن اإْلِ

ْساَلِم قَاِئًما ْيُف تَابًِعا ِلَذِلَك َكاَن أَْمُر اإْلِ  ."السَّ

 آى ادلصلحة ىف ذلك ومسى النِبُ وقد انسحب خالد بن الوليد باجليش من مؤتة دلا ر  :قلتُ 

عملو ذلك فتحا فقال ىف احلديث الصحيح"ُث أخذ الراية سيف من  صلى اهلل عليو وسلم
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 .ى حفظو لألرواح فتحافسم . عليوحتى فتح اهلل سيوف اهلل

 :قال العالمة بن العثيمين فى تفسير سورة الصافات

وخالد رضى اهلل عنو مل ينتصر على  "والتخلص من العدو يسمى نصرًا وفتحًا وغلبة ...

  ."النجاة فتحا صلى اهلل عليو وسلم الروم ومل يغلبهم ولكن صلا منهم فسمى النِبُ 
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 انًثحث انشاتع

 أقغاو انجهاد

 ينقسم الجهاد إلى قسمين :

 .وجهاد دفع ,ودعوة جهاد طلب

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

 جهاد الدفع. :يالقسم الثان
 اىد مطلوباً والعدو طالباً.وىو احلال الذى يقصد فيو آّاىد دفع العدو إذا كان آّ  

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

َفمن اْلَمْعُلوم َأن اْلُمَجاِىد قد يْقصد دفع اْلَعدو ِإذا َكاَن اْلُمَجاِىد َمْطُلوبا والعدو طَالبا "

يْقصد كال اأْلَمرْيِن واألقسام َوقد يْقصد الظفر بالعدو ابِْتَداء ِإذا َكاَن طَالبا والعدو َمْطُلوبا َوقد 

 َثاَلثَة يُؤمر اْلُمؤمن ِفيَها بِاجلَِْهادِ 

اِئل َوذِلََذا أُبِيح  َوِجَهاد الّدفع أصعب من ِجَهاد الطّلب فَِإن ِجَهاد الّدفع يشبو بَاب دفع الصَّ

 للمظلوم َأن يْدفع َعن نَفسو

َوقَاَل النَِّب صلى اهلل َعَلْيِو [ 33]اْلَحج:  َّ بِأَنػَُّهم ظلُموا يُػَقاتُلون للَّذينَ  نَ ذِ أُ  َُّكَما قَاَل هللا تََعالَى 

اِئل على  "من قتل دون َمالو فَػُهَو َشِهيد َومن قتل دون َدمو فَػُهَو َشِهيد"َوسلم  أِلَن دفع الصَّ

ال َوالنَّفس ُمَباح ورخصة فَِإن قتل ِفيِو فَ ُهوَ 
َ

اِئل على ادل فقتال ,َشِهيد الّدين ِجَهاد وقربة َودفع الصَّ

الّدفع أوسع من قتال الطّلب وأعم وجوبا َوذِلََذا يتَ َعنيَّ على كل أحد يقم وجياىد ِفيِو الَعْبد بِِإذن 
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َسّيده َوِبُدون ِإْذنو َواْلولد ِبُدوِن ِإذن أَبَ َوْيِو والغرًن بَِغرْي ِإذن َغرميو َوَىَذا كجهاد اْلُمسلمني يَ ْوم 

 أحد َواخْلَْنَدق

ََتط يف َىَذا الن َّْوع من اجلَِْهاد َأن يكون اْلَعدو ضْعفي اْلُمسلمني َفَما دون فَِإن َُّهم  َواَل يشْ 

َكانُوا يَ ْوم أحد َواخْلَْنَدق َأْضَعاف اْلُمسلمني َفَكاَن اجلَِْهاد َواِجبا َعَلْيِهم أِلَنَُّو ِحيَنِئٍذ ِجَهاد َضُرورَة 

اح ِفيِو َصاَلة اخْلَْوف ِِبَسب احْلَال يف َىَذا الن َّْوع َوىل تُ َباح يِف َودفع اَل ِجَهاد اْخِتَيار َوذِلََذا تُ بَ 

ِجَهاد الطّلب ِإذا َخاَف َفوت اْلَعدو ومل خيف كرتو ِفيِو َقواَلِن لْلُعَلَماء َها رَِوايَ َتاِن َعن اإِلَمام 

 َأمْحد

ْنَسان طَالبا مَ  ْطُلوبا أوجب من َىَذا اجلَِْهاد الَِّذي ُىَو َوَمْعُلوم َأن اجلَِْهاد الَِّذي يكون ِفيِو اإْلِ

 ِفيِو طَالب اَل َمْطُلوب والنفوس ِفيِو أَرغب من اْلَوْجَهنْيِ 

ميَان يُ َقاتل لَتكون   ا َعِظيم اإْلِ َوأما ِجَهاد الطّلب اخْلَاِلص َفاَل يرغب ِفيِو ِإالَّ أحد رجَلنْيِ ِإمَّ

ا رَاِغب يف اْلمغنم والسِب ,هلل كلمة اهلل ِىَي اْلعليا َويكون الّدين ُكلو  َوِإمَّ

فجهاد الّدفع يَ ْقِصدُه كل أحد َواَل يرغب َعنُو ِإالَّ اجلبان ادلذموم شرعا وعقال َوِجَهاد 

الطّلب اخْلَاِلص هلل يَ ْقِصدُه َساَدات اْلُمؤمِننَي َوأما اجلَِْهاد الَِّذي يكون ِفيِو طَالبا َمْطُلوبا فَ َهَذا 

ْفع وحملبة الظفريَ ْقِصدُه ِخيَ    "ار النَّاس إلعالء كلمة اهلل َودينو ويقصده أوساطهم للدَّ

 

 :(ٚٓٙ/ٔ)االختيارات الفقهية  يويقول شيخ اإلسالم ف

وَمن َعَجَز َعْن اجلَِْهاِد بَِبَدنِِو َوَقَدَر َعَلى اجلهاد مبالو وجب اجلَِْهاُد مبَالِِو َوُىَو َنصُّ َأمْحََد يِف "

 احلََْكِم َوُىَو الَِّذي َقَطَع بِِو اْلَقاِضي يف "َأْحَكاِم اْلُقْرآِن" يِف ُسورَِة بَ رَاَءٌة ِعْنَد قَ ْولِِو: ِرَوايَِة َأِب 
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َفَقُة يِف َسِبيِل اللَِّو َوَعَلى َىَذا فَ َيِجُب ]  44التوبة: [ اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقااًل{ُّ فَ َيِجُب َعَلى اْلُموِسرِيَن الن َّ

َها  َعَلى النّْ  َغاِر َوِإَذا اُْحِتيَج إلَي ْ َساِء اجلَِْهاُد يف أمواذلنَّ إْن َكاَن ِفيَها َفْضٌل وََكَذِلَك يف أَْمَواِل الصّْ

ا إذَ  َفَقاُت َوالزََّكاُة َويَ ْنَبِغي َأْن َيُكوَن زَلَلُّ الرَّْوايَ تَ نْيِ يف َواِجِب اْلِكَفايَِة فََأمَّ ُب الن َّ ا َىَجَم َكَما َتَِ

ْفِس َواحْلُْرَمِة َواِجٌب إمْجَاًعاالْ  يِن َوالن َّ َقى لِْلِخاَلِف َوْجٌو فإنَّ َدْفَع َضَررِِىْم َعْن الدّْ  "َعُدوُّ َفاَل يَ ب ْ

َ اجلَِْهاُد فَ ُقْلت: ِمْن اْلَواِجَباتِ  قَاَل أَبُو اْلَعبَّاِس: ْن َعَلْيِو َدْيٌن َولَُو َما يُوِفيو َوَقْد تَ َعنيَّ َما  ُسِئْلت َعمَّ

ْفِس َوالزَّْوَجِة والولد الفقري ْيِن َكنَ َفَقِة الن َّ ُم َعَلى َوفَاِء الدَّ ْيِن َعَلْيِو   يُ َقدَّ ُم َوفَاُء الدَّ َها َما يُ َقدَّ َوِمن ْ

ُم َعَلْيِو إالَّ إَذا ُطوِلَب بِِو َكَصَدَقِة الْ  َها َما يُ َقدَّ ارَاِت َوِمن ْ ِفْطِر فإْن َكاَن َكاْلِعَباَداِت ِمْن احلَْجّْ َواْلَكفَّ

يْ  َم َعَلى َوفَاِء الدَّ فَّ ُقدّْ َرِر َكَما إَذا َحَضَرُه اْلَعُدوُّ أَْو َحَضَر الصَّ ُ ِلَدْفِع الضَّ َفَقِة اجلَِْهاُد اْلُمتَ َعنيّْ ِن َكالن َّ

َماُم اَل يَ ْنَبِغي لَ  ْيِن أَْوىَل إْذ اإْلِ َفاٌر فَ َقَضاُء الدَّ َفاُر اْلَمِديِن َمَع ااِلْسِتْغَناِء َوأَْوىَل َوِإْن َكاَن اْسِتن ْ ُو اْسِتن ْ

ْمَنا اجلِْ  َهاَد َوِإْن َعْنُو َوِلَذِلَك قُ ْلت: َلْو َضاَق اْلَماُل َعْن إْطَعاِم ِجَياٍع َواجلَِْهاِد الَِّذي يَ َتَضرَُّر بِتَ رِْكِو َقدَّ

َناَك نَ ْقتُ ُلُهْم بِِفْعِلَنا َوُىَنا مَيُوُتوَن بِِفْعِل اللَِّو َوقُ ْلت َماَت اجْلَِياُع َكَما يف َمْسأََلِة التَّتَ رُِّس َوَأْوىَل فإنا ىُ 

: أَْيًضا: إَذا َكاَن اْلُغَرَماُء جُيَاِىُدوَن بِاْلَماِل الَِّذي َيْستَ ْوُفونَُو فَاْلَواِجُب َوفَاُؤُىْم لَِتْحِصيِل اْلَمصْ  َلَحتَ نْيِ

َمامِ  َ  اْلَوفَاِء َواجلَِْهاِد َوُنُصوُص اإْلِ ُل قَاَل اْلَقاِضي إَذا تَ َعنيَّ َأمْحََد تُ َواِفُق َما َكَتْبُتُو َوَقْد ذََكَرَىا اخلَْالَّ

فَ ْرُض اجلَِْهاِد َعَلى أَْىِل بَ َلٍد وََكاَن َعَلى َمَساَفٍة يُ ْقَصُر ِفيَها الصَّاَلُة فَمن َشْرِط ُوُجوبِِو الزَّاُد 

َقْل َعْن َأمْحََد َوُىَو َضِعيٌف فإنَّ َوالرَّاِحَلُة َكاحلَْجّْ َوَما قَالَُو  اْلَقاِضي ِمن اْلِقَياِس َعَلى احلَْجّْ ملَْ يُ ن ْ

ُر ِفيَها ُوُجوَب اجلَِْهاِد َقْد َيُكوُن ِلَدْفِع َضَرِر اْلَعُدوّْ فَ َيُكوُن َأْوَجَب ِمْن اذلِْْجرَِة ُُثَّ اذلِْْجَرُة اَل تُ ْعَتب َ 

اِمِت َعْن النَِّبّْ َصلَّى  الرَّاِحَلُة فَ بَ ْعُض اجلَِْهادِ  ِحيِح" ِمْن َحِديِث ُعَباَدَة ْبِن الصَّ أَْوىَل َوثَ َبَت يِف "الصَّ

ْمُع َوالطَّاَعُة يِف ُعْسرِِه َوُيْسرِِه َوَمْنشَ  ِطِو َوَمْكَرِىِو اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم أَنَُّو قَاَل: "َعَلى اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم السَّ
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َفاُر يف اْلُعْسِر َواْلُيْسِر َوُىَنا َنصّّ يف ُوُجوبِِو َمَع َوأَثَرِِه َعلَ  ْيِو" فََأْوَجَب الطَّاَعَة الَّيِت ِعَماُدَىا ااِلْسِتن ْ

اَلِف احلَْجّْ  ْعَساِر خِبِ  اإْلِ

ائِ  ْفِع فَ ُهَو َأَشدُّ أَنْ َواِع َدْفِع الصَّ ا ِقَتاُل الدَّ يِن َىَذا ُكلُُّو يف ِقَتاِل الطََّلِب َوأَمَّ ِل َعْن احْلُْرَمِة َوالدّْ

ميَاِن ِمنْ  نْ َيا اَل َشْيَء أَْوَجَب بَ ْعَد اإْلِ يَن َوالدُّ اِئُل الَِّذي يُ ْفِسُد الدّْ  َدْفِعِو فَ َواِجٌب إمْجَاًعا فَاْلَعُدوُّ الصَّ

ْمَكاِن َوَقْد َنصَّ َعَلى َذلِ  ُرُىْم َفاَل ُيْشتَ َرُط َلُو َشْرٌط َبْل يُْدَفُع ِِبََسِب اإْلِ َك اْلُعَلَماُء َأْصَحابُ َنا َوَغي ْ

اِئِل الظَّاملِِ اْلَكاِفِر َوبَ نْيَ طََلِبِو يِف ِباَلِدِه َواجلَِْهاُد ِمْنُو َما  ْفرِيُق بَ نْيَ َدْفِع الصَّ ُىَو بِاْلَيِد َوِمْنُو فَ َيِجُب الت َّ

ِة َواللَّْساِن َوال ْعَوِة َواحلُْجَّ َناَعِة فَ َيِجُب بَِغايَِة َما مُيِْكُنوُ َما ُىَو بِاْلَقْلِب َوالدَّ  ."رَّْأِي َوالتَّْدِبرِي َوالصّْ

 

 :(ٓٚ/ٛٔ)ابن باز مجموع فتاوى ويقول العالمة 

ادلقصود من اجلهاد: اجلهاد جهادان: جهاد طلب, وجهاد دفاع, وادلقصود منهما مجيعا "

النور, وإعالء دين اهلل يف  ىو تبليغ دين اهلل, ودعوة الناس إليو, وإخراجهم من الظلمات إىل

أرضو, وأن يكون الدين كلو هلل وحده كما قال عز وجل يف كتابو الكرًن يف سورة البقرة: 

يُن ِللَّوِ ُّ َنٌة َوَيُكوَن الدِّ  "َّ َوَقاتُِلوُىْم َحتَّى اَل َتُكوَن ِفتػْ

 الرد على من قال أن الجهاد للدفاع فقط. تنبيو:
 :(ٜٛٔ/ٖ)اوى ابن باز مجموع فتيقول العالمة 

 وقد تعلق القائلون بأن اجلهاد للدفاع فقط بآيات ثالث:"

  ََّوَقاتُِلوا ِفي َسِبيِل اللَِّو الَِّذيَن يُػَقاتُِلوَنُكْم َواَل تَػْعَتُدواُّقولو جل وعال:  األولى

واجلواب عن ذلك كما تقدم أن ىذه اآلية ليس معناىا القتال للدفاع, وإمنا معناىا القتال 
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شأنو القتال: كالرجل ادلكلف القوي, وترك من ليس شأنو القتال: كادلرأة والصِب وضلو  دلن كان

يُن ِللَّوِ َوقَاتُِلوُىْم ُّذلك, وذلذا قال بعدىا:  َنٌة َوَيُكوَن الدِّ  ََّحتَّى اَل َتُكوَن ِفتػْ

 ية السيف وانتهى األمر ِبمد اهللُث لو صح ما قالوا, فقد نسخت بآ ,فاتضح بطالن ىذا القول

اَل ِإْكَراَه ِفي ُّاليت احتج ّٔا من قال بأن اجلهاد للدفاع ىي قولو تعاىل:  واآلية الثانية

وىذه ال حجة فيها ألهنا على األصح سلصوصة بأىل الكتاب وآّوس وأشباىهم,  َّالدِّينِ 
 فإهنم ال يكرىون على الدخول يف اإلسالم إذا بذلوا اجلزية, ىذا ىو أحد القولني يف معناىا.

أهنا منسوخة بآية السيف وال حاجة للنسخ بل ىي سلصوصة بأىل الكتاب   والقول الثاني
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 

ى أئمة احلديث واألصول أنو ال يصار إىل النسخ مع إمكان اجلمع, وقد عرفت أن الراجح لد
اجلمع شلكن مبا ذكرنا. فإن أبوا اإلسالم واجلزية قوتلوا كما دلت عليو اآليات الكرميات األخرى, 

َفِإِن ُّللدفاع فقط قولو تعاىل يف سورة النساء:  واآلية الثالثة اليت تعلق ّٔا من قال أن اجلهاد

َزُلوُكْم فَػَلْم يُػَقاتُِلوُكْم َوأَْلَقْوا ِإلَْيُكُم السََّلَم َفَما َجَعَل اللَُّو َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبياًل ا قالوا: من  َّ ْعتػَ
اعتزلنا وكف عنا مل نقاتلو. وقد عرفت أن ىذا كان يف حال ضعف ادلسلمني أول ما ىاجروا إىل 

و أهنا زلمولة على أن ىذا كان يف حالة ضعف ادلدينة ُث نسخت بآية السيف وانتهى أمرىا, أ
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 

لقتال إال دلن قاتل فقط, وىذه الرسالة ال شك على شيخ اإلسالم ابن تيمية وزعم أنو ال يرى ا
 ."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.

 (ٜٜٔ/٘) فتاوى المنتقى يالفوازان ف قال العالمة
إمنا ذلك ىف حق البلد احملاصر  ,العدو بالد ادلسلمني دىم "وكون اجلهاد فرض عني إذا  

 أنفسهم ومن كان فيو من ادلسلمني"
  :الموضع الثاني

 إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان ُيرم على من حضر القتال االنصراف وتعني عليو ادلقام:
 حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج نت

مك 46-45األنفال: مت لك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
 

  ٘ٗاألنفال: حقمت مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض   نت

 اإلمام قوماً لزمهم النفري . إذا استنفر الموضع الثالث:

 زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ نت

 اك يق ىق يف ىف يث ىث  مث زث رث يت ىت مت

  ٖٛالتوبة: لكمت 

 (ٖٗٛٔ): (ٗٔ/ٖ)البخاري  صحيح يوف
 "َوِإَذا اْستُ ْنِفْرُُتْ, فَاْنِفُروا": قال صلى اهلل عليو وسلم

 :(ٜٖ/ٙ) - من فوايد الحديث -ابن حجر فتح الباريقال 
َمامُ "  "َوِفيِو ُوُجوُب تَ ْعِينِي اخْلُُروِج يف اْلَغْزِو َعَلى َمْن َعي ََّنُو اإْلِ
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 انًثحث انغادط

 ششوط وجىب انجهاد

 انعقم وانثهىغ.  :أول  

  :برىان ذلك
 :(ٓٗٔ/ٗ)سنن أبي داود 

رُِفَع اْلَقَلُم َعْن َثاَلثٍَة, َعِن اْلَمْجُنوِن » قَاَل: َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلَّمَ  -ٔٓٗٗ

صححو  «َوَعِن الصَِّبّْ َحَّتَّ َُيَْتِلمَ اْلَمْغُلوِب َعَلى َعْقِلِو َحَّتَّ يَِفيَق, َوَعِن النَّاِئِم َحَّتَّ َيْستَ ْيِقَظ, 

 األلبانُي.
 

 انزكىسج. ثاَيا :

 برىان ذلك:
 :(ٜٛٙ/ٕ)سنن ابن ماجو 

َعْن َعاِئَشَة, قَاَلْت: قُ ْلُت: يَا َرُسوَل اللَِّو َعَلى النَّْساِء ِجَهاٌد؟ قَاَل: " نَ َعْم, َعَلْيِهنَّ  - ٜٕٔٓ

 .صححو األلبانيُ  " َواْلُعْمَرةُ ِجَهاٌد, اَل ِقَتاَل ِفيِو: احلَْجُّ 

 

 انغاليح يٍ انضشس. ثانثا :

 رت يب ىب نب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ   نت  ٹ ٹ

  ٚٔالفتح: ىفمت  يث ىث نث مث  رث يت ىت نت مت زت

 

 إرٌ انىانذيٍ انًغهًيٍ إرا كاٌ انجهاد غيش يتعيٍ تاتفاق انعهًاء. ساتعا : 
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 :(ٗٗٔ/ٕ)المقتصد بداية المجتهد ونهاية قال ابن رشد المالكى فى 

ُة اْلُفَقَهاِء ُمتَِّفُقوَن َعَلى َأنَّ ِمْن َشْرِط َىِذِه اْلَفرِيَضِة ِإْذُن اأْلَبَ َوْيِن ِفيَها, ِإالَّ َأْن َتكُ " وَن َوَعامَّ

 بِِو. َعَلْيِو فَ ْرَض َعنْيٍ ِمْثَل أْن اَل َيُكوَن ُىَناِلَك َمْن يَ ُقوُم بِاْلَفْرِض ِإالَّ بِِقَياِم اجلَِْميعِ 

: ِإينّْ أُرِيُد -َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم  -َأنَّ َرُجاًل قَاَل لَِرُسوِل اللَِّو »َواأْلَْصُل يِف َىَذا َما ثَ َبَت 

 ."«اجلَِْهاَد, قَاَل: َأَحيّّ َواِلَداَك؟ قَاَل: نَ َعْم, قَاَل: َفِفيِهَما َفَجاِىدْ 

 (ٖٙٓص)رحمة األمة  يوقال الدمشقي ف

كانا مسلمني وإن من عليو  فقوا على أن من عليو اجلهاد ال خيرج إال بإذن أبويو إن"وات

 "دين ال خيرج إال بإذن غرميو

 

  انقذسج. خايغا :

 :(ٖٕٕ٘/ٗ)صحيح مسلم 

َأْوَحى اهلُل ِإىَل ِعيَسى: ِإينّْ َقْد َأْخَرْجُت " قال صلى اهلل عليو وسلم ىف قتل عيسى للدجال

َعُث اهلُل يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج, َوُىْم  َداِن أِلََحٍد بِِقَتاِلِهْم,اَل يَ  ِعَباًدا يل, َفَحرّْْز ِعَباِدي ِإىَل الطُّوِر َويَ ب ْ

 "ِمْن ُكلّْ َحَدٍب يَ ْنِسُلونَ 

 وجو الداللة:

أنو دلا كانت قوة عيسى عليو السالم ضعيفة بالنسبة ليأجوج ومأجوج أمره اهلل أال يقاتلهم 

واعتربت القدرة ىنا وىى ىف جهاد الدفع ففى  ىذا على أن القدرة شرط,وال جياىدىم فدل 

 جهاد الطلب من باب أوىل.
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 (٘ٙٔ) قال ابن جزي فى األحكام الشرعية

 ".ذلك يال خالؼ ف وقال أبو ادلعاىل "وإن علم ادلسلمون أهنم مقتولون فاإلنصراف أوىل,   

 :(ٜٓ٘/ٔ)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 

م لفظها وىي تقتضي ذلك بعمو , [495]البقرة:  َّ َوال تُػْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَلى التػَّْهُلَكةِ ُّبقولو عزوجل: 

وإن كان السبب خاصا فإن سبب نزوذلا أن األنصار دلا قاموا على زرائعهم وإصالح أمواذلم 

والنسائي والَتمذي  ",ٕٕٔ٘وتركوا اجلهاد أنزل اهلل يف شأهنم ىذه اآلية كما أخرجو أبو داود "

 ", وصححو واحلاكم أيضا وقد تقرر يف األصول أن اإلعتبار بعموم اللفظ ال خبصوصٕٜٕٚ"

السبب ومعلوم أن من أقدم وىو يرى أنو مقتول أو مأسور أو مغلوب فقد ألقى بيده إىل 

 "التهلكة.
 

 :(ٚ/ٛ)الشرح الممتع على زاد المستقنع يقول العالمة ابن العثيمين فى 

ال بد فيو من شرط, وىو أن يكون عند ادلسلمني قدرة وقوة يستطيعون ّٔا القتال, فإن مل "

إقحام أنفسهم يف القتال إلقاء بأنفسهم إىل التهلكة, وذلذا مل يوجب اهلل  يكن لديهم قدرة فإن

  سبحانو وتعاىل   على ادلسلمني القتال وىم يف مكة؛ ألهنم عاجزون ضعفاء, فلما ىاجروا إىل 

ادلدينة وكّونوا الدولة اإلسالمية وصار ذلم شوكة أُمروا بالقتال, وعلى ىذا فال بد من ىذا 

ط عنهم كسائر الواجبات؛ ألن مجيع الواجبات يشَتط فيها القدرة, لقولو الشرط, وإال سق
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]البقرة:  َّ اَل ُيَكلُِّف اللَُّو نَػْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَهاُّ :, وقولو [46]التغابن:  َّ َفاتػَُّقوا اللََّو َما اْسَتطَْعُتمْ ُّ :تعاىل

686] 

على سؤال  راداً  ى .ٗٔٗٔلقاء اخلميس الثالث والثالثني يف شهر صفر/  يف وقال رحمو اهلل

 ىل يجب القتال أو يجوز مع عدم اإلعداد لو ؟

ال جيب وال جيوز وضلن غري مستعدين لو, واهلل مَل يفرض على نبيو وىو يف مكة أن يقاتل 

ك العهد الذي إذا تاله ادلشركني, وأن اهلل أذن لنبيو يف صلح احلديبية أن يعاىد ادلشركني ذل

 اإلنسان ظن أن فيو خذالنًا للمسلمني. 
 

كثري منكم يعرف كيف كان صلح احلديبية حَّتَّ قال عمر ابن اخلطاب: يا رسول اهلل 

ألسنا على احلق وعدونا على الباطل؟. قال: بلى. قال: فلم نعطي الدنية يِف ديننا؟. فظن أن 

نو أفقو من عمر, وأن اهلل تعاىل أذن لو يف ذلك ما يف شك أ ىذا خذالن, ولكن الرسول 

وإن كان ظاىر الصلح خذالنًا … إنِّي رسول اهلل ولست عاصيو وىو ناصري  وقال:

  للمسلمين, وىذا يدلنا يا إخواني على مسألة مهمة وىو قوة ثقة المؤمن بربو ..

ا ويكون الدين كلو هلل, أنو جيب على ادلسلمني اجلهاد حَّتَّ تكون كلمة اهلل ىي العلي :المهم

لكن اآلن ليس بأيدي ادلسلمني ما يستطيعون بو جهاد الكفار حَّتَّ ولو جهاد مدافعة وجهاد 

ادلهامجة ما يف شك اآلن غري شلكن حَّتَّ يأيت اهلل بأمة واعية تستعد إمْيانيِّا ونفسيِّا, ُُثَّ عسكريِّا, 

 . . اى(ٔ)أما ضلن على ىذا الوضع فال مُيكن أن صلاىد

                                                 

 .هـ4444ر/ لقاء الخميس الثالث والثالثين ِفي شهر صف (4)
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 شرحو على بلوغ الُمرام من كتاب الجهاد الشريط األول يوقال أيضاً رحمو اهلل ف 

  دلاذا؟ ضلارب أمريكا وروسيا وفرنسا واصللَتا؟ اآلن دلاذا ال "وذلذا لو قال قائل لنا:

عند أسلحتهم  يوى أيدينا, يف اليت يقد ذىب عصرىا معهم ى األسلحة اليت ,لعدم القدرة

 فكيف ميكن أن نقاتل ىؤالء؟ ما تفيد شيئاً, ,وقد عند الصواريخنزلة سكاكني ادلمب

من احلمق أن يقول قائل:إنو جيب علينا أن نقاتل أمريكا وفرنسا واصللَتا وروسيا   :أقول ولهذا

ىذا تأباه حكمة اهلل عزوجل ويأباه شرعو لكن الواجب علينا أن نفعل ما أمر اهلل  كيف نقاتل,

ىذا الوجب علينا أن نعد ذلم ما استطعنا من  ]66األنفال [ َّ تم من قوةوأعدوا لهم ما استطعُّ بو

 قوة وأىم قوة نعدىا ىو اإلميان والتقوى"

 

 إرٌ وني األيش. عادعا :

 برىان ذلك:

 ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  نت

 ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ىي مي خي حي جي  يه ىه مه

  ٕٙالنور: ربمت  يئ ىئ نئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 "واألمر اجلامع ىو الذى جيمع لو كاجلهاد ىف سبيل اهلل" 47 سيرهقال الطبري فى تف

 :(ٖ٘ٔ/٘)شرح صحيح البخارى البن بطال  يوف

ال ادلهلب: ىذه اآلية أصل ىف أن ال يربح أحد عن السلطان إذا مجع الناس ألمر من "ق

فإذا " قال: ألن اهلل تعاىل ؛جهادىم عدًوا إال بإذنو أمور ادلسلمني ُيتاج فيو إىل اجتماعهم أو
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فعلم أن اإلمام ينظر ىف أمر الذى استأذنو, فإن "ن شئت منهم استأذنوك لبعض شأهنم فائذن دل

صلى اهلل عليو  - رأى أن يأذن لو أذن, وإن مل ير ذلك مل يأذن لو؛ ألنو لو أبيح للناس تركو

وينتهزون واالنصراف عنو لدخل اخلرم وانفض اجلمع وجيد العدو غرة, فيثبون عليها  -وسلم

 "الفرصة ىف ادلسلمني.

 :(ٔٚٗٔ/ٖ)صحيح مسلم 

َا»( َعْن َأِب ُىَريْ َرَة, َعِن النَِّبّْ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم, قَاَل: ٔٗٛٔ) - ٖٗ َماُم ُجنٌَّة, يُػَقاَتُل  ِإمنَّ اإْلِ

َقى بِِو, فَِإْن أََمَر بِتَ ْقَوى اهلِل َعزَّ َوَجلَّ  ِمْن َورَايِِو, َوَعَدَل, َكاَن َلُو ِبَذِلَك َأْجٌر, َوِإْن يَْأُمْر بَِغرْيِِه   َويُ ت َّ

 «َكاَن َعَلْيِو ِمْنوُ 

 :(ٓ٘/ٗ)صحيح البخاري 

ْن َمْن َأطَاَعِِّن فَ َقْد َأطَاَع اللََّو, َوَمْن َعَصاين فَ َقْد َعَصى اللََّو, َوَمْن ُيِطِع اأَلِمرَي فَ َقْد َأطَاَعِِّن, َومَ »

َا اإِلَماُم ُجنَّةٌ  يَ ْعِص اأَلِمريَ  َقى بِِو, فَِإْن أََمَر بِتَ ْقَوى اللَِّو  يُػَقاَتُل ِمْن َورَايِوِ  فَ َقْد َعَصاين, َوِإمنَّ َويُ ت َّ

 «َوَعَدَل, فَِإنَّ َلُو ِبَذِلَك َأْجًرا َوِإْن قَاَل بَِغرْيِِه فَِإنَّ َعَلْيِو ِمْنوُ 

 (:ٙٔٔ/ٙ)ابن حجر فتح الباري قال 

َرٌة أِلَنَُّو مَيَْنُع اْلَعُدوَّ ِمْن أََذى اْلُمْسِلِمنَي َوَيُكفُّ أَ َوقَ ْولُُو إِ " َماُم ُجنٌَّة ِبَضمّْ اجْلِيِم َأْي ُست ْ َا اإْلِ َذى منَّ

َماِم ُكلُّ قَاِيٍم بِأُُموِر النَّاسِ  بَ ْعِضِهْم َعْن بَ ْعضٍ   ."َواْلُمَراُد بِاإْلِ

 ادلسألة. فهذا نص يف قلت:

 علم فى ذلك:وإليك أقوال أىل ال
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 :(ٕٛ٘/ٔ)مسايل اإلمام أحمد رواية ابنو عبد اهلل 

عت  - ٜٛ٘  ِب يَ ُقول ِإذا أذن اإِلَمام اْلَقْوم يَْأتِيهم النفري َفاَل بَْأس أَن خيرُجواأمسَِ

 ِب فَِإن َخرُجوا بَِغرْي آذان اإِلَمامقلت أل

م أَمر من اْلَعدو َواَل مُيكنُهم َأن يستأذنوا اإِلَمام ِإالَّ َأن يكون يفاجئه ِإالَّ َأن يَْأَذن اإِلَمام قَاَل اَل 

 ."فأرجو َأن يكون َذِلك دفعا من اْلُمسلمني

 

 :(ٖٗ/ٔ)أصول السنة  يوقال ف

 "ِإىَل يَ ْوم اْلِقَياَمة اْلرب والفاجر اَل يَْتك َمَع اإِلَمام والغزو َماض" 

 

 :(ٔٚ/ٔ)متن الطحاوية 

اَعةِ َواحلَْجُّ َواجلَِْهاُد َماِضيَ "   ."اِن َمَع أُويل اأْلَْمِر ِمَن اْلُمْسِلِمنَي بَ رِّْىْم َوفَاِجرِِىْم ِإىَل ِقَياِم السَّ

 

 :(ٛ٘ٔ/ٖ) البن تيمية مجموع الفتاوى يوف

ا َمَع اأْلَُمَراءِ  َويَ َرْوَن إقَاَمَة احلَْجّْ َواجلَِْهاِد َواجلَُْمِع َواأْلَْعَيادِ "   ."رًاأَبْ َرارًا َكانُوا أَْو ُفجَّ
 

 

 :(ٚٔٔ/٘)الفتاوى الكبرى البن تيمية  يوف

َوَسائِِر ُخَلَفائِِو الرَّاِشِديَن َوَمْن  -َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم  -َوذِلََذا َكاَنْت ُسنَُّة َرُسوِل اللَِّو "

ْوَلِة اأْلَُموِيَِّة َواْلَعبَّ  -َسَلَك َسِبيَلُهْم ِمْن ُواَلِة اأْلُُموِر  َماَم َيُكوُن إَماًما يف َىَذْيِن  -اِسيَِّة يف الدَّ َأنَّ اإْلِ

يًعا: الصَّاَلِة, َواجلَِْهاِد.  اأْلَْصَلنْيِ مجَِ



 27 

ُهْم يِف اجلَِْهاِد, َوأَْمُر اجلَِْهاِد َوالصَّاَلِة َواِحٌد يِف اْلُمَقاِم َوا َفرِ فَاَلَِّذي يَ ُؤمُُّهْم يِف الصَّاَلِة يَ ُؤمُّ  "لسَّ
 

 :(ٛٔٔ/ٙ)منهاج السنة النبوية ى وقال أيضاً ف

 "َواجلَِْهاُد اَل يَ ُقوُم بِِو ِإالَّ ُواَلُة اأْلُُمورِ " 
 

 :(ٕٕٓ/ٜ)المغني البن قدامة  يوف

َمامِ  َوأَْمُر اجلَِْهادِ "   "َواْجِتَهاِدِه, َويَ ْلَزُم الرَِّعيََّة طَاَعُتُو ِفيَما يَ َراُه ِمْن َذِلَك. َموُْكوٌل إَلى اإْلِ
 

 

 :(ٕ٘ٚ/٘)القرطبي  تفسير

َا احْ "  ًسا ذَلُْم, َعُضًدا ِمْن َورَائِِهْم, َوُرمبَّ َماِم لَِيُكوَن ُمَتَجسّْ رَايَا ِإالَّ بِِإْذِن اإْلِ َتاُجوا َواَل خُتْرَُج السَّ

 "ِإىَل َدْرئِِو.
 

 (ٓٚٔ/ٕ)وقال صاحب المحررفى الفقو 

 خيشى َكَلَبو باإلذن فيسقط" إال أن يُفاجئهم عدو إال بإذن اإلمام "وال جيوز الغزو 

 

 :(ٔٗ/ٖ)كشاؼ القناع عن متن اإلقناع قال الُبهوتي فى  

ا إذَ " اُر قَاِصِدينَ أَمَّ ْن فَِلْلُمْسِلِمنَي ِقَتاذُلُْم ِمْن َغرْيِ َدْعَوٍة َدفْ ًعا عَ ِلِمنَي بِاْلِقَتاِل اْلُمسْ  ا َكاَن اْلُكفَّ

َمامِ اِد َموُْكوٌل َوَأْمُر اْلِجهَ  .نُ ُفوِسِهْم َوَحرميِِهمْ  ؛ أِلَنَُّو َأْعَرُف ِِبَاِل النَّاِس َوِِبَاِل َواْجِتَهاِدهِ  إَلى اإْلِ

يَا أَيػَُّها  ُّلَِقْولِِو تَ َعاىَل  ْم ِفيَما يَ َراُه ِمْن َذِلكَ َويَ ْلَزُم الرَِّعيََّة طَاَعتُ هُ قُ ْرِِّْٔم َوبُ ْعِدِىْم.اْلَعُدوّْ َوِنَكايَِتِهْم؛ وَ 

ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن  َُّوقَ ْولُُو  [59]النساء:  َّ َمُنوا َأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اأَلْمِر ِمْنُكمْ الَِّذيَن آ
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 ."َّ الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّو َوَرُسوِلِو َوِإَذا َكانُوا َمَعُو َعَلى َأْمٍر َجاِمٍع َلْم َيْذَىُبوا َحتَّى َيْسَتْأِذنُوهُ 
 

 :(ٕٚ/ٖ)كشاؼ القناع عن متن اإلقناع   قال أيضاً فىو 

 "أِلَنَُّو َأْعَرُف بِاحلَْْرِب َوأَْمرُُه َموُْكوٌل إلَْيِو؛ َواَل َيُجوُز اْلَغْزُو إالَّ بِِإْذِن اأْلَِميِر؛"
 

 :(ٕٕ/ٛ)الشرح الممتع على زاد المستقنع وقال العالمة ابن العثيمين 

ألن ادلخاطب بالغزو واجلهاد ىم إلمام مهما كان األمر؛ بإذن ا ال جيوز غزو اجليش إال"

والة األمور, وليس أفراد الناس, فأفراد الناس تبع ألىل احلل والعقد, فال جيوز ألحد أن يغزو 

دون إذن اإلمام إاّل على سبيل الدفاع, وإذا فاجأىم عدو خيافون كَلبو فحينئذ ذلم أن يدافعوا 

 عن أنفسهم لتعني القتال إذاً.

وإمنا مل جيز ذلك؛ ألن األمر منوط باإلمام, فالغزو بال إذنو افتيات وتعدٍّ على حدوده, 

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 

دون العدو, وىم يريدون اخلروج على اإلمام, أو يريدون البغي على طائفة الناس على أهنم يري

ُهَماُّمن الناس, كما قال اهلل تعاىل:  نػَ ُلوا َفَأْصِلُحوا بَػيػْ َتتػَ  َّ َوِإْن طَايَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقػْ

 "مام., فلهذه األمور الثالثة ولغريىا   أيضاً   ال جيوز الغزو إال بإذن اإل [9]الحجرات:
 

 (ٕٖص)وقال العالمة صالح الفوازان فى الجهاد وضوابطو الشرعية 

من صالحيات اإلمام إقامة الجهاد  "والذى يأمر بالقتال وينظم القتال إمام ادلسلمني
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وتنظيم اجليوش وتنظيم السرايا يقودىا بنفسو أو يؤمر عليها من يقودىا ,فاجلهاد من صالحيات 

أن يقاتلوا بدون إذن اإلمام إال ىف حالة واحدة إذا داىم عدو اإلمام ,وال جيوز للمسلمني 

خيشون َكَلبو 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 

م ....أما إذا تفرقوا واختلفوا وكل يرى نفسو أنو صاحب ذلك أقوى ذلم وأىيب لعدوى

 الصالحية وال خيضع إلمام فهنا حتل الكارثة بادلسلمني."
 

 (:ٕٔ/ٕٔ) 4 -فتوى اللجنة الدايمة 
اجلهاد إلعالء كلمة اهلل, ومحاية دين اإلسالم, والتمكني من إبالغو ونشره, وحفظ حرماتو 

, ولكنو ال بد لو من بعث اجليوش, وتنظيمها؛ خوفا فريضة على من دتكن من ذلك وقدر عليو

من شأن ولي أمر  من الفوضى, وحدوث ما ال حتمد عقباه؛ ولذلك كان بدؤه, والدخول فيو

فعلى العلماء أن يستنهضوه لذلك, فإذا ما بدأ واستنفر ادلسلمني, فعلى من قدر المسلمين, 

ا نصرة احلق, ومحاية اإلسالم, ومن ختلف عليو أن يستجيب للداعي إليو, سللصا وجهو هلل, راجي

وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا زلمد  عن ذلك مع وجود الداعي, وعدم العذر؛ فهو آُث.

 وآلو وصحبو وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
 انشئيظ         ...    َائة سئيظ انهجُح     ...           عضى           ...           عضى          

 عثذ انعضيض تٍ عثذ   ...   عثذ انشصاق عفيفي     ...    عثذ هللا تٍ غذياٌ    ...    عثذ هللا تٍ قعىد   
 هللا تٍ تاص        
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 شبهات على ىذا الشرط
 والرد عليها

 

 الشبهة األولى

خلليفة األعظم جلميع بالد إن اإلمام الذى يقصده أىل العلم شلن نقلت كالمهم,إمنا ىو ا :قالوا

 وأما حكام اليوم فال يقصده أىل العلم ال من قريب وال من بعيد. ادلسلمني,

 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

  يفرق بني حايل االختيار واالضطرار فقد ادلعقول وادلنقول""ومن مل  

 (٘ٚٔ/ٖٗ) مجموع الفتاوى ييقول شيخ اإلسالم ف

َة َخَرَجْت عَ " نَُّة َأْن َيُكوَن لِْلُمْسِلِمنَي إَماٌم َواِحٌد َواْلَباُقوَن نُ وَّابُُو فَِإَذا فُِرَض َأنَّ اأْلُمَّ ْن َوالسُّ

ُب َعَلى   ْعِضَها َوَعْجٍز ِمْن اْلَباِقنَي َأْو َغرْيِ َذِلكَ َذِلَك ِلَمْعِصَيِة ِمْن ب َ  ٍة : َلَكاَن جيَِ ُة أَِئمَّ َفَكاَن ذَلَا ِعدَّ

 "ُكلّْ إَماٍم َأْن يُِقيَم احلُُْدوَد َوَيْستَ ْويفَ احْلُُقوقَ 

 "(ٙٗ/ٖ) "االعتصامي يقول اإلمام الشاطب -4

ال : قيل لو فإن كانوا أئمة جور ؟ فقال  " أن ُيىي بن ُيىي قيل لو : البيعة مكروىة ؟ قال

 ف أخذ ادللك "ن عمر لعبد ادللك بن مرون وبالسيقد بايع ب
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 عن حرملة قال : (ٛٗٗ/ٔ) مناقب الشافعى " يروى البيهقى ف -6

"مسعت الشافعى يقول كل من غلب على اخلالفة بالسيف حَّت يصري خليفة وجيمع الناس 

 خليفة" عليو فهو
 

  (ٚ/ٖٔ) الفتح يقال ابن حجر ف  -3

"وقد أمجع الفقهاء على جوب طاعة السلطان ادلتغلب واجلهاد معو وأن طاعتو خري من 

 اخلروج عليو دلا ىف ذلك من حقن الدماء وتسكني الدَهاء"
 

 (ٜٖٕ/ٚ)يقول االمام "محمد بن عبد الوىاب " الدرر السنية فى األجوبة النجدية  -4

لب على بلد أو بلدن لو حكم اإلمام ىف من كل مذىب على أن من تغ"األئمة رلمعون 

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"
 

من خرج عن "  عنو عن النِب صلى اهلل عليو وآلو وسلم قال:وعن أِب ىريرة رضي اهلل -5

 (ٚٙٗٔ/ٖ) أخرجو مسلم جاىلية" الطاعة وفارؽ الجماعة ومات فميتتو ميتة
 

 على الحديث: معلقاً  (ٜٜٗ/ٖ) شرحو لسبل السالم يقال العالمة الصنعانُي ف -6

راد خليفة أي قطر من قولو عن الطاعة أي طاعة اخلليفة الذي وقع االجتماع عليو وكأن ادل"

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
 

شيخ "مجموعة الرسايل يقول العالمة عبد اللطيف بن عبد لرحمن بن حسن آل  -7

  "(ٛٙٔ/ٖ) 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 "
 

  "(ٖٖٕ/ٕ) حياء علوم الدينقال الغزالي "إ -8

"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 

 من الضرر يزيد على ما يفوِتم من نقصان –يلقى ادلسلمون فيو _ يعىن ىف ىذا االستبدال 

ىذه الشروط الَّت أثبتت دلزية ادلصلحة فال يهدم أصل ادلصلحة شغفًا مبزاياىا كالذى يبىن قصرا 

ويهدم مصرًا 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 

 ضرورة "احلاجة وال
 

  "(7/439) الدرر السنية فى األجوبة النجدية"قال االمام محمد بن عبد الوىاب  -9

"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 

اجتمعوا على إمام واحد وال يعرفون أحدًا من العلماء  ذكر أن شيئًا من األحكام ال ىذا ما 

  يصح إال باإلمام األعظم "
 

  "(ٕٔ٘/ٗ)"السيل الجرار  يف يالشوكان يقول العالمة -46

"وال يصح إمامان وأما بعد انتشار االسالم واتساع رقعتو وتباعد أطرافو فمعلوم أنو قد صار 

قطار الوالية إىل إمام أوسلطان وىف القطر اآلخر كذلك وال ينعقد لبعضهم أمر ىف كل قطر أوأ

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 

لفتو فإن الفرق بني ما كانت الوالية اإلسالمية ىف أول االسالم وما ىى عليو اآلن يقال ىف سلا

أوضح من مشس النهار,  ومن أنكر ىذا فهو مبهت ال يستحق أن خياطب باحلجة ألنو ال 

 يعقلها " 
 

وال حول وال قوة إال  ""بشغور الزمان عن اإلمام لونوكأن الشوكاىن يرد على الذين يقو  :قلت

 باهلل

 (٘/ٜ) :يالمغن ييقول ابن قدامة ف -44

"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 

ُيرم اخلروج عليو وذلك دلا ىف اخلروج عليو من  البالد وأىلها حَّت بايعوه طوعاً وكرىا فصار إماماً 



 34 

 شق عصا ادلسلمني وإراقة دمائهم وذىاب أمواذلم " 
 

 "الخالفة" عالمة عبد الرازؽ عفيفى فى كتابويقول ال -46

"تثبت اخلالفة أحياناً بالنص من النىب صلى اهلل عليو وسلم أو من اخلليفة السابق على من 

لعهد وتثبت أحيانًا بالبيعة أى ببيعة ذوى الشأن والرأى ىف األمة يلى األمر من بعده والية ا

 وتثبت أحياناً بالغلبة والقهر "
 

 :(ٜ/ٛ)الشرح الممتع على زاد المستقنع  -43

ىو ويل األمر األعلى يف الدولة, وال يشَتط أن يكون إمامًا عاّمًا للمسلمني؛ « اإلمام»"

امسعوا »اولة, والنِب صّلى اهلل عليو وسّلم قال: ألن اإلمامة العامة انقرضت من أزمنة متط

ر عليكم عبد حبشي , فإذا تأمر إنسان على جهٍة ما, صار مبنزلة اإلمام « وأطيعوا ولو تأمَّ

العام, وصار قولو نافذاً, وأمره مطاعاً, ومن عهد أمري ادلؤمنني عثمان بن عفان   رضي اهلل عنو   

الزبري يف احلجاز, وبنو مروان يف الشام, وادلختار بن عبيد  واألمة اإلسالمية بدأت تتفرق, فابن

وغريه يف العراق, فتفرقت األمة, وما زال أئمة اإلسالم يدينون بالوالء والطاعة دلن تأمر على 

إنو ال إمام : وبهذا نعرؼ ضالل ناشئة نشأت تقول ناحيتهم, وإن مل تكن لو اخلالفة العامة؛

حد!!   نسأل اهلل العافية   وال أدري أيريد ىؤالء أن تكون األمور للمسلمني اليوم, فال بيعة أل

 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 

على ناحية من النواحي, وصار لو الكلمة العليا فيها, منذ أزمنة متطاولة على أن من استوىل 
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السالم وقال: إن ىذا ال ميكن  فهو إمام فيها, وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل

اآلن حتقيقو, وىذا ىو الواقع اآلن, فالبالد اليت يف ناحية واحدة َتدىم جيعلون انتخابات 

غري ذلك, فإذا كان أىل البلد الواحد ال  وُيصل صراع على السلطة ورشاوى وبيع للذمم إىل

يستطيعون أن يولوا عليهم واحدًا إال مبثل ىذه االنتخابات ادلزيفة فكيف بادلسلمني عموماً؟!! 

 أ.ه كالمو رحمو اهلل. "ىذا ال ميكن.

  "(ٓٔس )سئل العالمة الفوزان "مفهوم البيعة  -44

ومعظم الناس ىناك مسلمون السؤال :  ضلن  نعيش ىف مجهوريات سلتلفة وغري عربية :السايل
 ىل يعترب رئيس اجلمهورية وىل أمر ادلسلمني ؟

طريق  أمر على بلده وأنتم حتت واليتو فال جيوز اخلروج على احلكام وإن ظلموا عن ىذا ويل :ج
دلا ىف ذلك من فتنة كبرية من  واالعتصامات واإلغتياالت والتفجريات واالنقالبات المظاىرات

تعتدوا إن اهلل ال يحب  والُّ :اء وترويع لألبرياء وىتك احلرمات وقال تعاىلسفك للدم

 ]496البقرة [ َّ المعتدين

 (ٚٗص )وُسئل العالمة الفوازان فى الجهاد وضوابطو الشرعية 

ىذه األيام ىناك من يفَّت الناس بوجوب اجلهاد ويقول ال يشَتط للجهاد إذن  يف السؤال:

 ضيلتكم ىف ىذا الكالم؟ف أياإلمام وال راية فما ر 

أما أىل السنة فيقولون البد من راية والبد من  الخوارج يرأ ىذا فأجاب فضيلتو قائالً:
إمام ىذا منهج ادلسلمني من عهد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم فالذى يفَّت أنو ال إمام وال 

  ىذا رأى الخوارج." راية وكل يتبع ىواه
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على الشيخ  يعبد الرزاؽ عفيف العالمة شيخمحمود ابن الوىذا رد من الشيخ 
مسألة احلاكمية وأنو  يف يقولو أنو متبع للعالمة عبد الرزاق عفيف يف يياسر برىام

 وىو غري موجود. ,األعظم ال بيعة حلاكم إال خلليفة ادلسلمني

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 يف ييخ ياسر برىاماجلزء الثاين مع الش الرد على جزء من حوار أجراه صوت السلف ىف

 مسألة الحاكمية

  اهلل وبركاتو السالم عليكم ورمحة :محمود الشيخ يقول

  وبعد

ادلشرف على  يموقعو اجلزء الثاين من حوار أجراه مع الشيخ ياسر برىام يذكر صوت السلف يف

 :ادلوقع ما نصو

ُث يذكر ىف  عفيفي يف مسألة احلاكمية  أن الدعوة استفادت من موقف الشيخ عبد الرزاق"

من مات وليس ىف  "النِب صلى اهلل عليو وسلم  كالمو من الناحية الشرعية عن شرح حديث

 :ما نصو " ةرقبتو بيعة مات ميتة جاىلي

ينبغي أن  الناس ميكن أن يقال ذلم اهنم إذا عجزوا عن شئ سقط الواجب, اجلواب الذي

وسعها, وىذه ىي  نفسا إال جياب بو أنو إذا عجزوا عن ادلعىن الشرعي فال يكلف اهلل

ألمري ادلؤمنني, ىذا خليفة, ىذا الذي  احلقيقة,دلاذا؟ يعِّن ما موقفنا من األمر ؟ ىذه البيعة بيعة

فهذا الخليفة  , فهذه بيعة,رقبتو بيعة مات ميتة جاىلية ينطبق على احلديث من مات وليس ىف
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 ؟ ىل منوت ميتةا عن ىذا ادلعىنفماذا صليب ربن ,يوجد خليفة للمسلمين اآلن غير موجود, ال

عندما يوجد خليفة  ؟ نقول: ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها, ضلن ندين هلل عز وجل بأنوجاىلية

 .انتهى النقلنبايعه (  سوف

من  ودعوة أمثالىذا غري صحيح فلم تستفد دعوتو أو  - الكالم للشيخ محمود -أقول

  ىف مسألة احلاكمية .الرزاق عفيفي رمحو اهلل رأي والدي الشيخ عبد

يعترؼ  عفيفي رمحو اهلل يعرف أنو ال يوجد خليفة ولكن ألن والدي الشيخ عبد الرزاق

وقد قدمها ومعو مجيع ىيئة كبار العلماء والقضاة وادلشايخ  البيعة للحاكم بوجود حكام ويقدم

مع كثري من ومس ادلملكة العربية السعودية للملك فهد بن عبد العزيز رمحو اهلل: على مرئى ىف

واإلفتاء برئاسة الشيخ/ عبد العزيز  : ويف فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميةاألمة اإلسالمية

وىو   / عبد الرزاق عفيفي رمحها اهلل )اإلفتاء والدي الشيخ بن عبد اهلل بن باز, وعضوية نائبو ىف

عبد اهلل بن حسن بن  خبط يده (, والشيخ عبد اهلل بن غديان , والشيخ كاتب أصل الفتوى

 أن يتفرق ال جيوز ى  . وشلا ورد ىف ىذه الفتوى )ٜٖٚٔ/ٓٔ/ٚيف  ٗٚٙٔ, برقم رمحو اهلل قعود

أحدثو أو تابع أىلو ,  دينهم شيعا وأحزابا فإن ىذا التفرق شلا هنى اهلل عنو وذم من ادلسلمون يف

يعاً َواَل تَ َفرَُّقواْ.... َواْعَتِصُمواْ  ) وتوعد فاعليو بالعذاب العظيم قال اهلل تعاىل  " إىل\ِِبَْبِل الّلِو مجَِ

َناُت َوأُْولَ ِئَك ذَلُْم َعَذاٌب  " َواَل َتُكونُوْا َكالَِّذيَن تَ َفرَُّقوْا َواْختَ َلُفوْا ِمن\قولو  بَ ْعِد َما َجاءُىُم اْلبَ ي ّْ

 [ ٘ٓٔ,ٖٓٔآل عمران : [( َعِظيمٌ 

ُهْم يِف َشْيٍء  ِدينَ ُهمْ  "ِإنَّ الَِّذيَن فَ رَُّقواْ \وقال تعاىل   ]ٜ٘ٔ]األنعام : " \وََكانُوْا ِشَيعًا لَّْسَت ِمن ْ

 الدينية والدنيوية فهذا أما إن كان ويل أمر ادلسلمني ىو الذي نظمهم ووزع بينهم أعمال احلياة
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للمسلمني ىف  أمر وجود ويل - الكالم للشيخ محمود - وىذا يبني انتهى النقل: مشروع (

ود, ال يوجد خليفة غري موج قولو ) ىذا اخلليفة يف يينفيو الشيخ ياسر برىام ذي, البالدىم

علم وموقف والدي الشيخ عبد الرزاق  ( وادلطلوب التصحيح واالستفادة منللمسلمني اآلن

 .ذكرت عفيفي رمحو اهلل ىف مسألة احلاكمية كما

وموتى ادلسلمني األجر والثواب  أسال اهلل لو ويل ولكم ولكافة ادلسلمني وجلميع موتانا وموتاكم

  ونرجوا نشرىا ألجل النفع ولكم األجر

 

  اهلل يف أخوكم
 محمود عبد الرزاؽ عفيفي

afifyy@yahoo.com 
mafifyy@yahoo.com 

(http://www.afifyy.com/) 
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 الشبهة الثانية

  هت مت حت جت هب مب خب حب جب هئ    نت ٹ ٹ قالوا اليشَتط إذن األمري

  ٗٛالنساء: مصمت خص  حص مس خس جس مخ جخ مح جح مج حج

 فالواجب أن نقاتل وحدنا وال يشَتط إذن اإلمام.
 الرد على ذلك:

 (ٔٗص)السياسة الشرعية  يفقد انتدب للرد العالمة ابن العثيمين ف

 إن اهلل خياطب اإلمام إمام األمة ,ال أنو خياطب كل واحد وذلذا قال": قال رمحو اهلل

ري إذن إمام خارج عن اجلماعة وسلطئ على نفسو وىذا الرجل إذا خرج بغ متهت متنت
خصوصًا ىف عصرنا ىذا ألنو إذا خرج رلاىدًا ُث ُعثر عليو وعلمت دولتو صار ىناك مشاكل 
بينهما,فالواجب أن اإلنسان ال يأخذ النصوص من جانب واحد وينظر إليها بعني األعور بل 

 ُيرم الغزو بدون إذن اإلمام."الواجب أن يأخذ النصوص من كل جانب وذلذا قال العلماء 
 

 الشبهة الثالثة

ن أبا بصري قد كان يتعرض للقوافل الذاىبة إىل قريش  وىذا جهاد ومل يستأذن النِب صلى أقالوا 
 اهلل عليو وسلم.

 الرد على ذلك:
 (ٜٗص)العالمة الفوازان فى الجهاد أنواعو وأحكامو  وقد انتدب للرد على ىذه الشبهة

سلمو من كل سؤ" أبو بصري رضى اهلل عنو ليس ىف قبضة اإلمام وال حتت قال حفظو اهلل و 
فليس  فهو يريد أن يتخلص من قبضتهم وواليتهم, ,وىف واليتهمإمرتو, بل ىو ىف قبضة الكفار 

ىو حتت والية الرسول صلى اهلل عليو وسلم ألن الرسول صلى اهلل عليو وسلم سلمو ذلم مبوجب 
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نو وبني الكفار فليس ىو ىف بالد ادلسلمني وال حتت قبضة ويل العهد والصلح الذى جرى بي
 األمر.

 

 الشبهة الرابعة

 جئ يي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ممنت ٹ ٹ 

  ٕٚاألنفال: خئمت حئ

 وجو الداللة: 
أن األية نص ىف نصرة إخواننا ادلستضعفني إذا استنصرونا وطلبوا منا النصر ومل يشَتط فيو إذن 

 اإلمام.
 الرد على ذلك:

إذ لو كانت الغرية وحدىا خلرج الصحابة إىل  ,العلم الشرعيإن الغرية البد وأن تضبط ب أواًل:
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.

ني مت  مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم نت   ٹ ٹ : ايً ثان

 يننت :ولو كان األمر على إطالقو دلا كان قيده بقولو ,يعقد ادليثاق والعهد ىو ويل األمر يوالذ

ني مت  مي زي  ري ٰى
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 " تمايز الصفوؼ ": السابعالشرط 
 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 .

 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي   نت   ٹ ٹ

 مت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ

  ٕ٘الفتح: اكمت  يق ىق يف  ىف يث ىث نث زث رث يت ىت نت

وأمر بتأخريه حَّت مر اهلل رسولو بالكف عن قتال مشركي قريش أ فانظر كيف

 لتعصم دمائهم وأرواحهم. عن الكافرين, يتمايزادلسلمون

 :(ٜٖٔ/ ٚ)تفسير فى ابن كثير يقول الحافظ 

َأْي بَ نْيَ َأْظُهرِِىْم شلَّْن َيْكُتُم ِإميَانَُو  َّ َوَلْوال رِجاٌل ُمْؤِمُنوَن َوِنساٌء ُمْؤِمناتٌ  ُّ وقولو عز وجل:"

ُهْم ِخيَفًة َعَلى أَنْ ُفِسِهْم ِمْن قَ ْومِ  ِهْم, َلُكنَّا َسلَّْطَناُكْم َعَلْيِهْم فَ َقتَ ْلُتُموُىْم َوأََبْدُُتْ َوخُيِْفيِو ِمن ْ

ِل, وذلذا قال َخْضَراَءُىْم َوَلِكْن بَ نْيَ أَفْ َناِئِهْم ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت أَقْ َواٌم اَل تَ ْعرُِفونَ ُهْم َحاَلَة اْلَقتْ 

ُهْم َمَعرَّةٌ َلْم تَػْعَلُموُىْم َأْن َتَطُؤُىْم فػَ ُّ تعاىل: َأْي ِإُْثٌ َوَغَراَمٌة بَِغرْيِ ِعْلٍم لُِيْدِخَل اللَُّو  َُّتِصيَبُكْم ِمنػْ

ُر ُعُقوبَ تَ ُهْم لُِيَخلَّْص ِمْن بَ نْيِ َأْظُهرِِىُم اْلُمْؤِمِننَي, َولِيَ ْرِجَع َكثِ  ُهْم يف َرمْحَِتِو َمْن َيشاُء َأْي يُ َؤخّْ رٌي ِمن ْ

ْساَلِم, ُُثَّ  اُر ِمَن اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن بَ نْيَ َأْظُهرِِىْم  ِإىَل اإْلِ َز اْلُكفَّ قال تبارك وتعاىل: َلْو تَ َزي َُّلوا َأْي َلْو دَتَي َّ

ُهْم َعذاباً أَلِيماً َأْي َلَسلَّْطنَاُكْم َعَلْيِهْم فَ َلَقتَ ْلُتُموُىْم قَ ْتاًل َذرِيعً  بْ َنا الَِّذيَن َكَفُروا ِمن ْ  "ا.َلَعذَّ

 احكم ادلسلمني إذا تَتس ّٔم الكافرين.م :مسألة
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 ,ادلَتََتُس ّٔم ىف حال خوف الضررفقد حكى شيخ اإلسالم اإلمجاع على جواز قتل ادلسلمني 

 وحكى اخلالف ىف حال عدم خوف الضرر.
 

 :(ٙٗ٘/ٕٛ)مجموع الفتاوى  يقال ف

اِر إَذا تَ ت َ " رَُّسوا مبَْن ِعْنَدُىْم ِمْن َأْسَرى اْلُمْسِلِمنَي َوَقْد ات ََّفَق اْلُعَلَماُء َعَلى َأنَّ َجْيَش اْلُكفَّ

َرَر إَذا ملَْ يُ َقاتُِلوا فَِإن َُّهْم يُ َقاتَ ُلوَن؛ َوِإْن أَْفَضى َذِلَك إىَل قَ ْتِل اْلمُ  ْسِلِمنَي َوِخيَف َعَلى اْلُمْسِلِمنَي الضَّ

نَي َفِفي َجَواِز اْلِقَتاِل اْلُمْفِضي إىَل قَ ْتِل َىُؤاَلِء الَِّذيَن تَ تَ رَُّسوا ِِّْٔم. َوِإْن ملَْ خُيَْف َعَلى اْلُمْسِلمِ 

َركُ   اجلَِْهاُد اْلُمْسِلِمنَي قَ ْواَلِن َمْشُهورَاِن لِْلُعَلَماِء. َوَىُؤاَلِء اْلُمْسِلُموَن إَذا قُِتُلوا َكانُوا ُشَهَداَء َواَل يُ ت ْ

اَر َفَمْن قُِتَل ِمْن اْلُمْسِلِمنَي َيُكوُن اْلَواِجُب أِلَْجِل َمْن يُ ْقَتُل َشِهيًدا. فَِإنَّ اْلمُ  ْسِلِمنَي إَذا قَاتَ ُلوا اْلُكفَّ

ْساَلِم َكاَن َشِهيًدا. َوَقدْ   ثَ َبَت َشِهيًدا َوَمْن قُِتَل َوُىَو يِف اْلَباِطِن اَل َيْسَتِحقُّ اْلَقْتَل أِلَْجِل َمْصَلَحِة اإْلِ

اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم أَنَُّو قَاَل: }يَ ْغُزو َىَذا اْلبَ ْيَت َجْيٌش ِمْن النَّاِس يف الصَِّحيَحنْيِ َعْن النَِّبّْ َصلَّى 

َنَما ُىْم بِبَ ْيَداَء ِمْن اأْلَْرِض إْذ ُخِسَف ِِّْٔم. َفِقيَل: يَا َرُسوَل اللَِّو َوِفيِهْم اْلُمْكَرُه. فَ َقاَل: ي ُ  َعثُوَن فَ بَ ي ْ ب ْ

اْلَعَذاُب الَِّذي يُ ْنزِلُُو اللَُّو بِاجْلَْيِش الَِّذي يَ ْغُزو اْلُمْسِلِمنَي يُ ْنزِلُُو بِاْلُمْكَرِه َوَغرْيِ  َعَلى نِيَّاِِتِْم{ فَِإَذا َكانَ 

بُ ُهْم اللَُّو بِِو َأْو بِأَْيِدي اْلُمْؤِمِننَي َكَما قَاَل تَ َعاىَل: }ُقلْ   َىْل اْلُمْكَرِه َفَكْيَف بِاْلَعَذاِب الَِّذي يُ َعذّْ

ُصوَن بَِنا إالَّ إْحَدى احلُْْسنَ يَ نْيِ َوضَلُْن نَ تَ رَبَُّص ِبُكْم َأْن ُيِصيَبُكُم اللَُّو بَِعَذاٍب ِمْن ِعْنِدِه أَْو تَ َربَّ 

 َذِلَك نَّا يف بِأَْيِديَنا{ . َوضَلُْن اَل نَ ْعَلُم اْلُمْكَرَه َواَل نَ ْقِدُر َعَلى التَّْمِييِز. فَِإَذا قَ تَ ْلَناُىْم بَِأْمِر اللَِّو كُ 

ُُيَْشُر َعَلى َمْأُجورِيَن َوَمْعُذورِيَن وََكانُوا ُىْم َعَلى نِيَّاِِتِْم َفَمْن َكاَن ُمْكَرًىا اَل َيْسَتِطيُع ااِلْمِتَناَع فَِإنَُّو 

يِن ملَْ َيُكْن َذِلَك بَِأْعَظَم ِمْن ق َ  ْتِل َمْن يُ ْقَتُل ِمْن َعْسَكِر نِيَِّتِو يَ ْوَم اْلِقَياَمِة فَِإَذا قُِتَل أِلَْجِل ِقَياِم الدّْ

 "اْلُمْسِلِمنَي.
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 :(ٕٚٛ/ٙٔ)تفسير القرطبي 

ْرِس, َواَل َيُكوُن ِفيِو اْخِتاَلٌف ِإْن َشاَء اللَُّو, َوَذِلَك ِإَذا َكاَنِت اْلَمْصَلَحُة " َقْد جَيُوُز قَ ْتُل الت ُّ

ْرِس. َضُرورِيًَّة ُكلّْيًَّة َقْطِعيًَّة. َفَمْعىَن َكْوهِنَا َضرُ  اِر ِإالَّ بَِقْتِل الت ُّ ورِيًَّة, أَن ََّها اَل َُيُْصُل اْلُوُصوُل ِإىَل اْلُكفَّ

ْرِس َمْصَلَحُة ُكلّْ  ِة, َحَّتَّ َُيُْصَل ِمْن قَ ْتِل الت ُّ اْلُمْسِلِمنَي, َوَمْعىَن أَن ََّها ُكلّْيٌَّة, أَن ََّها قَاِطَعٌة ِلُكلّْ اأْلُمَّ

ِة. َوَمْعىَن َكْوهِنَا َقْطِعيًَّة, َأنَّ تِْلَك اْلَمْصَلَحَة  فَِإْن ملَْ يُ ْفَعْل قَ َتلَ  ْرَس َواْستَ ْوَلْوا َعَلى ُكلّْ اأْلُمَّ اُر الت ُّ اْلُكفَّ

ْرِس َقْطًعا. قَاَل ُعَلَماُؤنَا: َوَىِذِه اْلَمْصَلَحُة َِِّٔذِه اْلُقُيوِد اَل يَ ْنَبِغي َأْن خيُْ  يِف تَ َلَف َحاِصَلٌة ِمْن قَ ْتِل الت ُّ

ا بِأَْيِدي اْلَعُدوّْ فَ َتْحُصُل اْلَمْفَسَدُة الْ  ْرَس َمْقُتوٌل َقْطًعا, فَِإمَّ َعِظيَمُة الَّيِت اْعِتَبارَِىا, أِلَنَّ اْلَفْرَض َأنَّ الت ُّ

ا بِأَْيِدي اْلُمْسِلِمنَي فَ يَ ْهِلُك اْلَعدُ  وُّ َويَ ْنُجو اْلُمْسِلُموَن ِىَي اْسِتياَلُء اْلَعُدوّْ َعَلى ُكلّْ اْلُمْسِلِمنَي. َوِإمَّ

ُم ِمْنُو َذَىاُب َأمْجَُعوَن. َواَل يَ َتأَتَّى لَِعاِقٍل َأْن يَ ُقوَل: اَل يُ ْقَتُل الت ُّْرُس يف َىِذِه الصُّورَِة ِبَوْجٍو, أِلَنَُّو يَ ْلزَ 

ا َكاَنْت َىِذِه اْلَمْصَلَحةُ  ْساَلِم َواْلُمْسِلِمنَي, َلِكْن َلمَّ ْرِس َواإْلِ َر َخالَِيٍة ِمَن اْلَمْفَسَدِة, نَ َفَرْت  الت ُّ َغي ْ

َها َعَدٌم أَْو   َها نَ ْفُس َمْن ملَْ مُيِْعَن النََّظَر ِفيَها, فإن تلك ادلفسدة بالنسبة إىل ما حصل ِمن ْ ِمن ْ

 "َكاْلَعَدِم.
 

 
 

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحاتو   

 كتبه

 أبي حيي

 سامح بن حممد بن أمحد
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