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 ملخص دروس الجهاد

 لـ اإلمام الشهيد البوطي

 مشاركة : فاطمة حكيمة

  مقدمة    (1)الدرس 
حتدث الشيخ أوال عن أسباب اختياره هلذا املوضوع بعد أن استخار اهلل تعاىل فشرح صدره هلذا 

 واستشار كثريين فأشاروا له بأمهية املوضوع وما له من فوائد كثرية :، املوضوع
 : ذا املوضوعأسباب اختيار ه

، حيث فيما مضى استعمل اكبرير   اإن أسلوب التصدي لإلسالم والوقوف يف وجهه تطور وتغرير  ــ
، ويوصف بالرجعية، فمثال كان اإلسالم يوصف بالبعد عن العلم، أسلوب اهلجوم عليه من اخلارج

بد أن يلزم اإلنسان وأن العلم ال، وهؤالء الذين حياربون اإلسالم يلحون على أنه دين فارغ عن العلم
، وإىل مادة سينتهي، ووجدت من املؤلفات ما يعمق الفكر اإلحلادي وأن هذا الكون مادة، باإلحلاد

وفيما بعد اختفى هذا األسلوب ووجد من حذر . ويرددون فكرة ماركس يف هذا، وال إله يف الكون
أثار ردود فعل لدى املسلمني بل ، منه .ذلك ألنه أسلوب تبني هلم بعد التجربة أنه مل يفدهم شيئا

والزعيم الشيوعي اإليطايل" توليابيت" كتب وصية قبل . بدافع ردة الفعلوهيجهم لدفاع عن وجودهم 
ويف مقدمتهم الشيوعيون بتغري األسلوب املتبع للهجوم على اإلسالم ، كل مالحدة العامل  موته يوصي

وانتشرت هذه الوصية يف ، اهلجوم عليهويوصي :" بأن حيارب اإلسالم من داخله وأن ال حيارب ب
 سواء من الغربيني أو من املعسكر الشرقي آنذاك .، ووثق هبا كل العاملني ضد اإلسالم، الواقع

أن يرتدي اجلنود املكلفون بالكيد لإلسالم ومبحاربة اإلسالم بأن يرتدوا : واألسلوب اجلديد هو
وبأهنم غيارا على دين اهلل ، ية بأهنم مسلمونوأن يظهروا يف اجملتمعات اإلسالم، أقنعة اإلسالم
أو ، إن بواسطة استغفاهلم واخلداع هلم، وعليهم أن جيندوا من املسلمني جنودا معهم، سبحانه وتعاىل

وكثريا من الذين أحلدوا ، " هذه اخلطة هي اليت تتبع اآلنبواسطة شراء أفراد منهم وإن علموا احلقيقة 
ودربوا يف دورات إسالمية بطريقة اليت ال تشعر ، وارتدوا مسوح اإلسالم أطلقوا اليوم اللحى، باألمس

، وهؤالء قد أغمدوا أسلحتهم السابقة، هذا شيء موجود ومعروف، بأهنم كاذبون يف إسالمهم
وتعددت .من داخله وباسم اإلسالم وحياولون اليوم الدخول ضمن دائرة اإلسالم مث العبث باإلسالم 

 ا :أساليبهم يف ذلك منه
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 ،فيه حل لكل شيء ويغين عن كل شيء كأن يقولوا علينا أن حنكم كتاب اهلل فقط فا:1أسلوب
والسنة جتعل ، وال داعي لسنة فا فيها الصحيح والضعيف وفيها الباطل واملنكر واملوضوع ...

جوع ولذلك فإن أقصر وأيسر طريق للعودة إىل اإلسالم الر ، املسلمون يتيهون يف فجاج خمتلفة متنوعة
     إىل كتاب اهلل ونبذ السنة 

واالهتمام البالغ على أن يكون ، : يأيت أيضا من يظهر الغرية على دين اهلل سبحانه2أسلوب 
. ةاملعاصر  بالقراءةوالسبيل هو إخضاع القرءان ملا يسمى ، الدين هو احلكم األوحد يف حياة املسلمني

ل عاقل ملا يفكر يف هذا فإنه يكشف بفضل اهلل وك، وهذا كيد جديد لإلسالم يتجه إليه من الداخل
أو كتب الفلسفة ، وتتساءل ملاذا ال خيضعون التاريخ  للقراءة املعاصرة. وتوفيقه الزيف واخلداع

إطالقا بل ؟ أو فن األدب اجلاهلي كمعلقة امرئ القيس ، أو كتب علم النفس القدمية، القدمية
إال القرءان أرادوا إخضاعه  .نت تفهم يف ذلك العصريدرسوهنا على قواعد اللغة العربية كما كا

مث ترك اسم القرءان كما ، للقراءة املعاصرة لكي يتسىن اللعب بالقرءان والعبث به وتفريغه من أحكامه
 . هو شكل قد أفرغ من مضمونه

جتد أناس يغارون على اإلسالم بشكل كبري جدا،و ينادون بضرورة حتكيم اإلسالم :3أسلوب 
هذا بدل أن يقولوا أنَّ اإلسالم غري صاحل ، إليه،ولكن جتدهم يقولون جيب جتديد اإلسالم والرجوع

وأي واع . وهذا الكالم إذا قيل ألثار يف صدور املسلمني غضبا، وعلينا أن نستبدل به نظاما جديدا
 ،ونقول هلؤالء أن الفقه اإلسالمي حيمل بذور تطوره يف داخله. يستطيع أن يكتشف زيغ هؤالء

قالوا ذلك فالكل يصغي  لووهؤالء ، األمناء على دين اهلل، والذين يرعون ذلك هم الفقهاء اجملتهدون
 . مإليه

ومن مجلة الوسائل الكيد ألخطر ، هذه مناذج من الكيد الداخلي ضد اإلسالم باسم اإلسالم
. م اجلهادوأبقى هذه األحكام على مر العصور أال وهو حك، حكم من أحكام الشريعة اإلسالمية

إىل اليوم فإن أخوف ما أي مند عقد مؤمتر بال بسويسرا ، ومند أن وجد اإلستشراق يف العامل كله
حيث ملا كان اإلسالم حيارب من اخلارج هنالك من ، خيافه أعداء اإلسالم يف اإلسالم هو اجلهاد

يوم أصبحت تقوم ال قائلني أن هيئة األمم املتحدة، دعا إىل ضرورة نسخ شرعة اجلهاد وال داعي له
هذا وجد ملا كان اإلسالم حيارب ، مقام شرعة اجلهاد وكوهنا منظمة تنصف ألي دولة استضعفت

كوهنا أثارت ردود فعل عند املسلمني ،  فنظرت بريطانيا فوجدت أن هذه الطريقة مل تفد، من اخلارج
ت الطريقة كليا واليت ينبغي أن وملا تبدل. واجلهاد مل يقضى عليه ال يف أدمغة املسلمني وال يف واقعهم
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واجتمعت كلمة أعداء اهلل يف الغرب والشرق على أن اإلسالم جيب أن ، حيارب اإلسالم من خالهلا
فجاء من يسعى للقضاء ، أيضا طورت املكيدة ضد اجلهاد هبذه الطريقة، وبامسهحيارب من داخله 

وذلك ، ا بأسلوب خمتلف عن القدميوهذ، على اجلهاد ومتزيق باب اجلهاد يف الشريعة اإلسالمية
وأثناء ذلك يتم ، بوضع صورة مزيفة للجهاد حبيث تشرئب إليها أعناق املسلمني مجيعا ويشغلون هبا

واملخططون هلذا هم خنبة من الصهاينة ، القضاء على اجلهاد احلقيقي الذي شرعه اهلل سبحانه تعاىل 
 .وهذا هو الواقع الذي نعيشه اآلن . من وراء ستار

وإذا قضي على اجلهاد هبذه ، هلذا علينا أن نسلك أقرب طريق علمي لفضح هذه اخلطط كلها
. الطريقة فإنه قد قضي على هذه األمة إىل اضمحالل ال رجعة من بعده إىل أي تفوق أو متاسك

وهذه هي ئد اليت حتاط هبا من هنا وهناك.والوحدة هي السبيل الوحيد لتحصني األمة من كل املكا
وهبذا ، دراسة مفصلة مستوعبة، سباب اليت دعتين إىل دراسة باب اجلهاد يف الشريعة اإلسالميةاأل

ومن متا نكون إن ، يتضح لنا حكم اجلهاد وتتضح لنا تلك اخلطط وقد آلت إىل الكشف والعراء
 شاء اهلل يف جنوة عن الوقوع يف أسر هذه اخلطط .

سنة( مستهدفة  11ة )ويقصد الشام وكالمه هذا منذ العامل العريب مستهدف، وهذه البقعة املبارك
 .أضعاف البقاع األخرى وينبغي أن نعلم هذه احلقيقة

ــ ونتساءل هل ما يقع ما بني املسلمني اليوم يف معىن اجلهاد؟ كما يرسم له و كما يعلن عنه ؟ 
أيام  1991 ) والدروس سجلت عام. وأفغانستان، مثال ذلك ما يقع يف اجلزائر أيام التسعينيات

وهل هذا الذي جيري داخل أي دولة إسالمية بني املسلمني بعضهم مع بعض أيا  الفتنة يف اجلزائر( 
ويقول . وكالم رسول اهلل ، إن كان هذا جهادا فعلينا أن خنطئ كالم اهللكان يسمى جهادا ؟؟ 

َعَث َعَلْيُكْم َعذَ اهلل عز وجل :"  ابرا مِّن فـَْوِقُكْم أَْو ِمن حَتِْت أَْرُجِلُكْم أَْو ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلٰى أَن يـَبـْ
وََكذََّب بِِه  يـَْلِبَسُكْم ِشيَـعرا َويُِذيَق بـَْعَضُكم بَْأَس بـَْعٍض  انظُْر َكْيَف ُنَصرُِّف اآْليَاِت َلَعلَُّهْم يـَْفَقُهونَ 

هتدد اهلل عز وجل  "  لُِّكلِّ نـََبٍإ مُّْستَـَقرٌّ  َوَسْوَف تـَْعَلُمونَ  ُقل لَّْسُت َعَلْيُكم ِبوَِكيلٍ  ۚ  قـَْوُمَك َوُهَو احلَْقُّ 
إذن هنا مل ، يق بعض أفرادها بأس بعضهذه األمة أن يأيت يوم من األيام أن يكون عقاهبا أن يذ

يف أكثر من طريق  أو ننظر إىل احلديث الصحيح الوارد عن رسول اهلل ، يسميه اهلل تعاىل جهادا
دعا أن ال يهلك اهلل ، دعا ربه عدة أدعية وخالصة احلديث أن رسول اهلل ، وكلها صحيحة

جيتث شأفتها بعامة عن طريق عدو يسلط ودعا أن ال ، فاستجاب اهلل له ،بسنٍة عامةٍ  هذه األمة 
وأوحى ، دعاءهودعا أن ال جيعل اهلل بأس هذه األمة بينها فلم يستجب ، عليها فاستجاب اهلل دعاءه

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya66.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya66.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya66.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya67.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya67.html


 

 

 مشاركة فاطمة حكيمة ملخص دروس الجهاد لـ اإلمام الشهيد البوطي

 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                 4

 

وإمنا يكون . اهلل عز وجل أن عقاب هذه األمة لن يكون كما كان عقاب األمم السابقة عند احنرافها
وهذا الذي . مل يسميه اهلل وال رسوله باجلهاد إذن هذا الذي حيدث. بأن يذيق بعضهم بأس بعض

واليت جتابه خبطة ، حيدث اليوم إمنا يستهدف منه اجليل املسلم الذي يتمتع بالصحوة اإلسالمية
وإثارة املسلمني ، ومنها التالعب يف أحكام اإلسالم باسم اإلسالم، متفرعة إىل عدة وسائل وفروع

ومنها ، .. وغريها من الوسائل املرسومةالبسيطة بعضهم ضد بعض عن طريق إثارة املشكالت 
وعلينا بالعودة إىل كتاب اهلل وسنة ، وهلذا ينبغي أن ندرس اجلهاد. خاصة التالعب بشرعة اجلهاد

وهبذا جند أننا قد ، وما ذكر العلماء، وما اتفق عليه فقهاء هذه الشريعة احملمدية رسوله حممد 
 ستنا للجهاد .وهذا هو سبب درا، عرينا هذه اخلطة

، وعلينا أن نكون على علم مبا خيطط لنا، وينصح الشيخ أن يكون وعينا منسجما مع واقعنا
 واملكائد اليت تدبر .

وبعد ذلك ، ندرس أحكام هيكل اجلهاد بصورة عامة: معىن اجلهاد يف دين اهلل سبحانه وتعاىل
هذا العصر أن كلمة اجلهاد استقر يف أدهان كثري من مسلمي . يكون الشرح التفصيلي للجهاد

والواقع أن هذا نوع من أنواع أقدس ، إمنا يراد منها معنرا واحد أال وهو اجلهاد القتايل، حيثما أطلقت
ولكن هل اجلهاد حمصور هبذا . وعندما يتحقق ظرفه، وهذا عندما تتحقق شروطه، أنواع اجلهاد

  فالواقع أن اجلهاد له أكثر من معنا واحد املعىن؟ 
بذل اجلهد بلسان ، فاجلهاد هو بذل اجلهد أيا كان نوعه يف سبيل االنتصار لدين اهلل عز وجلــ 

خروج ، بذل املال يف سبيل االنتصار لدين اهلل عز وجل  جهاد، دعوة إىل اهلل وتطبيقا لشرعه جهاد
ه عن محله السالح ودفاع، اإلنسان واقتحامه املخاطر من أجل إبالغ كلمة اهلل هنا وهناك جهاد

 إذن كل هذا يف الواقع جهاد .، دين اهلل سبحانه وتعاىل لنشر كلمة اهلل يف األفاق ويف القلوب جهاد
، ومل يكن قد شرع بعد، يف مكة قبل اهلجرة مل يكن هنالك جهاد قتايل ملا كان رسول اهلل 

رقان وهي مكية :" حيث يقول اهلل تعاىل يف سورة الف، وعندها كانت كلمة اجلهاد متداولة يف القرءان
تفسريا وشرحا له واصرب ، يعين جاهد الكفار بالقرءان" َفاَل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َوَجاِهْدُهم بِِه ِجَهادرا َكِبريرا 

مُثَّ ِإنَّ رَبََّك لِلَِّذيَن َهاَجُروا  :" ويقول أيضا يف مكان أخر ورسول اهلل يف مكة . علة إيذائهم وكيدهم
واحلديث عن هجرة املسلمني ُنوا مُثَّ َجاَهُدوا َوَصبَـُروا ِإنَّ رَبََّك ِمن بـَْعِدَها َلَغُفوٌر رَِّحيٌم " ِمن بـَْعِد َما فُتِ 

إذن  "  َوِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِننيَ  ۚ  َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلَنا  وقوله تعاىل :" .  إىل احلبشة
أي جهاد ، اجلهاد التبليغي، ويقصد هبا، وجودة عندما كان رسول اهلل يف مكةكلمة اجلهاد كانت م
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وهو يتحدث عن  ولنصغي أيضا إىل كالم رسول اهلل . الدعوة وفيه جهاد بالصرب ملكائد العدو
عند ويوضح لنا أن أعظم اجلهاد الذي يتقرب به اإلنسان إىل اهلل عز وجل هو كلمة حق ، اجلهاد

ا يف حديث أخر يرويه أيب داود والرتمذي وابن ماجة وغريهم :" أفضل جهاد وأيض، سلطان جائر
 .أن جتاهد نفسك وهواك يف ذات اهلل تعاىل " إذن هنالك أنواع أخرى من اجلهاد غري اجلهاد القتايل 

هل اجلهاد القتايل كان األساس واملنطلق نتساءل أي أنواع اجلهاد كان أساسا لألنواع األخرى ؟ 
وجهاد الصرب ، أم كان العكس ؟ اجلواب أن جهاد الدعوة وجهاد التبليغ دعوة واللسان ؟ جلهاد ال

وهذا ألنين . كان هو األساس واملنطلق للجهاد القتايل،  على املكائد اليت تصلين وأنا أدعو إىل اهلل
ن قبل أهل أتسرب إىل محى املشركني وأفاجئهم بالقتل ، عندما أدعى إىل اجلهاد يف سبيل اهلل

هلذا البد يل أن أدخل إىل بوابة اجلهاد الكربى أال وهي ، طبعا اجلواب ال وأدعوهم إىل اهلل؟أكلمهم 
وهذا العمل ، عندما كان يف مكة متاما كما كان يفعل رسول اهلل ، احلوار والتبليغو جهاد الدعوة 

ينبثق اجلهاد ومنه . واملطلوب هو الصمود أمام هذا، سيكلف صاحبه جهدا كبريا وعنتا شديدا
 . القتايل من هذا النوع األول والذي هو القاعدة واملنطلق

  تتمة املقدمة + اإلنسان بني احلرية والتكليف                   (  2)الدرس 
واستمرت القاعدة اجلهادية الواسعة واستمر ، إىل املدينة املنورة هاجر سيدنا رسول اهلل 

يرسل الوفود  وكان رسول اهلل ، أال وهو جهاد الدعوة، ز وجلاملسلمون يؤذوهنا كما أمر اهلل ع
لكن أثناء ذلك ، والسرايا ليبلغوا دعوة اهلل سبحانه وتعاىل إىل الناس يف أطراف اجلزيرة العربية املختلفة

 . وقعت ظروف أخرى اقتضت أن يضاف إىل هذا اجلهاد نوع أخر وهو اجلهاد القتايل
 اجلواب : نتساءل ما هي هذه الظروف ؟ 

واليهود أيضا الذين ، وتألف من األنصار واملهاجرين، نشأة أول جمتمع إسالمي متماسك: أوال
 .قرروا أن يعايشوا املسلمني يف أمن وسالم 

والوثيقة . وهذا ما مل يكن موجودا يف مكة املكرمة، النظام السلطوي املنضبط بدستور: ثانيا
لبنود يقول فيه :" املسلمني من قريش ويثرب ومن تبعهم وأول هذه ا، تتألف من بضع وسبعني بندا

من فلحقهم أمة واحدة من دون الناس " وأخر بند يقول :" كل ما كان بني أهل هذه الصحيفة 
.: توج هذا وإىل حممد رسول اهلل ، خُياف فساده فإن مرده إىل اهلل عز وجل شجارحدث أو 

كان يف مكة املكرمة له شخصية ،  رسول اهلل لك ألن سيدنا ذ، النظام بإمام أي رئيس دولة
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ووجد النظام ، واحدة وهي شخصية النيب املبلغ ،فلما استقر به األمر يف املدينة املنورة ووجد اجملتمع
              . وهي شخصية رئيس الدولة، السلطوي أصبحت له شخصية أخرى إىل جانب كونه نبيا

 .وقها أول دولة إسالمية وهي املدينة املنورة نبتت ف، نشأة أول دار لإلسالم: ثالثا
واقتضى تشريعات ، هذا الظرف الذي وجد يف املدينة املنورة اقتضى أن يوجد شيء جديد

 وهذا الكسب الذي أكرم اهلل به املسلمني يقتضي :، جديدة تتالءم مع هذا املناخ اجلديد
مطمعا هلؤالء املشركني  ذلك ألن ذلك الكسب سيكون، ني حدود دار اإلسالم هذهص: حت1

، تكاملت أركاهناوأن هذه الدولة ، وجيدون أن دولة تفجرت من ظالم اجلزيرة العربية، الذين حوهلم
 فاقتضى األمر واقتضت حكمة البارئ سبحانه وتعاىل، أكيد سيخططون للعدوان على هذه الدولة

 عن طريق أوال حتصني احلدود .، ثةالثال أن يأمر املسلمني يف املدينة املنورة  حبماية هذه املكاسب
والبد أن ، ذلك ألن هذا اخلطر متوقع، التصدي بالقتال لكل من يريد هبذه الدولة شرا: 2

 .يتصدى املسلمون لكل من يريد هلذه الدولة املتمثلة يف اجملتمع والنظام والدستور ورئيس الدولة 
سري الدعوة كما كانت يف مكة متمثلة وت، مقاتلة كل من أصر على مقاومة الدعوة اإلسالمية: 3

ومن تصدى هلا ، فمن سامل هذه الدعوة ُسِلم، يف األفاقيف تبليغ هذا الدين ونشر الدعوة اإلسالمية 
وهذه الظروف يف املدينة املنورة اقتضت شرعة . جيب أن يُقاوم إيذاءه بالردع، باإلسكات أو باإليذاء

وبذلك أصبح ، تكاملت معه شرعة اجلهاد، ئده وأحكامهملا تكامل هذا الدين بعقا. هذه األحكام
هذا اجلهاد بقاعدته الواسعة اليت يفرضها اهلل تعاىل على كل فرد ويف كل حالة أال وهي اجلهاد 

وهو أمرا باملعروف وناهيا عن بالكلمة والدعوة ،وبالصرب و املصابرة على الشدائد اليت يراها يف طريقه 
هذا اجلهاد املتكامل أصبح ،  ملا تتحقق موجباته كما حتققت يف املدينة املنورةاملنكر إىل اجلهاد القتايل

 وشرع كامال مند أول يوم .. واجبا يف أعناق املسلمني إىل يوم القيامة
لنالحظ إىل ما يكتبه بعض الكتاب اليوم من أن السبب يف أن اجلهاد القتايل مل يكن مشروعا 

، دم قدرهتم على املواجهة مع املشركني فهو تعليل غري صحيحوع، يف مكة إمنا هو ضعف املسلمني
ب اوإمنا هو حتليل جديد معاصر قاله بعض الكت، أبداومل يقل هذا الكالم أئمة املسلمني من قبل 

يف وقت أهنم كانوا أشد ، وإمنا احلقيقة أن املسلمون يف مكة مل يكونوا مكلفني باجلهاد القتايل. اجلدد
اآْلَن َخفََّف اللَُّه َعنُكْم َوَعِلَم مث قال اهلل عنهم :" ، وهذا بعلم اهلل وقراره، تغلبوا ألفاقوة واملائة منهم 
َوِإن َيُكن مِّنُكْم أَْلٌف يـَْغِلُبوا أَْلَفنْيِ  ۚ  فَِإن َيُكن مِّنُكم مِّائٌَة َصابِرٌَة يـَْغِلُبوا ِمائـَتَـنْيِ  ۚ  َأنَّ ِفيُكْم َضْعفرا 

لشرع القتال يف ، فلو كان األمر كما يقولون، وهو الضعف النفسي"  للَُّه َمَع الصَّابِرِينَ َوا ۚ  بِِإْذِن اللَِّه 
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وألن ، ألن صمود املسلمني كان أشد، ولكانت دواعي القتال يف مكة أقوى منها يف املدينة، مكة
هبا القوة النفسية اليت أنبأ اهلل عز وجل عنها يف صدر كل مسلم كانت تساوي القوة اليت متتع 

ولو كان . ومع ذلك مل يكلفهم اهلل بالقتال، املسلمون بعد ذلك يف املدينة املنورة مخسة أضعاف
املتمثل يف قلتهم وقلة سبب عدم مشروعية اجلهاد القتايل يف مكة املكرمة سببه جمرد الضعف 

ملشركني من وألن دعاءه أفعل يف ا، رسول اهلل إىل الدعاء عليهم بأقل املراتب اللتجأإذن ، عتادهم
 .ومع ذلك فالرسول ما فعل ذلك . السهام ومن السيوف

ألمرهم بذلك ولنصرهم اهلل عز وجل على لو شاء اهلل عز وجل ورأى احلكمة يف أن يقاتلوا  
، لكن يف مكة مل يكن املسلمون قد امتلكوا شيئا يقتضيهم أن يذودوا عنه بقتال، الرغم من قلتهم

. وملا استقر هبم األمر باملدينة أمروا ببثها والدعوة هبا إىل اهلل عز وجلوإمنا كانت هلم الكلمة اليت 
 املنورة وجد الكسب الذي ينبغي أن يذودوا عنه 

وحيثما . إذن اجلهاد شرع من أجل الدفاع عن مكتسبات معنوية ومادية أكرم اهلل هبا املسلمون
وإن وجد ، رسول اهلل يف املدينة وجد املسلمون ووجدت هذه املكتسبات عليهم أن يفعلوا كما فعل

مثل حال  . لوا كما فعل رسول اهلل يف مكةاملسلمون ومل تتواجد هذه املكتسبات عليهم أن يفع
 .املسلمون يف أوروبا وأمريكا كحال املسلمون يف مكة إذ بان البعثة 

 من خالل اإلجابة على هذا السؤال :، ــ حناول اآلن تفصيال علميا هلذا املوضوع
أم أنه شرع ، ى هل اجلهاد القتايل شرع من أجل كفر كافري أي الكافر حيارب كيف ما كانتر 

  ؟لدرأ العدوان كما أوضحنا اآلن
إذن ، مادمنا قلنا أن اجلهاد القتايل شرع يف املدينة محاية للمكتسبات ، املوضوع فهمناه إمجاال

وهذا الكالم حيتاج إىل بيان . الكفربل الدعوة هي اليت شرعت لدرأ . اجلهاد مل يشرع لدرأ الكفر
 . مفصل وأدلة مفصلة

 : اإلنسان بني احلرية والتكليف
باحلرية ، كثري من الناس يلتبس عليهم معىن التكليف الذي خاطب اهلل عز وجل به عباده مجيعا

كلفني خييل إليه أهنم ليسوا م، يعين إن قلت أن اهلل خلق الناس أحرارا. اليت متعهم اهلل عز وجل هبا
 نْي يَـ نَـ ال بل هنالك تناسق بني املعْ . وإذا قلت أن اهلل خلق الناس مكلفني أي أهنم ليسوا أحرارا، إذا

 .وليس هنالك تناقض بينهما
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ومن ، اإلنسان من حيث عالقته باهلل سبحانه وتعاىل عبد مملوك هلل عز وجل ملكية حقيقية تامة
يصدر من مواله ومالكه من واجبات وأوامر ومن متا فهو مكلف بأن يلقي السمع جيدا إىل ما قد 

وأنبأه أنه إن ، إذن معىن كون اإلنسان مكلفا أن اهلل سبحانه وتعاىل خاطبه بأوامر جازمة. نواهي
وإن ارتكبها ، وحذره من نواهي إن اجتنبها أثيب، فعلها أُثيب يوم القيامة وإن أعرض عنها عوقب

، وميلك أيضا أن جيتنب النواهي اليت هناه اهلل عنها، وامر اهللوهو ميلك أن ينفذ أ، عوقب يوم القيامة
وعند وقوفه بني يدي اهلل تعاىل فإن أحسن َأحَسن اهلل إليه وإن أساء عاقبه اهلل ، إذن هبذا فهو حر

ومنه نستنتج أن اإلنسان حر معناه أنه يستطيع أن يتصرف كما . على إساءته وهبذا فهو مكلف
 .وهو ليس حرا مبعىن أن اهلل مل يسمح له بأن يعتو يف األرض فسادا كما حيب ، يشاء يف هذه الدنيا

إمنا تظهر قيمة ، ــ قال علماء العقيدة وأصول الشريعة :ّ" اإلنسان عندما يكلف فيأمتر بأوامر اهلل
 عندئذ، ائتماره بأوامر اهلل عندما خيرتق حريته ويضغط على حريته ويسريها طبقا ألوامر اهلل عز وجل

مع حرية االنقياد إليها ملا هناين اهلل تعاىل عن نواهي تظهر قيمة انصياعه ألوامر اهلل سبحانه وتعاىل " 
والفقهاء . عندئذ تظهر حقيقة االنصياع ألوامر اهلل عز وجل، لكنين أجلمت نفسي عنها وصربت

ي أن يكون املكلف ينبغ: أوال: قالوا لكي يوجد التكليف البد له من شروط غري شرط البلوغ والرشد
 وميلك القدرة على االختيار .، أي قادرا على أن يستجيب أو ال يستجيب، حرا

فاهلل تعاىل . وهذا ال قيمة لعمله سواء أمر أو هني، أي مضطرا، ملجئا نينبغي أن ال يكو : ثانيا
أمر اهلل إذا  إذن االنصياع إىل. يرى إىل القلب الذي يقود ال إىل األعضاء اليت جرت جرا إىل الطاعة

 جاء باإلكراه ال قيمة له .
فََأهْلََمَها ُفُجوَرَها َوتـَْقَواَها   َونـَْفٍس َوَما َسوَّاَها يف قوله تعاىل :"، واهلل تعاىل أكد هذا يف حمكم كتابه

نَساَن ِمن نُّْطَفٍة أَْمَشاٍج نَـّْبَتِليِه َفَجَعْلَناُه مسَِيعرا َبِصريرا إِنَّا َخلَ  :" وقوله تعاىل "  إِنَّا َهَديـَْناُه السَِّبيَل ْقنَا اإْلِ
وإن بسلوكات ال يتم إال يف ، ليف إن بالعقائداآليتان تعنيان أن التك هاتان و"  ِإمَّا َشاِكررا َوِإمَّا َكُفوررا

  . تربة احلرية
ما عدى اإلنسان فخطاب اهلل تعاىل له تشريعي ، خطاب اهلل تعاىل للمكونات خطاب تكويين

أو ، ويرى اهلل تعاىل إىل قلبك حني اختيارك أي أمر من أوامره، والذي مير عرب قناة احلرية إليك
 . اجتنابك أي هني من نواهيه

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura91-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura91-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura76-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura76-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura76-aya3.html
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 ضوابطها وأهدافها -متابعة موضوع احلرية والتكليف + مسؤولية الدعوة       (3)الدرس 

عليه أن ، معرفا باإلسالم جياهد بلسانه مبلغا دين اهلل من املهم لداعي إىل اهلل وللمجاهد الذي 
، قهر واإللزاموأن التكليف ال يعين السطوة وال، يعلم دائما أن التكليف مقرتنا اقرتانا دائما باحلرية

وآيات قرءانية كثرية تبني مدى ارتباط . والذي يؤدي الواجبات بالقهر واإللزام ال يثاب عليها
 : منهامن االنقياد ألمر اهلل أو عدم االنقياد التكليف باحلرية 

إِنَّا أَْعَتْدنَا  ۚ  ْلَيْكُفْر َفَمْن َشاَء فـَْليـُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَـ  ۚ  :" َوُقِل احلَْقُّ ِمْن رَبُِّكْم قوله تعاىل : 1مثال
:" َفَمْن سبحان اهلل كيف يكون هذا مكلفا مث يقول له اهلل تعاىل لِلظَّاِلِمنَي نَاررا َأَحاَط هِبِْم ُسرَاِدقـَُها "

وهو حر ، :" ؟ هو مأمور باإلميان وإن مل يؤمن سيعاقب يوم القيامةَشاَء فـَْليـُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فـَْلَيْكُفرْ 
 . وإن شاء ال ينفد فيعاقب، إن شاء نفد األمر فأثيب، بعد أن مسع العقاب والتهديد اآلن

َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ  ۚ  :" اَل ِإْكرَاَه يف الدِّيِن كذلك قوله تعاىل : 2مثال َفَمن َيْكُفْر  ۚ  َقد تَـّبَـنيَّ
هنا ال "  َواللَُّه مسَِيٌع َعِليمٌ  ۚ  اْلُوثـَْقٰى اَل انِفَصاَم هَلَا بِالطَّاُغوِت َويـُْؤِمن بِاللَِّه فـََقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة 

وال ميكن أن . ألن الدينونة تنبع من القلب، مبعىن ال يتصور اإلكراه يف الدين، نافية وليست ناهية
 يتحقق لك إكراه أحد على الدين .

َذْرُهْم يَْأُكُلوا َويـََتَمتـَُّعوا ا َلْو َكانُوا ُمْسِلِمنَي رُّمَبَا يـََودُّ الَِّذيَن َكَفُرو  :" ومن هذا قوله تعاىل : 3مثال
وهم مكلفون بأن خيتاروا ، أي أتركهم أحرارا يفعلون ما يشاءون "َفَسْوَف يـَْعَلُمونَ  ۚ  َويـُْلِهِهُم اأْلََمُل 
  احلق بإرادهتم 

َوانَتِظُروا إِنَّا :"َوُقل لِّلَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن اْعَمُلوا َعَلٰى َمَكانَِتُكْم إِنَّا َعاِمُلوَن  يف قوله تعاىل: 4مثال 
وأنتم انتظروا ما تتومهونه وغدا ، اخرتنا فلننتظروحنن نعمل ما ، أي كونوا على ما أنتم عليه " ُمنَتِظُرونَ 

 . أمر فيه تكليف وختري أيضا مع حتذير، سيتبني احلق
القذف ... ، مثل السرقة، التكليف وجود حدود لبعض املعاصي يفما سبب مع هذه احلرية 

بب أن فأين احلرية هنا ؟ نقول يف اجلواب أن اهلل عز وجل إمنا شرع العقاب على هذه املعاصي بس
فحماية لتلك احلقوق شرع اهلل تعاىل معاقبة من يرتكب هذا النوع ، فيها عدوانا على حقوق اآلخرين

، إذن تقام احلدود يف تلك املعاصي ال ألنه مرتكب معصية فهذا عقابه يف اآلخرة. من املعاصي
 . ولكن محاية للمجتمع وحقوق األفراد فيه

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya122.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya122.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya122.html
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أو شرب اخلمرة ...؟ هو ذاك الذي دخل يف عهدة ــ من هو الذي نالحقه إذا سرق أو قذف 
 . أي التزم أوامر اهلل تعاىل بدخوله إىل اإلسالم ، اإلسالم

أمرت أن أقاتل الناس حىت أنه قال :" وعن ما يرويه البخاري ومسلم عن رسول اهلل  ــ 
" لسائل أن يقول  ايشهدوا أن ال إله إال اهلل فإذا قالوها فقد عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقه

إال أن يكون وال يكلف اإلنسان بأمر آت من قبل اهلل ، كيف نفهم أن التكليف مقرتن مع احلرية
أي أمرت أن أجربهم ، يف حني جند هذا احلديث من رسول اهلل، حرا قادرا على أن خيتار ما يشاء

، تكليف بنطق بالشهادتنيهذا ، حتت طائلة القتل بأن يشهدوا أن ال إله إال اهلل وحممد رسول اهلل
هنا . وسيأيت مفصال يف مكانه، وقد جاء بالقهر واجلرب واإللزام ؟؟ اجلواب عن ذلك باختصار

الناس .." وهنا مبعىن اجلرب  أقتلومل يقل أمرت أن الناس حىت يشهدوا" أقاتلالرسول قال :"أمرت أن 
أي أمرت أن ، وزن فعل مبعىن املشاركةولكن لقوله أقاتل على ، وعندها فعال اإلشكال قائم، باإلميان

إن هم أي أصد إيذاؤهم بالقتل ، بإيذاء مثلهأواجه قصد اآلخرين إىل إيذائي يف جمال الدعوة إىل اهلل 
     . أرادوا ذلك

إن القاعدة الكربى للجهاد إمنا هو جهاد الدعوة إىل اهلل : ضوابطها وأهدافها -مسؤولية الدعوة  
وهذا من أعظم اجلهاد وهو البوابة اليت ، وقوف يف وجه األخطار أيرا كانتبالبيان والشرح مع ال

كات ر ويف عصرنا اختلط معىن الدعوة مع احل، لنتبني معىن الدعوة. تدخل منها إىل اجلهد القتايل
ترى هل يوجد . اإلسالمية املختلفة اليت ينشط هلا من يسمون باإلسالميني أو اجلماعات اإلسالمية

، كثريون هم الذين يتصورون أهنما شيء واحدركات اإلسالمية وبني الدعوة إىل اهلل ؟  فرق بني احل
يف حني أنه يوجد فرق كبري جدا بني ، وكثري من الذين ميارسون أنشطة إسالمية يعدون أنفسهم دعاة

 .ة إىل اهلل وبني األنشطة احلركية و الدع
أن تعرفهم على ، والفاسقني أمر اهلل عز وجلواملارقني :أن تبلغ اجلاهلني الدعوة إىل اهلل معناها

وهذه الدعوة هلا ركنان اثنان  وأن تناقشهم يف مذاهبهم اهلدامة اليت يعتمدون عليها ويتبنوهنا.، دين اهلل
 ال تتحقق الدعوة بدوهنما 

والدعاة الذين يأتون من بعدهم ، مثل الرسل الداعي أي املعرف بدين اهلل أو املبلغ: الركن األول
. 

 .الركن الثاين :املدعو أي اجلاهل والفاسق وامللحد واملنحرف والتائه والضال 
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فعندما جتد أناس ينشطون حبثا عن التائهني والضالني واجلاهلني ... يقفون أمامهم ويفتحون 
ويسألوهنم ملاذا ال يثوبون إىل اهلل ؟ ، ويدعوهنم إىل اهلل ويعرفوهنم على اإلسالم، ملف حديث معهم

. ... وهذه العملية امسها الدعوة وهم أخريا سيؤولون إىل اهلل، تعاىل يكرمهم ويعطيهم ومينحهم واهلل
 " فرىب مبلغ أوعى من سامع وهذا من معىن قول رسول اهلل :" بلغوا عين ولو آية

وهي جمموعة من ، ــ أما األعمال واألنشطة احلركية فهي ختتلف كل االختالف عن الدعوة
على دعائم هذا الدين قني على اإلسالم والذين يرغبون بأن ينهض اجملتمع اإلسالمي املسلمني املتحر 

ويتحدثون عن أفضل منهج من أجل التحرك ، فيتلقون فيما بينهم، وأن يستظل باحلكم اإلسالمي
، وكيفية تنشيط هذه اجلماعة، ويتحدثون عن كيفية الوصول إىل احلكم، إلقامة اجملتمع اإلسالمي

.. هذه األعمال هي اليت تسمى األعمال يت جيب أن ترسم لوجود حكم أفضل وعن خطط ال
ونالحظ أن هذه األعمال يقوم هبا طرف واحد وهم اجلماعة املسلمة املقتنعة . احلركية اإلسالمية

 . والعالقة قائمة فيما بينهم وال شأن هلم بتائهني املنحرفني الضالني، بدين اهلل تعاىل
,والدعوة إىل اهلل هي عن الفرق وال توجد أفضلية ألمر عن األخر وحنن هنا نتحدث فقط 

 .األساس وهي املنطلق 
جتد ، فهي فقرية يف جمال الدعوة مبقدار ما هي غنية باألنشطة احلركية : حال جمتمعاتنا اليوم

يخ قال الشو . وال جتد أناس يذهبون إىل هنا وهناك لدعوة اجلاهلني والتائهني، حركات إسالمية كثري
ويفعلون متاما كما ، وهي مجاعة التبليغ وانطلقت أساسا من اهلند ، ماعة واحدةأنه ال علم له إال جب

" ويذهبون إىل القرى و املداشر لتعريف   أمر اهلل :" أدع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة
صورة طبق األصل عن وقد تكون بضاعتهم العلمية قليلة ولكن يف عملهم الدعوي بدين اهلل تعاىل .

وهؤالء هلم أنشطة كبرية يف أوروبا وأمريكا واهلل تعاىل جيري خريا  . عمل أصحاب رسول اهلل 
وقلما جند أمثال هؤالء. ، وهم ليست هلم أغراض سوى الدعوة لدين اهلل تعاىل، كثريا على أيديهم

شطون يف قرى يسودها وين، يف حني جند باملقابل مبشرين ينشطون بكثرة ترفدهم أموال ووسائل
. مستغلني إياهم باإلكرام واإلحسان، وأهليها يستقبلوهنم على أهنم علماء يعرفوهنم بدينهم،  اجلهل

ونتساءل ملاذا هذه احلركات اإلسالمية ال تقوم بواجب الدعوة إىل اهلل ؟ واجلواب . وهي ظاهرة خميفة
وكل عاقل . تأيت خطوة الدعوة إىل اهلل أهنم يرون أن بوصوهلم إىل احلكم أوال كخطوة أوىل بعدها

قال :" كما تكونوا يُوىل عليكم" ومل يقل  والرسول . مسلم يعلم أن هذا املنطق معكوس متاما



 

 

 مشاركة فاطمة حكيمة ملخص دروس الجهاد لـ اإلمام الشهيد البوطي

 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                 12

 

أنه قال :" عمالكم أعمالكم كما تكونوا  وقد روى احلسن البصري عن رسول اهلل . العكس
 .يُوىل عليكم" 

 :رورة الدعوة إىل اهلل أوال من هؤالء وكل العلماء يف باب اجلهاد يؤكدون على ض
ومن فروض الكفاية القيام بإقامة :""يقول يف أول باب اجلهاداملنهاج"ــاإلمام النووي يف كتابه

،هذا قبل روالقيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكاحلجج وحل مشكالت يف الدين وبعلوم الشرع،
   احلديث عن اجلهاد القتايل

جيب القيام بنشر علوم ر يفتتح باب اجلهاد يف كتابه "شرح الصغري" يقول :" ــ اإلمام الدردي
كما يؤكد حرمة القفز فوق هذا الواجب إىل األعمال ،  الشريعة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

 "  القتالية
أربعة ــ ابن رشد يفتتح أيضا حبث اجلهاد يف كتابه "بداية اجملتهد" بقوله :" واجلهاد ينقسم إىل 

وجهاٌد بالسيف " مث يعرف اجلهاد باللسان ، وجهاٌد باليد، وجهاٌد باللسان، جهاٌد بالقلب، أقسام
ومن ذلك ما أمر اهلل به من ، وجهاد اللسان األمر باملعروف والنهي عن املنكروهو أمههم فيقول :" 

 ۚ  َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم  ۚ  اْلُمَناِفِقنَي َواْغُلْظ َعَلْيِهْم :" يَا أَيُـَّها النَّيبُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر وَ فقال جهاد املنافقني 
 .وجاهد املنافقني باللسان ، الكفار بالسيف فجاهد " َوبِْئَس اْلَمِصريُ 

أمهية الفرض ، ــ اإلمام البهويت يف كتابه " كشاف القناع" يوضح أيضا يف أول باب اجلهاد
وإقامة الصناعات اليت ، دين اإلسالم ودفع الشبهات عنه الكفائي الذي يتمثل يف إقامة الدعوة إىل

 يف مصاحلهم الدينية والدنيوية والبدنية واملالية " حيتاج إليها الناس 
عمال بقول اهلل عز ، نالحظ أن باب اجلهاد متوج والكل جممع على أمهيته أال وهو جهاد الدعوة

ِإنَّ رَبََّك ُهَو  ۚ  َوَجاِدهْلُم بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن  ۚ  َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة ادُْع ِإىَلٰ َسِبيِل رَبَِّك بِاحلِْْكَمِة وجل :" 
:" َوَمْن َأْحَسُن قـَْوالر ممَِّّن َدَعا ِإىَل  وقوله تعاىل"  َوُهَو أَْعَلُم بِاْلُمْهَتِدينَ  ۚ  أَْعَلُم مبَن َضلَّ َعن َسِبيِلِه 
لكل  عندما يدرك اإلنسان هذا اإلحلاح من البيان اإلهلييِن ِمَن اْلُمْسِلِمنَي" اللَِّه َوَعِمَل َصاحلِرا َوقَاَل ِإنَّ 
ويكتب عند اهلل تعاىل من ، فيدعوا إخوانه التائهني عن اهلل بكل الطرق، مسلم أن ينهض أيا كان

 . الدعاة إىل اهلل عز وجل
 2ج  -ا وأهدافها ضوابطه -متابعة موضوع مسؤولية الدعوة      (4)الدرس  
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وبدون ذلك تفقد مزيتها ، وعن احلركات اإلسالمية البد أن تكون خادم لركن الدعوة إىل اهلل
 وقد قلنا أن ركن الدعوة إىل اهلل هو الركن األساسي بني يدي ركن اجلهاد .. وفائدهتا

  : الدعوة إىل اهلل وشروطهطبيعة 
وليس هو من أحكام السياسة ، سلمني عامةيشمل املهو حكم تبليغي ـ  1: عن طبيعة الركن

حكمه تبليغي ، حيث أن نشر دين اهلل واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، الشرعية كاجلهاد القتايل
ال على إذن وال يتوقف تنفيذ املسلم هلذا احلكم ، أي خياطب اهلل عز وجل به األفراد كل على حدا

الصوم الزكاة احلج الصالة ... يف حني أن اجلهاد القتايل مثل ، وال على تعريف أو موقف منه، اإلمام
أي ال يستطيع األفراد من ، مثل إعالن احلرب على دولة باغية مثال إمنا هو حكم من أحكام اإلمامة

واحلاكم يكون هو الوسيط بني إصدار هذا احلكم وتنفيذه من قبل ، عند أنفسهم أن ينهضوا به
وكذلك قضية . ن اهلدنة حكم من أحكام السياسة الشرعيةكذلك إهناء احلرب وإعال. الناس

 عندما يقعون يف أيدي املسلمني من أحكام اإلمامة .األسرى 
 . ناصحا إياه باليت هي أحسن، إن رؤييت لشخص ما يرتكب منكر ما عليَّ تنبيهه وهنيه عن ذلك

ذا رأت جهاال يتصدون ـ وعن دور الدولة يف جمال الدعوة إىل اهلل هو دور تنظيمي فقط، مثال إ
الدولة أن هنالك من يعبث بطريق إن رأت أو ، متنعهملدعوة، ويتحدثون يف أمور ال علم هلم هبا 

 . هنا يظهر دور الدولة، حيث أنه حيرم احلالل وحيلل احلرام، الدعوة بأحكام اإلسالم
، تلبسوا مبعصية فإن رأى الداعي أن فئة من احلكام، الدعوة إىل اهلل حكم تبليغي حىت للحكام

 باحلكمة واملوعظة احلسنة .. جيب أن يقولوا هلم أهنا معصية
فقد سقط ، ــ اجلهاد الدعوي فرض كفاية أي إذا قامت به ثلة من الناس وقامت بواجبها 2 

رْيِ قول اهلل عز وجل :"  ذلكودليل . الوجوب عن الناس كلهم  َوْلَتُكن مِّنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإىَل اخلَْ
َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر  ملا قال منكم وهي لتبعيض دل َوأُولَِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن" ۚ  َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

والضاللة عامة قد ال لكن يف بعض األحيان تكون اجلهالة منتشرة . على أن هذا الواجب كفائي
أي ، عوة بكل من يستطيع أن ينهض هباعندها ينبغي أن تغطى أعمال الد، نكتفي بفئة من الدعاة
 .فالدولة عليها أن ختتار من الدعاة األكفأ فاألكفأ . املسألة حسب احلاجة

األحكام السلطانية" قال :" وأما جيوش يف كتاب له امسه "  "املاوردي"هذا الكالم ذكره اإلمام 
أن لى كل منهم زاجر من نفسه فع، والتصدي لتدريس والفتية، العلماء والفقهاء يف اجلوامع واملساجد

وقد جاء يف األثر أجرأكم ، ويزل به املسرتشد، فيظل به املستهدي، ال يتصدى مبا ليس له بأهل
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، ينبغي من إقرار أو إنكارولسلطان فيهم من النظر ما جييبه االختيار ، على الفتية أجرأكم على النار
فإذا  ، ويقول ليس هذا من شأنك، واجلاهل مينع التائه والضال، أن يالحظ يف ذلك مصلحة اإلسالم

كانوا مجيعا قادرين ولكن العدد كبري يتخري اإلمام منهم أقدرهم وأخلصهم يف جمال الدعوة إىل اهلل 
 " سبحانه وتعاىل

واملزية هي أن ، املزية الثالثة للجهاد الدعوي باللسان وهو الركن األصيل األساسي يف اجلهادــ 3
فالدعوة إىل اهلل نوع من . ا يقوم على النصيحة الطوعية ال على األمر القسريجهاد الدعوة هذا إمن

ة وإرشاد و وأثناء القيام مبهمة الدع" وتعاونوا على الرب والتقوىالتعاون كما قال اهلل عز وجل :" 
ودعويت ينبغي أن ، . ويعلموا أهنم مكلفون وغدا اهلل سيحاسبهم، التائهني بأن خيضعوا لسلطان اهلل

، وأن يبتعدوا عن املعاصي باختيارهم، كون طوعية أي دعويت هلؤالء بأن يطيعوا اهلل باختيارهمت
َا أَنَت ُمذَكِّرٌ   ":ودليل هذا يف قوله تعاىل. وتلك هي مهمة الدعوة ِإالَّ  ِهم مبَُصْيِطرٍ لَّْسَت َعَليْ  َفذَكِّْر ِإمنَّ

بُُه اللَُّه اْلَعَذاَب اأْلَْكبَـرَ  َمن تـََوىلَّٰ وََكَفرَ  َنا إِ  فـَيـَُعذِّ َنا ِحَسابـَُهم يَابـَُهمْ ِإنَّ إِلَيـْ وآيات أخرى يف " مُثَّ ِإنَّ َعَليـْ
 :" وقوله تعاىل"  ۚ  ِإْن َعَلْيَك ِإالَّ اْلَباَلُغ  ۚ  :" فَِإْن أَْعَرُضوا َفَما أَْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظرا  قوله تعاىل

َنا احلَِْسابُ  َا َعَلْيَك اْلَباَلُغ َوَعَليـْ أي مهمتك يا  " َوِإن مَّا نُرِيـَنََّك بـَْعَض الَِّذي نَِعُدُهْم أَْو نـَتَـَوفَـّيَـنََّك فَِإمنَّ
وقبيل وفاة رسول ، وكثري من هذه اآليات نزلت باملدينة املنورة. حممد هي البالغ وعلى اهلل احلساب

 . اهلل 
، أنه كان له غالم يسمى "أسبق" وكان نصرانيا بسنده عن عمر ابن اخلطاب روى ابن أيب حامت

وكان يقول يل "ال إكراه يف ، فآىب:" كان يعرض عليَّ اإلسالم ويقول " أسبق" بعد وفاة سيدنا عمر 
الدعوة تتم  ..."يا أسبق لو أسلمت الستعنا بك يف بعض أمور املسلمني : ويعود ويقول يل، الدين"

يقول لعجوز مل  مسعت عمر ابن اخلطابقال :" أيضا روى زيد ابن أسلم عن أبيه . ةعن طواعي
فتقول له :" أنا عجوز  "إن اهلل بعث حممد باحلق  :"أسلمي أيتها العجوز تسلميتكن قد أسلمت 

" ويسكت عمر ويقول :" اللهم اشهد " مث يتل قوله تعاىل :" ال إكراه يف كبرية واملوت قريب مين 
  الدين" 

ويشكل على هذا حديث ، إذن الدعوة إىل اهلل  تكون باإلبالغ الطوعي ال بالقسر واإللزامــ 
أمرت أن فيما رواه الشيخان عن ابن عمر :"  معروف وصحيح وهو قوله  لرسول اهلل 

أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهلل فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها 
قالوا عن ، يتعارض مع الشيء الذي أوضحنه" هذا الكالم حبسب الظاهر  م على اهللوحساهب

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya25.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya25.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya26.html


 

 

 مشاركة فاطمة حكيمة ملخص دروس الجهاد لـ اإلمام الشهيد البوطي

 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                 15

 

وهذا ال ، وقالوا أن اإلمام أمحد مل يرويه يف مسنده، احلديث أنه غريب وغرابته ال تعين عدم صحته
وقد ذكر "ابن حجر العسقالين" يف شرحه . ومهما يكن ال سبيل إىل تضعيف احلديث، ضري فيه

 . الصة الكالم الذي أقوله لكم للبخاري خ
"؟ فذكر إمنا أنت مذكر لست عليهم مبسيطرهذا احلديث على ضوء قوله تعاىل :"  نفهمكيف 

 اجلواب
 هنالك ثالثة أراء وهي :، قبل كل شيء أضعكم أمام رأي الفقهاء هناــ 

ة كانت يف أن دعوة الناس إىل اإلسالم عن طواعي، وهو أضعفها وأقلها اعتمادا: الرأي األول
تُـُلوا ولكن ملا نزلت آية السيف وهي قوله تعاىل :" ، صدر اإلسالم فَِإَذا انَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُُرُم فَاقـْ

ُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقـُْعُدوا هَلُْم ُكلَّ َمْرَصٍد  فَِإن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّاَلَة  ۚ  اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجدمتُّ
وأصبح من ، الطواعية نسخت الدعوة عن طريق"  ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ  ۚ  آتـَوُا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم وَ 

 .إىل جانب اآلية املذكورة ، ودليل ذلك هذا احلديث، الواجب الدعوة إىل اهلل باإللزام
اليت تدعوا إىل الدعوة إىل اهلل عن  قالوا آياتو به قال أكثر الفقهاء وأكثر املفسرين : الرأي الثاين

الذين قالوا أن  أيوماذا عن احلديث ؟ هنا انقسم اجلمهور إىل قسمني ، طواعية ليست منسوخة
 .وهذه اآليات حمكمة وليست منسوخة ، حكمها باق والدعوة ينبغي أن تبقى كما كانت طوعية

، ل الناس"يقصد الوثنيني فقطعن كالم الرسول"أمرت أن أقاتوهم األقل قالوا : القسم األول
أما أهل الكتاب فيبقى أمر ، أي أجربهم إجبارا، جيب أن أقاتلهم حىت يشهدوا أن ال إله إال اهلل

والذي :وهو الرأي األغلب واألرجح  القسم الثاين         دعوهتم كما كان طوعية وال نلزم أحدا. 
بل إن قوله :" أمرت أن أقاتل الناس" تفهم على قالوا ، اعتمده كثري من الفقهاء يف هذا الرأي الثاين

إذن  ، وحكم الدعوة إىل اهلل طواعية أيضا باق وليس منسوخا، عمومها وليست خاصة بالوثنيني
والفرق كبري كيف ننسق هنا ؟ قالوا أن رسول اهلل  قال" أمرت أن أقاتل " ومل يقل " أمرت أن أقتل" 

أمرت أن أقتل الناس ...." لكان هذا دليال قاطعا على أن أن رسول اهلل قال :"  لو، بني الكلمتني
واملسألة هنا تتعلق بقواعد اللغة ، لكن النيب استعمل كلمة أقاتل، هذا احلديث نسخ احلكم السابق

 .العربية 
مثل أن نقول "قاوم فالن اللص" يعين قالت العرب إن وزن فاعل يُفاعل دائما يأيت للمشاركة 

أو قولنا "قاتل  بعد أن داهم اللص الدار وقف صاحب الدار يف وجهه وقفا مع بعض يف شجار
ودائما  . وتقول فالن قتل فالن إذا فاجأه وهو غري متنبئ به، فالن فالنار " يعين اشرتكا يف املدافعة
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واملدافع يقال عنه ، البادئ يقال عنه مقبل على القتل. املقاتل هو الرجل الثاين فيما يتعلق بالعدوان
وموجود يف كتاب ، وموجود يف القاموسهذا كالم عريب موجود يف لسان العرب . على املقاتلة مقبل

يوم صلح  لنتأمل هذا املعىن كيف يتجلى يف قول رسول اهلل . "أساس البالغة"  لزخمشري
عرض عليه رسول  أثناء املفاوضات جاء بيداء ابن ورقاء " وهو مشرك إىل رسول اهلل احلديبية 

:" إن املشركني أو قريشا قد أهنتكها احلرب فلو مجوا واسرتاحوا .. مث  وقال النيب ، ساملةاهلل امل
" ألقاتلنهم معناها ألبدلنهم  قال فإن هم أبوا فو اهلل ألقاتلنهم على أمري هذا حىت تنفرد سالفيت

 .وعمل رسول اهلل املقاتلة ، لتقهم عملهم ال، العدوان األول بالعدوان الثاين
يقول اإلمام فيما يرويه البيهقي ، إماما يف الفقه يكون إلمام الشافعي وهو إمام يف اللغة قبل أنــ ا

قد حيل قتال الرجل وال حيل قتله " وهنا كالم دقيق ويقصد أن  ، عنه :" ليس القتال من القتل بسبيل
 . ل قتل مساملولكن ال حي، ، وحيل قتال من جاء ليهامجكالقتل والقتال ليستا مبعىن واحد تاكلم

 : وهو كما يلي، كله كالم يعمق الفرق بني القتال والقتل،  كالم طويل للكرماين ابن حجر
، وأجاب بأن حكم تارك الزكاة والصالة واحد، ــ سئل الكرماين عن حكم تارك الزكاة

لزكاة ميكن أن والفرق أن املمتنع عن إيتاء ا، ه أراد يف املقاتلة ال يف القتليف الغاية وكأن الشرتاكهما
فإن انتهى إىل نصب القتال أي صاحب املال . خبالف الصالة، تؤخذ منه قهرا وال داعي إىل القتل

وهبذه الصورة قاتل الصديق ، نصب قتاال من أجل أن ال يأخذ ماله قوتل وهذا هو القتال املشروع
 ومل يؤثر أنه قتل أحدا منهم ابتداءر ، مانعي الزكاة

يواجه بقوة من طرف صاحب املال عندها تستعمل ضده القوة وهذا يسمى  أي ساعي الزكاة ملا
 . مقاتلة 

:"أمرت أن أقاتل الناس " حيث أمر أن يدعو إىل اهلل  كما أمر أن  ويف حديث رسول اهلل 
ولكن . فإن تركين الناس وأنا أدعو ومل يقاوموين فلهم أن يؤمنوا أو ال يؤمنوا، جيلب الزكاة من الناس

 عندئذ أمرت أن أقابل منعهم بقوة مبنع أيضا بقوة .، هين أحدهم بالصد ومنعين بقوةإذا وج
 . إذا الدعوة إىل اهلل طوعية وهذا ما ينسجم متاما مع حديث رسول اهلل 

ُوهُ ــ وعن قول اهلل عز وجل :"  ْم فَِإَذا انَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُرُُم فَاقـْتـُُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجدمتُّ
فَِإن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوآتـَوُا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم  ۚ  َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقـُْعُدوا هَلُْم ُكلَّ َمْرَصٍد 

البارئ يأمر هنا أنه إذا انسلخت األشهر احلرم أن نبدأ يف قتل املشركني  " ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ  ۚ  
يعين حنن مكلفون أن حنملهم ، وجعل غاية ذلك التوبة وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة، ناهمحيث وجد
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ماذا تقول يف هذه اآلية ؟؟؟ قال . من أجل الكفر ال من أجل أهنم حياربوننا، محال على اإلسالم
سلخ األشهر قالوا هذه اآلية غاية ما تدل عليه أنه إذا ان ، من الفريق الثاين من الرأي الثاينالعلماء 

لكن ملا قال ، باحلرابة أم للكفر هذا شيء مسكوت عنه، احلرم ينبغي أن نقتل املشركني من أهل مكة
قالوا ال يعين لو تابوا . فإن تابوا وأقاموا الصالة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم دل على أن السبب كفرهم

قيل هلم ما هو دليلكم ؟ . زيادة وهي التوبةوتركنا هلم ألهنم تركوا احلرابة و ، ولو كانوا حماربني نرتكهم
َوِإْن َأَحٌد مَِّن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحىتَّٰ َيْسَمَع َكاَلَم وهي قوله تعاىل :" ، قالوا اآلية اليت بعدها
ِلَك بِأَنَـُّهْم قـَْوٌم الَّ يـَْعَلُمونَ  ۚ  اللَِّه مُثَّ أَبِْلْغُه َمْأَمَنُه  طرق باب بلدتك مشرك يريد أن يدخل  اأي إذ"  ذَٰ

ومل يعجبه هذا الدين وأراد ، يسمع كالم اهلل وينظر اإلسالم ما هو فدخل فأجره حىت يسمع كالم اهلل
أي أنك مكلف أن حتميه وتأخذه حىت يصل إىل املكان الذي يطمئن ، الرجوع عندها أبلغه مأمنه

 . فيه
ولو كانت الدعوة إرغاما وإجبارا ودخل هذا بيننا  ،ومنه لو كان القتال واجب للمشركني لكفرهم

وهذه اآلية ، بينما يقول اهلل سبحانه وتعاىل غري ذلك. ومسع عن اإلسالم وقال مل يعجبين كنا قتلناه
 . تأيت بعد تلك مباشرة

ونقول له هنالك آيات تؤكد معىن اآلية ، وهنالك من يتمحل ويقول اآلية الثانية منسوخة باألوىل
َأاَل تـَُقاتُِلوَن قـَْومرا نََّكثُوا أمَْيَانـَُهْم َومَهُّوا بِِإْخرَاِج الرَُّسوِل َوُهم بََدُءوُكْم أَوََّل َمرٍَّة منها قوله تعاىل :" ، ةالثاني
. بةاآلية تبني حيثية القتل أن السبب حرا "  فَاللَُّه َأَحقُّ َأن خَتَْشْوُه ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيَ  ۚ  َأخَتَْشْونـَُهْم  ۚ  

َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن ملَْ يـَُقاتُِلوُكْم يف الدِّيِن ومََلْ  :" ويف قوله تعاىل وهي من أواخر اآليات نزوال  الَّ يـَنـْ
 :" ةومنه اتضح أن آي"  ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ  ۚ  خُيْرُِجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َأن تـَبَـرُّوُهْم َوتـُْقِسطُوا إِلَْيِهْم 

بل هي تعين ، فيما دل عليه اجلمهور مل تنسخ الدعوة الطوعية أبدا"  فَِإَذا انَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُُرمُ :" 
 وجوب مقاتلة الكافرين احملاربني .

 ضوابطها وأهدافها -متابعة موضوع مسؤولية الدعوة  -     ( 5)الدرس 

      : إجابة على أسئلة
ئل أنك قلت أن املعاصي و اآلثام اليت فيها إهدار حلقوق اهلل سبحانه وتعاىل يقول السا: 1س

وإمنا يعاقب اهلل تعاىل يف دار الدنيا على املعاصي ، أرجأ اهلل عز وجل العقاب عليها إىل يوم القيامة
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الة ومن ترك الص، مث استثنينا ترك الصالة وهي من حقوق اهلل، وآلثام اليت فيها إهدار حلقوق الناس
 ويقول ملاذا ؟ ، فاستثيب ومل يثب يقتل

هذا هو ، وليس كل الفقهاء متفقني على أن تارك الصالة يقتل، املسألة فيها خالف: اجلواب
تارك لكن خالف املزين وهو من كبار علماء الشافعية قال ال يقتل ، القول الراجح عند الشافعية

وخالف يف ، لف يف ذلك "ابن دقيق العيد"وخا، وإمنا يقتل تارك الصالة جحودا، الصالة كسال
وإجابة لسائل ملاذا يعاقب تارك . وخالف يف ذلك كثري من التابعني، ذلك بعض فقهاء احلنفية

هو ، فالعلة اليت اعتمد عليها من قالوا أن تارك الصالة يقتل. الصالة رغم أن يف هذا تفويت حلق اهلل
قد أنه أويت برجل إىل رسول اهلل خمنث ، حديث مرسليف مسنده وهو احلديث الذي يرويه أبو داوود 

فسأله . فأمر به فنفي. ما شأن هذا ؟ فقيل له إنه خمنث يا رسول اهلل: فقال. صبغ أطرافه باحلناء
فاملفهوم املخالف أنه لو كان ال  " ال أقتل من يصلي": أال نقتله يا رسول اهلل ؟ قال: أحد الصحابة
منهم "اإلمام ، لكن كثري من العلماء مل يعتمدوا على هذا الدليل. هذا هو الدليل، يصلي لقتلته
واحلديث ضعيف ، ثانيا يف سنده جمهول، أوال ألنه مرسل"هذا احلديث ال حيتج به" : النووي" فقال

وهو حديث رسول اهلل املوجود يف صحيح البخاري ، ولعل البعض يقول هنالك دليل أقوى. باالتفاق
فقد  ".. الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهلل ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة أمرت أن أقاتلوهو :" 

وقد قلنا أن العلماء ملا وقفوا . دل هذا على أن تارك الصالة يقاتل كما أن تارك الزكاة أيضا يقاتل
الة ال أما تارك الص، ألن هذا يتأتى مقاتلته، عند كلمة "أقاتل "أدركوا أن هذا بالنسبة ملانعي الزكاة

وأرسل اخلليفة أو رئيس الدولة من ، كيف؟ الذي يصر على أن ال يدفع زكاة ماله،  تتأتى مقاتلته
عندها . عندها إما أن يستسلم هذا اإلنسان فيمضي هذا املرسل ألخذ زكاة ماله، يأخذ زكاته قصرا

ارك الصالة كيف لكن ت. و أن يقاوم وعندها فإن مقاومة املرسل له تسمى مقاتلةأ ، تنتهي املشكلة
بينما رسول اهلل قال :" أمرت أن أقاتل ، هذا يسمى قتل. مث تقتله، مثال تأمره فال يصلي تقاتله ؟

هلذا العلماء . وال تتحقق بالنسبة لتارك الصالة، إذن فاملقاتلة تتحقق بالنسبة لتارك الزكاةالناس ..." 
 . الذين قالوا ال يقتل تارك الصالة قد استدلوا هبذا

:" أمرت أن أقاتل" وقوله تعاىل :"فإذا انسلخ األشهر  هو نص حديث رسول اهلل : 2س
وأن أما عن احلديث يقول السائل "فقد أوضحتم أنه هنالك فرق كبري بني "قتل" و"قاتل" احلرم" 

وعليه فنص احلديث يفيد أن املشركني هم الذين يبدؤون ، املقاتلة تستلزم وجود طرفني بادئ ومبدوء
ولذلك نرجو إيضاح ما قد يظهر من استشكاالت بعض ، وأن املسلمون هم املبدؤون، املقاتلة عملية
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أُِذَن لِلَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن بِأَنَـُّهْم اآليات اليت ورد فيها ذكر القتال من مثل قوله تعاىل يف سورة احلج :" 
 "  َوِإنَّ اللََّه َعَلٰى َنْصرِِهْم لََقِديرٌ  ۚ  ظُِلُموا 

أما ، وال تتحقق إال إذا كان املقاتل يدافع عن نفسه، خ أن املقاتلة تعتمد على املشاركةفهم األ
فهذا ال يسمى ، يرتبص به ويقتله غرية، الذي يبحث عن إنسان غافل منصرف عنه ال يريد به شرا

والذين يقاتلوهنم ، أنه أُذن للذين يقاتلون وهم املسلمونويستشكل أنه ورد يف اآلية ، مقاتلة
ومع ذلك ، رغم أن املشركون هم الذين بدؤوا القتال، وهذا ورد ملا كان املسلمون يف مكة، ملشركونا

وهذا يتناىف مع ما . أي أهنم مساملون مل يفعلوا شيئا، ومسى املسلمون ُمَقاتلون، مساهم اهلل ُمَقاتلني
 قلناه .

وال تتم املشاركة إال ، الوزن مبين للمشاركةفهو ُمْقاِتل هذا :أن كلمة قَاَتل يـَُقاتُل ُمَقاتـََلةر اجلواب 
هلذا قال علماء اللغة ، أي كل طرف متخوف من الطرف األخر، إذا كان كل طرف بادئرا ومبدوءر به

ملاذا ؟ مثال كل مَقاَتل مَقاِتل وكل ُمَقاَتٍل يـَُقاِتل ، هذا الوزن يستوي فيه اسم الفاعل واسم املفعول
وإما أنه يستفزين مبوقف يريد يب شرا أن أتصدى له ألنه مقبل إيلَّ ألنين لكي أتصدى إلنسان إما 

وهو أيضا ال ميكنه أن يقدم إيل إال ألنه شعر ، عدائي أتصدى له من أجل أن أدرأ خطرا عن نفسي
وهلذا هذه . فاملقاتالن يف الواقع كل منهما يتجه إىل الطرف الثاين بالقتال دفاعا عن نفسه، خبطر

، ففي مكة كان املشركون يستفزون املسلمون. رتك فيها اسم الفاعل واسم املفعولالصيغة دائما يش
َقاِتلْ ، واآلية نزلت بعد أن استشرى إيذاء املشركني للمسلمني

ُ
، وهذا االستفزاز عرب عنه البارئ بامل

 اَتلٌ هلذا كان ذاك املستفز ُمَقاِتل ويف نفس الوقت ُمقَ ، ألنه يستثري يف الطرف اآلخر حوافز اهلجوم
 . أي أنه مهيء ملقاومة من الطرف األخر

فلماذا اشرتطت اآلية واحلديث وجوب دخول أهل ، إذا سلمنا بأن احلرابة هي علة القتل: 3س
احلرابة هؤالء يف اإلسالم وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة ومل تكتفي برجوع املشركني من مقاتلة املسلمني 

 ومعاداهتم هلم ولو مل يكن اإلسالم 
هنا يف اآلية البيان اإلهلي ما شرط ، مجهور الفقهاء ما عدى الشافعية الذين هلم رأيان: اجلواب

َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقـُْعُدوا هَلُْم ُكلَّ َمْرَصٍد رفع السالح عنهم بدخوهلم اإلسالم بل قال تعاىل :" 
ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر  ۚ  لصَّاَلَة َوآتـَوُا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم فَِإن تَابُوا َوأَقَاُموا ا" هنا انتهى الكالم مث قال :" ۚ  

أنه جيب علينا ، شيء وهو اجلواب كما قال الفقهاء أن هذا الكالم ال يدل على أكثر من  " رَِّحيمٌ 
بارئ وقال ال، إذا تاب هؤالء الذين نقاتلهم وأعلنوا دخوهلم يف دين اهلل ينبغي أن نرفع عنهم القتال



 

 

 مشاركة فاطمة حكيمة ملخص دروس الجهاد لـ اإلمام الشهيد البوطي

 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                 21

 

و وهو كالم ساكت عن علة القتال أه، هذا كي ال نظل نقاتل هؤالء رغم أهنم دخلوا يف اإلسالم
وبة والرجوع إىل دين تهلذا املوىل افرتض ما هو أهم من احلرابة أال وهو الدرء احلرابة أم درء الكفر؟ 

منها ، لة على ذلكوسبب تفسرينا هلذه اآلية هكذا هو وجود آيات كثرية دا. اهلل سبحانه وتعاىل
 ۚ  :" َأاَل تـَُقاتُِلوَن قـَْومرا نََّكثُوا أمَْيَانـَُهْم َومَهُّوا بِِإْخرَاِج الرَُّسوِل َوُهم بََدُءوُكْم َأوََّل َمرٍَّة قوله تعاىل 
ديث كثرية وأحا، اآلية تبني سبب القتال"  فَاللَُّه َأَحقُّ َأن خَتَْشْوُه ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيَ  ۚ  َأخَتَْشْونـَُهْم 

وكم من قبيلة دخلت يف حلف رسول اهلل ، وصلت درجة التواتر أن رسول اهلل مل يتعقب املشركني
 .مثل قبيلة خزاعة 

أن ، ومن األحاديث ما رواه احلاكم والبخاري ومسلم وآخرون من حديث أمساء رضي اهلل عنها 
لها أمساء وانتظرت حىت فلم تستقب، البنتها وهي مشركةأمها جاءت من مكة وهي حتمل هدايا 

وحتكي هلا ، وأمهما ليست واحدة، فجاءت إىل السيدة عائشة وهي أختها سألت رسول اهلل 
الَّ   :"فتال عليها قوله تعاىل ، فسألت عائشة رسول اهلل، قصتها قائلة هلا أن تسأل رسول اهلل 

َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن ملَْ يـَُقاتُِلوُكْم يف الدِّ   ۚ  يِن وملَْ خُيْرُِجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َأن تـَبَـرُّوُهْم َوتـُْقِسطُوا إِلَْيِهْم يـَنـْ
 . كلها توضيحات وأدلة لتفسري الذي قاله العلماء. " وكان هذا بعد الفتح ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ 

َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوآتـَوُا الزََّكاَة  فَِإن تَابُواــ قد يقول قائل أن هناك مفهوم خمالف فالقرءان يقول :" 
إذا مل يتوبوا ومل يقيموا الصالة ال : املفهوم املخالف يقول"  ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ  ۚ  َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم 

وهبذا تنسجم ، نعم كن سنعمل باملفهوم املخالف إن مل تتواجد نصوص تعطل هذا املفهوم. نرتكهم
 . ومنه فالعمل باملفهوم املخالف له شروط ومنها أن ال تتواجد نصوص تعطله. نصوص القرءان

القتال شرع لدرء احلرابة وهذا ما ذهب إليه املالكية واحلنابلة واحلنفية ومجاهري الفقهاء،إال 
 .الشافعية فلهم رأيني 

 : جوهر الدعوة ومقوماهتا
 يتقرب هبا اإلنسان إىل اهلل سبحانه جوهر الدعوة أنه لون من أجل وأقدس ألوان العبادة اليت

، بل إنك لن تستطيع أن متارس العبودية هلل حقا مبنطق أمسى وأعلى من منطق الدعوة إىل اهلل، وتعاىل
َوَمْن َأْحَسُن قـَْوالر ممَِّّن َدَعا ِإىَل اللَِّه فإن عز أمامك الدليل على هذا فقف أمام قول اهلل تعاىل :"  

وهذه آية واحدة هبذا األسلوب األخاذ بيانا أن أجل عبادة " قَاَل إِنَّيِن ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ َوَعِمَل َصاحلِرا وَ 
وهو أجل عمل ، ومن أحسن " أي أرين عمل أحسن من هذا إن وجد " قائال ، هي الدعوة إىل اهلل

 تعاىل .ومنه فإن جوهر الدعوة هي أصفى معاين العبودية هلل سبحانه و ، تعلن به صدق عبوديتك هلل
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أليس له نصيب ، ــ وعن املتحرك من أجل الوصول إىل احلكم من أجل أن يفرض اإلسالم أيضا
. ويف الدعوة إىل اهلل هنالك داع ومدعو، يف هذا العمل ؟ ال ليس هلم األجر نفسه ألهنم ليسوا دعاة
، بالنياتواألعمال وهو عمل فيه ثواب ، لكن عند الوصول إىل احلكم فالعمل يتم من طرف واحد

 . على أن تكون الدعوة أوال مث هذا ثانيا، واجملتمع حباجة إىل هذا النوع من الفئات
اجملتمعات العربية واإلسالمية اآلن ــ لكن ماذا عسى أن تكون نتيجة هذا العمل احلركي الثاين ؟ 

ا اآلخر مجاعة وملا أُأَلف أن، وكل حزب مبا لديه فرح كما يقول اهلل سبحانه وتعاىل، مليئة بأحزاب
لبلوغ احلكم أي مجاعة إسالمية تنافس باق األحزاب لتسد عليها الطريق من أجل أن تسبقهم إىل 

وبدل أن يكون بيننا حوار لدعوة إىل اهلل عز ، وهبذا صار بيين وبينهم خنادق وفجوات، احلكم
علت منهم منافسني وهبذا أبعدهتم عن حظرية اإلسالم ألين ج، فإذا به تنعكس املسألة متاما، وجل

 . يل وأعداءر 
وبتايل يشمئز اجملتمع من اإلسالميني ، والنتيجة أن العمل احلركي أصبح على حساب الدعوة

  . بسبب ما قلته
وبعيدا عن املنافسات احلزبية كافيا ، واحلل أن يكون عدد الدعاة إىل اهلل بعيدا عن السياسة

 .للمجتمع كله 
 ضوابطها وأهدافها -ة موضوع مسؤولية الدعوة متابع               (1)الدرس 

 إجابة عن سؤال وهو التايل 
طلب شرح حديث يرويه اإلمام أمحد واإلمام الطرباين من حديث ابن عمر رضي اهلل عنه أن : س
وجعل رزقي ، بعثت بالسيف بني يدي الساعة حىت يعبد اهلل وحده ال شريك لهقال :"  النيب 

 "  ومن تشبه بقوم فهو منهم، والصغار على من خالف أمري حتت ظل رحمي وجعل الذلة
كثري من العلماء ،  فقصد السائل أن ظاهر احلديث يتعارض مع ما قد أوضحنه وشرحناه: اجلواب

ولنفرتض أنه حديث صحيح، فإنه حديث يفهم على ضوء األحاديث الكثرية ، ضعفوا احلديث
ى ضوء اآليات الكثرية واليت شرحناها وعل، األخرى والصحيحة الواردة عن رسول اهلل 

ل كثري من املشكالت وإن مل حنهذه القاعدة إن اعتمدهنا ، واستعرضناها يف كتاب اهلل عز وجل
أن يعرضها واخلطر الذي يقع فيه الكثريين و تفسري آية دون ، يتوفر لدينا اختصاص علمي واسعا

ا  قوله تعاىل :" مثال يقرأ . باقي آيات كتاب اهلل يف نفس املوضوع على َوَمن يـَْقُتْل ُمْؤِمنرا مُّتَـَعمِّدر
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ا ِفيَها ، ويسأل نفسه عن معىن اآلية ويقول إذن قاتل النفس يكفر وبتايل خيلد" َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلدر
، حاول أن يفهم هذه اآلية على ضوء اآليات األخرى يف كتاب اهلل عز وجلولو أن هذا اإلنسان 

ِلَك ِلَمن َيَشاُء  :" مثال قوله تعاىل "يدرك إذن قوله ۚ  ِإنَّ اللََّه اَل يـَْغِفُر َأن ُيْشَرَك بِِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن ذَٰ
وهكذا كي تتفق اآليات ، :"ومن يقتل مؤمنا متعمدا .." أي وهو مسَتِحالر ذلك ومستبيحا إياهتعاىل

ومنه يفسر . ءان والسنة بالقرءان أيضاوالقاعدة الفقهية تقول ينبغي أن يفسر القرءان بالقر . مع بعض
احلديث املذكور كما فسر احلديث السابق :" أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا ..." وكلمة بعثت 

 ومها : بالسيف حتمل معنيني
ولكن إذا أن يواجه كل من ال يؤمن باهلل بالسيف أو أن يواجه من مينعه عن إبالغ الدعوة . ــ  1
وما كان وة ،عمال رسول اهلل جند أن رسول اهلل مل جيرب أحدا على اإلسالم عناحلديث على أ اعرضن

بعثت بالسيف ليس معىن   .وغريها من األعمال، فتح مكة إال لدفاع رسول اهلل عن قبيلة مشركة
فإن فهمت احلديث كذلك إذا ينبغي عليك متزيق كل األحاديث ، ذلك إجبار الناس على اإلسالم

 ت عن رسول اهلل خمالفة هلذا متاما .واألعمال اليت ورد
ــ واملعىن الثاين لبعثت بالسيف أي كلفت أن أمحل السالح يف وجه كل من أراد أن يصدين  2

 .وأنا مكلف أن أقاتل هذا وهو ما أمجع عليه مجهور الفقهاء ، عن الدعوة إىل اهلل
يف  فهو كقوله " وجعل رزقي حتت ظل رحمي:"  ــ أما الفقرة اليت تليها وهي قوله 

احلديث األخر وهو:" أعطيت مخسا لن يعطاهن أحدا من قبلي " ومنها قوله :" وأحلت يلَّ الغنائم 
حيث جعل اهلل تعاىل الغنائم اليت تأيت ، ومل حتل ألحد من قبلي " وهو تفسري للحديث السابق

 .رسول اهلل من احلرب رزقا حالالر 
إىل  االنطالقواليت منها يتم  هي القاعدة اجلهادية العريضةوهذه : أهم منطلقات الدعوة إىل اهلل 

صغرية  وقال الشيخ أنه يوما ما مجعها يف رسالة ، ومنطلقات الدعوة كثرية ومهمة، اجلهاد القتايل
وأهم منطلق من هذه ، ومجع فيه مجيع آداب الدعوة اإلسالميةمساها " هكذا فا لندعو  إىل اهلل" 

 املنطلقات هو :
ودافع غرية ، نطلق الداعي إىل اهلل لتائهني والشاردين وامللحدين والضالني بدافع شفقة ورمحةــ أن ي

والداعي لن يتمتع هبذا إال إذا كان مستعدا أن يضحي ، عليهم كي ال يصبحوا غدا حطبا لنار جهنم
تتم وهناك من يعجب من هذا الكالم ظنا منه أن الدعوة . يف سبيل الدعوة إىل ربهحبظوظ نفسه 

وهو من ، لكن لننظر اإلسالم حبد ذاته إىل ماذا يأمرنا، على امللحد والتائهواحلقد والعداوة بالغضب 
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أرسل رمحة هلم والقرءان فياض باآليات اليت ، الذي أرسل لناس أجل رمحة اهلل بعباده .فالرسول 
َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرمْحَةر  ومنها قوله تعاىل :" ، وهلذا ينبغي من الداعي أن يكون رحيما، تنطق هبذا
 " ورمحيت وسعت كل شيء" وقوله :"  :" وربك الغفور ذو الرمحةوقوله " لِّْلَعاَلِمنيَ 

. وما بعث رسول اهلل إال رمحة للعاملنييف مهمة الدعوة إىل اهلل  وأنت خليفة لرسول اهلل 
مذي واحلاكم يف مستدركه قوله :" فيما رواه أمحد وأبو داوود والرت  ومن أحاديث  رسول اهلل 

ومن كالم "  ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء، الرامحون يرمحهم الرمحان تبارك وتعاىل
أنه يف بعض الغزوات يروي مسلم يف صحيحه أن بعض الصحابة قالوا لرسول اهلل ، رسول اهلل 
 ورسول اهلل مل " عثت رمحة ومل أبعث لعناإمنا بفقال هلم رسول اهلل :" ، لو لعنت هؤالء املشركني

بل كان املصطفى حيتاط فيما ، يطلب منه يوما أن يدعو على مسلم تائه أو مشرك فاجر فدعا له
اللهم إين بشر أنطق برضا والغضب فمن لعنته فاجعل لعنيت رمحة يرويه مسلم يف صحيحه فقال :" 

ومل يكتب ، ة عشرين يوما أو أكثرحاصر الطائف مد وتبث يف الصحيح أيضا أن النيب "له
أدعو اهلل على  فأمر رسول اهلل أصحابه بالرحيل فقال قائل يا رسول اهلل، للمسلمني آنذاك ظفرا

يف احلديث املتفق عليه إن  قيل لنيب . " اللهم أهدي تقيف وأتين هبمفرفع يديه وقال :" ، تقيف
 اللهم اهدي دوسا وأيت هبم مؤمننيل :" فقا عليهم يا رسول اهلل  فادعوادوسا قد كفرت وأبت 

 . طلبوا منه أن يدعو هلم باهلالك فدعا هلم بالرمحة"
ــ قد نتساءل كيف يتفق هذا مع الغضب هلل واحلب هلل ؟ ال يوجد أي تعارض بني هذا الذي 

. وبني مبدأ البغض هلل أيضا، ذكرناه من هدي رسول اهلل ومن حبه وشفقته ورمحته لعباد اهلل مجيعا
، وأن ال يتصرفوا تصرفا عاطفيا أهوج، لكن ينبغي للمسلمني أن يتعلموا وأن يعكفوا على الدراية

 . والعواطف عواصف إن مل تلجم بلجام العلم 
ولكن اإلنسان الذي تراه عاصيا ، واجلواب أن البغض يف اهلل جزء من اإلميان ال شك يف ذلك

وتبغض فيه معصيته ، وتغار عليه فتهديه إىل اهلل تشفق على ذاته من حيث أنه إنسان مثلك وترمحه
وإذا كان وضعك كذلك جملرد أن يثوب إىل اهلل تزول سحابة البغض وإذا بك حتبه حبا . ال ذاته

تتهم وعليك أن ، ولكن لو كان بغضك لذاته حىت لو ثاب ستظل تكرهه، صافيا عن الشوائب
غضه يف اهلل؟   إذا مل تكن سخريته سببا لبغضي ومىت أعلم أنين أب، أمام العاصي نفسك وأن ختتربها

ودليلي ، لكنين أبغضته ألنه سب الدين مثال أو ألنه ارتكب موبقة من املوبقات . وغضيب منه له
وعن سيدنا لوط عليه السالم وما قاله ربنا . على هذا أنين سأحبه وأعانقه جملرد إقالعه عن املعصية
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،وقال هنا لعملكم مع رمحته وشفقته "أي من املبغضنيم مَِّن اْلَقاِلنيَ قَاَل ِإينِّ لَِعَمِلكُ على لسانه:"
ويغطون ذلك بقوهلم أهنم يبغضون يف ، وكثريون هم الذين يبغضون انتصارا ألنفسهم وذواهتم، عليهم

 . اهلل
َنَك اْدَفْع بِالَّيِت ِهَي  ۚ  َواَل َتْسَتِوي احلََْسَنُة َواَل السَّيَِّئُة واهلل تعاىل يقول :"  َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بـَيـْ

يٌم  َنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َويلٌّ محَِ هذه الدعوة "  َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن َصبَـُروا َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيمٍ َوبـَيـْ
 وهو أشق من اجلهاد القتايل .، ذا الشكل وهبذا الصرب هي أساس اجلهادهب

وال جتد ، وهنا تربز مشكلة وهذا عندما تكون الساحة فارغة عن هذه الدعوة اليت نتكلم عنها ــ 
مث نقفز ، ميينا وال مشاال من حياور املالحدة والتائهني ويتعقبهم بالدعوة إىل اهلل وتعريفهم بدين اهلل

،  أي دون هتيؤ املناخ هلذا اجلهاد، حيصل أنك حتقق اجلهاد القتايل يف فراغ، إىل اجلهاد القتايلفجأة 
 كمن يلقي بدرا يف صخر .

متهيد للدرس القادم وهو عن مصدر انبثاق اجلهاد القتايل، بعد أن تشكلت أول دار إسالم بعد 
ما كما انتقلت الدعوة يف عهد رسول متا، ووجدت الدولة اإلسالمية اهلجرة، ونشوء اجملتمع اإلسالمي

 . اهلل 
 1ج -دار اإلسالم واجملتمع اإلسالمي ومصدر انبثاق اجلهاد القتايل            (7)الدرس 

قال :" أَأَنت  أل رسول اهلل عندما س "جابر ابن سليم "يف شرح حديث: اإلجابة عن سؤال
سألوا أل ميكن  فدعوته استجاب لك ..."أصبك ضيم أنا رسول اهلل الذي إذا رسول اهلل " قال :" 

أن نرجع الضمري إىل لفظ اجلاللة ؟ قال جيوز يف اللغة العربية ولعل ذلك هو األسلم فيما إذا أردنا 
وإن كان اإلمام اخلطايب يف شرحه أليب داوود . على ظاهرهأن نأخذه أن ال نتعمق يف شرح احلديث و 

ب "دليل الفاحلني شارح رياض الصاحلني "  كذلك صاح،  سكت عن هذا املوضوع ومل يتحدث
صفة هلل ال لرسول  "الذي"أي اهلل ، ولكننا جنزم أنه جيوز أن يعود الضمري إىل لفظ اجلاللة، كذلك

أي ، ر ابن سليم" كان يسأل رسول اهلل عن ذاتهبلكن الظاهر أن " جا، اهلل الذي إذا دعوته ...
، يتحدث عن نفسه وأكد له أنه رسول اهلل نيب ومن متا فإن ال، يريد التعرف على الرسول 

، وكان جيب أن حنتاط ونشرح احلديث بالشرح الذي ذكرناه، وأنه يتصف بالصفات اليت ذكرها له
حىت ال يتصور أحدا أن رسول اهلل يشرك نفسه مع اهلل يف أن اإلنسان إذا دعا رسول اهلل متاما كما 

ومعىن احلديث أنا رسول اهلل إن طلبت هلل هبذا الكالم هذا .ماعدا اهلل أن يعين رسول ا. إن دعا اهلل

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya35.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya35.html
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وهنالك . دعاءه وكشف عنك هذا الضيممنه أن يدعو لك دعا لك فاستجاب اهلل سبحانه وتعاىل 
واالستجابة دائما من اهلل ، وتوسلنا لرسول اهلل بأن يدعو اهلل لنا، أحاديث كثرية تؤل هذا التأويل

 . سبحانه وتعاىل
لغة قالوا أن الصفة إذا كان قبلها موصوفان أحدمها نكرة واألخر علم فاألصل أن تكون وعلماء ال

وصفة الذي األصل أن ، مثل قولنا غالم خالد الذي، الصفة لنكرة ال للعلم الذي قلما يوصف
 تكون صفة للغالم  وهو نكرة .

 :الدعوة: من املناخ اجلاهلي إىل دار اإلسالم
بغي أن يدودوا عنه انتقلت املرحلة من اجلهاد باللسان إىل اجلهاد ملا امتلك املسلمون ما ين

وهذا ملا هاجر املسلمون من مكة إىل املدينة عندها امتلكوا األرض وهي املعنية بدار ، القتايل
هذه األمور الثالثة هي اليت تكونت ، وامتلكوا نظام اجلماعة واليت عرب عنها بكلمة األمة، اإلسالم

ووضعوا كل مههم ، وأعداء اإلسالم نظروا إىل هذه املكتسبات نظرة خطورة. سالميةمنها الدولة اإل
متمثلة يف ، وعندها كان البد من وجود جنٌد حيرسون هذه الدولة، يف القضاء على الدولة اإلسالمية

 أُِذنَ ومن هنا شرع القتال بقوله تعاىل :" ، السلطويدار اإلسالم يف اجلماعة يف األمة يف النظام 
فتسلسلت اآليات اآلمرة باجلهاد بعد " َوِإنَّ اللََّه َعَلٰى َنْصرِِهْم لََقِديرٌ  ۚ  لِلَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن بِأَنَـُّهْم ظُِلُموا 

  . السلطوياألمة والنظام ، دار اإلسالم، لنقف وقفة تفصيل مع هذه األركان الثالثة لدولة، ذلك
وجعلها منطلق حركة ووعاء هبا املسلمني  بحانه وتعاىلهي أول دار متع اهلل س: دار اإلسالم: أوال

وهذه الكلمة هي اصطالح ، وتسمى هذه األرض دار إسالم، نظام ووعاء تالق واجتماع فيما بينهم
واستقر فيها إن بقتال أو بصلح وبسالم ، فقهي أطلقها الفقهاء على كل أرض دخلها اإلسالم

واملدينة املنورة هي أول ، سالم براحة ودون وجل أو خوفواملسلمون فيها ميارسون شعائر اإل، وآمان
دخلها اإلسالم عن طريق الدعوة .وتطبيق شريعة اإلسالم مثرة لكون أرض ما مسيت ، إسالم دولة

لكن على أهلها تطبيق ، أي حىت ولو مل تطبق شريعة اهلل يف تلك الدار فهي دار إسالم، بدار إسالم
 . الشريعة

،وأحكام دار إسالم نص عليها كتاب اهلل  د يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىلمعىن دار إسالم موجو 
ِإنَّ الَِّذيَن تـََوفَّاُهُم اْلَماَلِئَكُة ظَالِِمي أَنُفِسِهْم قَالُوا ِفيَم  :"ولننظر إىل قول اهلل عز وجل، سبحانه وتعاىل

 ۚ   َتُكْن أَْرُض اللَِّه َواِسَعةر فـَتـَُهاِجُروا ِفيَها قَالُوا َأملَْ  ۚ  قَالُوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنَي يف اأْلَْرِض  ۚ  ُكنُتْم 
اَل ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلوِْلَداِن  َوَساَءْت َمِصريرا ۚ  فَُأولَِٰئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya98.html
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معىن هذا الكالم أنه بعد املوت مباشرة يسأل مالئكة اهلل "  َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلةر َواَل يـَْهَتُدوَن َسِبيالر 
وجواهبم للمالئكة أهنم كانوا يف ، أناسا يعيشون يف أرض ال تعرف اإلسالم ومن متا مل ميارسوا دينهم

أمل تكن ": وجواب املالئكة قوهلم، دينناأرض ال ظل لإلسالم فيها ومل يستطيعوا أن يطبقوا شعائر 
تلك هي دار ، "، وهجرهتم تكون إىل أرض يشيع فيها اإلسالمأرض اهلل واسعة فتهاجروا فيها 

واملصطلحات االمسية تتبدل حسب اللغة لكن املعىن تابت ومستقر يف كتاب اهلل سبحانه . إسالم
 . وتعاىل

، دار حرب ودار آمان: تنقسم إىل قسمني ومها وهيــ وما يقابل دار اإلسالم يسمى دار كفر 
أما إذا أعلنت ، حيث إذا أعلنت الدولة احلرب على دار من ديار الكفر مسيت عندئذ دار حرب

 أو دار صلح .صلحا وسلما بينها وبني دار من دور الكفر مسيت عندئذ دار أمان 
   : دينة املنورة وأحكامها هيأول دولة إسالمية بعد بعثة رسول اهلل هي امل: أحكام دار إسالم

فاهلجرة ، على الذين يعيشون يف دار كفر وقد وجدت هذه الدار أن ينتقلوا منها إىل دار إسالم
وقد قال العلماء :" أنه ال جيوز ملسلم أن يستوطن يف دار  ، واجبة بنص كتاب اهلل سبحانه وتعاىل

أما ، لتجارة لدعوة أو أي مصلحة أخرى، بله أن يقيم فيها إقامة مؤقتة لدراسة مثال أو لتطب، كفر
 . وفقا لنص القرءاين املذكور، أن يستوطن ويتجنس فهذا غري جائز

ــ سؤال هل ميكن لدار إسالم أن ترجع فتصبح دار كفر؟ املالكية والشافعية واحلنابلة قالوا :" دار 
مة هذا الكالم مثال دخلها اإلسالم واستقر فيها إىل يوم القيامة تبقى حكما دار إسالم " قي

، ومنه على املسلمون أن يعيدوها إىل حظرية فأصبحت مثل الديار األخرىاألندلس دخلها الكفر 
 . وأن يتحملوا يف أعناقهم مسؤولية تطهريها،اإلسالم 

 يعد حبيث مل، قالوا :" هذه الدار إذا شاع فيها الكفرــ السادة األحناف هلم رأي انفردوا به 
ومل تكن ، وال يستطيعون أن يعلنوا شعائر اإلسالم، عون أن يأمنوا يف تلك الداراملسلمون يستطي

، ممكن أن تعود دار كفر " اشرتطوا شروطا ثالثة تنطبق على األندلس، هنالك دار إسالم متامخة هلا
ومن متا ، لكن فلسطني متامخة لدور اإلسالم من كل اجلوانب هلذا هي باإلمجاع ال تزال دار إسالم

 .ين يف اخلارج  ذوال املسلمون ال، جيوز أن يتخلى عنها املسلمون ال الذين يف الداخلال 
األمة يف مصطلح الشريعة اإلسالمية ومصطلح كتاب اهلل عز وجل كل فئة أو : معىن األمة: ثانيا

أي الطائفة اليت التقت على  فإذا قلنا أمة حممد ، مجاعة من الناس التقت على مبدأ واحد
 . برسالة حممد  اإلميان

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya98.html
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وتسمى هذه أمة الدعوة ، بعث إليها رسول اهللــ وهنالك مصطلح ثان لكلمة األمة وهو كل من 
أما أمة االستجابة فنحن املسلمون الذين اجتمعوا على ، وهي كل من يعيش على هذه األرض اليوم

  اإلميان مبا جاء به رسول اهلل 
ووجدت اجلماعة اليت أحدقت  د هجرة املصطفى ــ ومتا ميالد األمة على هذا املعىن بع

، من أنصار ومهاجرين وقد استمسكوا بالدين الذي بعث به رسول اهلل ، برسول اهلل 
َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن هي اليت جاءت يف قول اهلل تعاىل :" وهذه الكلمة هبذا املعىن  ُكنُتْم َخيـْ

وكلمة األمة ولدت والدة . وكلمة أمة هنا تعين أمة االستجابة" ْوَن َعِن اْلُمنَكرِ بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْهَ 
بعد استقراره يف املدينة الدستور الذي بنا على أساسه الدولة  دستورية عندما أعلن رسول اهلل 

صيغت كأحدث ما تصاغ الدساتري ووجد دستور مؤلف من تسع وأربعون بندا ، الدستورية اجلديدة
وقبل ذلك ما كانت العرب إال قبائل ، ويف أول بند يف هذا الدستور يعلن والدة األمة، عليها اليوم

 . متفككة العرى متدبرة متقاتلة
"  املسلمون من يرتب ومن تبعهم فلحقهم أمة واحدة من دون سائر الناسويقول البند :" 

وإن كان داخال ، كلمة األمة  ويقصد بكلمة من دون سائر الناس تعين أن غري املسلمني ال يدخل يف
 . يف كلمة اجملتمع اإلسالمي

عوف أمة مع املؤمنني لليهود  يهود بينوهنالك بند ينص عن اليهود الذين كانوا باملدينة يقول :" 
قوله أمة مع املسلمني " إال من ظلم وأمث فإنه يوثب أي ال يهلك إال نفسه دينهم وللمسلمني دينهم 
ومن البنود أيضا وهو من .ة اإلسالمية وجيمع األمتني اسم اجملتمع اإلسالمي أي أمة مستقلة عن األم

املسلمون  ملسلم املسلمني واحدة ال يساالبنود اليت ذكرت ملا رحت مسألة السلم مع إسرائيل :" 
ومعىن سلم املسلمني واحدة أي ال جيوز لفئة من املسلمني من أن "  سواء بينهم عدوا هلم إال على 

وآخر بند يقول . هلم أن يتفقوا مجيعا على السلم فلهم ذلك أو على عدم السلم، ساملة عدوتنفرد مب
وهذا أمسى كل حدث أو إشتجار جيري بني أصحاب هذه الصحيفة مرده إىل اهلل ورسوله" فيه :" 

 . دستور يف صياغته عرفته البشرية مجعاء
أما كلمة أمة وكلمة ، إسالميتمع وكلمة جم إسالمية  وكلمة مجاعةإسالمية هنالك كلمة أمة 

أما اجملتمع اإلسالمي وهي كلمة جتمع املسلمني وغري ، كما جاء يف البند األول  مجاعة فبمعىن واحد
املسلمني أيا كانوا طاملا كان هؤالء مجيعا خاضعني لنظام اإلسالمي الذي ال يشرتط أن يكون مجيع 

. مع اشرتاط خضوعهم لنظام اإلسالمي، عقيدةمن يعيش حتت مظلم اجملتمع اإلسالمي هلم نفس ال
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حتت ، ومن مجلة هذا النظام أن الناس أحرار يف معتقداهتم وأن نسق النظام االجتماعي حيمي اجلميع
لذلك صح أن نقول هنالك إسالم سياسي وإسالم . قاعدة شرعة هلم ما لنا وعليهم ما علينا

 اعتقادي .
 2ج  -واجملتمع اإلسالمي ومصدر انبثاق اجلهاد القتايل متابعة موضوع دار اإلسالم (8)الدرس 

وقبل ذلك أفهم من كالمك وشرحك لدروس ، من املالحظ يف دروس اجلهاد: اإلجابة عن سؤال
حىت إذا عند ، وحتمل األذى من أجل هلل، أن الدين جمرد صفح وعفو وحتمل لألذى من اآلخرين

أين قوة املؤمن ، ويش مساكني باملعىن الذي تعرفهادر بعض الناس أن هؤالء املتدينني مجاعة بسطاء 
نرجو ، أين عمر أين خالد أين بقية األبطال رضي اهلل عنهم، وعزته إذا كان األمر دائما تساحما

 التوضيح و جزاكم اهلل خريا .
هذا األخ فهم من دروسنا أن اإلسالم عبارة عن دروشة وعبارة عن ضعف : شرح السؤال

وإمنا هم ، لمون ليسوا مكلفون بأن حيافظوا على حقوق هلم وعلى مكتسباتوأن املس، ومسكنة
 واملساملة واالستسالم . عبارة عن مجاعة دائما يرفعون اللواء األبيض 

اليت :نقول لألخ أنت حتضر دروس علم متاما مثل الدروس األكادميية اجلواب من حيث الشكل
وأننا بدأنا نقول أن ، ي أن تعلم أننا ال زلنا يف الدهاليزيف هذه احلالة ينبغ، تلقى يف اجلامعات وغريها

وقلنا أن املسلمني ملا كانوا مع ، وأن احلرب عارض يأيت لسبب، السلم يف هذه احلياة هو األصل
ألنه مل تكن هنالك حقوق تقتضي الدفاع ، يف مكة مل يكن هنالك جهاد رسول اهلل حممد 

باملدينة املنورة مع  وملا استقر املقام برسول اهلل ، عنها ولذلك مل يكن هنالك جهاد قتايل
وهي دار اإلسالم واألمة والنظام وجدت مكتسبات للمسلمني ، عليهم أصحابه رضوان اهلل

واآلن نتحدث عن اجلهاد كيف شرع ، ولذلك ال تستعجل وحنن ندرس اجلهاد يف مراحل. السلطوي
ات نتحدث عن اجلهاد احلصن األول للمجتمع وبعد حديثنا عن هذه املكتسب، ومىت وملاذا شرع

بل املسلمون ، ويش وليسوا مساكنياعندها ستجد أن املسلمني ليسوا در ، اإلسالمي ودار اإلسالم
وحلماية األمة من أن يرتبص هبا ، ينبغي أن تكون عيوهنم مفتحة حلماية كل شرب من دار اإلسالم

 . ومحاية نظامها، مرتبص
 . وقت السؤال والطالب عليه أن يتحني
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وعمر وخالد والقعقاع ابن ، فاجلهاد ال يعين القسوة والعنف أبدا : اإلجابة من حيث املضمون
ومل يكونوا أعزة باملعىن ، أبداعمر وكل هؤالء مل يكونوا أقوياء مبعىن العنف الذي نراه أو نسمعه اآلن 

اآلخرين بدافع من احلقد أبدا ما  مبعىن أن يكون اإلنسان حقودا وينطلق إىل مقارعة ، املزيف للعزة
لكنهم كانوا أعزة فعال وأقوياء وجماهدين فعال ضمن حدود الشريعة ، كان الصحابة كذلك إطالقا

وكانت تعين عزهتم أهنم كانوا حراسا على كل شرب . وهذا ما سنجده اآلن، اليت رمسها اهلل عز وجل
ولة أجنبية  دفإذا مشوا رائحة بغي ختططه ، مأي دار اإلسالمن أرض اهلل اليت وهبها اهلل للمسلمني 

مثال غزوة تبوك ما وقعت ملا طرق الرومان باب . إنقدفوا كالشواظ إليهم، كالرومان والفرس وغريمها
أي كان املسلمني يف . أهنم خيططون فوجه إليهم أعزة املسلمني وإمنا بلغ رسول اهلل ، املسلمني

وهكذا . يبدؤون هبم قبل أن يبدؤوابل يرتكوهنم خيططون  و فلونغي الليهم يرقبون األعداء اأيامهم ولي
ولكن هل هذه العزة هي ما نراه اليوم ) الدروس كانت يف . جيب أن يكون املسلمون يف كل عصر

وهذه ليست عزة وإمنا . ( حيث املسلمون يتقاتلون بينهم باجلزائر وأفغانستان وغريها1991سنة 
وحنن ندرس اآلن أحكام اجلهاد يف الشريعة اإلسالمية لنرقى إىل . سالمهي نريان ينفخ فيها أعداء اإل

مستوى القوة والعزة اللتني كان يتصف هبما  فعال كما تقول عمر وخالد والقعقاع وكل الصحابة 
 . منهم أبو بكر وخاصة أيام حروب الردة

ث التقرير عن يتحد، 1991ــ  تقرير صدر من جملس األمن القومي األمريكي يف أواخر عام 
ويرسم لذلك عدة ، ويوصي بالوقوف يف وجه هذا اخلطر، خطورة اإلسالم على اجملتمعات الغربية

وإثارة التناقضات بني املسلمني ، إثارة املسلمني بعضهم على بعض: بنود كوسائل عالجية منها
اقضة حيارب وحتويل اإلسالم إىل إسالمات متن، كما جيري اليوم متاما،  وتأليب بعضهم على بعض

وما جيري إال تنفيذ هلذه ، علينا أن نكون على علم وإطالع ألمثال هذه التقارير. بعضها بعضا
 وحنن ننشد القوة والعزة لكن بشرط أن تكون منضبطة بالشريعة اليت سندرسها اآلن .، اخلطط
 كان لرسول يف مكة،  تكون من رئيس دولة وهو سيدنا حممد  : النظام السلطوي: ثالثا

وملا هاجر إىل املدينة ووجدت األرض ووجد الدستور ، شخصية واحدة وهي شخصية الرسول املبلغ
وانبثق النظام السلطوي من ، ووجد النظام أصبحت له شخصية ثانية هي شخصية رئيس الدولة

وجدت سلطة حاكمة باملعىن احلقيقي هلذه الكلمة وأصبحت هلا سيادهتا ومن و ، وجود رئيس الدولة
ومنها آيات ، نزلت اآليات الكثرية اليت تنبه الناس إىل أن هنالك إسالم وهنالك حكم باإلسالممتا ت
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َفاَل َورَبَِّك اَل يـُْؤِمُنوَن َحىتَّٰ حُيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر يف سورة املائدة وسورة النساء مثل قوله تعاىل :"  
نَـُهْم مُثَّ اَل جيَُِدوا يف أَنُفِسِهْم َحَرجرا   "   ممَِّّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليمرابـَيـْ

حيث جتعل كثري من الناس يعلق يف ، ــ أثرت التعبري بالنظام السلطوي من القول السلطة احلاكمة
بينما لو دققنا النظر لوجدنا أن ، يف ظل اجملتمع اإلسالميدهنهم أن هنالك فعال سلطة حاكمة 
إذن . فالسلطة احلاكمة إمنا هي هلل سبحانه وتعاىل، حاكمة الدولة اإلسالمية ليس فيها سلطة بشرية

وابتعادا عن هذا الوهم فاألفضل أن نقول" النظام ، هذا التعبري بالسلطة احلاكمة تعبري غري دقيق
ويف ظل الدولة . وهو نظام يرعاه اهلل سبحانه وتعاىل، السلطوي "الذي يضبط األمة مبنهج معني

وإمنا نقول السيادة هلل سبحانه وتعاىل والشعب هو املنفذ حلكم ، لشعب اإلسالمية ال نقول السيادة
، والقادة الذين يسوسون اجملتمع اإلسالمي هم املنفذون حلكم اهلل سبحانه وتعاىل كما أمر، اهلل

، يف تطبيق نظامه الذي أرساه فوق هذه األرضوالتعبري القرءاين هم اخللفاء عن اهلل سبحانه وتعاىل 
أي  "  ۚ  :" َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل يف اأْلَْرِض َخِليَفةر قول اهلل عز وجل  وهذا معىن

 وأجعله املسئول على رعاية هذا النظام .، يف حياتهأعهد إليه بالنظام الذي ينبغي أن يطبق 
، وهذا غلط، احلاكم يف اجملتمعات الغربية نظم الدميقراطية تقول السيادة لشعب ألن الشعب هو

وقد جيول يف أدهان بعض الناس أن السيادة إذا مل تكن لشعب يعين أن الناس عبيدا يف اجملتمعات 
ا. اإلسالمية ألننا عندما نقول أن السيادة هلل سبحانه وتعاىل . وهو كالم فيه مغالطة كبرية جدا جدر

وهل هنالك سيادة أغىن وأعمق . والناس كلهم حتت سلطان هذه السيادة عبيد هلل سبحانه وتعاىل
 !وأرسخ وأعظم من تلك اليت تنبثق من عبودية اإلنسان هلل ؟ 

لكن ملا ال تصطبغ . اخلالئق كلهمجتد أنك حتررت من عبودية  عند تشبعك هبذا الشعور
بالعبودية هلل وتوافق ما يقوله الدميقراطيني أن السيادة لشعب عندها جتد نفسك فجأة عبدا جلهة من 

أنظر إىل واقع العامل وكيف أن املطبقني لكلمة الدميقراطية لدولة ما أو ألناس من أمثالك .، هاتاجل
. واحلكم لشعب جيدون أنفسهم حتت سيطرة ما يسمى بالنظام العاملي اجلديد الذي ترعاه أمريكا

قراطية والبارئ يأمرنا أن منارس حريتنا وأن نرفض أي ذل أو مهانة مهما سوقت بألفاظ منها دمي
 . وحرية وغريها من الكلمات

وهي متتد على أرض هلم هلا ، من الناس تكونت منه أمةوالنظام السلطوي مثرة لوجود مجاعة 
والذي دوره إجياد شبكة من العالقات التعاونية بني ، سيادة ال ينازعهم فيها أحد يأيت دور النظام

 أفراد هذه اجلماعة .
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ال فالنظام السلطوي أوسع وهلا  ذي نعنيه بالشريعة اإلسالمية ؟هل هذا النظام السلطوي هو الــ 
واليت تنبثق من اليقني اإلعتقادي من قولنا أحكام الشريعة اإلسالمية داللة مشولية أكثر اتساعا 

 .أما النظام السلطوي فمن شأنه أن يغطي بضوابطه املسلمني وغري املسلمني، واللتزام الديين
 م له وجودان اثنان ومها :ــ ومنه نقول أن اإلسال

وهذا ، ينبثق من اليقني اإلعتقادي الذي ينبغي أن يعتقد به كل مسلم: ــ وجود ديين اعتقادي 1
 الوجود ينبثق من العقل والقلب .

 وهو هذا النظام وينبثق من األرض اإلسالمية اليت حتتضن مسلمني وغريهم .: ــ وجود سياسي2
ولكن ليس  ، كل وجود لإلسالم خاضع للوجود السياسي حتماوعن العالقة بني الوجودين فإن  

واخلاضع ، الذي هو خاضع لنظام السلطوي العامكل وجود سياسي لإلسالم خاضع للوجود الديين 
لكن الوجود . وغري املسلم ليس ملزم باخلضوع اإلعتقادي، قد يكون مسلم وقد يكون غري مسلم

اإلميان باهلل يف عقله ويف قلبه هو خاضع لعقائد اإلسالم الديين لإلسالم يعين اإلنسان الذي انبثق 
 .وخاضع أيضا لنظام اإلسالم 

هناك من يقول أن اإلسالم عبارة عن دين وليست له أي معامل سياسية وليس له أي دولة، إمنا ــ 
فوق  هو عالقة بني العبد وربه كما يقول اليوم دعاة العلمانية! فما الدليل على أن الوجود اإلسالمي

 :أمامنا دليالن اثنان من أوضح األدلة والرباهني ؟ أرض ما يستلزم نظامار سلطويار 
والذين جاءوا من املدينة املنورة  واليت متت بني رسول اهلل : بيعة العقبة الثانية: الدليل األول
الصامت"  يروي" عبادة ابن: وتقول البيعة، إىل املدينة بأشهر قبيل هجرة النيب  األوس واخلزرج 

رضي اهلل عنه أن رسول اهلل قال :" بايعنا رسول اهلل على السمع والطاعة يف املنشط واملكره وعلى 
ومن ارتكب من ، أثرة علينا ويف  أثرة علينا، وأن ال ننازع األمر أهله فمن وىف ذلك فأجره على اهلل

.." هذه البيعة تعين أهنا عمل ذلك شيئا فسرته اهلل فهو إىل اهلل إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه .
وبايعوه هنا ، سياسي بعد البيعة األوىل واليت هي إعالهنم الدخول يف اإلسالم وتشهد الشهادتني

إذا هذا . إذا هي بيعة الشعب للقائد، بوصف رسول اهلل أنه سيصبح رئيس دولة عند اهلجرة إليهم
 .دليل أن اإلسالم دين ودولة أيضا 

وهي وثيقة رمست ، ثيقة اليت حتدثنا عنها أي الدستور مبا هو معروف اآلنالو  : الدليل الثاين
، وللعالقة ما بني املسلمني بعضهم مع بعض، لنظام االقتصادي واالجتماعياخلطوط العريضة 
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والشرعة اليت ينبغي أن يلجئوا إليها ، يف حالة السلم ويف حالة احلرب، وعالقة املسلمني مع اليهود
 . وما تعاجل الدساتري يف حياة األمم إال هذه األمور، احملاكمة وما إىل ذلك عند اخلالف وعند

 أنه كان قد بسط هذه األمور يف كتاب له امسه "على طريق العودة إىل اإلسالم: قال الدكتور
ومن هذا الكالم نقرأ منه ما يلي :" الشريعة اإلسالمية تنبثق ضرورة  "ملشكالترسم للمنهاج وحل 

أما أحدمها فهو اجلانب اإلعتقادي وإمنا يؤخذ به املسلمون وهم الذين ، جانبني اثنني تطبيقها من
الناس مجيعا وبأن القرءان كالم اهلل عز  إىله ثتوبع آمنوا بوحدانية اهلل وبنبوة رسول اهلل حممد 

د والقضائي الذي من شأنه أن يشيع بني احلاكم وأفراوأما ثانيهما فهو اجلانب السياسي ، وجل
كل من دانا لسلطان   وإمنا يؤخذ هبذا اجلانب، وإشادة لدولة اجملتمع إقرارا للعدالة وتثبيتا لنظام

فأما املسلم فهو ملزم ، هلا أيرا كان معتقده الديين مسلما أو كتابياوتقدم بالوالء والبيعة ، الدولة
والبيعة الثانية مع ، مع اهلل البيعة األوىل، باخلضوع ألحكام الشريعة اإلسالمية مبوجب بيعتني اثنتني

وأما الكتايب الداخل يف نظام السلم اإلسالمي ، اخلليفة أو رئيس الدولة عندما أعلن والءه هلذا النظام
املنبثق من أحكام الشريعة فهو ملزم باخلضوع لنظام اإلسالمي مة الدولة اإلسالمية ذواملستظل ب
لبيعة السياسية اليت تسري ما بينه وبني أعلى سلطة يف وهي ا، وحدهمبوجب البيعة الثانية ، اإلسالمية

الدولة اإلسالمية" وهذا الكالم ينبغي أن يكون راسخا بأذهاننا وهو معىن قولنا الدولة اإلسالمية 
واإلسالم السياسي وهو ذاك الذي يقتضي من ، حتتضن اإلسالم اإلعتقادي وهو ما نتبناه حنن مجيعا

، وهو حر يف اجملتمع اإلسالمي، لكنه غري خاضع للمعتقد اإلسالمي، ةاملواطن اخلضوع لنظام الدول
 . بل له ما للمسلمني وعليه ما عليهم

ينصح الدكتور ملن أراد أن يتوسع أن  . من خالل هذه املكتسبات الثالثة انبثق اجلهاد القتايل 
 عليه وسلم كدستور يرجع إىل أي كتاب يف السرية ويقرأ الوثيقة اليت اعتمدها رسول اهلل صلى اهلل

ينظم حياة اجملتمع اإلسالمي يف املدينة، أي ينظم حياة كل من يعيش فوق هذه األرض من مسلمني 
  .وغري مسلمني

 : اجلهاد هو احلصن األول حلماية اجملتمع اإلسالمي ودار اإلسالمــ 
كلمة جهاد وهي وكل اآليات اليت وردت فيها  ، هنا نعين اجلهاد القتايل الذي شرع بعد اهلجرة

مث يتطور األمر إىل أن حيني ويأيت ظرف ، مكية يقصد هبا اجلهاد الدعوي وهي القاعدة األساسية
ذلك ألن هلم حقوقا موجودة جيب عليهم أن يكونوا ، حيتاج املسلمون فيه إىل جهاد قتايل أيضا

يف املدينة هل كان من وهذا يوضح لنا جبالء أن اجلهاد القتايل الذي شرعه اهلل تعاىل ، حراسا هلا
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بناء على ما قلناه فإن اجلهاد الذي أم كان من أجل القضاء على احلرابة؟ ، أجل القضاء على الكفر
، وهذا ما اتفق عليه مجهور الفقهاء، ال للقضاء على الكفر، شرعه اهلل عز وجل إمنا كان لدرأ احلرابة

.  ورأي لإلمام الشافعي يف "األم"ولني وهو أحد ق، وهذا يف مذهب املالكية واحلنابلة واحلنفية
أي ، اجلمهور أن اجلهاد شرعه اهلل عز وجل للوقوف يف وجه من يريدون كيدا باإلسالم واملسلمني

ودرأ احلرابة ينبغي أن يكون مند . يريدون أن يقتنصوا من املسلمني واحدا م املكتسبات الثالثة
وسيدنا رسول اهلل اجته إىل خيرب م إذا مل تُغزى غزت" والقاعدة الفقهية تقول :" الرو ، اللحظة األوىل

وتأكد من ، أهنم قد نسقوا مع قبيلة غطفان خطة حلرب املسلمني ملا بلغه عن طريق إستخرباته 
 . فقطع الرسول الطريق بني غطفان وخيرب واجته بعد ذلك إىل خيرب، هذا

 م  ي عصرنا باس  اإلسالمدرس خاص عن حماربة اإلسال        ( 9)الدرس  
وقد انتهى ذلك العهد الذي كان يعلن فيه األعداء حربا ، حيارب اإلسالم اليوم بسالح اإلسالم

ويتهمون اإلسالم بالرجعية .أكرم اهلل عز وجل هذه األمة يف هذا العصر بالصحوة ، لإلسالم جهرا
ولعلكم ، ول أن جيهضهافجاء من حاول وال يزال حيا (1991اإلسالمية )الدرس كان عام 

 يف كثري من بالدنا العربية واإلسالمية .، تالحظون مظاهر إفساد الصحوة اإلسالمية
وإذا دعي الناس إىل احلوار فاإلسالم ، دائما إذا دعي الناس إىل العلم فاإلسالم هو الذي يتفوق

 .لكن جاء من يفسد احلوار أيضا ، هو الذي ينتصر
وهة ظهرت قبل أشهر لفتت أنظار الناس لزمخها اإلخباري والسياسي هنالك قناة تلفزيونية مشب

ويف هذا الغضون طرحت موضوع احلوار وظن الناس أنه حوار حقيقي ظاهره كباطنه ، وما إىل ذلك
ذلك كما قلنا اآلن أنه ال ميكن للحوار احلقيقي أن تقام سوقه إال ويكون ، واستبشر الناس خريا

 ونظرنا وإذا به حوار مزيف يستبطن الكيد لدين اهلل عز وجل .، انه وتعاىلالرواد فيه لدين اهلل سبح
وقال ، ــ نتحدث أوال عن ناحية علمية منطقية تتعلق باحلوار قبل التحدث عن تلك القناة

ألن الدعوة إىل دين ، الدكتور أنه إذا كان يقدس الدعوة إىل اهلل فهذا يقتضي منه أن يقدس احلوار
وعلينا ، وللحوار آداب ومنهج وله قواعد، احلقيقية إال برتبة احلوار مثراهتااىل ال تتمر اهلل سبحانه وتع

 أن نتحدث عن هذه اآلداب حىت ال خيدعكم خادع باسم احلوار .
 : آداب احلوار
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أن يكون بني املتحاورين جامع مشرتك يف مبدأ كلي ما من املبادئ املتعلقة باملسألة اليت : أوال
واألخر مؤمن باهلل ، أحدمها ملحد جماهر بإحلادهمجعنا اثنان ليتحاورا : . مثالاحلوار جيول فيها هذا

أو مجعنامها ، ومجعنامها ليتحاورا يف مسألة أن حممد برسول أم ليس برسول، عز وجل إميانا حقيقيا
وصل هل هذا احلوار ميكن أن يُ . ليتحاورا يف أن الشريعة اإلسالمية صاحلة لتطبيق أم ليست صاحلة

لو ناقشته عاما كامال هو منطقي ، أبدا فامللحد ملحد ملا أناقشه يف نبوة رسول اهلل إىل نتيجة؟ 
وهو غري مؤمن بألوهية ، ألن نبوة حممد متفرعة عن ألوهية اهلل، مع نفسه عندما يقول حممد ليس بنيب

رءان كالم اهلل أو ليس  عندها أكون أعبث عندما أدعوه وأدعو مسلما يف أن يتناقشا من أن الق، اهلل
 ،أو أن الشريعة اإلسالمية صاحلة أو ليست صاحلة.كالمه، أو أن حممد نيب أو ليس بنيب

، وإمنا للحوار يف األصل، ونقول ندعو هذين الشخصني لكن ال للحوار يف هذه املسائل الفرعية
 . ونبحث معه يف أمر وجود اهلل تعاىل، حناوره يف إحلاده

مثال أنا إذا عقدت ، تحاورين متكافئني يف الثقافة ويف االختصاص ويف الدرايةأن يكون امل: ثانيا
ونظرت فإذا به ، فدعوت أحد املتحاورين وهو خمتص بالفلسفة وعلم االجتماع، جملس حوار أمامكم

معلوماته حمدودة درايته الثقافية العصرية ، وجئت بأخر ليتكلم باسم اإلسالم فقيه، ذو ثقافة واسعة
و أستهني بعقول فاعلموا أنين أخادعكم . وال ميلك منهجا فيما يتعلق باحلوار، ة وضعيفة جداحمدود

، أي أنين سلفا أريد أن أنتصر ألحد الطرفني، ألن هذا احلوار مقضي عليه بالفشل، النظارةاجلمهرة 
 . وهذا ليس شأن احلوار. وأن يبوء األخر بالفشل

واآلن التطرف يصنع يف أمريكا . ن عن العنف والتطرفــ هنالك من رأى أن املسلمني البعيدي
. ويورد إلينا ليمثله أناس مسلمني حبسب الظاهر وهؤالء مهمتهم إجهاض الصحوة اإلسالمية

، يرفعون لواء احلواروهنالك كما قلت أنه من رأى أن املسلمني اليقظني والواعني من الدعاة إىل اهلل 
فسابقونا إىل احلوار وأقاموا طنينا ودعاية ، يف طرف املسلمنيونرى فنجد أن احلوار دائما نتيجته 

وإذا به  ، ونظرنا وإذا هبذا احلوار حواٌر مزيف، ولفتوا فعال أنظار الناس هلذا، ضخمة حلوارات يقدموهنا
ترى من وراء ذلك إجهاض ما يسمى باحلوار وإرباك اجملتمع اإلسالمي وإدخال ، كالقنبلة املوقوتة
 . تعاىلسبحانه و املستقيمني والواثقني من حقيقة دين اهلل وك يف أذهان املؤمنني الشبهات والشك

مند أشهر أقامت حوارا بني اثنني واحد يدعو إىل العلمانية واألخر يدعو  ــ هذه القناة اخلليجية 
ويستطيع أن يناقش ، لو سألناه يف مسألة فقهية ألجاب وألتقن، وهو رجل فقيه وداعيةإىل اإلسالم 

لكنه حيمل ، والشخص األخر ال عالقة له بالفقه، يف كثري من األمور الفقهية اورمبا أعده جمتهدا أيض
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إمنا ينطلق من ، اإلمياين وتوجهه اإلحلاديوحديثة الذي ينطلق منه إىل شروده ، اختصاصا يف الفلسفة
 . وجيء هبذين االثنني ليتناقشا. قاعدة فلسفية

يك أن تأيت بإنسان ينطلق إىل العلمانية أو اإلحلاد من قاعدة هل هذا حوار سليم ؟ ال بل عل
حىت يكون هنالك ، وتأيت بإنسان مسلم ينطلق أيضا إىل اإلسالم من القاعدة الفلسفية، فلسفية

حيث انتهى ذلك . لكن كان اهلدف من وراء ذلك مقصودا. جمال لألخذ والرد يف نقاط واحدة
وقبل أيام أعيد . إليها املخططون لذلك احلوار يف تلك القناة احلوار وترك األصداء اليت كان يطمح

ونبه ، وخيطط له، وهنالك من اتصل من أجل أن يدير أمر هذا احلوار، هذا احلوار على نسق أخر
وسئل ملاذا ال تستقدمون من يكون كفئرا هلذا إىل أن هذه الطريقة يف احلوار طريقة زائفة وخداعة 

حيث ، مث عادت الكرة لكن بطريقة أشنع، تبك الذي سئل ومل حير جوابافار ، يف اختصاصهاإلنسان 
وجيء بشيخ من ، ويتباهى بإنكاره للقرءان وبسخريته منه، جيء بإنسان ملحد يعلن إحلاده على مأل

وعقد بينهما ، عن أنه ال يعلم شيئا من منهج احلوار، ودراية ضيقةاألردن ذي معلومات حمدودة 
كان يف ،  كان امللحد وهو سوري عريب مقيم بأوروبا. ف كان هذا احلوارجملس حوار لنتأمل كي

حيث أنه ملا سئل عن القرءان ، معظم فرتة احلوار يقف موقف الساخر من الدين ومن القرءان
واحلوار حول " . ويف نظره هو كتاب أوهام وما إىل ذلك، وصالحيته قال القرءان غري صاحل هنائيا

ة ينبغي أن تعاجل باجلهاد اإلسالمي أم مشكلة سياسية ينبغي أن تعاجل إسالميهل مشكلة فلسطني 
هل . يف حني أن هذا الذي جيء به ال يؤمن باإلسالم أبدامعاجلة قومية ألهنا عبارة عن احتالل " 

لكن لو كان هذا الشيخ منهجي ذا دراية الستوقف هذا ، سلفا معروف ما سيقولههذا حوار؟؟؟ 
تريدين أن ، ال تبدأ مبسألة فرعية وهذا اإلنسان ينكر األصل: ير احلوار وقالاإلنسان وهذا الذي يد

، تعاىل بنا نعد إىل اإلسالم. أناقشه يف ساقية وهو ال يؤمن بالينبوع ؟؟ تريدين أن أتكلم كالم عابث
سألة الكون هل له صانع أم ال ؟ مث بعد ذلك وأناقشك يف م، وأناقشك يف مسألة وجود اهلل

ك نصل وبعد ذل. وأناقشك يف القرءان هل هو كالم بشر أم هو كالم غري بشر، النبوات أناقشك يف
اطرحوا ألنفسكم هذا السؤال بالنسبة للماضي . فاملسألة خمططة إىل النقطة اليت طرحت لديك

جاءت يف يوم من ، هل هنالك إذاعة من اإلذاعات العربية أو األجنبية الناطقة باللغة العربية، القريب
القرءان تافه وال أصل له وال قيمة له وليس صاحلا يف : يام بإنسان يقول وراء املذياع وأمام الكامريااأل

وقال الدكتور أنه ، هل هنالك إذاعة استنطقت إنسانا ملحدا هبذا الكالم ؟؟ إطالقاهذا العصر ؟؟؟ 
، ة كانت ولو أوروبيةيف أي قنا، على يقني أنه لو وقف باحتا يف حديث تلفزيوين حواري أو أيا كان
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إن ، فإنه سيمنتج هذا الكالم، ساخرا بهإذا أراد أن يقول كالما عن أصل الدين مسيئا إىل القرءان 
فرعاية ملشاعر الناس الذين حيرتمون هذا ، لدينفامل يكن احرتاما هلؤالء القائمني على هذه القناة 

هذا الذي رحب به ليقول هذا  اجلزيرة""ولكن ألول مرة يف هذا العصر احلديث يستقدم إىل . الدين
ويسأله من يدير  " وأنه كالم يتناىف مع العلم ، وأنه عبارة عن أوهام، أن القرءان غري صاحل :"الكالم 

يدس فيها رة وإمنا هو عبارة عن حماو ، وهذا ليس حوارا. الندوة مرة ومرتني ليؤكد هذا الكالم
وألول مرة يف التاريخ حىت يوجد هذا الطرح ، باسم احلوارالكلمات املناقضة لإلسالم باسم اإلسالم و 

 . وهذه خطة. ويعمل عمله يف أدهان الناس
لكن ، لقلنا هذا حوارلو أن هذا اإلنسان الذي جيء به ليحاور يف األصل ال يف مسألة فرعية 
على ة فكرية وذا قدر ، بشرط أن يكون الذي حياوره رجال مشبعا بالدراية العلمية والفلسفية واملنطقية

ولكن أين هذا احلوار ؟ وكان الرد ملن اتصل . االنضباط باملنهج وعلى ضبط صاحبه أيضا باملنهج
وينبغي أن ال تتصيدوا أناسا ، عندما قيل تريدون أن حتاوروا ينبغي أن تأتوا بأكفاء، ملن يدير القناة

وى أخر معني ليغلب من مستوى فكري وثقايف وعلمي معني ليفوزوا، وتتصيدوا أشخاص من مست
ــ علينا أن نكون على بينة أن وكانت النتيجة أن انتقلوا من مشكلة إىل مشكلة أشد . على أمرهم

ال كما يقول أعداء ، العلمية كما انتشر باألمسوينتشر بالدعوة احلوارية ، إسالمنا ينتشر باحلوار
وهناك اليوم دعاة . باحلوار العلمي بل انتشر الدين، الدين أن الدين انتشر بالسيف والقهر واإلجبار
والذين جندوا حملاربة اإلسالم والكيد له حياولون أن ، ومفكرين على مستوى جيد يدعون إىل احلوار

حيث وجدت ، يدسوا أنفسهم يف كل طريقة من الطرق اليت يتم هبا االنتصار لدين اهلل إلجهاضها
 .احلقيقيد احلوار الصحوة ووجد من أفسدها ،وباسم احلوار هناك من أفس

، ــ وبالنسبة ملا بث يف تلك القناة فإن من املتصلني من حيل بينهم وبني إرادهتم يف التدخل
ونتساءل أي حوار هذا ؟؟ ال شك أن تلك القناة اليت لفتت أنظار الناس باألمس وُظن أهنا قناة 

وهي . يف هذا وال ريبوال شك ، نظيفة وأن تلك الدعاية اليت تألقت هبا باألمس قد خبت اليوم
وديننا دين علم وتقدم ودين . موجهة وختدم جهة أجنبية وينبغي أن نكون على بينة من هذا األمر

 ولكن ال خيدعن أحد باسم احلوار الزائف .. ودين حوار، حترر وثقافة
واحدة  بآية آتين: أن الشيخ سأل ذاك امللحد قائال له: ــ من مجلة ما قيل يف احلوار يف تلك القناة

هذا ليس  ، سورة الفيل وما فيها من أن طيور دمرت جيشا بأكمله: م ؟ فقال امللحدلختالف الع
ملا نزلت السورة وتالها رسول اهلل على . كالم علم .وهنا الرجل إما جاهل أو يستخف بعقول الناس
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من . مكة فأكثر من مخسني باملائة منهم وهم شيوخ كبار كانوا حاضرين ملا غز أبرهة، أهل مكة
فلو مل تكن هنالك طيور فعال كان أعداء رسول اهلل أول من ميزق . أمثال "عتبة ابن ربيعة" وغريه

فعدة قصائد منها وصفت تلك ، مث ليعد هذا امللحد إىل الشعر اجلاهلي، دعوته ويقضي عليها
يقول هذا و . وتلك احلجرات اليت كانت تلقيها وما فعلته جبيش أبرهة، الطيور اليت سدت األفق

رق بينهما ؟؟ فونقول له باسم العلم ما ال. الرجل اجلراثيم معقول أن تفتك باجليش أما الطيور ال
نقول لك أنك تعودت بشيء عودك اهلل عليه أن جيعل من اجلراثيم والفريوسات حاملة ألسباب 

ذا السبب تقول أن أهل. لكن مل يعودنا اهلل على أن طيور حتمل هذا الوباء، اهلالك واألمراض الوبيلة
 هذا ليس أمرا علمي ؟؟ أي تفاهة هذه !. 

هو رأس الدعوة إىل واآلداب وعلى الغرية واحلب وختاما نقول أن احلوار القائم على العلم واملنهج 
 اهلل وتعاىل .

هل اجلهاد القتايل لدرء احلرابة أم للقضاء على الكفر؟ مذهب اجلمهور  :متهيد للدرس القادم
نفية واملالكية واحلنابلة يقول أنه لدرء احلرابة، أما بعض الشافعية والظاهرية قالوا أنه للقضاء وميثله احل

على الكفر، وسيتم اإلصغاء إىل حجج كل من املذهبني واإلصغاء إىل النقاش بينهما يف الدرس 
                   .القادم
  1ج  -جملتمع اإلسالمي ودار اإلسالم اجلهاد احلصن األول حلماية ا        (11)الدرس 

 هل اجلهاد القتايل لدرء احلرابة أم للقضاء على الكفر؟
يف هذا الدرس سنصغي إىل أدلة من قال أن اجلهاد القتايل إمنا شرع درءار للحرابة، أي درءار 

أن اجلهاد  للعدوان وأسباب العدوان، وهم اجلمهور )املالكية واحلنفية واحلنابلة(، وإىل أدلة من قال
القتايل إمنا شرع للقضاء على الكفر وهم مجاعة من الشافعية والظاهرية، مث نصغي إىل النقاش الذي 

 .دار بني الفريقني
 :أدلة كل فريق

 :من أدلة الفريق األول وهم اجلمهور يف القرآن الكرمي 
 أدلتهم من القرءان هي : وهم املالكية واحلنفية واحلنابلة الذين قالوا أن اجلهاد شرع لدرء احلرابة

" )البقرة: َوقَاتُِلوا يف َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َواَل تـَْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه اَل حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ " ــ  1
191) 
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)التوبة:  ْم بََدُءوُكْم أَوََّل َمرٍَّة ..."َأاَل تـَُقاتُِلوَن قـَْومرا َنَكثُوا أمَْيَانـَُهْم َومَهُّوا بِِإْخرَاِج الرَُّسوِل َوهُ ــ " 2
13) 

يِن وملَْ خُيْرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َأْن تـَبَـرُّوهُ ــ " 3 َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن ملَْ يـَُقاتُِلوُكْم يف الدِّ ْم اَل يـَنـْ
َا يَـ  يِن َوَأْخَرُجوُكْم َوتـُْقِسطُوا إِلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي * ِإمنَّ َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن قَاتـَُلوُكْم يف الدِّ نـْ

" )املمتحنة: ِمْن ِديَارُِكْم َوظَاَهُروا َعَلى ِإْخرَاِجُكْم َأْن تـََولَّْوُهْم َوَمْن يـَتَـَوهلَُّْم فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمون و  8ََ
9) 

( وواضح أن الكاف يف قوله )كما( 31" )التوبة: ا يـَُقاتُِلوَنُكْم َكافَّةر َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكنَي َكافَّةر َكمَ " 
 .للتعليل

 :أما أدلة الفريق األول من األحاديث
:" غزونا أمحد من حديث "حنظله الكاتب" قالابن ماجة وأبو داوود واإلمام ــ حديث يرويه  1

وملا رأى املرأة ، أفرجوا لهلناس فقد اجتمع عليها ا، فمررنا على امرأة مقتولة مع رسول اهلل 
:" انطلق إىل خالد ابن تل فيمن تقاتل) يعين فيما قتلت(" مث قال لرجل:" ما كانت هذه تقاقال

، ال تقتلن ذرية وال عسيفا ) الدرية هنا مبعىن النساء، إن رسول اهلل يأمرك بقوله، الوليد وقل له
فلو كان القتال من أجل الكفر إذا ، ا واضحة" وداللة احلديث هنوعسيفا وهي املستأجرة لقتال(

وقد هنى رسول اهلل من قتل املرأة املشركة ألنه ال يتأتى هلا القتال يف ، لقوتلت املرأة الكافرة
الغالب.وهذا احلديث روى فيما معناه اإلمام البخاري ومسلم من حديث عمر ابن اخلطاب رضي 

 اهلل عنه 
قال يف غزوة من  أنس ابن مالك" أن رسول اهلل "ــ حديث رواه أبو داوود عن حديث 2

وفيما قال :"انطلقوا باسم اهلل  وال تقتلوا شيخار فانيار وال طفالر ، الغزوات وكان يوصي أصحابه فيها
صغريار وال امرأة، وال تغّلوا، وضموا غنائمكم وأصلحوا، وأحسنوا إن اهلل حيب احملسنني". أيضار داللة 

قد منع رسول اهلل من قتل الشيخ الفاين واملرأة واألطفال ولو كان كافرار ألنه هذا احلديث واضحة، ف
 .ال يتأتى منه قتال

ـ ما أوصى به أبو بكر رضي اهلل عنه أسامة وأصحابه غداة توديعه له وتسيريه جليشه فقال: "ال 3
وال امرأة.. وإذا مررمت بقوم قد  ختونوا وال تغدروا وال تغّلوا وال متثّلوا، وال تقتلوا طفالر وال شيخار كبريار 

هذا احلديث يرويه مالك يف موطئه ويرويه  ."فّرغوا أنفسهم يف الصوامع فدعوهم وما فّرغوا أنفسهم له
، إال أن مالك وهو يروي هذا احلديث نقل هذه الوصية لسيدنا أيب بكر، أيضا الطربي يف تارخيه
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ومكان ، ستشهاد يف هذه األحاديث واضح جدامكان اال وقال :"أوصى هبا يزيد ابن أيب سفيان.."
فلو كان القتال الذي شرعه اهلل عز وجل للقضاء على الكفر ، االستشهاد يف اآليات أيضا واضح

لكان على املسلمني أن يقاتلوا النساء الكافرات ولو مل يكّن مقاتالت، ولكن ملا منع من قتاهلن 
ن كافرار والرهبان يف صوامعهم، دّل على أن القتال إمنا وقتال الشيخ الفاين والعسيف املستأجر ولو كا

 .شرع رّدار للعدوان
وهم الشافعية الذين أخذوا بأحد قويل اإلمام الشافعي  :من أدلة الفريق الثاين يف القرآن الكرمي

 والظاهرية وعلى رأسهم "ابن حزم" ومن أدلتهم من القرءان :، رمحه اهلل تعاىل
فَاقـْتـُُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجْدمُتُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقـُْعُدوا هَلُْم   ":ــ قول اهلل عز وجل  1

  (5" )التوبة: ُكلَّ َمْرَصٍد فَِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوَآتـَوُا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ 
 .ة القتال التوبة واإلميان. إذن دّلت هذه اآلية على أن القتال سببه الكفرجعلت هذه اآلية غاي

قَاتُِلوا الَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواَل بِاْليَـْوِم اآْلَِخِر َواَل حُيَرُِّموَن َما َحرََّم اللَّهُ ــ وقوله تعاىل :"  21
" ِذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َحىتَّ يـُْعطُوا اجْلِْزيََة َعْن يٍَد َوُهْم َصاِغُرونَ َوَرُسولُُه َواَل يَِديُنوَن ِديَن احلَْقِّ ِمَن الَّ 

 (29)التوبة: 
 :من أدلة الفريق الثاين من األحاديث 

:" أمرت أن أقاتل الناس حىت قال  أن رسول اهلل ــ حديث يرويه "عبد اهلل ابن عمر"  1
وسبق أن . الشافعية والظاهرية بالنسبة لألحاديث يشهدوا أن ال إله إال اهلل " وهذه دعامة حجة

 . ذكرنا هذا احلديث وشرحه أيضا
قال  ــ استدلوا أيضا مبا رواه أبو داوود والرتمذي من حديث "مسرة ابن جندب" أن النيب  2 

:" اقتلوا شيوخ املشركني واستحيوا شرخهم") شرخهم أي صغارهم أي ال تقتلوهم(. وكأمنا فهم 
 .اين أن املراد بالشيوخ هنا الشيوخ العّجزالفريق الث

ــ استدلوا مبا رواه البخاري يف صحيحه من حديث "أنس ابن مالك" أن رجال جاء فقال 3 
بعد أن دخل مكة يوم الفتح :" ابن خَطل متعّلق بأستار الكعبة، فقال: اقتله."  لرسول اهلل 

 رجال وأربع نسوة، من املشركني يوم الفتح وقد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أهدر دماء ستة
 .إال إن أسلموا انتهى اإلشكال ،

ــ مكان االستشهاد يف أدلة الفريق الثاين أن اآلية األوىل والثانية من سورة التوبة دلتا على أن 
 .الغاية من القتال إمنا هي التوبة والدخول يف اإلسالم، ويف الثانية التوبة أو اجلزية



 

 

 مشاركة فاطمة حكيمة ملخص دروس الجهاد لـ اإلمام الشهيد البوطي

 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                 41

 

 :لرتجيحاملناقشة وا
 . واستدلوا باألحاديث اليت ذكرناها، ــ الشافعية استدلوا من القرءان بآيتني

:" عن اآلية اخلامسة من سورة التوبة وهي :" : وقد قال اجلمهور عن أدلة الشافعية ما يلي
ْم ُكلَّ َمْرَصٍد فَِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا فَاقـْتـُُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجْدمُتُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقـُْعُدوا هلَُ 

" قالوا تعالو لنتابع اآليات اليت جاءت بعد الصَّاَلَة َوَآتـَوُا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ 
 ،ألن هذه اآلية وحدها فعال تدعم رأي الشافعية، هذه وهي اآليات السادسة والسابعة والثامنة

َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكاَلَم اللَِّه مُثَّ وتتمة اآليات يف قوله تعاىل :" 
ُسولِِه ِإالَّ َد رَ أَْبِلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك بِأَنَـُّهْم قـَْوٌم اَل يـَْعَلُموَن * َكْيَف َيُكوُن لِْلُمْشرِِكنَي َعْهٌد ِعْنَد اللَِّه َوِعنْ 

ُمتَِّقنَي * َكْيَف الَِّذيَن َعاَهْدمُتْ ِعْنَد اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم َفَما اْستَـَقاُموا َلُكْم فَاْسَتِقيُموا هَلُْم ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ الْ 
" اِهِهْم َوتَْأىَب قـُُلوبـُُهْم َوَأْكثـَرُُهْم فَاِسُقونَ َوِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم اَل يـَْرقـُُبوا ِفيُكْم ِإالا َواَل ِذمَّةر يـُْرُضوَنُكْم بِأَفـْوَ 

قال اجلمهور كل آية من هذه اآليات تبني أن سبب القتال يف اآلية اخلامسة ليس  [8~1]التوبة: 
ففي اآلية السادسة تقول أنه إذا طلب أن يدخلك بلدتك مستجريا فأجره ، وإمنا هو العدوان، الكفر

" َذِلَك بِأَنَـُّهْم قـَْوٌم اَل يـَْعَلُمونَ  مُثَّ أَْبِلْغُه َمْأَمَنهُ اهلل،وحمل الشاهد يف قوله:"  وال تؤديه حىت يسمع كالم
أي إذا مل يعجبه هذا الكالم وأراد الرجوع كافرا عليك أن تبلغه إىل املكان الذي يأمن فيه .واآلية 

كون ليسوا أهال ألن تعقدوا حيث تبني أن املشر ، اليت بعدها أيضا تؤكد أن القتل ال من أجل الكفر
كما فعل يهود بين قريظة وبين ،  ألنكم جربتم عهودهم معكم كانت عاقبتها اخليانة، معهم معاهدة

ِإالَّ الَِّذيَن َعاَهْدمُتْ ِعْنَد اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َفَما اْستَـَقاُموا وحمل الشاهد قوله تعاىل:" ، النظري وبين قينقاع
هؤالء بينكم وبينهم عهد طاملا كانوا مستقيمني يف  ا هَلُْم ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَِّقنَي"َلُكْم فَاْسَتِقيُمو 

الشافعية قالت أن اآلية اخلامسة من سورة التوبة  . فاستقيموا يف معاملتكم هلم، لكممعاملتهم 
إذن ، ملشركنيإذن من اآلن فصاعدا جيب قتال كل ا، ناسخة لآليات اليت تأمر بقتال املعتدين فقط

احْلَرَاِم َفَما اْستَـَقاُموا َلُكْم فَاْسَتِقيُموا  ِإالَّ الَِّذيَن َعاَهْدمُتْ ِعْنَد اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ ملاذا يقول اهلل تعاىل هنا :" 
والداللة الثالثة يف اآلية الثامنة يف قوله ، وهؤالء مشركني وهذه داللة ثانية لصاحل اجلمهور" هَلُْم 

 "  أي يتغلبوا عليكم" َوِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكمْ وقوله كيف أي كيف ال تقاتلوهنم واحلال:" "َكْيَف "تعاىل:
أي أهنم خونة إذا   "اَل يـَْرقـُُبوا ِفيُكْم ِإالا َواَل ِذمَّةر يـُْرُضوَنُكْم بِأَفـَْواِهِهْم َوتَْأىَب قـُُلوبـُُهْم َوَأْكثـَرُُهْم فَاِسُقونَ 

ولكن إذا وجدوا أهنم أصبحوا أقوياء قادرين على أن ينفذوا بأي ، لكم الوداد كانوا ضعافا يظهرون
هذا نص على أن سبب القتال هو اخليانة اليت يتصف . ال يرقبون فيكم إال وال ذمةعدوان عليكم 
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وتكونوا دائما على حذر ، أي عليكم أن ال تلقوا هلم باال أثناء تظاهرهم املساملة لكم. هبا هؤالء
 . منهم

وإن كان احمللى ــ قيل للجمهور من قبل الشافعية والظاهرية وهذا موجود يف كتاب "ابن حزم" 
فَِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوَآتـَوُا الزََّكاَة يف قوله تعاىل :"   لكن اآلية اخلامسة صرحية، عامهذا الكالم 

ومل جيعل هناية ، عل اهلل يف هذه اآلية غاية وهناية القتال التوبة" جَفَخلُّوا َسِبيَلُهْم ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ 
أي إذا أناس ، ماذا تقولون ؟ قالوا منطوق هذه اآلية لن جنادلكم فيه، القتال اإلمساك عن العدوان

لكن ليس معىن  إذا تابوا نرتكهم ، اعتدوا علينا وحاربونا وأمرنا اهلل بقتاهلم درءر حلرابة ودرء لعدواهنم
أي حنن . لكنهم تابوا عن معاداتكم جيب أن تظلوا تقاتلوهنم، ية إن مل يتوبوا إىل اهلل ويؤمنوا بهاآل

وهذا أعلى مؤشر لنهاية القتال وهو التوبة إىل اهلل . نأخذ مبنطوق اآلية وال يوجد مفهوم هلا هنا
  .واآليات السادسة والسابعة والثامنة شرحت وأوضحت وبينت. تعاىل

قَاتُِلوا الَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن :" واآلية يف قوله تعاىل : هور عن اآلية الثانية لشافعية والظاهريةــ قول اجلم
الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب  بِاللَِّه َواَل بِاْليَـْوِم اآْلَِخِر َواَل حُيَرُِّموَن َما َحرََّم اللَُّه َوَرُسولُُه َواَل يَِديُنوَن ِديَن احلَْقِّ ِمنَ 

قالوا أن البارئ جعل هنا ، " قال اجلمهور هذه اآلية حجة لناىتَّ يـُْعطُوا اجْلِْزيََة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ حَ 
فلو كان القتال الذي "َحىتَّ يـُْعطُوا اجْلِْزيََة َعْن يٍَد َوُهْم َصاِغُرونَ لقوله تعاىل :" ، غاية القتال اجلزية

ألن الكفر ال ، الكفر ملا كان إعطاء اجلزية مربرا إلهناء القتالشرعه اهلل تعاىل من أجل القضاء على 
ذلك ألن هؤالء ، فإن اجلزية حلت مشكلة احلرابة، وعندما يعطي أهل الكتاب اجلزية. يزال موجودا

ودفع هؤالء ، ولكل دينه، الكتابيني عندما يرفعون لواء املساملة ويندجمون مع نظام اجملتمع اإلسالمي
لشؤوهنم من أجل أن تنهض الدولة برعاية أهل الكتاب ، ه املسلمون من الزكاة لدولةمقابل ما يدفع

 . وساد السلم ومل يعد جيوز مقاتلتهمفقد ارتفع القتال ، وخدماهتم
"سنطيل الشرح يف َحىتَّ يـُْعطُوا اجْلِْزيََة َعْن يٍَد َوُهْم َصاِغُرونَ ملاذا هذا الكالم من البارئ بقوله :" 

 . إذن اجلمهور ردوا على الشافعية والظاهرية يف معىن اآليتني. يف ميقات ذلكمعىن اآلية 
يف حديث  احلديث األول الذي رواه البخاري وغريه : وبالنسبة لرد اجلمهور عن األحاديثـ 

قال :" أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله  يرويه "عبد اهلل ابن عمر" أن رسول اهلل 
د فّصل الدكتور القول يف هذا احلديث يف درس سابق يُرجع إليه ]الدرس الثالث وق، إال اهلل "

 .والدرس الرابع[، حيث بنّي أن القتال ليس من القتل بسبيل، فهناك فرق بني القتال والقتل
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ــ كما استدل الفريق الثاين باحلديث الثاين "اقتلوا شيوخ املشركني..."، قال اجلمهور أن املقصود 
غةر هو الرجل الذي بلغ سن التبجيل وليس املقصود به الرجل اهلرم الذي ال يتأتى منه قتال، بالشيخ ل

ويوضح ذلك ما قاله عليه الصالة والسالم يف نفس احلديث: "واستحيوا شرخهم" أي "ال تقتلوا 
ي صغارهم" والتقابل الذي تراه بني هذين احلديثني يوضح أن املراد بالشيوخ كل ما عدا الصغار، أ

حىت الشباب. أما أولئك الذين بلغوا من الكرب عتيار فال تشملهم كلمة الشيخ هنا ألن رسول اهلل 
 "هنى عن قتاهلم بصريح قوله: "وال تقتلوا شيخار فانيار 

أما احلديث الثالث الذي استدل به الفريق الثاين، فهو خاص مبن أهدر رسول اهلل عليه الصالة ــ 
وهذا عند دخوله مكة هنى عن قتل املشركني إال ستة ذكر -لمواما مل يس-والسالم دماءهم 

 .ألهنم أساؤوا إساءة بالغة لإلسالم، وال ميكن تعميمه. إال إذا دخلوا اإلسالم، أمساءهم
أما رد الفريق الثاين على اجلمهور فسيكون يف الدرس القادم إن شاء اهلل، وفيه أيضار توضيح ملعىن 

 .احلرابة
هذه دروس علمية، ال تضيقوا هبا ذرعار، هذه  :ملن يتابع هذه الدروس، قال نصيحة من الدكتور

أهم من املواعظ، وحنن ينبغي أن نصرب على األمور العلمية حىت نستوعب مسألة من أخطر املسائل، 
وإال فإن الغوغاء ستتغلب علينا، ويف هذا العصر يتصارع الغوغاء مع العلم، والغوغاء جمندون خلطط 

 .لكيد لإلسالم، علم ذلك من علم وجهله من جهل. باسم اإلسالم يفسدون اإلسالمأجنبية ل
 2ج  -متابعة موضوع اجلهاد احلصن األول حلماية اجملتمع اإلسالمي ودار اإلسالم ( 11)الدرس 

 : إجابة عن أسئلة 
م من مكة :يقول السائل إنك قد شرحت املكتسبات اليت أكرم اهلل هبا املسلمني بعد هجرهت1س

إىل املدينة وهي دار اإلسالم،واألمة الواحدة والنظام السلطوي وفصلت القول يف دار اإلسالم،ومل 
فإهنا غري موجودة ، ، ويقول إذا كان اجلهاد إمنا شرع محاية هلذه املكتسباتتفصل يف األمرين اآلخرين

ن النظام السلطوي أحكام )ويفهم م، اليوم فال وحدة األمة موجودة وال النظام السلطوي موجود
 الشريعة اإلسالمية (أي ال يوجد ما جناهد ألجله اليوم .

أوال ما يتعلق بالنظام السلطوي وهو بديل عن السلطة احلاكمة ألن احلكم إمنا هو هلل : اجلواب
والنظام السلطوي كلمة ، فهو نظام ال عالقة له بأحكام الشريعة اإلسالمية وال بالقوانني، عز وجل

، ووجود بيعة بينهم، أي وجود حاكم له سلطة على شعبه، دف تقريبا النظام الدستوري واإلداريترا
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، ووجود دستور لرسم اخلطوط العريضة ما بني األمة أفرادها بعضهم مع بعض وعالقة األمة باحلاكم
ظر عن وهذا النظام موجود اليوم بغض الن .. مث إن وظيفة هذا النظام أن يطبق الشريعة اإلسالمية

يريد   تطبيق الشريعة، وعلى املسلمني الدفاع عن هذا النظام السلطوي أو الدولة من أي عدوان
من أنه ال جيوز اخلروج على  هلذا نقول دائما وما يكرره سيدنا رسول اهلل ، حتطيم هذا النظام

ومن جاء ، ئراولو كان فاسقا أو جا، احلاكم املسلم ولو مل يكن مطبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية
نعم ال نطيع هذا احلاكم يف حمرم ولو . وهذا هو اجلهاديريد أن يُقوض هذا احلكم ينبغي أن نقاتله 

ومن حديث رسولنا من حذيفة :" . لكن ال خنرج عليه أيضا، اقتضى ذلك أن نزهق أرواحنا 
ال يسنون  ،يف جثمان إنس سيكون من بعدي أمراء تعرفون منهم وتنكرون قلوهبم قلوب شياطني 

:" تسمع فما تأمرنا يا رسول اهلل إن أدركنا ذلك اليوم ؟ قال : " قال بسنيت وال يهتدون هبداييت
 "  إال أن تروا كفرا بواحا فلكم عليهم من اهلل سلطان وتطيع
فعندما قوضت ، ــ وحدة األمة صحيح أهنا تناثرت لكن علينا مسؤولية يف رقابنا أن نستعيدها  

متفقة مع الصليبية ومع بريطانيا على تقويض الوحدة اإلسالمية واملتمثلة آنذاك    املية الصهيونية الع
وأن ال هتدأ هلم نفس إال بأن ، كان على املسلمني آنذاك أن ال تغمض هلم عني إطالقا،  يف اخلالفة

ا كما أن هنالك دور إسالم خرجت عنا حسا لكنه. ويدافعوا عن تلك الوحدةيهبوا هبة رجل واحد 
، أي على املسلمني أن يقوموا باستعادهتا وهو واجب جهادي معلق يف أعناقهم، باقية حكما

 وعلى فلسطني ... ، ويصدق هذا على األندلس
أرسل أخ يقول إن بعض الشيوخ األجالء يف هذه البلدة انتقد تدريسنا أحكام اجلهاد اليت : 2س

 وضوع ما ينبغي أن يطرح بني العوام .وقال أن هذا امل، أمر اهلل سبحانه وتعاىل مبعرفتها
ن أوالذي نعرفه مجيعا . يقول الدكتور هذا أعجب انتقاد واجهه يف حياته وهذا االعتقاد: اجلواب

 من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدينيقول :"  والرسول ، باب اجلهاد من أبواب الفقه اإلسالمي
الناس العلم الشرعي وهو أكثر أمهية من الوعظ الذي  ومهمة العلماء تعليم ، بابا معيناومل يستثين "

يأيت يف املرتبة الثانية بعد العلم. ويف هذا العصر بالذات حيث يلعب أعداء الدين بورقة اجلهاد 
 .معتمدين على جهل العوام هبذا الباب، جيب على العلماء تعليم الناس أحكام وحقيقة اجلهاد

إمنا يتم بواسطة  ية لإلسالم على تفجريه يف العامل اإلسالميالربكان الذي تعمل الدول املعادــ 
دفع الغوغاء إىل          ساحات ميارسون فيها أعماالر باسم اجلهاد، صرفار ألعينهم عن الساحة 
اليت ينبغي أن يلتقي الكل فيها على اجلهاد وتشاغالر للتعويض. هذه طريقة الغرب وهي طريقة 
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بريطانيا، حيث يدفعون األمة إىل سحق نفسها بنفسها باسم اجلهاد  خبيثة جدار وإمامهم يف ذلك
 .وهم يتفرجون

ماذا يقول الشافعية يف رد أدلة اجلمهور ؟ يقولون  :متابعة النقاش بني اجلمهور والفريق الثاين
 شيئني :
كل هذه اآليات اليت استدللتم هبا كلها نسخت بآية السيف وهي اآلية اخلامسة يف : أوال   

حىت ، يقولون إن كانت هذه كلها نسخت عليكم بتحديد التواريخ          واجلمهور، رة التوبةسو 
فكيف ينسخ فكيف ينسخ ، وهنالك آيات نزلت بعد، نعلم أن آية السيف آخر هذه اآليات

 السابق الالحق !؟ 
:" أمرت أن أقاتل الناس ...." يقولون   يردون على تفسري حديث رسول اهلل : ثانيا

لكن أنظروا إىل الغاية وهي حىت يشهدوا أن ، المكم صحيح عن قتل وقاتل والشافعي يقول هذاك
أي صحيح أقاتل من يقاتلين لكن يبقى مستمر ، فإذا قالوها فقد عصموا مين دماءهم، ال إله إال اهلل
 . حىت يشهدوا

قالوا ، املقارنة عندهميف فقه فيما ذكره املالكية واحلنفية يف املوسعات : اجلواب عن هذا ما يلي
ولو أهنم ، نعم ال شك أن الذين يقاتلوننا ونقاتلهم إذا دخلوا اإلسالم ينبغي أن نكف عن قتاهلم

لكن املفهوم ، أن نكون كخريي ابين آدم وهو هابيل كما علمنا رسول اهلل   نصبوا العداء لنا 
هلل نالحقهم دائما ،وهذا املفهوم املخالف ساقط يف االعتبار وهو فإذا مل يشهدوا أن ال إله إال ا

و تنص أن ال  املخالف يشرتط لألخذ به أن ال يكون هناك نص يناقضه،  والنصوص املعارضة كثرية
 . نقاتل إال من يقاتلنا وكلها ذكرت يف الدروس السابقة

  :معىن احلرابة اليت قال اجلمهور أن اجلهاد القتايل شرع بسببها، وسبل مقاومتها
، مثال أن نسمع خبطط تبيت لقتالنا، ويتجلى بدالئل متنوعة، ظهور قصد العدوان احلرابة هي

وتتجلى على أن نسمع بفئات تتسرب إلينا لفتح ثغرات وبؤر ولزرع وغرس عمالء فيما بيننا من 
ومنها أيضا معامالت ، يستهدف النظام السلطوي أو يستهدف حق من حقوقنا، أجل قصد عدواين

ومن مظاهر ، ضيق علينا إن اقتصاديا وإن سياسيا أو بأي شكل من األشكالتستهدف حماصرتنا وت
واحلرابة ال تعين ، إذا ظهرت إحدى هذه املظاهر وجب اجلهاد . قصد العدوان أن نفاجأ بعدو دامهنا

والذين تصوروا أن احلرابة ال تأيت إال ، وهذا تصور خاطئ، أن جند العدو قد وصل إلينا وطرق أبوابنا
فوجدوا مثال أنه غز خيرب قبل أن حيارب اليهود  ن الفعلي عادوا إىل سنة رسول اهلل بالعدوا
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والرماة بدؤوا ، أرسل جيشا عظيما لغزو مؤتة ووجدوا أن رسول اهلل ، املسلمني بشكل فعلي
وهم ما ، توجه إىل بين املصطلق ووجدوا أن رسول اهلل ، القتال وما وصلوا إىل اجلزيرة العربية

وهذا ، وإمنا شرع لدرء الكفروقالوا إذن اجلهاد مل يشرع لدرء احلرابة ، أبواب املدينة مقاتلني طرقوا
 واحلرابة هو ظهور قصد العدوان .، التصور جاء من اخلطأ يف فهم احلرابة

ما وجه جيشا وال توجه جبيش إىل أناس ليحارهبم إال بعد أن ظهر قصد  ــ إن رسول اهلل 
أن تنسيقا يتم بني يهود خيرب وبني قبيلة  يرب جاءت أخبار إىل رسول اهلل بالنسبة خل، العدوان

ويف غزوة  بين املصطلق  غطفان من أجل مقاتلة املسلمني وهكذا ظهر العدوان ووجدت احلرابة. 
 أن املشركني هناك عند املريتيع جيهزون جيشا لقتال رسول اهلل  أيضا بلغ رسول اهلل 
وبالنسبة ملؤتة ألول مرة يف التاريخ يُقتل . جته إليهم ومل يقع قتال ورأسا تفرقواسابقهم رسول اهلل وا

وبلغ ، رسوُل رسوِل اهلل على يد واحد من أمراء العرب الذين كانوا عمالء لإلمرباطورية الرومانية
 . وهذا قصد عدواين واضح، ذلك رسول اهلل 

أي يكسبها األسبق وهذا من ة" يقول يف حديث متفق عليه :" احلرب خدع رسول اهلل 
فهؤالء ، ومع تطور األسلحة فالذي يكسب احلرب األسبق، ذلك الوقت واليوم من باب أوىل

، هو كالم أرعن، املستشرقون الذين حياولون أن يفسروا احلرابة بوجود عدو داهم البلد وأحاط هبا
 القدامى ما كانوا يقاتلون إال حىت ال خندع مبا يقال أن املسلمني، ومن أجل هذا حنن ندرس اجلهاد

بل علينا أن نكون حذرين ونتعرف جيدا على حكم اهلل . أو كما تسمعون بنقيض ذلك، من قاتلهم
 . تعاىل

و بالتشرذم وبأن بعضنا بالتفرق  اليوم لكننا ابتلينا، ــ العدوان املبيت على املسلمني مل يتوقف يوما
عدونا بالبديل الذي هو أن ينحط املسلمون بعضهم  عنوغفلنا أو أُْغِفلنا ، قد تألب على بعض

وهكذا ، عند من يشعر أنه البد من جهاد من أجل تفريغ شحنة اجلهاد، على بعض باسم اجلهاد
 تبعد األنظار عن الساحة احلقيقية اليت يدعون املنادي فيها إىل اجلهاد يف سبيل اهلل سبحانه وتعاىل .

ثا اإلمام الغزايل يف كتاب له امسه "املنخول" ويتحدث عن احلرابة ــ من الذين أشبعوا هذا العلم حب
أوضح اإلمام ، ويقول عن خلفاء بين أمية واخللفاء العباسيني كانوا كل سنة يغزو والروم قاعدين

عندها ، وهذا الكالم هو منطلق تصحيح النظر الّروم إذا مل تُغَز غزت":"الغزايل هذا وقال لطاملا قيل 
وبتايل وجدت الوحدة عندها ، ف اليت نوجهها لبعضنا وعدنا إىل وهامنا وعدنا إىل حمبتنانغمد السيو 

 . الذي ما ينبغي أن ينام إىل أن تقوم الساعة يتفجر اجلهاد احلق
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، ــ قد يقول قائل ملاذا كانت احلرب الدفاعية مثال يف أوائل عهد املسلمني مبشروعية اجلهاد القتايل
حالة شعور أن العدو وصل ، ألننا وصلنا اآلن أن احلرابة هلا حالتني ؟بعد  وكانت احلرب اهلجومية

فنسرع احلالة الثانية أننا نسمع أن عدوا قد خطط لقتالنا ، إلينا فنقوم ونقاتل هذه امسها حرب دفاعية
 . وهذه تسمى حرب هجوميةونبادر بالقتال قبل أن يبادرنا 

:"  وبعدها قال النيب ، لغزوات من النوع الدفاعية قبل صلح احلديبية كانت احلروب وكل ا ــ 
اجلواب قاله الفقهاء أن ملاذا النيب اختذ هذا املوقف بعد صلح احلديبية ؟ اآلن تغزوهنم وال يغزونكم " 

 . كذلك اهلدنة أو الصلحواجلهاد دائما يعلن عنه من طرف إمام املسلمني  ، هذا من أحكام اإلمامة
منه درء احلرابة ينقسم يف تنفيذه إىل شكلني: شكل دفاعي مثل غزوة  إذن اجلهاد الذي يبتغى

 ...بدر وغزوة أحد وغزوة اخلندق، وشكل هجومي مثل غزوة خيرب وبين املصطلق ومؤتة والريموك
نصيحة وجهها والد الدكتور البوطي له عندما كان صغريار، وهو بدوره يوجهها لنا تبنّي أمهية 

: "يا بين، لو علمت أن الطريق املوصل إىل اهلل إمنا هو كسح القمامة جلعلت التفقه يف الدين، قال له
منك زبّاالر، ولكيّن نظرت فوجدت أن الطريق املوصل إىل اهلل إمنا هو العلم، ولذلك وضعتك يف 

 "طريق التفقه يف دين اهلل والعلم
  3ج  -المي ودار اإلسالم متابعة موضوع اجلهاد احلصن األول حلماية اجملتمع اإلس ( 12)الدرس 

تذكرة بالدرسني السابقني، فاجلهاد القتايل شرع لدرء احلرابة وليس للقضاء على الكفر، أما 
احلرابة فتعين أن يشعر املسلمون بأن أعداءر خيططون ملقاتلتهم أو الكيد هلم، أي ظهور قصد العدوان 

 وال تعين فقط حتقق العدوان
اإلعالن عن اجلهاد من أحكام اإلمامة وليس من أحكام  ؟لقتايلعن إعالن اجلهاد ا املسئولمن 

وكما نعلم أن أحكام التبليغ هي تلك األحكام اليت خاطب اهلل هبا كل فرد فرٍد من . التبليغ الفردي
 ودور رسول اهلل دون وساطة إمام املسلمني مثل الصالة الصوم واحلج ...  حدااملسلمني على 

وأحكام اإلمامة هي تلك األحكام . اهلل عز وجل .وهي ثابتة إىل قيام الساعةعن ليس إال دور املبلغ 
مث انتقاال إىل سائر األئمة بدءر بسيدنا رسول اهلل ألنه أول إمام هلم اليت خاطب هبا اهلل أئمة املسلمني 

ا أو سواء مسينا هؤالء احلكام خلفاء أو حكام أو ملوكإىل قيام الساعة  الذين خيلفون رسول اهلل 
 رؤساء .. 
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أما أحكام اإلمامة متتاز . أكثر أحكام الشريعة اإلسالمية من الصنف األول أي أحكام التبليغ
واجلهاد القتايل حكم من أبرز أحكام اإلمامة . باملرونة والذي ميلك التحرك فيها هو إمام املسلمني

واإلمام عليه . يتعلق بالغنائموما سياسة األسرى ، وفيه إعالن بداية احلرب إعالن اهلدنة أو الصلح
مثال رأى احلاكم أنه فعال أن العدو يبيت مكيدة . أن يطبق وجه املصلحة يف هذه األمور املوكلة إليه

واألفضل أن يعقد ، لكنه نظر فوجد أن املسلمني اآلن غري قادرين على هذه اجملاهبة، للمسلمني
األعداء حىت يصلوا إلينا وبعد ذلك  أو رأى أن يستدرج هؤالء، صلحا موقوتا معهم فله ذلك

 . أو رأى من املصلحة أن خيرج باملسلمني إىل بالد الكفر فيقاتلهم يفعل ذلك، له ذلكيقاتلهم 
والصائل هو عدو يطرق بابك من أجل أن يعتدي على ، أما الصائل فهذا من أحكام التبليغ

فاع عن نفسه يهدده مث يقاتله وهنا صاحب الدار رأسا يقوم بد، عرض أو على مال أو على حياة
ويدخل يف حكم الصيال العدو الذي يداهم املسلمون فيقتحم عليهم بالدهم ، إن مل يذهب

وهذا النوع يسمى صيال ، أو يضع يده على حق من حقوقهم هكذا عنوة، ويتمكن يف أرضهم
ل ومن متا حكم مثال اآلن فلسطني اليت احتلها هذا العدو اإلسرائيلي هذا من نوع الصيا. مجاعي

وكل املسلمني مكلفون بأن يطهروا هذه األرض من دنس هذا القتال يدخل يف حكم النفري العام،
 : من صور اجلهاد القتايل الكفائي .العدو

ــ وحديثنا حنن عن اجلهاد القتايل الذي يدخل يف حكم اإلمامة والذي جيب على احلاكم دوما 
ويكون هذا اجلهاد من صور وأشكال . هتم وضعفهمأن يرعاه حسب مصلحة املسلمني وحسب قو 

 شىت ذكرها الفقهاء من ذلك :
وجتيش اجليوش ووضعها وإحكام احلصون وحراسة احلدود ، مبعىن مأل الثغور حبراس: شحن الثغور

ويكون أيضا بصد عدوان مبيت نبدؤه قبل أن ، وهذه كلها من اجلهاد القتايل، يف ثغرات املسلمني
أي عند منعنا ويكون أيضا بصد عدوان بكلمة حق ، يضا بصد عدوان وصل إلينا،ويكون أيبدأنا 

 . من الدعوة
ــ ذكر الدكتور طائفة من نصوص الفقهاء اليت تدل على أن أمر اجلهاد القتايل موكول إىل اإلمام 

 واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك، ومن هؤالء الفقهاء :
:"وأمر اجلهاد موكول إىل اإلمام واجتهاده ويلزم الرعية  احلنابلة يقول من فقهاء "ابن قدامة"

 طاعته فيما يراه من ذلك" 
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ــ جاء يف "الشرح الصغري على أقرب املسالك" لدردير قوله :" تعني اجلهاد بتعني اإلمام 
العدو لألشخاص وللجيش ولنفري " مث يقول :" وتعني أيضا فجئ العدو حملة القوم " أي عند دخول 

 .حملة القوم ما على احلاكم إال أن خيرج ليقاتل 
:" وحيصل فرض  املنهاج" "يف شرحه علىــ ويقول اإلمام الشربيين وهو من فقهاء الشافعية 

وتقليد األمراء )أي ، واخلنادقالكفاية بأن يشحن اإلمام الثغور مبكافئني للكفار مع إحكام احلصون 
األمر عائد إىل إمام ، أو نائبه دار الكفر باجليوش لقتاهلم وأيا كان تعني الضباط( أو أن يدخل اإلمام

 املسلمني " 
:" وأمر اجلهاد موكول إىل اإلمام  ــ ويقول أيضا يف "كشاف القناع" وهو من كتب احلنابلة 

 "واجتهاده ألنه أعرف حبال الناس وحبال العدو ونكايتهم وقرهبم وبعدهم 
:" على إمام املسلمني يف كل "املبسوط " وهو من فقهاء احلنفية ــ ويقول اإلمام السرخسي يف 

جبميل وعد  يف اخلروج بنفسه أو ببعث اجليوش والسرايا من املسلمني مث يثقوقت أن يبدل جمهوده 
 "اهلل وبنصرته 

"إن اإلمام هو الذي فوضت إليه السياسة العامة : ــ ويقول اإلمام القرايف وهو من فقهاء املالكية
وقتل الطغاة وتوطني العباد يف البالد إىل اخلالئق وضبط معاقد الصلح ودرء املفاسد وقمع اجلناة يف 

   غري ذلك مما هو من هذا اجلنس "
من وراء رئيس الدولة ومنه خنلص أن أحكام اجلهاد القتايل من أحكام اإلمامة فال جيوز لنا حنن 

 . الصائل نعم نقاتله أو إمام املسلمني أن جنهز جيوشا ونقاتل عدوا إال
وأن يضبط هذا األمر ويعيده ما احلكمة من أن جيعل اهلل حكم اجلهاد القتايل من أحكام اإلمامة 

  ؟وأن ال يكون عائدا إلينا حننإىل بصرية إمام املسلمني 
، يف سبيل اهلل عز وجل إمنا يقوم على االنتصار فيه على دعامة ال بديل عنهاأن اجلهاد : اجلواب

إذا مل توجد هذه الدعامة فاجلهاد مقضي ، وهي دعامة الشوكة والقوة والسلطة ونفاد شكيمةأال 
فمن أجل ذلك ربط الشارع جل جالله ، وهذه القوة توجد لدى الدولة ورئيسها، عليه بالفشل

 .حكم اجلهاد مبا يراه حاكم املسلمني ألنه هو الذي ميلك السلطة النافدة والقوة املطبقة 
ومن متا إذا ، وال توجد هلم شوكة وال قوة شكيمة، من وراء احلاكم ال توجد هلم سلطةــ الناس 

وتتسرب ، فيما بينهمفإن هؤالء الناس يتهارجون ، جهز الناس هكذا أنفسهم بدون هذه السلطة
تنظر فتجد هؤالء الناس قد أصبحوا فرقا  ، وعوامل العدوان الداخلي عندئذ، فيما بينهم عوامل التفرقة
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وبدل أن يقاتلوا العدو بدؤوا يتقاتلون هم ، فرقة تنادي برأي ويتحول الفراق فيما بعد إىل خصام كل
والواقع يؤيد ، ومنه حتول اجلهاد إىل فتنة داخلية تدور رحاها على املسلمني أنفسهم. فيما بينهم

 ذلك .
إىل بصرية إمام  فإن اهلل عز وجل جعل الضمانة لذلك أن يعهد باجلهاد إذن إلغالق باب الفتنة

 .املسلمني، نظرار إىل أنه ميلك الشوكة والقوة وهو الذي بيده السلطة كلها
ــ ومن هنا فإن فقهاء الشريعة اإلسالمية قالوا :" إذا كان إمام املسلمني الذي نعهد إليه برعاية 

له سلطة وليست ، رجل ورع صاحل تقي أمني لكنه ال يعلم بأمر السياسة شيئا، أحد رجلنيأمورنا 
وال بذلك اإلنسان ، والشخص األخر ليس بذلك اإلنسان الورع، وليس له السلطان املبهر، قوية

 ولكن نعلم أنه قوي ذو إرادة فعالة وذو سلطة نافدة وسياسة وخربة ودهاء ، املستقيم على صراط اهلل
ة خنتار الثاين وإن مل يقول فقهاء الشريعة اإلسالميهنا هل خنتار األول أم الثاين ؟ . يف هذا األمر

. ملاذا ؟ قالوا ألن ورع هذا اإلنسان عائد لنفسه أما قوته وسياسته يكن ورعا وإن مل يكن مستقيما
يف كتابه " قواعد وهذا ما يقوله العز ابن عبد السالم رمحه اهلل تعاىل . وحنكته فعائد ذلك إىل األمة
بيان هذا املعىن الدقيق الذي هو حكم متفق  وقد أطال هذا اإلمام يف األحكام يف مصاحل األنام" 

  . عند قيام تعارض بني هذين اإلمامني، عليه يف سلم األولويات يف أحكام الشريعة اإلسالمية
متهيد للدرس القادم وهو عن الذمة وأحكامها، وأحكام الذمة من أهبر األحكام العادلة اليت 

ني املسلمني وغري املسلمني عندما ال يكون هنالك رمسها اهلل عز وجل لتنسيق العالقة السلمية ما ب
 .عدوان
  1ج  -ا بعد احلرابة، الذمة وأحكامها م(       13)الدرس 

كنا قد انتهينا يف الدرس السابق احلديث عن علة اجلهاد القتايل والذي هو صد عدوان احلرابة 
نالك حرابة وأتيح للمسلمني أن يصدوا العدوان وإذا مل توجد ه، وهو ما ذهب إليه اجلمهور

 عندها :، بأشكاله
كيف يكون شكل العالقة بني الدولة اإلسالمية ومن جياوروهنم أو خيالطوهنم من غري املسلمني ؟ 

لعقد الذمة الذي وبعبارة أخرى عقد الذمة ماذا يعين ؟ وما هو البعد االجتماعي والديين والسياسي 
 هذا ما سنشرحه اليوم بإذن اهلل تعاىل وتوفيقه .ب الشريعة اإلسالمية ؟ ندرسه ونقرأه يف كت

 وهي :هلم دائما ثالثة أحوال ـ الكتابيون ومن يف حكمهم الذين خيالطون املسلمني أو جياوروهنم 
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أن يكون هؤالء الكتابيون ومن يف حكمهم يعيشون بني ظهراين املسلمني أي : احلالة األوىل
جيب أن يتفاعل هؤالء الكتابني ويتجاوبوا مع : العالقة عندها هي التايل. إلسالميعيشون داخل دار ا

ذلك ألهنم يتقامسون مع ، عنهاودرء األخطار ، نظام الدولة وقوانينها وأن خيلصوا يف رعاية مصاحلها
جامعا مشرتكا أال وهو املواطنة،أي أهنم يعيشون يف أرض واحدة وحتت مظلة نظام واحد. املسلمني 

واالقتصادي على قدم  يف نفس الوقت هلم احلق التام يف وجودهم الديين واالجتماعي اخلاص هبمو 
 .املساواة 

أحرارار يف ممارسة عقائدهم  نظام اإلسالم يكفل هلؤالء )أي أصحاب احلالة األوىل( أن يكونوا
ة أن يكون رعاياها  فكلمة )الدولة اإلسالمية( ال تعين بالضرور  .وأحكامهم اليت يتعبدون أنفسهم هبا

كلهم مسلمني، كما ال تعين أن يكون غري املسلمني فيها قد فقدوا ذاتيتهم االجتماعية أو الدينية 
واندجموا من ذلك يف كينونة غريهم. ومن بنود النظام اإلسالمي أن يرتك هؤالء الناس وما 

ترد غائلة األخطار والسوء  بل على الدولة أن حتمي دينهم وأن حتمي حرّية معتقداهتم، وأن يتدينون،
 .عنهم
يف املائة  2.5من املعلوم أن الدولة اإلسالمية تفرض عليهم إتاوة دينية هي الزكاة تبدأ ب  

وهذه ضريبة دينية ال ، حسب نوع املال الذي تتعلق به ضريبة الزكاة، وترتفع لتصل إىل عشرة باملائة
لنفرض أن يف غري ، غنياء لتعطى للفقراءوهذه الضريبة تؤخذ من األ، خيضع هلا إال املسلمون

من أين تعطيهم األموال؟ اجلواب أن الدولة تفرض على هؤالء الناس من مواطنيها املسلمني فقراء 
حيث تأخذ من أغنيائهم يف مقابل تكليف الدولة . ضريبة أخرى مبقابل ضريبة الزكاة وهي أقل منها
وهي يف هذه احلالة  ، االجتماعي والتكافل االجتماعي يف أن حتقق بني مواطنيها مجيعا نظام التضامن

  . كذلك جيب أن تتبع حال الفقراء من غري املسلمني،  كما تتبع حال الفقراء من املسلمني
أن يكون هؤالء الكتابيون ومن يف حكمهم يعيشون دولة مستقلة أو مجاعة  : احلالة الثانية

وننظر ، هبم كجريان للمسلمنيل على أرض خاصة هلا وجود مستق، خارج الدولة اإلسالميةمستقلة 
هل . فنجدهم أهنم ال يرغبون أن حيدثوا أي حتالف أو عالقة مما نسميه عقد الذمة مع املسلمني

بل الدولة اإلسالمية هلا أن تطرق باهبم ، على الدولة اإلسالمية أن تفرض عليهم هذا التحالف ؟ ال
لكن بشرط أن ال . وإذا رفضوا ال جنربهم على ذلك ،وتطلب منهم حتالف تناصر وتعاون بينهما

وإذا وثقنا هبم أهنم وافقوا . وأن ال يكونوا سندا ألي دولة حماربة ضدنا، يضمروا أي كيد للمسلمني
 بل هو عقد اختياري .، فإن عقد الذمة معهم ليس إجباريا، على ذلك
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لكنهم ، م ودولة خاصة هلمفئة من غري املسلمني يعيشون على أرض خاصة هل: احلالة الثالثة
أي رغبوا . رغبوا يف أن يكون هنالك نوع من التناصر ونوع من التحالف والتعاضد بيننا وبينهم

وشعروا ، لنا وهلموتكون هذه الرغبة إذا شعروا خبطر يفد إليهم من عدو مشرتك ، بوجود عقد
وهذا العقد هو عقد . مني وبينهمعندئذ يتم هذا العقد بني املسل، بضعفهم ووثقوا جبرياهنم املسلمني

بعيدا ، تناصر وحتالف من طرفني أن يكون بينهم تعاون إنساين ضمن اجلامع املشرتك الذي بينهما
 : ويتم عقد الذمة بأن. عن الفروق الدينية اليت يتميز هبا كل من املسلمون وجرياهنم اآلخرون

 يسئ أي من الطرفني حق اجلوار بالنسبة يتوافق الطرفان املسلمون وأولئك الكتابيون بأن ال: أوال
 لألخر .
إذا أصابنا عدوان من أي جهة فإن على جرياننا هؤالء أن ال ميدوا يد العون إىل هؤالء : ثانيا
وأن نلتزم حنن أيضا باملقابل بأن أي عدوان أو خطر ، بل إذا أتيح هلم أن يكونوا سندا لنا، األعداء

 طائلة هذا العدوان ما أمكن .علينا أن نرد هلم ، إذا طاف هبم
كذلك أبرم على ،  مع نصارى البحرين رسول اهلل  العقد الذي أبرمه: من مناذج احلالة الثالثة

 . من جهة اليمنالطريقة ذاهتا عقد ذمة مع نصارى جنران 
ذلك ألن من مقتضيات عقد الذمة هذا املبدأ ، وهذان العقدان مل يلحقا أي نقيصة ألي طرف

وما ، وما ينبغي أن ننتقص من حقوقهم الدينية شروى نقري، م ما لنا وعليهم ما عليناهل: القائل
وال نلزمهم بأن يتحاكموا إلينا حىت يف األمور ، ينبغي أن نضيق عليهم يف حريتهم الدينية أي شيء

 . قانون يتحاكمون إليه اليت ال يوجد لديهم 
هنا اهنم الكتابيني إىل مثل هذا التحالف ؟ ــ ما هي الظروف اليت تدعوا كل من املسلمني وجري 

 . احلديث عن احلالة الثالثة
من شأن الدولة اإلسالمية إذا ترسخ : أوال ما حيفزنا حنن املسلمون إىل أن نتعاون معهم: اجلواب

ممزوجا بقدر كبري من ، أن تبعث يف نفوس قادة الدول الكربى األخرى ختوفا، جذورها وامتد سلطاهنا
عندها دول البغي تتخذ من إثارة النوازع الطائفية واختالق العداوات ، ذه الدولة اإلسالميةالطمع هل
وتتخذ منها بؤرة ، نقطة ضعفيف تلك الدولة اإلسالمية بني املسلمني وغري املسلمني الدينية 

اجملاورة  أن هؤالء الكتابيني لدولة، والنتيجة اليت البد أن تظهر من وراء هذا التدبري، لتتسرب إليها
ذلك ألن العدو الذي يضرب فئة بأخرى ، لدولة اإلسالمية سيكونون ضحية ووقود يف هذا الضرام

إذن كيف . هذه حقيقة التاريخ أكدها وجسدها. البد أن يعقب ذلك القضاء على كال الفئتني
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سها املنطق يقتضي بأن حتمي هذه الدولة نفالذي يرتصدن ؟ نتخلص حنن وجرياننا من ذلك البغي 
 من هنا كانت احلاجة إىل عقد الذمة يف الشريعة اإلسالمية . وجرياهنا من هذا السوء الوافد إليهما معا

. 
 من األمثلة التارخيية ما يلي :: االستشهاد من الواقع التارخيي

ولكنها تبنت املسيحية من أجل أن ، يف عهودها الغابرة كانت دولة وثنية البيزنطيةالدولة : أوال
واختارت من املسيحية مذهبا واحدا ، على العامل املسيحي املعمور آنذاكها فتفوز باهليمنة خترتق

وهبذا أصبحت الدولة البيزنطية بعيدة عن ، القدميةوغريت منه وبدلت حىت ينسجم مع وثنيتها 
وكان من املفروض أن تكون هذه الدولة يف أقل املراتب بالنسبة ، املذاهب املسيحية األخرى

لكن الدولة البيزنطية رفعت لواء ، هب األخرى اليت مل تعتنقها أي ال تعاديهم وال تعتنقهمللمذا
ووجدت أن ، احلرب والعدوان على تلك املذاهب كلها ،ووضعت نصب عينيها أن تبيدها مجيعا

ويف جمزرة . أي مذهب أخروحدهتا السياسية تقتضي أن ال يوجد إىل جانب املذهب الذي تعتنقه 
وعندما فتح العرب يف عهد سيدنا عمر رضي . واحدة قتلت الدولة فيها مائيت ألف قبطيبيزنطية 

كان اإلتريوس القبطي خمتبئ بكل تشكيالته برمته يف الصحارى هربا من التصفية ،  اهلل عنه مصر
 .وجاء الفتح اإلسالمي منقدا هلم ، اجلسدية اليت كانت تالحقهم

كان هناك كثري من النصارى واملسلمني ،  نسبة لبالد الشامبالعندما متا الفتح اإلسالمي ثانيا:
وظل األمر على هذه الشاكلة إىل أن جاءت ، ومل جيرب أحد أن يتحول من دين إىل دين أخر، أيضا

حيث أرسل قادة احلمالت الصليبية كتبا إىل زعماء النصارى يف هذه البالد ، احلروب الصليبية
أو بأن يقفوا إىل جانب بين قومهم أي ، إىل جانب بين دينهمرب خيريوهنم بني أن يقفوا يف هذه احل

بل نقف إىل : اجلواب الذي جاءهم يقول فكانت املفاجأة اليت أذهلت أولئك الصليبني. املسلمني
. وشهد التاريخ كيف أن النصارى آنذاك كانوا مع املسلمني يف خندق واحد. جانب بين قومنا

، مر مند أجيال عدة مند الفتح اإلسالمي إىل احلروب الصليبيةوالسبب أن هذا التمازج الذي است
ووجدوا أن حقوقهم  ، انه مل يشعر املسيحيون خالل هذه الفرتة إال باحلماية التامة والرعاية التامة

. وركونا إىل النظام اإلسالميواستئناسا باملسلمني وأورثتهم هذه العدالة حبا ، كاملة غري منقوصة
الكالم لدكتور "فيكتور سحاب " يبية كانت اجلموع الكبرية تدخل إىل اإلسالم.وبعد احلروب الصل

 من كتاب"من حيمي املسيحيني العرب" 
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والغرب خيطط ، ثالثا :مثال يتعلق مبوقف الغرب من عاملنا اإلسالمي هذا يف حياتنا املعاصرة اليوم
وازع الطائفية ليخلق االخرتاقات يف حيث أنه يف املاضي القريب والبعيد أثار الن، ويلعب هبذه الورقة

إذا حاولنا ويقول فيكتور سحاب :" ، حصن الوجود اإلسالمي الذي حيمي اإلسالم واملسيحية معا
أن نرتب تسلسل األمور زمنيا فإننا نلحظ أن التقاتل الغريب لسيطرة على املشرق العريب جاء قبل 

وإذا فال ميكن أن ننسب إىل الوجود الغريب ، قرنبداية املذابح الطائفية  جببل لبنان بأكثر من نصف 
بل لعل الوجود الغريب وترسيخه يف املنطقة ومتكينه ، أنه جاء حلماية املسيحيني العرب من االضطهاد

حىت أمكن منها اقتضى إشعال فتيل التقاتل الطائفي الذي ارتبطت أحداثه باالمتيازات األوروبية 
حني أوحت أمنا جاءت إىل املنطقة ، مسمار جحات العريب ألوروبا أن تدق يف جدار هذا البي

ويف ، كل ذلك من أجل محاية املسيحيني العرب،  وفككت السلطنة العثمانية  وجزأت املنطقة املوروثة
؟ املسيحيني العرب أم ساسة الغرب ؟ ومن يقطف الثمار؟ الواقع من حيمي من؟ ومن يدفع الثمن

 م ملسيحي حيادي يرى الواقع ويرمسه ويتحدث عنه هبذا الشكل.كال"الذين جاءوا ليأخذوا الغنائم
جيب على كل من يتعايش فوق ، أمام هذه الوقائع التارخيية الواضحة واملقروءة لكل إنسان مثقف

، أرض إسالمية وهلم جوار من غري املسلمني وهلم أرض مطموع هبا أن يستمسكوا حببل عقد الذمة
وجعل اجلميع ينعمون بأرضهم ، سيحيني واملسلمني يف مأمنوهو العقد الذي جيعل كل من امل

 .يرعى احلقوق مبقدار ما حيمل الواجبات ، وبوطنهم وحقوقهم حتت مظلة دين يعدل وال يتحيز
يف الدرس القادم تتمة مهمة عن املشكالت واالجتهادات اليت ترسخت صورار خاطئة يف أذهان  

 معاملة الكتابيني.بعض الناس عن موضوع عقد الذمة واجلزية و 
 2ج  -متابعة موضوع ما بعد احلرابة، الذمة وأحكامها (                   14)الدرس   

 :مشكالت واجتهادات ختضع حلاجة التصحيح والبيان يف مسألة عقد الذمة 
وعرفنا أن هذا العقد ، ـ حتدثنا عن عقد الذمة وموجب وجوده يف الشريعة اإلسالمية واحلكمة منه

، شون معا أو متجاورينيسواء يع، أي املسلمني والكتابينيشرعه اهلل تعاىل ملصلحة الطرفني  إمنا
أي عقد الذمة لرد غائلة عدو  . عندما يتهدد الفريقني عدو ثالث هلذا كان سبب وجود عقد الذمة

 ثالث .
يتخذ من  ــ إن الذين يدرسون ملف تاريخ االستعمار الذي تسرب إلينا سيجد أن املستعمر كان 

كان يتخذ من ذلك مقدمة ،  إثارة النعرات الطائفية وتأليب النصارى على املسلمني والعكس أيضا
 لتسرب إىل هذه البالد باسم احلماية والرعاية ....
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هو أننا نتحدث عن مشكالت ختضع حلاجة لتصحيح ، ــ واجلديد الذي نريد أن نضيفه اليوم
هانت هنالك مشكالت توهم أن الشريعة اإلسالمية قد است حيث أن، يف مسألة عقد الذمة والبيان 

وكم استغل هذه األوهام وهذه ، وأغرت املسلمني بأن تسيء إليهم، فعال بأهل الكتاب وبأهل الذمة
. من نصارى ويهود يف التاريخ الغابر، الكتابينيليثريوا أحقادا وضغائن املشكالت بعض املستشرقني 

  اإلسالم فعل شيئا من ذلك ؟ وهذه املشكالت هي :ما هي هذه املشكالت وهل فعال
قَاتُِلوا الَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواَل نقف يف كلمة يف قول اهلل سبحانه وتعاىل :": األوىل اإلشكال

قِّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َحىتَّ بِاْليَـْوِم اآْلَِخِر َواَل حُيَرُِّموَن َما َحرََّم اللَُّه َوَرُسولُُه َواَل يَِديُنوَن ِديَن احلَْ 
[ يف الفقرة األخرية كلمة وهم صاغرون أي وهم 29" ]التوبة: يـُْعطُوا اجْلِْزيََة َعْن يٍَد َوُهْم َصاِغُرونَ 

ومن متا اهتم اإلسالم بأنه ، هنالك كثري من اجملتهدين ومن املتفقهني فهمها على غري وجهه، أدالء
 .ودليلهم اآلية املذكورة ، يدلوا الكتابيني وأن يسيئوا إليهم علم املسلمني بأن

عندما أمرنا مبقاتلة هؤالء الذين ال يدينون دين البارئ سبحانه وتعاىل : اجلواب عن اإلشكال
وعندما نقرأ اآليات اليت قبل هذه ، اتفق اجلمهور أن البارئ أمرنا مبقاتلتهم بسبب حرابتهم، احلق

َوِإْن َجَنُحوا لِلسَّْلِم وال أدل من هذا من قوله عز وجل :" ، نا هذا السبب جبالءيتبني لواليت بعدها 
َهاُكُم اللَُّه َعِن [ وكذلك:"11" ]األنفال: فَاْجَنْح هَلَا َوتـَوَكَّْل َعَلى اللَِّه إِنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ  اَل يـَنـْ

خُيْرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َأْن تـَبَـرُّوُهْم َوتـُْقِسطُوا إِلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ  الَِّذيَن ملَْ يـَُقاتُِلوُكْم يف الدِّيِن وملَْ 
وهذه آيات مدنية من أواخر ما نزل من كتاب اهلل [ وغريها من اآليات...8" ]املمتحنة: اْلُمْقِسِطنيَ 

ون دين احلق ألجل رد العدوان إذن عندما يأمرنا اهلل أن نقاتل هؤالء الذين ال يدين، سبحانه وتعاىل
" أي حىت تلجئهم إجلاء إىل أن َحىتَّ يـُْعطُوا اجْلِْزيََة َعْن يٍَد َوُهْم َصاِغُرونَ  وقوله تعاىل :". ولرد احلرابة

وسبب هذا ، يتوبون وال يعودون إىل هذا العمل، يغمدوا أسلحة عدواهنم يف وجهكم أدالء صاغرين
  .رابة وليس الدين أي ليس ألهنم غري مسلمنيالصغار الذي يلحقهم فعال هو احل

أن هؤالء الذين يقاتلون املسلمني ورفعوا لواء احلرابة ضد : ــ والدليل على اإلشكال األول
إذا رجعوا إىل السلم وإذا أغمدوا أسلحة حتديهم ، املسلمني من نصارى مثال أو يهود وغريهم

وبعدها نعاملهم الند ، ع األمر الذي كان عقابا هلمعندها ال نلجئهم إىل الصغار بل يرتف، وعدواهنم
وأن حنافظ عليهم، وكما نرى فال َصغار هنا، ألهنم مل يعودوا حماربني، لند ونرعى حقوقهم كاملة 

  .ويسود مبدأ: "هلم ما لنا وعليهم ما علينا
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املة يف مع، استحصال الرسم الذي يسمى اجلزية:تزايدات مبتدعة يف طريقة  اإلشكال الثاين
جندهم يقولون  ، الكتابيني عموما هنالك بعض املتفقهني أيضا عندما نعود إىل كتاب أهل الذمة

وتكون ، وهو عندما يأيت كتايب ليعطي احلاكم اجلزية ينبغي أن يلجئه إىل أن يطأطئ رأسه، كالما
ءان أو حديث .. من أين هلم هبذا ؟؟؟ من أي آية يف القر يده يدا دنيا ويد األخذ هي اليد العليا 

كذلك هنالك  أو صحايب فعل هذا أو خليفة من اخللفاء فعل هذا ؟؟ لكالم سيدنا رسول اهلل 
للكتابيني يف معايشتهم يف لقائهم يف يعلمون املسلمني بعض املعامالت السيئة بعض املتفقهني 

من ، هذا الدين هذه األمور هي املشكلة الثانية اليت التقطها بعض أعداء. التحية هلم إىل أخر ذلك
 .مستشرقني وحاولوا أن يلطخوا هبا وجه اإلسالم 

، نقول نتحقق إذا كان هذا من الدين لعل يف ذلك حكمة حنن جنهلها: اجلواب عن اإلشكال
بل لكن رجعنا فحققنا وحبثنا يف كتب الفقه والتفسري واحلديث فلم جند واهلل مستندا لشيء من هذا 

يف الفقه الذين شهدت هلم األمة بالعلم واإلخالص والتوسع يف مدارك  وجدنا  أن الفقهاء املتأصلني
من هؤالء اإلمام النووي وهو املشهور يف ، يردون على هذا اللغو وحيذرون منهالشريعة اإلسالمية 

مث هو إىل جانب ذلك من أخلص الناس ، املذهب الشافعي باتساع علمه تفسريا وحديثا ولغة وفقها
يتحدث عن بعض اهليئات اليت . سبحانه وتعاىلويُظن أنه من أولياء اهلل وتعاىل سبحانه لدين اهلل 

يف   يذكر بعض هذه األمور، كيف نعنفهم ماذا نقول هلم،  حدثكم عنها كيف نأخذ منهم اجلزية
، يقول :" قلت هذه اهليئة املذكورة أوال ال نعلم هلا على هذا الوجه أصال معتمدا والروضة" "كتابه 

، كأخذ الديونوقال مجهور األصحاب تؤخذ اجلزية برفق  ، رها طائفة من أصحابنا اخلراسانينيوإمنا ذك
وال أحد من  ومل ينقل أن النيب . فالصواب اجلزم بأن هذه اهليئة باطلة مردودة على من اخرتعها

ن اإلساءة مث يكرر اإلمام النووي هذا التحذير م" اخللفاء الراشدين فعل شيئا منها مع أخذهم اجلزية 
 . يف كتابه "املنهاج "إىل أهل الكتاب 

"ابن قدامة" من أجل فقهاء احلنابلة وله كتاب امسه "املغين" ينقل بعض هذه املخرتعات ــ 
، وأصحابه واخللفاء الراشدين  كان على نقيض ذلك وأوضح أن عمل رسول اهلل ، الباطلة

 هذا احلق بالرفق وإتباع اللطف يف ذلك " ورسول اهلل قال :" وإهنم كانوا يتواصون باستحصال 
"اجتباء اجلزية يف باب "أليب عبيد" وهو من كبار علماء احلديث  يقول ــ كتاب "األموال " 

وينهى عنه من العنف عليهم فيها " وهذا بعد عصر التابعني ، واخلراج وما يؤمر به من الرفق بأهلها
، واللنيتأمر بالرفق  ة يف الصحاح عن النيب مرويوذكر حشد أبو عبيد أحاديث كثرية ، بقليل
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مث ذكر أبو عبيد بعد ذلك كتابا أرسله "عمر ابن عبد العزيز" إىل . وتأمر أن نعاملهم معاملة الند لند
تعاىل إمنا أمر أن تؤخذ "عدي ابن أرطاء"يف هذا الصدد بذات يقول :" أما بعد فإن اهلل سبحانه و 

وخلي بينهم ، فضع اجلزية على من أطاق محلها، واختار الكفر اجلزية من َمْن رغب عن اإلسالم
وانظر من قبلك من ، فإن يف ذلك صالحا ملعاش املسلمني وقوة على أعدائهم، وبني عمارة األرض

وضعفت قوته وولت عنه املكاسب فأجري عليه من بيت مال أهل الذمة من َمْن قد كربت سنه 
مرَّ بشيخ من أهل الذمة يسأل على ، ن أمري املؤمنني عمروذلك أنه بلغين أ، املسلمني ما يصلحه

فقال :" ما أنصفناك إن كن قد أخذنا منك اجلزية يف شبيبتك مث ضيعناك يف كربك " ، أبواب الناس
 قال مث أجرى عليه من بيت مال املسلمني ما يصلحه" 

، وكان معاقرا للخمرة، الذمةكان له جار كتايب من َمن يدفعون ــ اإلمام أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل  
عوين وأي فىت اأض "وكثريا ما كان يردد هذا البيت :، وكان من دأبه إذا سكر أن يرفع صوته فيغين

وحمل الشاهد أن أبا حنيفة ، ما كان أبا حنيفة يسئ إليه أبدا. أضاعوا   ليوم كريهة وسداد ثغري 
يف اليوم ، غريبا قد طرأ على بيت جارهوشعر أن هدوءر ، مرت أيام ومل يعد يسمع صوت جاره هذا

، الثاين حتسس اخلرب فعلم أنه قد ارتكب جنحة اقتضته أن يساق إىل القضاء وعوقب بسجن تعزيري
، فذهب أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل إىل القاضي وسأل عن السبب وعلم أن املسألة عبارة عن جنحة

ملا عرف أبو . من السجن وعاد إىل دارهوأخرج فشفع له القاضي ، فتدخل أبو حنيفة وتشفع له
هكذا  . ذهب فزاره فقال له أبو حنيفة أترانا ضيعناك، حنيفة أن الرجل رجع إىل داره آمنا مطمئنا

 . يعاملون أهل الذمةكان أصحاب رسول اهلل والتابعون وأئمة الفقه اإلسالمي 
فهل  أو االمتهان، االنتقاص كلمة اجلزية كثريون هم الذين يلحظون فيها معىن: اإلشكال الثالث

جُيزئ دفعه لدولة مقابل محاية  اجلزية اسم للمال الذي  هي مشتقة من )اجلزاء( أم من )اإلجزاء(؟
أو مقابل أن يكون هلذا اإلنسان حق املواطنة متاما كالذين يعيشون فوق أرض دار ، الدولة ورعايتها
 .اإلسالم هذه 

واملقدار الذي يدفعه هذا املواطن غري . وكفت أي أجزتإذن كلمة اجلزية مأخوذة من اإلجزاء 
 .باملائة  2.5املسلم هي مخس ما يدفعه املسلم من زكاة وهي 

أغلب الظن أن هذا التصق هبا من الكلمة اجملاورة وهي ملاذا التصق هبذه الكلمة معىن املهانة؟
لكن سبق ، ن كثري من الناسوهم صاغرون" هلذا مع الزمن أصبحت كلمة اجلزية غري مقبولة يف أدها"
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والكتابيون الذين ال حياربوننا ال . أن قلنا أن الصغار سببه احلرابة وليس السبب انتساهبم لغري اإلسالم
 .ميكن أن جيدوا صغارا 

األحكام اليت نقرأها يف باب : هل حنن متعبَّدون بكلمة )اجلزية( هذه؟ اجلواب مع كل هذا،ــ 
يعين أن الدولة ميكن أن تسميها ضريبة ، وليست مرتبطة بكلمة اجلزية، زيةأهل الذمة منوطة مبعىن اجل

.ومنه فإذا كان هناك من يتحسس من هذه الكلمة ميكن تغري بل ميكن أن تسميها صدقة، أو رسم
 الكلمة بأخرى،ودليل على ذلك ما يلي :

يف عهد خالفته  وعرضوا على عمر ابن اخلطاب، ــ نصارى تغلب تضايقوا من كلمة اجلزية فعال1
" فاستشار  كما تأخذوهنا من املسلمني قائلني له :" خذ منا هذه اجلزية وأكثر ولكن باسم الصدقة  

كان رأيهم أن يقبلها منهم باسم ،  عمر جملس شورى وكان فيهم سيدنا علي رضي اهلل تعاىل عنه
 اجلزية وليس هنالك ما يلزم أن يكون هلذه الضريبة اسم ديين ، الصدقة

:" حنن عرب ال نؤدي ما يؤدي ــ دليل أخر أخرج البيهقي أن نصارى بين تغلب قالوا لعمر  2 
لكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض )يقصدون الزكاة( فقال هلم عمر :" هذه فريضة ، العجم

 ."لكن ليس باسم اجلزية ، فزد ما شئت "قالوا :. ومل تفرض عليكم، فرضت على املسلمني
ذهب الفقهاء من الشافعية واحلنفية واحلنابلة إىل أنه جيوز أن تؤخذ اجلزية من أهل  بناء على هذا 

واملباين ومن القواعد الفقهية :" أن العربة باملقاصد واملعاين وليست العربة باأللفاظ . الذمة باسم الزكاة
 " 

سلمني ينبغي ذكر بعض الفقهاء أن أهل الكتاب الذميني الذين يعيشون بني امل: اإلشكال الرابع
أن تكون هلم شارة يعرفون هبا. أليس يف هذا شيء من املهانة ؟، فما املوجب أن تكون هلم شارة 

أن هذا األمر مل يكن موجودار يف عصر رسول اهلل عليه  متيزهم عن غريهم من املواطنني؟اجلواب
اء فيما بعد، طرأت حاجة سياسية لفرتة من الفرتات يف عصر بعض اخللف الصالة والسالم، لكن

حيث أن بعض احلربيني أصبحوا يتسللون داخل اجملتمع اإلسالمي ويتظاهرون بأهنم ذميون، 
وقصدهم أن يوقعوا فتنة بني املسلمني وبني أهل الكتاب، وحدث هذا مرارار وتكرارار فعوجلت املسألة 

ين هم رعايا الدولة معاجلة سياسية ال معاجلة دينية بأن اخُتذت شارة ألهل الكتاب املواطنني الذ
  .اإلسالمية لكي يتجلى املتسربون الذين دخلوا من أجل إثارة الفنت

 .يف الدرس القادم نتابع إن شاء اهلل
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  3ج  -متابعة موضوع ما بعد احلرابة، الذمة وأحكامها (         15)الدرس 
يعرفون هبا، قلنا أن  تذكري باإلشكال الرابع يف الدرس السابق القائل أنه ينبغي ألهل الذمة شارة

لكن هذه املسألة تدخل يف اجتهادات أئمة املسلمني ، هذه املسألة ال أصل هلا كحكم شرعي
 .أي املسألة من أحكام اإلمامة ، ملصلحة أهل الكتاب
عمارة الكنائس ما حكم الشريعة اإلسالمية يف بناء معابد وكنائس إضافية : اإلشكال اخلامس
اجلواب من املتفق عند علماء وفقهاء الشريعة اإلسالمية أن الكنائس واملعابد  ها؟وملاذا مُينعون من بنائ

مث إن الفقهاء ذهبوا إىل أبعد من ، ينبغي أن تبقى قائمة وال جيوز أن متس القائمة ألهل الكتاب 
ذلك فقال علماء الشريعة اإلسالمية :" لو أن حربيني اعتدوا على بلد إسالمي فيه منطقة ألهل 

مث . واعتدا هؤالء احلربيني فيما اعتدوا على أهل الذمة  وهدموا هلم بعض الكنائس أو املعابد، ةالذم
، هنا جيب على ويل أمر املسلمني إذا انتصر املسلمون وانتهت احلرب، إن احلرب وضعت أوزارها

ري وقد صرح بذلك كث. وجيب على ويل أمر املسلمني أن يعيد كل ما هتدم من معابدهم وكنائسهم
" لإلمام النووي من الفقهاء ومنهم "اإلمام الشربيين" يف كتابه "مغين احملتاج على شرح املنهاج

 .فليحفظ املسلمون هذه األحكام وليعلموا كم يزيف احلاقدون على املسلمون إلثارة الفتنة 
جديدة ملعابد وكنائس إذا سئلنا ما حكم بناء أهل الكتاب يف اجملتمع اإلسالمي وهم أهل ذمة ــ

 مل تكن من قبل ؟ 
إذا كان املكان خاص باملسلمني ال ، ننظر هنا إىل املكان الذي يريدون أن يبنوا فيه هذه الكنائس

ألن عدم وجود كنائس يف هذا املكان من قبل دليل على أنه مل تكن هلم حاجة إىل ، جيوز بناءها
ا أرادوا أن يبنوا كنائس جديدة يف .أما إذوالشيء الثاين أن املكان للمسلمني فقط ، تلك الكنائس

 .،فلهم أن حيدثوا كنائس جديدة  أماكن هلم
. طبق ما يتدينون ومن نتائج هذا أيضا احلرية اليت جيب أن يتمتعوا هبا يف معامالهتم التجارية

يقول :" وال مينعون من إظهار شيء مما ذكرنا  "بدائع الصنائع"  يقول اإلمام "الكساين" يف كتابه 
ولو  ، وضرب الناقوس يف قرية أو موضع ليس من أمصار املسلمني، اخلمر واخلنزير والصليبكبيع 

والتفقه يف ، إذا مقياسنا الرجوع إىل أحكام الشريعة اإلسالميةكان فيه عدد كبري من أهل اإلسالم" 
 وهبذا حنمي أنفسنا وجمتمعنا .، الدين
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ملة املسلمني ألهل الذمة وعن الندية اليت أخريار فإن هذه األحكام اليت ذكرها الفقهاء عن معا
هذه األحكام تطبق يف جمتمع إسالمي ال علماين، وحتت مظلة احلكم  ينبغي أن تشيع فيما بينهم،

فال يطمعن إنسان يسمع هذا الكالم مبا وراء ذلك ويقول:  .اإلسالمي جيد الكتابيون هذه العدالة
أقلة وأن اجملتمع ليس جمتمعهم !! ألنه لو احنسر  إن هذا اجملتمع إسالمي ويشعر الكتابيون أهنم

سلطان اإلسالم عن اجملتمع مل يعد للكتابيني أن يتمتعوا هبذه االمتيازات ألهنا نبعت من تطبيق 
   .الشريعة اإلسالمية

 :مدى اهتمام الشارع بأهل الذمة وصية هبم ورعاية هلم
طبقا لقول املصطفى  ل اهلل أصحاب رسو  موإىل كال نصغي هنا إىل كالم رسول اهلل 

 . عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين ": 
ــ يروي مسلم يف صحيحه و البيهقي يف سننه من حديث "أيب ذر" رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 

  القرياط. فاستوصوا بأهلها خريار فإن هلم ذّمة ورمحار"، قال :" إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها
  .ر وأهلها أقباطواملقصود أرض مص

رضي  أن عمر بن اخلطابويروي أيضا البيهقي يف سننه من حديث جويرية ابن قدامة التميمي  ـ
ذمة نبيكم صلى اهلل عليه  وأوصيكم بذمة اهلل فإهنااهلل عنه أوصى قبيل موته. فكان من وصيته:"...

  .واملراد أهل الكتابوسلم".
ن عمر بن اخلطاب قال: "أوصي اخلليفة من روى البخاري من حديث أيب بكر بن عياش، أ

بعدي بأهل الذمة خريار، أن يويف هلم بعهدهم، وأن يقاَتل من وراَءهم، وأن ال يكلفوا )أي من املال( 
  ."فوق طاقتهم

عن "وسق الرومي")هو غالم نصراين يشتغل عند ــ ويروي أبو عبيد يف كتابه املشهور "األموال" 
نت مملوكا لعمر ابن اخلطاب رضي اهلل عنه وكان يقول يل :" أسلم قال :" ك طاب(عمر ابن اخل

فإنه ال ينبغي أن أستعني على أمانتهم مبن ليس ، فإنك إن أسلمت استعنا بك على أمانة املسلمني
قال :" فلما حضرته الوفاة أعتقين وقال :" اذهب فأبيت " فقال :" ال إكراه يف الدين" : منهم " قال

 حيث شئت" 
حاديث تدل و تصب يف داللة واحدة هي أن أهل الكتاب ينبغي أن يعاملوا معاملة كلها أ

 . بقادته واملسلمني من أهلهوينبغي أن يكونوا مكان احرتام ورعاية اجملتمع اإلسالمي ، حسنة 
 هل تدخل هذه األحكام فيما يسميه بعض الناس )التسامح( ؟
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بالتسامح،  التعامل مع أهل الذمة يف اإلسالمينعت بعض الناس وكثري من الكاتبني اليوم نظام 
ال تنصف  ولو اتبعنا الدقة يف فهم معاين الكلمات واستعماالهتا، لعلمنا أن كلمة )التسامح( هذه

التجاوز عن احلق على سبيل التفضل  املسلمني وال تكرم الكتابيني ذلك ألن هذه الكلمة تعين
 . واملساحمة

 ال ،ليت هي مقاطع احلقوق واألحكام فيها شيء من التسامح ؟ هل أحكام الشريعة اإلسالمية وا
مثالر سافرت ، إن أحكام الشريعة اإلسالمية اليت تتعلق بالعبادات وحقوق اهلل مليئة بالتسامحــ  

فطر وال حرج فعدة من والوقت شهر رمضان ويف هذا الشهر ينبغي أن تصوم، يساحمك اهلل ويقول أ
وع الشديد إذا أو أكل امليتة عند اجلأو التيمم وقت الربد الشديد، السفر ومثله الصالة يفأيام أخر..

وغريها من األمثلة الكثرية اليت تدل على التسامح فيما يتعلق حبقوق اهلل.  مل يوجد طعام سائغ
  .فالتجاوز من اهلل للعبد يف حقوق اهلل وارد وبابه واسع

سواء بني املسلمني أنفسهم، أو بينهم أما عند التحدث عن حقوق العباد بعضهم مع بعض، 
وبني أهل الذمة، فإن اهلل شرع العدالة يف هذه احلقوق وال تسمى تساحمار، ألننا لو قلنا أن اهلل شرع 

إىل أهل الكتاب لكن يطلب منهم  يسيئواالتسامح فهذا يعين أنه يقول للمسلمني أنه من حقهم أن 
قهم تفضالر ومّنة. إذن فقد شرع اهلل تعاىل األحكام أن يكونوا أفضل منهم وأن يتجاوزوا عن حقو 

  .على أساس العدل ال التسامح
فإذا وجد التسامح  .إن األحكام قائمة على حراسة احلقوق ورعايتها طبق ميزان دقيق من العدالة

)أي التجاوز( يف أحد اجلانبني فال بّد أن يوجد من جراء ذلك اإلجحاف والظلم يف اجلانب 
  .إن ألزمت أحد الطرفني أن يكون متساحمار )أي متنازالر عن حقه( فهذا يعين أين أظلمهأي  .اآلخر

من تكرمي اهلل لإلنسان أن يربأ هذا اإلنسان بنفسه عن الوقوع حتت منن وإحسان ومشاعر الرمحة 
 . واإلنسان يطلب حقه وال يقبل تفضل أحد عليه، األتية من اآلخرين

بق املتعلق مبقاطع احلقوق واألحكام الشرعية مع التسامح الذي جيب أن ال خنلط الكالم السا
وهو الذي  حيض عليه الشارع يف تعامل الناس بعضهم مع بعض، وهذا ما يدخل يف ساحة األخالق

أي التسامح أن تتنازل عن بعض حقوقك اليت أعطاك إياها الشارع بشكل  .مياَرس بشكل طوعي
التسامح يف األحكام اليت ترسي حقوق العباد فيما بينهم، طوعي دون أن تكون ملزمار بذلك. إذن 

وارد ومعقول مبعىن واحد، وهو أن يوصي الشارع جل جالله الناس أن يتساهلوا ويتساحموا، كلٌّ يف 
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حق نفسه جتاه اآلخر، دون أن يشرع يف ذلك أحكامار ملزمة. ويف هذا املعىن فإن الكل مدعو أن 
  .يسابق صاحبه يف اإلحسان

فمن اخلطأ مبكان أن توصف األحكام اليت تنظم عالقة املسلمني بالكتابيني يف أي حال من  إذن
األحوال بالتسامح. ذلك ألهنا لو كانت كذلك لكانت قائمة على الظلم يف الوقت ذاته، ألن 

  .التسامح القسري يف حقوق بعض العباد لن يكون إال عن طريق إهدار حقوٍق آلخرين
بعض األسئلة فيما يتعلق بعالقة املسلم بالكتايب، كاملشاركة يف العمل أو  يف الدرس إجابة عن

التعزية يف وفاة أو التهنئة بفرح، وكل هذا جائز وهو ما يتعلق باألمور االجتماعية واألخالقية. لكن 
 األمور الدينية اليت يستقّلون هم هبا ولنا موقف منها فال جيوز ]أقول: أي إن كان يف ذلك موافقتهم

         على شيء خيالف العقيدة اإلسالمية كالتثليث مثالر أو الصليب وغريها.
 : أن الكتابيني عندما يكونون جماورين للمسلمني أو على صلة هبم هلم حالتان: خالصة املوضوع

قائم على األمن والطمأنينة بني  أن يكون بينهم وبني املسلمني تعايش سلمي: احلالة األوىلــ 
 يف هذه احلالة عقد الذمة ال يكون إال بالرتاضي .، الطرفني

يف هذه ، ومن يف حكمهم يف حالة حرب مع املسلمنيأن يكون هؤالء الكتابيون : احلالة الثانية
فإذا انتهى األمر هنا البد ، لنا وأن يكبحوا مجاح حرابتهماحلالة جيب على املسلمني أن يصدوهم 

 هذا العقد بيننا وبينهم .من أن احلرابة قد انتهت وهذا بإقامة 
واحلمد هلل رب اإلسالمي احلنيف وهكذا نطمئن نرفع الرأس عاليا باعتزاز وعدالة هذا الدين 

 .العاملني 
  1ج  -اخلروج على احلاك ، أهو بغي أم حرابة أم جهاد؟ (                  11)الدرس 

،رواه مسلم  هلل تابت عن رسول اـ وردت أسئلة عديدة كلها تدور على حديث صحيح 
قال :" ال تبدؤوا أهل الكتاب بالسالم " واحلديث طويل وله سبب  والرتمذي أن الرسول 

ويسأل اإلخوة كيف هلم أن يوفقوا بني ما قلت من أنه جيب علينا معاملة أهل الذمة . ومناسبة
 معاملة كرمية حسنة وبني هذا احلديث ؟ 

عندما يتم عقد الذمة ، الكتاب ومل يقل أهل الذمة قال ال تبدؤوا أهل الرسول : ــ اجلواب
بيننا وبني اليهود أو النصارى تنطبق القاعدة القائلة " هلم مالنا وعليهم ما علينا" وقد قال العلماء يف 



 

 

 مشاركة فاطمة حكيمة ملخص دروس الجهاد لـ اإلمام الشهيد البوطي

 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                 62

 

عندما جتد نصا ال تتسرع يف تفسريه حىت تعلم اجلو الذي ورد فيه هذا  "قواعد تفسري النصوص :
 :ديث هي فا مناسبة هذا احلالنص " 

فقال :" السام عليكم "  ــ تروي السيدة عائشة أن رجال من اليهود دخل على رسول اهلل 
وأمرها بالرفق ونبهه أنه  فنهاها رسول اهلل ، فغضبت السيدة عائشة وانتهرته وقالت كالما شديدا
 . هذا احلديث قال له :" وعليكم" يف هذه املناسبة قال رسول اهلل 

وكانت ، ود مل يكن معهم عقد ذمة وكان شأهنم مع املسلمني إساءة معاملتهم معهمــ هؤالء اليه
لكن عندما يكون ، هلم كلمات ظاهرها أهنا كلمات عربية جيدة لكن باطنها يف العربانية كالم سيء

 اخلري أو مساء اخلري ...  حهنالك عقد ذمة فأنت تسلم عليهم بالسالم املألوف عندهم مثل صبا 
درسنا املاضي قلت أن القواعد اليت رمستها الشريعة اإلسالمية لعالقة املسلمني مع أهل  ــ يف أخر

وهذا الكالم ال ينصف اإلسالم ، كما يعرب كثري من الناس اليومالذمة ال تدخل حتت اسم املساحمة  
طوعا ال املبادئ األخالقية والدعوة فيها وكلمة املساحمة هلا مدلول يف قاموس . وال يكرم أهل الذمة

وعليهم ، وأحكام الذمة داخلة يف الواجبات إذا كانت هلم حقوق أعطيها هلم شئت أم أبيت. جربا
تتصف بالعدل ألهنا مقاطع  هلذا قلنا أن أحكام الذمة. واجبات عليهم تنفيذها شاءوا أم أبوا

 وأحكام األمور األخالقية تنبين على اإليثار .، حقوق
وانتهينا عن تدرج تشريع البارئ ألحكام ،  اجلهاد لغة ومعناه شرعاــ انتهينا من احلديث عن معىن

مث عرفنا أن اجلهاد القتايل قد ، أي ماذا كان اجلهاد قبل اهلجرة وكيف تطور بعد اهلجرة، اجلهاد
من املالكية ولكن اجلمهور من الفقهاء ، منهم من قال أن سببه ردع الكفر، اختلف العلماء يف سببه

نفية وأحد رأيني لشافعية قالوا :"سبب اجلهاد هو صد احلرابة وصد العدوان إن الواقع أو واحلنابلة واحل
لعالقة املسلمني مع غري املسلمني بعد أن تضع احلرب . مث عرفنا التنظيم الذي شرعه اهلل املتوقع "

 . أوزارها أي عقد الذمة
تطبيقات هي الغرض من  قل إىلننت، ـ بعد أن صار بذهننا تصور تام للجهاد القتايل ملاذا شرع

دراستنا هلذا املوضوع حىت نعلم كيف نسري يف هذا العصر، وحىت ال يلتبس علينا الباطل باحلق وال 
  .احلق بالباطل

 
 حبث: اخلروج على احلاكم، أهو بغي أم حرابة أم جهاد؟ 

 .:أي حندد معىن كلمة احلاكم حترير حملل البحث 
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واحلاكم الذي مل ، دث عن حكم اخلروج عليه أهو جائز أم غري جائزــ املراد باحلاكم الذي سنتح
 )وهذا تعبري رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (. يتلبس بكفر بواح لنا عليه من اهلل سلطان

 ــ  وهنا حديثنا عن احلاكم املسلم سواء كان فاسقار أو غري فاسق، فاجرار أو غري فاجر.
فال شك أنه جيب اخلروج على ، واضح وال جمال للتأويل فيهأما احلاكم الذي تلبس بكفر بواح 

وإذا ، وجيب اخلروج من عهدة البيعة له إذا أعلن كفره البواح كما قال سيدنا رسول اهلل ، احلاكم
فقد ، وأن تنزع نفسها من عهدة البيعة له، اختذ هذا احلاكم مبدأ املقاومة لألمة اليت تريد أن ختلعه

 ووقوع اجلهاد واجب من أجل درأ احلرابة .، كونه كافرا حمارباأصبح باإلضافة إىل  
 من املراد باحلاكم هنا؟ وما طرق الوصول إىل احلكم؟

وهو مسلم مل يتلبس بأي  ، ــ وحديثنا اآلن عن حاكم استقر له احلكم بواحدة من طرق ثالثة
 : كفر صريح

أو من قبل ، ع من قبل كل أفراد األمةبأن يباي، البيعة املباشرة وهي أفضل الطرق: الطريقة األوىل
 .وهم الذين يسمون بأهل احلل والعقد ، ممثلي األمة

وقد سأله الناس من ختتار لنا؟ مثال مرض ، أن يعهد إليه احلاكم الذي قبله: الطريقة الثانية
احلاكم أو كربت سنه ورأى أن الناس يطلبون منه أن يقرتح هلم حاكما يراه رجال صاحلا فاضال 

هذا الثاين يعد أنه وصل إىل احلكم ، فيتفق اجلميع عليه، فيقول أنا أقرتح لكم فالن، لصا هلمخم
ومثال ذلك سيدنا أبو بكر عندما طلب منه الصحابة . وهذا أيضا بعد موافقة الناس، بواسطة العهد

ستقام فإن ا:"وخطب هلم قائال ، فاقرتح هلم سيدنا عمر، أن يقرتح هلم أمريا أو خليفة من بعده
 . "مبا قد فعلت والذنب ذنبه فذلك ظين فيه وإال فأنا مل آل جهدا

لكن شريطة أن يكون بعد موت احلاكم الذي قبله أو ، االستيالء بالقوة والغلبة: الطريقة الثالثة
فإذا استوىل هذا . أو أن تكون إمامة من قبله هو األخر بالقوة، بعد عزله بسبب شرعي صحيح

وكان احلاكم الذي قبله حتققت فيه إحدى الشروط ، بالغلبة والقوة واستقر له األمرالثاين على احلكم 
، فإن استيالء هذا الثاين على احلكم واستقرار احلكم له جيعله ذا صبغة شرعية يف حكمه، السابقة

واحلكمة من هذا األمر أن الشارع يتشوف دائما إىل ، وعلى األمة أن تطيع وتسمع له ولو مل يبايعوه
، وكان احلاكم الذي قبله موجودالكن لو أن هذا اإلنسان استوىل بالقوة والغلبة . إغالق أبواب الفتنة

وللحاكم األول أن ، وهذا يسمى عندئذ باغيا، ومل يعزل بسبب شرعي فاألولوية للحاكم األول
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باب فيما رواه مسلم يف  ودليل على هذا قول رسول اهلل . ،ولألمة أن تقف يف وجههيقاتله 
    . "  إذا بويع خلليفتني فاقتلوا الثاين منهما:"اإلمارة 

حيث اخرتق نظام البيعة ، ــ قد يتساءل أحدكم عن هذا الذي استوىل على احلكم بالغلبة
هل له أن يفعل ، ولو احلاكم الذي قبله مات أو معزول، واخرتق حرية الناس ووصل إىل احلكم قهرا

وإذا فعل ذلك يأمث ولكن حنن إذا وجدناه وصل إىل احلكم ، ال جيوز له أن يفعل ذلكذلك ؟ 
طاملا أن احلكم قد استقر له، واحلكمة من ذلك  فواجبنا أن نطيع ونسمع يف غري معصية، واستقر له

   .إغالق باب الفتنة
مثل عقد ، وهنالك عقود الزمة وعقود جائزة : عقد اإلمامة الزم، ال يفسخ إال مبوجب شرعي

وال يعزل ، فعقد اإلمامة عقد الزم، وعقد الرهن، ومن العقود الالزمة عقد البيع، جائزالشركة عقد 
فإذا ما استقر له احلكم بطريقة من هذه الطرق الثالثة فقد استقر له احلكم وال . إال مبوجب شرعي

 . ومنها كفره. منها العضوية، يعزل إال مبوجب شرعي
ذهبوا أنه ال فاحلكم هنا أن مجاهري الفقهاء  ذي بايعناهأما إذا طرأ الفسق على هذا اإلمام الــ 

مادام أنه مل خيرج من اإلسالم ومل يكفر كفرا ، مهما اشتد فسقه، جيوز عزل اإلمام بسبب فسقه
بل إن اإلمام النووي نقل إمجاع . بواحا لنا عليه سلطان ودليل نستطيع أن نربزه أمام اهلل يوم القيامة

 .وز أن يعزل احلاكم بعد أن استقر له احلكم بسبب أنه أصبح فاسقا املسلمني إىل أنه ال جي
 : أقوال العلماء

فحرام بإمجاع أما اخلروج عليهم وقتاهلم ويقول اإلمام النووي يف شرحه  على صحيح مسلم :"  
وقد تظاهرت األحاديث مبعىن ما ذكرته وأمجع أهل السنة أنه ال ، املسلمني وإن كانوا فسقه ظاملني

وحكي عن ، وأما الوجه املذكور يف كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، عزل السلطان بالفسقين
املعتزلة أيضا فغلط من قائله خمالف لإلمجاع ( أي جاء هذا الكالم متأخرا بعد أن كان اإلمجاع ( 

دماء وسبب عدم انعزاله وحترمي اخلروج عليه ما يرتتب على ذلك من فنت وإراقة ال: قال العلماء
 ." هذا كالم اإلمام النووي فتكون املفسدة يف عزله أكثر منها يف بقائه ، وفساد ذات البني

أي اخلروج على طاعة اهلل تعاىل، ، ــ ويقول اإلمام النسفي يف عقائده: "وال ينعزل اإلمام بالفسق
 من أهل الوالية " واجلور، أي الظلم على عباده تعاىل، ألن الفاسق

وال جيوز تعدد اإلمام يف  :"من احلنفية امسه ابن النجيم يف كتابه األشباه والنظائر  ويقول واحدــ 
 "عصر واحد، وجاز تعدد القاضي ولو يف مصر واحد، وال ينعزل اإلمام بالفسق
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قال اإلمام التفتازاين يف املقاصد: "وال ينعزل اإلمام بالفسق واإلغماء، وينعزل باجلنون وبالعمى ــ 
 "رس، وباملرض الذي ينسيه العلوموالصمم واخل

قال الباجوري: "... فتجب طاعة اإلمام ولو جائرار. ويف شرح مسلم حيرم اخلروج على اإلمام ــ 
 "اجلائر إمجاعار 

ــ ونقل ابن حزم هذا االتفاق عن الصحابة ومجيع الفقهاء والتابعني ومجهور أصحاب احلديث 
 .وعن أمحد والشافعي وأيب حنيفة وغريهم

 :ساس هذا االتفاق ما ذكره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف أحاديث كثرية ثابتة نذكر منهاوأ
ــ ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث " عبد اهلل ابن عمر" رضي اهلل عنهما أن 1

كيف تأمر من : " قالوا يا رسول اهلل إنه ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروهناقال :"  رسول اهلل 
". أي تؤدون حقوق الذي لكم:" تؤدون احلق الذي عليكم وتسألون اهلل رك منا ذلك ؟ قال أد

أما حقوقكم اليت أخذها منكم فتسألون اهلل يوم القيامة أن  احلاكم من طاعة يف غري معصية وغريها،
   .يعين ال جيوز اخلروج عليه .يأخذها لكم

من كره من أمريه ه صلى اهلل عليه وسلم قال: "ــ مارواه الشيخان من حديث عبد اهلل بن عباس أن
. وواضح أنه يتكلم عن فليصرب، فإنه من خرج على السلطان شربار فمات، مات ميتة جاهلية" شيئار 

 .السلطان الفاسق الظامل
ــ ما رواه مسلم يف صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان أنه صلى اهلل عليه وسلم قال: 3

قلوهبم قلوب  هبداييت وال يستنون بسنيت، وسيقوم فيهم رجال يكون بعدي أئمة ال يهتدون"
تسمع  :"قال قلت: كيف أصنع يا رسول اهلل إن أدركت ذلك؟ قال ".الشياطني يف جثمان إنس

ويف حديث آخر ملسلم من رواية عوف  "وتطيع لألمري، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فامسع وأطع
ال، ما أقاموا فيكم الصالة. وإذا بذهم بالسيف؟ قال: بن مالك: "...قيل يا رسول اهلل: أفال ننا

 ."وال تنزعوا يدار من طاعة رأيتم من والتكم شيئار تكرهونه فاكرهوا عمله،
 .هذه األحاديث هي سبب اإلمجاع الذي نقله اإلمام النووي 

واآلن تبني لنا سبب أمره ذاك حيث جند أن ، على وجود خليفة واحد شدد رسول اهلل 
حىت أصبحوا مثل ، سلمني يف نزول مستمر حىت وصل إىل هذا الدون من املهانة والذلحال امل

والسبب أن هذه األمة ، مجاعة فقراء مدقعني مساكني أحيط هبم من كل اجلهات مثل الفريسة متاما
ا م، وجعل وحدهتا يف إمياهنا ودينها وإتباع شرع رهبا سبحانه وتعاىل، اليت جعل اهلل قوهتا يف وحدهتا
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حىت يف أحلك ، تنال مناال منها على طول تاريخ هذه األمةاستطاعت دولة من دول البغي أن 
. ملا كانت تسمى بالرجل املريضالظروف اليت كانت فيها األمة حتت مظلة الدولة الواحدة واخلالفة 

خدعت  إىل أن مت حتطيم طوق اخلالفة على يد بريطانيا بعد أن. أي أواخر عصر اخلالفة العثمانية
العرب وحّرضتهم على اخلالفة العثمانية. وهذه احلقائق سجلها لورانس العرب يف مذكراته اليت 

، ومنذ ذلك اليوم تنتقل األمة من جتزؤ إىل جتزؤ، ويف ظل هذا التجزؤ "أعمدة احلكمة السبعة"أمساها
  .قضي على كرامتها واستُلبت حقوقها واحتُلت أراضيها

  2ج  -موضوع اخلروج على احلاك ، أهو بغي أم حرابة أم جهاد؟  (      متابعة17)الدرس  
وأنه ال ينبغي اإلساءة إليهم وال توضيح لسؤال قد أجاب عنه تعقيبا لتعاملنا مع أهل الذمة 

وكان قد ذكرين أحدهم حبديث لرسول اهلل ذكره مسلم وغريه . إيذاؤهم بأي تصرف قويل أو فعلي
وكنت قد ، ويقول السائل كيف يتفق هذا مع ما قد قلت بالسالم "وهو :" ال تبدؤوا أهل الكتاب 

وقد ذكرنا أيضا ، أوضحت أن رسول اهلل كان قد قال هذا عن أهل الكتاب ومل يقله عن أهل الذمة
أن اليهود كانوا إذا  :"أرسل إيل بعض اإلخوة أن حديث عائشة الذي تقول فيه و . مناسبة احلديث

غري حديث أيب هريرة الذي يقول فيه رسول اهلل :" ال ، السام عليكم دخلوا إىل رسول اهلل قالوا
صلى اهلل عليه وسلم إمنا يعين ويؤكد أن هذا الذي يقوله رسول اهلل ، تبدؤوا أهل الكتاب بالسالم "

وكان رسول اهلل قد كتب كتاب تعايش سلمي بني ، ألن اليهود الذين كانوا يف املدينة، أهل الذمة
إذا فحديث رسول اهلل الذي ينهانا فيه عن بداءة ، كانوا داخلني يف عقد الذمة،  هماملسلمني وبين

 أهل الكتاب بالسالم إمنا يعين أهل الذمة .
اليهود من بين قريظة أو من بين النضري أومن بين قينقاع الذين  : أوال: اإلجابة عن سؤال األخ

، مل يكونوا أهل ذمةكتاب تعايش وآمان   كتب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بينهم وبني املسلمني
إمنا متت يف السنة الثامنة أو التاسعة من ألن مشروعية عقد الذمة وما يتبعها من جزية وأحكام 

أما الكتاب الذي كتبه رسول اهلل وأخضع فيه املسلمني ، أي قبل وفاة رسول اهلل بعام تقريبا، اهلجرة
  . أهل ذمة ألن مشروعية أهل الذمة مل تكن موجودة آنذاكفهؤالء مل يكونوا ، واليهود لنظام تعايش

 . إذا كالم رسول اهلل كان ألهل الكتاب من غري أهل الذمة
ال تبدؤوا أهل الكتاب أو اليهود والنصارى بالسالم "  "إن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال :: ثانيا

وحديث أبا هريرة ، ليهود آنذاكللمناسبة اليت ذكرت واليت روهتا السيدة عائشة لسوء  أخالق ا
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لكن السبب يف هني رسول اهلل هو هذا الذي ذل عليه حديث ، مستقل عن حديث السيدة عائشة
جاء يوم وفد من ، والنصارى يأتون وافدين، ويف املدينة آنذاك مل يكن إالَّ اليهود. السيدة عائشة

وتبت أهنم صلوا ، م أميا إكرامفدخلوا املسجد وأكرمه، جنران فاستقبلهم رسول اهلل يف مسجده
 . صلواهتم يف املسجد

ــ هنالك كثري من الفقهاء قالوا كما قلنا أن أهل الذمة حكمهم خيتلف عن عموم حكم أهل 
ذلك أن أهل الذمة حنن ملزمون أن ال ، فإن أصبح الكتايب ذمي فال مانع أن نبدأه بالسالم، الكتاب

واضطروهم إىل  ":يف تفسريه حلديث رسول اهلل رطيب قال حىت أن الق، نؤديهم وأن ال نسيء إليهم
" قال ليس معىن ذلك أنك إذا رأيت كتايب ميشي يف طريق واسع أن تلجئه اجلئا كي  أضيق الطريق

ولكن ، ال هذا فيه إيذاء وال جيوز اإليذاء حىت للكتايب فضال عن الذمي، ميشي على حافة الطريق
وجاء كتايب من ، ي يف طريق ضيق ال يكاد يتسع إال لشخصمعىن هذا الكالم أنك إذا كنت متش

وأن ترجع حىت ترتك الطريق ، الطرف األخر فأنت لست ملزما بأن تؤخر له احرتاما وتكرميا له
 . ألجله
، ونقول أن بداءة أهل الذمة بالسالم جائز بل هو من األخالق اليت جيب أن يتحلى هبا املسلم ـ

عن عون ابن عبد اهلل " عن "حممد ابن أيب كعب" أن "عون ابن بة" من ذلك ما رواه "ابن أيب شي
عبد اهلل " سأل "حممد ابن أيب كعب" رضي اهلل عنهما :" هل نسلم على أهل الذمة ونبدؤهم 

فقال :" ال بأس بذلك" قال :" وملا ما الدليل" فاستدل "حممد ابن كعب" بقول اهلل بالسالم" 
 "  قل سالمفاصفح عنهم و سبحانه وتعاىل :" 

أن أبا أمامة وهو من الصحابة كان يسلم على كل من يراه ويسلم ويروي البيهقي أيضا يف سننه 
 "  :" إن اهلل جعل السالم حتية ألمتنا وأمان ألهل ذمتنافسئل عن ذلك فقال ، أيضا على أهل الذمة

 .يه ــ وقد كان "عبد اهلل ابن عمر" خيرج إىل السوق وال يرى واحدا إال سلم عل
إن أردت أن متاحك وتتمحل يف األسئلة، متحل وماحك يف مسألة : : نصيحة لألخ ولنا مجيعا

إن حققت فيها مصلحة، وال متاحك يف مسألة إن حققت فيها وأردت أن تنفذها فتحت باب فتنة. 
وألن نأخذ بالرأي الضعيف نغلُق به باب فتنة ونسد به ثغرات السوء خري من أن نأخذ برأي قوي 

  .فتح من ورائه باب فتنةن
  :حكم إمامة الفاسق

 . عرفنا أن طروء الفسق على احلاكم الذي استقر احلكم له ال يستوجب عزله
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لقد قلنا من أن احلاكم : فاحلكم يف هذه احلالةأما عن احلاكم الذي كان فاسقا قبل أن ينصب 
أو التغلب ، عهد ملن بعده بشرط البيعةأو ال، البيعة املباشرة: يتبوأ احلكم شرعا بطريقة من طرق ثالثة

 . بالقهر والتسلط
فقد ذهب معظم الفقهاء ، فإذا كان هذا احلاكم الفاسق قد وصل إىل احلكم بالبيعة أو العهدـــ 1

ولكن يرى احلنفية ومجع أخر من الفقهاء . وعلماء العقيدة إىل اشرتاط العدالة الظاهرة يف اإلمامة
سياسة وخبريا ب، بشرط أن يكون بصريا بأمور املسلمني، ولو كان فاسقاصحة انعقاد إمامة اإلمام 

ففي هذه احلالة يغض النظر عن ، أو هو من أهل الوالية، عن األمةوبارعا يف رد األذى ، األمور
وهذا ما يقرره واحد من أكرب علماء مذهب اإلمام الشافعي وهو "العز ابن عبد السالم" ، فسقه

، بصري برعاية األمة، يرى أن اإلمام الفاسق إذا الحظنا أنه خبري بأمور السياسة فهو، رمحه اهلل تعاىل
ونغظ ، وهذا الذي ينبغي أن يوىل احلكم، قادر على أن حيمي هذه األمة، بارع يف محايتها من السوء

ويقول يف كتابه :" قواعد األحكام يف مصاحل األنام " :" صالح احلاكم  لشخصه . النظر عن فسقه
أما ُخربته وذكاؤه وحنكته وسياسته وإخالصه يف رعاية األمة ففائدة ذلك  ، فسقه أيضا لشخصهو ، 

لكن ، ويقول :" تصحيح والية الفاسق فيه مفسدة ملا يغلب عليه من اخليانة يف الوالية" كله لألمة 
، العامة صححناها يف حق اإلمام الفاسق واحلاكم الفاسق ملا يف إبطال واليتهما من تفويت املصاحل

وحنن ال ننفذ من تصرفاته إال ما ينفذ من تصرف األئمة املقسطني واحلكام من عادلني " أي أننا ال 
 .نطيعه يف تصرفاته احملرمة يف حق الرعية، ولكنا ال خنرج عليه أيضار بسبب هذه التصرفات

ه القوة واستقرت له األمور وخضعت لأما الذي وصل إىل احلكم عن طريق الغلبة والقهر  ـ2
فجمهور الفقهاء كلهم على اختالف مذاهبهم ذهبوا إىل صحة إمامته ووجوب الطاعة له ، األخرى

ذلك ألننا لو اعتربنا الفسق سبب لعدم الرضا حبكمه وهو قد وصل إىل احلكم ، وإن كان فاسق
ويقول يف . اواليت حيذر اإلسالم دائما منه، بالغلبة والقهر نكون بذلك قد فتحنا بابا عريضا للفتنة

أما الطريق الثالث هذا اإلمام النووي يف كتاب له امسه :" روضة الطالبني " نص كالمه ما يلي :" 
فإذا مات اإلمام فتصدى لإلمامة من مجع شرائطها من غري استخالف وال ، فهو القهر االستيالء

مل يكن جامعا لشرائط  فإن، بيعة وقهر الناس بشوكته وجنوده انعقدت خالفته  لينتظم مشل املسلمني
 " وإن كان عاصيا بفعله ، أصحهما انعقاد إمامته ملا ذكرنا، وإن كان فاسقا أو جاهال فوجهان
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بل اإلقدام على ذلك  .ال تالزم بني انعقاد إمامة من استوىل عليها بالقوة، وبني إباحة ذلك له
ح. ولكن إمامته صحيحة وجيب حمرم إن كان اإلمام الذي قبله أهالر لإلمامة، مل يتلبس بكفر صري

  .على الناس طاعته، مجعار للكلمة ودرءار للفتنة
والنتيجة اليت خنلص إليها هي التايل :" ال جيوز يف ميزان الشريعة اإلسالمية اخلروج على إمام 

 املسلمني ورئيسهم مهما ظهر منه اجلور والفسق " 
احلالة إال سبيل واحد هو التصدي  والعالج أنه ليس للمسلمني  وعلمائهم ودعاهتم يف هذه

  . هذا ما جيب على الناس فعله، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، باإلنكار والصدع بكلمة احلق
تريد أن  .وليس الدواء بالنزيف الذي يسبب الفتنة مث يسبب موت األمة هذا السبيل هو العالج،

اْذَهَبا ِإىَل تذكر قول اهلل تعاىل ملوسى وأخيه: "تعاجل، مر باملعروف وانه عن املنكر لكن باحلكمة و 
 (44-43" )طه: ِفْرَعْوَن ِإنَُّه طََغى * فـَُقواَل لَُه قـَْوالر لَيـِّنرا َلَعلَُّه يـََتذَكَُّر َأْو خَيَْشى

إن جتاوز احلاكم حدود الفسق وأعلن كفرار بواحار جيب اخلروج عليه ]قلت إن توفرت االستطاعة 
 .ى ذلك فنت[، أما الكفر البواح فسيأيت ذكره بعد قليلدون أن يرتتب عل

إذا قيل هلم تعالوا فانصحوا حكامكم إن وجدمت فيهم والعجب أننا جند يف هذا العصر أناسا 
فهذا ما قد أمركم به ، ذكروهم باهلل عز وجل، اصدعوا أمامهم بكلمة احلق، احنرافا عن اجلادة

وكممت أفواهنا :" !! مث تنظر إليهم وإذا هبم ، ا ذلك عوقبناإن فعلن، يقولون :"ال نستطيع، اإلسالم
انظروا إىل هذا التناقض، أُِمرَت . ونصب أسباب القتال، خيططون للخروج عليه وللقتال باسم اجلهاد

بأن تفعل ما أرشدك إليه الباري عز وجل وأمرك به رسوله فاعتذرت بالضعف والعجز واخلوف من 
ونسيت اعتذارك ، ومنعك منه، وقفزت إىل ما حذرك منه اهلل عز وجل مث اجتهتأن مينعك احلاكم،
مث ينسى جبنه ويظهر قوته ليقاتل ، ويا عجبا ملن جينب أمام النطق بكلمة حق، بالضعف والعجز

ورسول اهلل صلى اهلل عليه . إهنا مفارقة عجيبة، وليزم من أنه جياهد يف سبيل اهلل سبحانه وتعاىل
وهذه الكلمة تكون مضمخة باحلب "  جلهاد كلمة حق عند سلطان جائرأفضل اوسلم يقول :" 

 فإذا أردت أن جتاهد وتبحث عن الشهادة فهاهنا اجلهاد املربور.، والنصح
 واألمر هو النبش يف أسباب الفنت اليت ينبش فيها أناس من خارج بالدنا ومن غري أبناء جلدتنا .

  :األدلة اليت يعتمد عليها اخلارجون
وجد لديهم إال دليل واحد هو ما يزعمونه بكل بساطة وبكل طمأنينة من أن حكامهم  ال ي 

 .كافرون خارجون عن امللة !! وبالتايل جيوز هلم اخلروج
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كتب الشريعة اإلسالمية وكتب العقيدة اليت تبحث   إىللنعد :مىت يثبت الكفر، وما هي موجباته
ا على أئمتنا ونتساءل هل هم كفروا؟فإن  ولنبحث عن موجبات الكفر ونطبقه، يف هذا املوضوع

 وإن مل جند ذلك فاحندر من هذا اإلفتئات، ومن فنت تتسرب إىل جمتمعاتنا .، كانوا كذلك حنارهبم
 : موجبات الكفر ال خترج عن ثالثة أقسام وهي

 .السخرية والتحقري ، فعل جاد، ــ قول يستوجب ردة وكفر
علماء هو :" كل قول كان تعبريا صرحيا عن إنكار ركن قال ال: القول الذي يستوجب الكفرــ  1

من أركان اإلسالم أو اإلميان أو كان تعبريا عن إنكار حكم من األحكام اإلسالمية املعروفة بالبداهة 
 .."من علماء و جهال والعوام وغريهم لكل املسلمني 

على شيء يتناقض  هو كل فعل حيمل يف داخله داللة قاطعة: الفعل الذي يستوجب الكفرــ 2 
 أو وضعه لصليب .، " مثل رجل مرَّ بصنم فسجد لهمع ركن من أركان اإلميان أو اإلسالم 

يأخذ طابع وهي تدخل إما يف نوع الكالم أو نوع الفعل ، فأمثلتها كثرية: السخرية والتحقريــ 3
يسخر من  أو، أو حدثه حمدث عن القرءان فسخر منه، مثال رمى القرءان يف األرض، السخرية

أو من اجلنة والنار وغريها بوسيلة قاطعة يف الداللة على  ، أو سخر من األذان، الصالة أو احلج
 .السخرية. أو يزدري الفقه اإلسالمي عمومار 

تلك هي ضوابط التكفري يف الشريعة اإلسالمية، فهل يراعي هؤالء اخلارجون هذه الضوابط؟ بل 
 .بشكل مزاجي ال جيوز إطالقار  احلكم بالتكفري.هل يعرفوهنا؟ أبدار 

عدم  قرار التجرمي بالكفر اجلماعي للحكام )كل حكام العرب( يستند عند اخلارجني عليهم إىل
 "َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنـَْزَل اللَُّه َفُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ "احلكم مبا أنزل اهلل، مستدلني بقول اهلل تعاىل: 

هذا ما سيتم شرحه يف الدرس  ا معىن احلكم بغري ما أنزل اهلل عز وجل؟لكن م .[44]املائدة: 
 .القادم إن شاء اهلل

  3ج  -(  متابعة موضوع اخلروج على احلاك ، أهو بغي أم حرابة أم جهاد؟ 18)الدرس  
 : إجابة عن سؤال

مجيعا  وجب على املسلمني، إن األعداء إذا اقتحموا دار إسالم واقتطعوا شيئا منهاقلتم س ــ 
ويقول األخ هل جيب إذن حنن أن نقوم ، األقرب فاألقرب، لتطهري هذه األرض وإسرتداد احلقوق
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باعتبار أهنا مغتصبة وهي قطعة من دار  فنجاهد يف سبيل اهلل عز وجل الستعادة فلسطني مثال
 .اإلسالم 

ون واحد بل ومع هذا نقول أن هذا الواجب ال يتعلق بعنق واحد د، ج ـ نعم هذا الذي ذكرنا
فكلنا ، حنن وأنتم ومجيع املسلمني حىت النساء الالئي يتمكن من القيام بواجب ما يف هذا الصدد

أن يسألين قائال هل أنظم إىل املنظمة أما ، مكلفون وكلنا خمطئون ومقصرون بالنسبة هلذا الواجب
سبيل مفتحة أمامه إىل املهم أن على كل فرد إن وجد ال. أقول له هذا شأنك أنت، الفالنية أو كدا

وإن مل جيد سبيال جيدي حبيث يرتك نكاية يف العدو ، دو وجب عليهععمل جيدي ويرتك نكاية يف ال
إذن تطبيق هذا احلكم ، وهذا ما يسر به العدو، فا بالعكس فإنه هو الذي يذهب ضحية وأمثاله

يث يقدر هذا وإمنا ينبغي أن يكون بشكل مدروس حب، الشرعي ال يكون بشكل فوضوي كيفي
 اإلنسان أنه إذا دخل يف هذا الواجب فلسوف يرتك أثرا إجيابيا ملصلحة املسلمني .
 . إذن فالواجب كفائي إذا مل يقم به القدر الكايف فالكل أمثون واملسألة تضامنية

 :متابعة موضوع: مىت يثبت الكفر، وما هي موجباته
 خالصة ملا متا ذكره يف الدرسني املاضيني :

هل اجلهاد : أن أوضحنا معىن اجلهاد ومشروعيته وذكرنا قول الفقهاء جوابا عن سؤال القائلبعد 
، ومسعنا رأي مجهور الفقهاء ورأي اآلخرين أيضا  شرع لصد احلرابة أم إلجبار الناس على اإلسالم ؟

اإلسالمية هنا وتساءلنا هذا اخلروج الذي نراه اليوم داخل البالد . وتبلورت املسألة يف أذهاننا متاما
هل هو داخل يف اجلهاد بعد أن ، على املسلمني حكاما أو غري حكاموهناك بالسالح وبالقتال 

أن هذا ليس ، تبني لنا كما ذكرنا يف الدرس املاضي والذي قبله ؟؟  وحقيقته عرفنا معىن اجلهاد
د وأحكامه وال يدخل أبدا يف باب اجلها، جهادا بل هو إعراٌض و تشاغل عن اجلهاد الواجب

وكيف ميكن أن ينصب إماما وقلنا أن هنالك ثالثة ، وحتدثنا عن اإلمامة. بشكل من األشكال
أي مث حتدثنا عن اإلمام الفاسق ، وذكرنا أحكام ذلك كله، والعهد والغلبة والقهرالبيعة : وسائل وهي

ما املوقف الذي  فاسقا وعن اإلمام الذي فرض نفسه إماما، إذا طرأ الفسق على إمام بعد أن نصب
اإلغضاء عن فسق اإلمام إذا  ،وأصغينا إىل كالم الفقهاء يف هذا فرأينا أنه جيب ينبغي أن نتخذه 

 من الذكاء واحلنكة والسياسة واإلخالص لألمة وما إىل ذلككانت موصفات اإلمام متوافرة لديه 
 سالم" رمحه اهلل يف هذا الصددوأصغينا إىل كالم "العز ابن عبد ال، من القوة اليت جيب أن تتوفر فيه
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وهذا ، هوأما فسقه فيعود إىل شخصه ، عندما قال :" إن حنكة هذا اإلمام وقوته وإخالصه لألمة
 بينه وبني اهلل سبحانه وتعاىل"

 وإذا كان األمر كذلك فهل جيوز أن نقاتل هؤالء احلكام إذا كانوا فسقتا  بعد هذا الذي عرفناه ؟ 
ال خيرجون عليهم ، ذين خيرجون عليهم يف بعض البالد القريبة أم البعيدة عناقلنا يف اجلواب إن ال
وسألناهم ملاذا هم كافرون . وإمنا خيرجون عليهم بسبب أهنم يرون أهنم كافرون، بوصف كوهنم فسقه

وهذا دعانا إىل أن نفتح ملف األشياء اليت . ؟ قالوا ألهنم ال حيكمون مبا قد أنزل اهلل سبحانه وتعاىل
أي كيف خيرج اإلنسان من دائرة اإلميان فيقع يف الكفر بأقوال وأفعال أو ، تسبب لإلنسان الكفر

والذي يأمرنا ، حيث إذا وجد شيء من ذلك فقد وجد الكفر البواح، سخرية وهو ما حتدثنا عنه
، احلكن إذا ما وجد شيء من هذا فلم يوجد الكفر البو ، رسول اهلل عند ظهوره باخلروج على احلاكم

 .والفسق ليس  كفرا
انتهينا إىل أن اخلروج على احلاكم الفاسق غري جائز شرعار، إال أن البعض الذين خيرجون على  

فكيف يربر هؤالء كفر احلكام؟ يقولون أهنم  احلكام خيرجون عليهم بسبب أهنم يرون أهنم كافرون،
ما مت بيانه من موجبات الكفر  ال حيكمون مبا قد أنزل اهلل سبحانه وتعاىل. فهل ينطبق هذا على

 البواح يف الدرس السابق؟
[ 44]املائدة:  "َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنـَْزَل اللَُّه َفُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ يستدل هؤالء باآلية القرآنية: "

 .جبوحكام املسلمني اليوم ال حيكمون مبا أنزل اهلل، فهم مجيعار كافرون !! واخلروج عليهم وا
 نقطتني اثنتني :ــ والغلط يكمن يف 

 بقوهلم كل احلكام واملسئولني كافرون .األوىل التعميم 
ــ النقطة الثانية هي اإلطالق أن من مل حيكم مبا أنزل اهلل مطلقا دون دراسة للخلفيات فأولئك 

 فهاتان النقطتان حتتاجان إىل نقاش :. هم الكافرون
، اإلسالمية واليت من خالهلا وعينا إسالمناعنا إىل كتب العقيدة إذا رج: النقطة األوىل التعميم

، أن نكفر الناس مجاعياماذا جند ؟ جند أن كتب العقيدة كلها توضح أنه ال جيوز ، وعرفنا أركان ديننا
وإمنا حتكم على كل فرد فرٍد على حدا حسبما يرتأى لك من ، وال أن حنكم بإسالمهم أيضا مجاعيا

ن ومساجد ايعين ال جيوز لنا أن نقول عن بالد رأينا هبا أذ. أو من موجبات كفرهموجبات إسالمه 
كذلك . حبيث قد يوجد فيهم مالحدة أو مرتدون وغريهم، أن أهلها كلهم مسلمونو يف كل مكان 

أي أن حتكم مجاعيا على أهل بلدة أو أهل حي أو على مجاعة أو قوم من األقوام ، العكس ال جيوز
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أو ، بقطع النظر عن األمساء، فالبد لك أن تتفحص كل واحد منهم على حدا . بأهنم كفار
وإن كانت حتمل يف أذهان كثري من الناس داللة دينية. فلكي حنكم على ، االنتماءات اجلماعية 

 . أناس باإلسالم أو بالكفر فال بد أن نتفحص عقيدة كل فرد على حده
نتساءل هل ، كل من ال حيكم بشريعة اهلل فهو كافرأن   هواخلطأ الثاين يكمن يف هذا اإلطالق :
لنناقش هذا الكالم أيضا ؟ لو أننا جارينا هؤالء اإلخوة ، هذا اإلطالق إطالق علمي سليم ؟ ال

، إذن القتضى األمر أن نكفر مثانني باملائة من الناس ال أكثر، الذين يقولون هذا الكالم بإطالقه
لسرى حكم التكفري هذا على كثري من . فأولئك هم الكافرون حبجة أن من مل حيكم مبا أنزل اهلل

اآلباء واألمهات، وعلى كثري من ذوي السلطة والقيادة اجلزئية يف مؤسسات أو مصانع أو معاهد أو 
أحياء، إذ ما أكثر الذين يتنكبون من هؤالء مجيعار عن احلكم بشرع اهلل، وحيملون رعاياهم إن يف 

ملعاهد أو األسواق واألحياء، على إتباع أحكام أخرى غري أحكام اهلل عز البيوت أو املؤسسات أو ا
وجل. فمثالر ما أكثر الرجال الذين يتبوءون احلكم يف بيوهتم، فيأمر أحدهم ابنته بأن خترج سافرة، أو 
يبعث ابنه ليكون موظفار يف بنك ربوي، أو يأمر زوجته وأوالده أن يأكلوا من مال حرام جاء به... 

هذا كله حكم بغري ما أنزل اهلل؟ إذار إطالق القول بكفر كل من مل حيكم مبا أنزل اهلل  أليس
فإن قرر شرب اخلمر فقد ، يستوجب تكفري هؤالء أيضار. كما أن كل فرد هو حاكم على نفسه

 حكم مبا مل ينزل اهلل، فهل حنكم بكفره، وكفر كل مرتكب معصية!؟
فأخطرها أن كل ، ابة نقول أن مصيبتنا ذات شعب متعددةوعن معىن اآلية الصرحية ؟ فقبل اإلج

وكل واحد من هؤالء الناس الذين نتكلم عنهم ، واحد منا جيعل من نفسه املفيت الذي ال يرد كالمه
ىل إمام وال إىل عامل أو جمتهد وال إىل أحد إال يلجأ ، إذا قضى شعوره املزاجي بأن األمر كذلك

ويقول الدكتور . فهذه مصيبة كبرية، الناطق باسم اهلل سبحانه وتعاىلويصبح هو احلاكم وهو ، إطالقا
أنين إذا قرأت آية ، :" ال جيوز يل أنا على الرغم من أنين ختصصت وتعلمت ووصلت إىل هذا السن
بل جيب أن أعود ، ايف القرءان الكرمي أن أعود يف تفسريها إىل مزاجي وإىل اجتهادي الشخصي أبدر 

وإن مل ، وإن مل أعثر فمن كالم أصحاب رسول اهلل، عثر عليه من كالم رسول اهللإىل ما ميكن أن أ
مند أيام كنت يف جملس فطرح أحد اجلالسني علي سؤال يتعلق : وقال الشيخ"أعثر فمما قاله األئمة

ودرأ يف خلدي ، ذكر ما قاله العلماء يف ذلك تعندها مل أ، بأية يف سورة من كتاب اهلل عز وجل
بل قلت له ، عندها مل أجرأ أن أذكر له ما جرى عليه فكري، املعاين وكان معنا من عنديمعنا من 

وال أجرأ أن أقول ما يدور يف ، :" واهلل ال أذكر اآلن ما قاله أئمة التفسري جوابا عن سؤالك هذا
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، لكوما ميكن أن يكون مستندا يف ذ، فدعين أراجع األئمة الذين اختصوا هبذا التفسري، اآلنفكري 
وهذه ليست مزية . حسب ما رأيت وبعد أن رجعت إىل املراجع وأقوال األئمة أرسلت إليه جوابا

 " منا هي أبسط ما جيب أن يتصف به مسلم آمنا على إسالمهإأقوهلا لكم و 
إىل أقوال علماء  " نعودَوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنـَْزَل اللَُّه َفأُولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ "ــ وعن قوله تعاىل :" 

ومنهم قول "عبد اهلل إبن عباس" والذي دعا له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأن يلهمه ، التفسري
أي من ، كفٌر دون كفر هو كفر النعمةيقول :"  ، التفسري والتأويل بالنسبة لكتاب اهلل سبحانه وتعاىل

وهو دون الكفر الذي يستوجب الردة مل حيكم مبا أنزل اهلل فقد كفر بنعمة اهلل سبحانه وتعاىل 
ْنَساَن َلظَُلوٌم َكفَّارٌ مثال اهلل تعاىل يقول :"والقتل" وغريها من "  َوِإْن تـَُعدُّوا نِْعَمَة اللَِّه اَل حُتُْصوَها ِإنَّ اإْلِ

  .اآليات، فهذه ال تعين اخلروج من اإلسالم. وكفر النعمة هو سرتها وعدم االعرتاف هبا
ركون منه إىل  تكاسل، وقد يكون بدافع سلم بشريعة اإلسالم، قد يكون بدافعإن عدم حكم امل

إنكار منه لشرع اهلل عز  من شهواته أو مصلحة من مصاحله الدنيوية، وقد يكون بدافع شهوة
واإلنكار هو كفر بواح أما الدافعان السابقان فليسا كذلك(. وال يستبني أحد هذه الدوافع ) وجل

هان، فإن مل يوجد دليل على واحدة منها، فاالحتماالت الثالثة قائمة. وإذا وقع بالبينة والرب  إال
ويبقى  كمار، ومن مث يسقط االستدالل به.االحتمال، كان افرتاض دافع معني منها دون غريه حت

 .األصل معموالر به، وهو اإلسالم، وذلك مبوجب قاعدة: األصل بقاء ما كان على ما كان
ومن هو اإلمام أمحد املتشدد يف هذا الصدد، وكثري من املكفرين اليوم يعتربون  ــ سئل اإلمام أمحد

" وهذه يستثاب حالل فهو كافر من قال أن اخلمر ويقول :" . وليتهم كانوا كذلك، أنفسهم تبعا له
مث ، حىت يتوب وإال ضربت عنقه، كونه أنكر شيء معروف من الدين بضرورة،  من املكفرات اللفظية

ومن  ، " أي ال خيفى عليه أن اخلمر حرامذا حممول على من ال خيفى على مثله حترميه وهعقب " 
فأما إن أكل حلم ويقول اإلمام أمحد :" ، كان حديث عهد باإلسالم وأنكر حترمي اخلمر ال يكفر

سواء فعل ذلك يف دار حرب أو دار  خنزير أو ميتة أو شرب مخرا مل حيكم بردته مبجرد ذلك
" أي شهوة ه جيوز أن يكون فعل ذلك معتقدا حترميه كما يفعل غري ذلك من احملرمات اإلسالم  ألن

أو ، ومنه نكون قد فهمنا من هذا الكالم أن ارتكاب اإلنسان للمحرمات بنفسه. وضعف إرادة 
ألنه رمبا ، أمره ألوالده أو أتباعه بشيء من هذه احملرمات وحدها ال يكون دليال قاطعا على الكفر

وارتكب لتهاونه أو لضعف إرادته أو العتقاده بأن ، ك أو أمر بذلك وهو يعلم أن هذا حرامفعل ذل
األزارقة احلرورين ما عدى اخلوارج )ومن أجل هذا فإن كل علماء الشريعة اإلسالمية ، اهلل غفور رحيم
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، الم إىل الكفرالذين انقرضوا( قالوا :" جمرد ارتكاب احملرمات أو األمر هبا ال خيرج اإلنسان من اإلس
أو كان حاكما على معهده أو جامعته أو ، سواء حاكما على شعبه أو كان رب أسرة يف داره

 ... فهو يفسق لكنه ال يكفر .مؤسسته أو مصنعه 
 : وهذه الفتوى اليت يستخرجها الناس من أدمغتهم مزاجيا باطلة لسببني 

 كم بإسالم الناس أيضا مجاعيا .وال جيوز باحل، أنه ال جيوز تكفري الناس مجاعيا: أوال
أنه مل يقل أحدا من علماء الشافعية وال احلنابلة وال امللكية وال احلنفية وال الظاهرية وال : ثانيا

أو األمر باملعصية جمرد ذلك يكون  ، أن جمرد ارتكاب  املعصية يف حق الذات، الصحابة وال التابعني
ألهنم اعتربوه  ج فحسبك أهنم قتلوا عليا رضي اهلل عنه أما اخلوار . مل يقل أحدا هذا الكالم، كفرا

 .وهم خرجوا عن صراط اهلل بإمجاع األمة كلها ، كافرا بسبب أنه قبل بالتحكيم 
 :قتل من يسموهنم أعوان الظلمة

وأوغلوا ، ــ قد يقول قائل هلؤالء الذين تركوا جهاد العدو املرتبص يف دار اإلسالم وأعطوه ظهورهم
ها أنتم تكفرون احلكام وال ترضون مبا قاله  نقول هلم :". سلمني أنفسهم باسم اجلهادقتال يف امل

املسلمون مجيعار وال تريدون أن تعرتفوا باخلطأ الذي ذكرناه اآلن، فلماذا تالحقون املوظفني والذين 
م هم يكّفرون حىت هؤالء ممن يسموهن يدورون يف فلك هؤالء املسلمني ممن يسمون أعوانار هلم؟

يعطون أنفسهم الفتوى بالقتل حبجة أهنم  ...بأعوان الظلمة كالشرطي والوزير واملوظف وغريهم
 .أعوان للظلمة !! فلنضع هذه املسألة يف امليزان

يعين إنسان رأى ظاملار أيار كان فمد إليه يد العون، استخدمه الظامل  من هم أعوان الظلمة؟
 .فخدمه، هذا يسمى من أعوان الظلمة

د واحدا من أعوان الظلمة أوضح يف خدمته لظامل من ذلك الرجل من " حاطب ابن أيب لن جت
حيث لو وضعنا حالة هذا اإلنسان يف ميزان الرؤيا يف ، بلتعة " الذي كان من خربه يوم فتح مكة

 . رمبا ظنا أكثرنا أن هذا اإلنسان قد كفر، عصرنا اليوم
حىت ، كتم اخلرب بشكل مبالغ فيه رمباجه إىل مكة فاحتا  وقصته التايل :" عندما أراد رسول اهلل التو 

رجل من املسلمني امسه "حاطب مسع ، يفاجئ أهل مكة ويكون الفتح فتح سلم جهد االستطاعة
. وفعل شيئا يف السر ويف الظالم الدامس حىت حرص على أن ظله ال يعلم باخلرب، ابن أيب بلتعة"

يه الصالة والسالم  "املقداد ابن األسود" و"علي ابن أيب فأرسل عل، أطلع اهلل رسول اهلل على هذا
 قال هلما :"ستجدون امرأة معها كتاب، خذوا هذا الكتاب منها".، قبيل توجهه إىل مكة طالب"
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، انطلقوا وذهبوا بسرعة فرأوا امرأة تسرتيح يف مكان امسه "روضة خاخ" كما وصف رسول اهلل
قالوا هلا :"لتخرجن الكتاب أو لنلقني الثياب" خافت ، فأنكرت ،أخرجي الكتاب: فأقبلوا إليها وقالوا

فضه وأمر بقراءته وإذا هو  ، لكتاب إىل رسول اهللبا،عادوا  فأخرجت الكتاب من عقيصة يف شعرها
كتاب من"حاطب بن أيب بلتعة" إىل زعماء املشركني يف مكة خيربهم بأن رسول اهلل قادم إليهم 

  فخذوا حذركم.
وهل هنالك تعاون مع الظلمة أوضح من هذا ؟؟ إن مقتضى ما ، أعوان الظلمةأليس هذا من 

 يقوله املسلمون املزاجيون اليوم: نغمض العني ونقول رأسار كفر وارتد وهدر دمه !
ما محلك يا حاطب على ما فعلت ؟ فقال  "فقال له :، حيث استدعاه، لنرى ما فعله رسول اهلل

م ويل بينه، لكين كنت ملصقا بقريش ولست بقرشي، بعد اإلميانواهلل يا رسول اهلل ما كفرت  ":
 . ، فساحمه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم"، حىت حيموا قرابيت رحم فأحببت أن أختذ عندهم يدا

وخوطب فيها ، يف هذه املناسبةاليت نزلت  اآليةلكن لنرى إىل ، أن هذا اجتهاد من النيب يقالقد 
يَا أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل تـَتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم قال تعاىل: "، سائر الناس" حاطب ابن أيب بلتعة" و 

إذن هل كفر ، هنا خاطب حاطب بصفة اإلميان[،1]املمتحنة:  َأْولَِياَء تـُْلُقوَن إِلَْيِهْم بِاْلَمَودَِّة ..."
كان ممكن لرسول ،  ميلك أن يعاقبه هذا ال يعين أن احلاكم ال، حاطب هبذا الذي فعله ؟ مل يكفر
ويرى ما تقتضيه املصلحة إن شاء سامح أو سجن أو جلد أو ، اهلل أن يعاقبه لكن عقاب تعزيري
 . رىب وأدب .. له أن يفعل ما يشاء

فهل يكفر الوزراء واملسئولون حتت يد رئيس دولة ، إذا كان حاطب ابن بلتعة مل يكفر هبذا العمل
أالهنم يعملون . مع العلم أهنم يؤدون وظائف مشروعة، دون معه وظائف معينةأو حنو ذلك عندما يؤ 

وينبغي أن يذحبوا ويقتلوا كالنعاج ؟؟ ال هذا ، وكفرمت أيضا كل من يعمل معه، مع مسئول كفرمتوه
 أيضا باطل .

، ال جيوز لنا أن نكفرهم لتقصريهم، ــ  قد اتضح بشكل جلي  أن حكام املسلمني مهما قصروا
 . أما جمرد عدم احلكم مبا أنزل اهلل فهذا ليس بكفر، إن نطق واحد منهم بكفر بواح إال

أيضار قال يف آخر الدرس: مرة أخرى أقول لكم: هذا املوضوع ]أي اجلهاد[ إدراكه علميار من 
األمهية مبكان، ألنه يشّكل الكوابح اليت ينبغي أن يتمسك هبا املسلمون اليوم. هل تتصّورون واقع 

سلمني اليوم كيف هو؟ إذا تصّورمت جمموعات من الناس يسريون يف منزلق، وأناس آخرون من امل
ورائهم يدفعوهنم دفعار يف هذا املنزلق، تصوروا اخلطورة، ما السبيل الذي ينبغي أن حيمي به هؤالء 
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الناس أنفسهم لكي ال يهووا على رؤوسهم يف أسفل الوادي؟ أن ميسكوا بكوابح، حىت يثبتوا 
قدامهم طبق اإلرادة، فال يستطيعون الذين يدفعوهنم من الوراء أن يقّتلوهم ويهلكوهم هبذا الشكل. أ

اآلن هنالك من يدفعنا من الوراء، وأنا أعلم هذا، من أجل أن يهتاج املسلمون بعضهم ببعض، ومن 
أشالء. أجل أن تقوم قائمة املسلمني بعضهم على بعض، ومن أجل أن يتحّول اإلسالم إىل مزق و 

 .هذه اخلطة مرسومة ومعروفة. العاصم من ذلك العلم واالبتعاد عن اإلسالم املزاجي
  4ج  -متابعة موضوع اخلروج على احلاك ، أهو بغي أم حرابة أم جهاد؟      (19)الدرس 

منها سؤال عن أهل الذمة ، إجابة عن بعض األسئلة اليت متا توضيحها خالل الدروس السابقة
وسؤال آخر عن موقفنا من حكام ابتدءا من رب األسرة إىل حكام دولة إن ، بالسالموبذاءهتم 

 .أصدروا قرارات فيها تعطيل لتطبيق شرع اهلل 
 :ون يف هذا الضرام، واللغو الذي يرددونه عن مسألة الترتسلُ تَـ اقَّ الذين يُـ  آءْ رَ البُـ 

اإلسالميون اعتداءهم  يربر هؤالء، قدم ملخص عن عدم جواز اخلروج عن احلاكم وأعواهنم
بالقتل على الشرطة والدرك واجلنود وحنوهم، بأهنم أعوان الظلمة، فينبغي أن يُلحقوا هبم. وقد اتضح 
بطالن هذا الكالم وخطورة اجلرم الكبري الكامن يف تضاعيفهن وأكرب شاهد على ذلك قصة 

سول اهلل مل ينسبه إىل ومع ذلك فإن ر ، "حاطب ابن بلتعة" حيث رغم شناعة الفعل الذي قام به
وماذا عن الربآء الذين يقتلون . وخاطبه القرءان بسمة اإلسالم واإلميان، الكفر ومل حيكم عليه بالردة

يُقتلون برصاصات طائشة، أو بشظايا متناثرة، أو يناهلم ، دون حساب ودون أن يلتفت إليهم أحد
س فلن يُنال إال ضمن حاشية من القتل عمدار، ألن الرجل املستهدف غائب ضمن زمحة من النا

 أين هو املربر الشرعي لقتل هؤالء اآلخرين؟ القتلى جيب اإليقاع هبم !؟
إن هنالك قاعدة فقهية تقول  يقول هؤالء الذين يسمون أنفسهم جماهدون جوابا عن السؤال 

رتس من املسلمني :" إذا وجدنا أنفسنا يف اجلهاد أمام صف من الكفار يقاتلوننا ورأيناهم قد ترتسوا ب
جاز لنا اقتحام هذا الرتس بقتل أفراده والقضاء عليهم، يف سبيل إيقاف هجوم األعداء وإبطال 

إذا كان هذا جائزا فكذلك الربآء اآلمنون عندما يكونون موجودين يف الشوارع وال : خطتهم.وقالوا
قياسا ، الء الناس فنقتلهمنستطيع أن نصل إىل الشخص الذي ينبغي أن نقتله إال إذا قتلنا قبله هؤ 

 .هذه هي معذرهتم .على الصف اإلسالمي الذي يترتس به الكافرون 
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، وهي احلصن الواقي ضد الفنت، يقول الشيخ إن أقصر السبل حملاربة الفنت معرفة أحكام الشريعة
، ميولو كانت البالد اليت تقع فيها هذه الفنت حمصنة مبعرفة أحكام الشريعة وأحكام الفقه اإلسال

لكنها توضعت ألهنا كانت متر وتنقضي .،  إذن واهلل ملا استطعت هذه الفنت أن تتوضع فيما بينها
ة حارة ومعلوماهتم اإلسالمية صفر، ومن أجل هذا إننا نتداعى إىل صادفت أناس عواطفهم اإلسالمي

من أجل ضبط  لكن، هذه اجملالس ال ألجل أن تاهتاج عواطفنا اإلسالمية ألهنا مهتاجة وهلل احلمد
 واملعرفة .تلك العواطف بضوابط العلم 

لنفرض أن أحدنا غري عارف بأحكام الشريعة اإلسالمية وجاءه واحد من جتار الفتنة يقول له 
:"أن الكافرين إذا زحفوا إلينا وأخذوا صفا من األسرى املسلمني هذا الكالم الذي نقلته منهم اآلن

فالفقهاء يقولون جيوز قتل هذا الصف ، فون من ورائهم إلينالديهم وجعلوا منهم ترسا أمامهم ويزح
نضطر أن ، ولذلك حنن أيضا نفعل هذا الفعل وإن قتل برآء، األول من املسلمني حىت نصل إليهم

هلذا علينا أن نشرح . ميكن كثري منكم يصدق هذا الكالم"نقتلهم لكي نصل إىل من ينبغي أن يقتل 
 .وحىت نتوقى ممن يتالعب بدين اهلل سبحانه وتعاىل ، ف يكونهذا األمر كي نعلم التدجيل كي

هذه املسألة ذكرها علماء الشريعة : ما اجلواب عن هذا الكالم ؟ ما مسألة الرتس هذه ؟ 
واحد منهما يأمر ، حيث عندما يتعارض حكماناإلسالمية يف باب امسه "باب التعارض والرتجيح" 

فماذا تصنع ؟ولعل اإلمام ، األمر استلزم ذلك ارتكاب منيعاإن نفدت ، واآلخر ينهى يف مناط واحد
وأوضح ذلك مثاال ، حجة اإلسالم الغزايل هو أول من ضرب املثل مبسألة ترتس الكفار باملسلمني

لنقرأ كالم اإلمام الغزايل مث نستنبط منه احلكم . لتعارض حكمني إذا وقعا ما العمل ؟ وكيف السبيل
إن الواقع يقول اإلمام الغزايل :" . علم ندرس ونتذوق الشريعة اإلسالمية  وكأننا اآلن طالب، ونشرح

فالضرورة هي ، يف رتبة الضروريات البد أن يؤدي إليه اجتهاد جمتهد وإن مل يشهد له أصل معني
ومثاله أن الكفار إذا ترتسوا جبماعة من أسرى املسلمني لو كففنا عنهم لصدمونا وغلبونا ، الشاهد

املسلمني )أي نعلم هذا يقينار(. ولو رمينا الرتس ، سالم وقتلوا كافة املسلمني هبذه الصورةعلى دار اإل
لقتلنا مسلمني معصومنير مل يذنبوا ذنبار. وهذا ال عهد به يف الشرع. ولو كففنا لسّلطنا الكفار على 

لماء الشريعة(: مجيع املسلمني فيقتلوهنم مث يقتلون األسرى أيضار. فيجوز أن يقول قائل )أي من ع
هذا األسري مقتول بكل حال. فِحفظ مجيع املسلمني أقرب إىل مقصود الشرع. ألننا نعلم قطعار أن 
مقصود الشرع تقليل القتل، كما يقصد حسم سبيله عند اإلمكان. فإن مل نقدر على احلسم )أي 

ُعلم بالضرورة كوهنا مقصود  أن ال يقتل أحد هنائيار( قدرنا على التقليل. وكان هذا التفاتار إىل مصلحة



 

 

 مشاركة فاطمة حكيمة ملخص دروس الجهاد لـ اإلمام الشهيد البوطي

 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                 79

 

فهذا " مث يقول اإلمام الغزايل :"الشرع ال بدليل واحد وأصل معني، بل بأدلة كثرية خارجة عن احلصر
باعتبار ثالثة هذه املصلحة مثال مصلحة غري مأخودة بطريق القياس على أصل معني. وانقدح اعتبار 

 معناها ما لو ترتس الكفار يف قلعة وليس يف .ضرورية، قطعية، كلية أوصاف )أي شروط(: أهنا
إذ ال ضرورة، فبنا ُغْنية عن القلعة، فنعدل عنها: إذا مل نقطع  عندئذ إذ ال حيّل رمي الرتس ني،مبسلم

توفره عند  " ]املستصفى للغزايل[ مث أطال اإلمام الغزايل يف بيان الشروط اليت ال بد منبظفرنا هبا
الرتس وقتل أفراده املسلمني يف هذا املثال، وهي الضرورة،  جلواز اقتحام مجيع علماء املسلمني

 ومعناها التايل :،  والقطعية والكلية
ونعلم قطعا أن ، أن نعلم أننا إن مل نغامر ونقتل هذا الصف األول من املسلمني: الضرورة: أوال

يف . الء األسرىمبا فيهم هؤ ، األعداء الذين من ورائهم سيجتاحون املسلمني مجيعا ويقتلوهنم مجيعا
لكن يف هذه احلالة هم الذين يهامجوننا ويتقدمون هبذا الرتس ، هذه احلال لسنا حنن الذين هنامجهم

 من الصف اإلسالمي .
هو أن جنزم بعد دراسة وتدقيق بأننا لو اقتحمنا هؤالء املسلمني وقتلناهم لتغلبنا : القطعية: ثانيا

 ولقضينا على كيدهم .، عليهم يقينا
فإن الكافرين لن يقتلوا فئة من املسلمني وال ، أن نعلم أننا إن مل نفعل هذا الفعل: الكلية : ثالثا
 .وال أهل قرية أو مدينة معينة وإمنا سيجتاحون املسلمني كلَّهم ، مجاعة

  .لنا التضحية هبؤالء األسرى أو ما يسمى الرتسعندما توجد هذه الشروط الثالثة عندئذ جيوز 
اروين ما العالقة بني هذه املسألة وبني تربير قتل الربآء يف سبيل أن خنرج حنن خوة باهلل أيها اإل

 ؟وما عالقة مثال ترتس الكفار باملسلمني هبذا األمر، على احلكام وليس احلكام هم الذين يقاتلوننا
ب ؟ أليس هذا شأن من يعلم أنه يتالع التالعب بالشريعة اإلسالمية  أليس هذا تدجيال يف جمال

 بأحكام الشريعة .
مثال خروج هؤالء الناس حبكامهم حبجة أهنم كفرة وال يستطيعوا الوصول إىل احلكام إىل بعد أن  

ففي مثال ترتس . ويقولون هذا مثل الرتس، يقتلوا مئات ورمبا أالف الربآء كما حصل يف اجلزائر
أعرضنا عنهم يف سبيل أن ال يقتل وحنن نعلم بضرورة أننا إن ، الكفار هم الذين يهامجوننا ولسنا حنن

ولسوف جيتثون شأفة املسلمني ويقتلوهنم ، فإهنم لن يعرضوا عنا ولسوف يقتحموننا، هؤالء الربآء
؟إنكم إن جلستم يف هذا هو مثال كالم الفقهاء. هل أنتم إذا مل تقاتلوا احلكام يقاتلونكم، مجيعا

وعن ، إطالقا فا الشرط األول غري موجود ونكم؟يالحقهل بيوتكم ومارستم الدعوة إىل اهلل كما أمر 
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الشرط الثاين بأننا أن جنزم أننا إن قتلنا هؤالء األسرى سنقتل األعداء كلهم أو سوف يفرون ويرتكون 
وهم يرعون ، فاحلكام جالسون وأصال ال يقاتلونك. ؟أين هذا الشرط يف مثلنا هذا، أرضنا وديارنا لنا

ن إوعن شرط الكلية وهو أن هؤالء األعداء ، وال الثاين موجودانومنه ال الشرط األول ، حقوقك
احلكام الذين يكفروهنم ، هل هؤالء اإلخوة إن جلسوا يف بيوهتم، تركناهم رمبا قتلوا املسلمني مجيعا

 سوف يقتحمون بالد اإلسالم ويقتلون املسلمني مجيعا ؟؟ 
ية عندما يفرتضون حالة نادرة جدا جدرا إذن املسألة اليت يتحدث عنها علماء الشريعة اإلسالمــ 

هذا ما كتبه بعضهم وهو يربر قتل الربآء . وهذا الذي ربط الناس به أنسهم يف الغرب، يف الشرق
والتربير هو أهنم ال يستطيعون الوصول إىل احلكام الذين هم  ، نساء رجاال أطفاالاآلمنني يف بيوهتم 

ونظرا إىل أن هؤالء مثل الرتس الذي ، دا الربآء اآلمننيكفرة بنظرهم إال إذا قتلنا حاشية كبرية ج
 .ترتس به الكفار فنحن أيضا نقتلهم 

هذا الكالم قد يسري بدهن إنسان جاهل بدين بسيط ساذج يف فهم أحكام الشريعة 
وعلم أن أحكام ، لكن ال ميكن أن يسري على إنسان شم رائحة الفقه اإلسالمي، اإلسالمية

 ية وعقلية .الشريعة أحكام منطق
ولو والتبصر بأحكام الشريعة اإلسالمية ، معرفة الدين ــ هلذا أقول لكم أن دواؤنا أمام هذه الفنت

أن البالد اليت تدور فيها هذه الفنت كانت حمّصنة مبعرفة الشريعة اإلسالمية وأحكام الفقه اإلسالمي، 
ت متّر وتنقضي. لكن ملاذا توّضعت؟ إذن واهلل ملا استطاعت هذه الفنت أن تتوّضع فيما بينها، كان

ألهنا صادفت أناسار عواطفهم اإلسالمية حارّة ومعلوماهتم اإلسالمية بسيطة جدار جدار. فنحن من 
أجل هذا نتداعى إىل هذه اجملالس، ال من أجل أن هنّيج عواطفنا اإلسالمية، فعواطفنا اإلسالمية 

 .اإلسالمية بضوابط العلم واملعرفة مهتاجة وهلل احلمد، لكن من أجل أن نضبط عواطفنا
لعلكم تعلمون شخصا ما اهتم بالردة هنا ال : ــ تطرق يف أخر الدرس إىل موضوع الردة قائال

وهذا الكالم سرى على . وقرر التفريق بينه وبني زوجته غيابيا، حوكم حماكمة غيابية بالردة، إشكال
أما طالب علم يف ، وتبصرا بشريعة اإلسالميةمن يتمسكون بدين عاطفة وهم فقراء إىل الدين علما 

ال ميكن إال أن يسخر من هذه احملكمة اليت ، معهد شرعي ثانوي قرأ باب الردة وأحكام املرتد
واملرتكب إلحداها ، ملاذا ؟ ألننا عرفنا أسباب الردة من أقوال وأفعال وسخريات، حكمت هبذا األمر

له ماذا يعين مبا يقول ؟ وإذا أجاب أنه مل يكن يعين ما ونسأ، نأيت به ونناقشه وان ما قام به ردة
، وحىت إن كان ما قاله ال يتفق مع النص الذي قاله. وأنه كان يعين شيء أخر كدا وكدا، فهمناه منه
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مث ، اإلسالم حظريةولو مل نصدقه فإنه هبذا الكالم قد رجع إىل ، فيجب على احلاكم أن يصدقه
. لكن عندما حياكم غيابيا فهذه الذي قاله ألنه يُفهم منه الكفر. جيب تنبيهه إىل خطورة الكالم

ومنه فإن احلكم على شخص بالردة غيابيا غري وارد هنائيا يف الشريعة . الفرصة غري موجودة
 وبتايل التفريق بينه وبني زوجته أيضا غري وارد .، اإلسالمية

، جعلوا من اإلسالم منديال ملصاحلهم مصيبة املسلمني اليت حترق الفؤاد أن املسلمني أنفسهم ــ
وأخر جيعله وسيلة ، وذاك جيعل من اإلسالم وسيلة إلشفاء غليله، هذا جيعل من اإلسالم أداة لزعامة

هذا هو الواقع الذي نعاين . ة الذين يضحون مبصاحلهم يف سبيل اإلسالمليلوالقلة الق، جلمع املال
وشيء أخر أنه ال ، هوائنا وشهواتنا هذا شيءصاحلنا وألفدين اهلل أغلى وأغلى من أن جننده مل. منه

وال واحد منهم من أجل أن يتحدثوا عن الردة  ويؤتى بأناس متناقضني متخالفنيتزال ندوات تعقد 
لكن قلوهبم حمروقة على الفن وهم يبحثون عن أمور ساخنة ، قلبه فيه درة حرقة على اإلسالم

وال يهم ما حيدث ، ين يتشاجران وهو أمر يشد اجلمهور إليهاملمارسة احلوار حوهلا وجتعل املتحاور 
 . وهو أمر كثري من األقنية تتسابق إليها، هلما نتيجة ذلك

  5ج  -متابعة موضوع اخلروج على احلاك ، أهو بغي أم حرابة أم جهاد؟  ( 21)الدرس  
 ملخص عن الدرس املاضي حول الرتس ومعناه يف الشريعة اإلسالمية .

فهذا إن كان يف الشريعة اإلسالمية باب امسه "التعارض والرتجيح" : نصه التايل: ابة عن سؤالإج
أي أن اإلسالم يقول عن شيء افعل ويقول عنه يف ، يعين أن هنالك أحكام متناقضة يف اإلسالم

 نفس الوقت ال تفعل ؟
ال ميكن أن جتد يف  ونقول له، لعل هذا السائل مل يفقه ما ذكرناه يف الدرس املاضي: اجلواب

واملوجود . تناقضا حادا ال ميكن اجلمع بينهما غري موجود هنائياالشريعة اإلسالمية حكمني متناقضني 
لكن . ويوجد حكم عكسه جيب عليك أكل حلم اخلنزير، حكم حمرم مثل حرمة أكل حلم اخلنزير

عت والعياذ باهلل يف لكن إن وق. مىت حيرم ومىت ال حيرم ؟ حيرم عندما يكون لديك طعام طيب
يف هذه ، ونظرت فلم جتد أمامك أي طعام غري هذا اللحم، خممصة أي جماعة شديدة هتدد باهلالك 

حيث أمور حترم يف احلاالت العادية وجتوز يف حاالت وهذه امسها مرونة . احلالة جيوز لك أكله
ف خاص كما شرحنا يف لكن عندما جتد نفسك يف ظر ، فالشارع حرم قتل الربآء فعال. استثنائية

 مثال الرتس الذي يترتس به الكفار ...
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إن الذي ينشر أسباب الرعب وعوامل القتل بني املسلمني الربآء، باسم اجلهاد يف سبيل اهلل أو 
الذي  ال بّد إذن أن يعلن عن موقفه من حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم االنتصار لدين اهلل،

أميت على أميت يضرب بّرها وفاجرها، ال يتحاشى مؤمنها وال يفي بذي من خرج من يقول فيه: ".. 
، مث ميزق  وعجبا إلنسان يقول أنه مسلم ومؤمن باهلل بل ويدعي بأنه جماهد ".عهدها فليس مين

وقد يقول . إذن هؤالء ال يعد عملهم جهادا .كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذا شر ممزق
 . فلندخلهم حتت اسم بغاةلعلهم بغاة : فينا قائل

 فهل هم بغاة إذن؟
بعد أن علمنا أن اخلروج على احلكام أمر حمّرم مهما كانوا فسقة، وتعلمنا موجبات الكفر والردة، 
وحكم قتل من يسموهنم أعوان الظلمة، مث استمعنا إىل اللغو الذي يرددونه يف مسألة الترتس وتبّينا 

 ميّت إىل اجلهاد بصلة، فاجلهاد عمل مربور ومأجور، بينما ما بطالنه، وبالتايل فإن ما يفعلونه ال
 بعد هذا نتساءل: هل هم بغاة إذن؟ يقومون به عمل إجرامي هنى عنه اهلل عز وجل،

ما هو معىن البغي يف الشريعة اإلسالمية، وهذا املوضوع ينبغي أن نعرفه  اآلن حنن حباجة أن نعلم
 .على بعض العوام وأنصاف العلماء هذا املوضوع ألن كثريار من الناس يلّبسون جيدار 

البغاة هم فئة من املسلمني خرجت البغاة مجع باغ وقد أمجع الفقهاء على تعريفهم مبا يلي :" 
وقد توفرت هلم ، املسلمني مبقاتلته معتمدين يف ذلك على رأي اجتهادي يف تربير عملهم معلى إما

سمى هذا العمل بغيا ويسمى القائمني به بغاة البد من " إذن لكي ي شوكة ومنعة وفيهم زعيم يطاع
 ثالثة شروط :

من ، أن يكون هؤالء القائمون هبذا األمر جمتهدين وهلم اجتهاد مربور يف عملهم هذا: أوال
ولكنهم جمتهدون وأداهم ، نعم إمام املسلمني خيالفهم وهم خيالفونه. منطلق كوهنم أهال لالجتهاد

 فخرجوا عليه .، حلق إىل أن خيرجوا على هذا اإلمام اجتهادهم إىل أن هلم ا
 وشوكة يعين أن يكون هلم جيش وسلطة قوية . أن تكون هلم منعة: ثانيا
 .أن يكون هلم زعيم مطاع فيهم مجيعا : ثالثا

إذا خرجوا على الدولة بسبب أهنم جمتهدون قد ال حياسبهم ، يف هذه احلالة يسمى هؤالء بغاة
باعتبار أنه يرى أن هؤالء البغاة ، احلاكم أيضا جمتهد له أن يكافحهم ويقاتلهم ولكن، اهلل عز وجل

ولذلك فقرار الشريعة اإلسالمية أن هذا القتال الدائر مآله يوم القيامة إىل أن كل من ، خمطئون
 ويرتتب على ذلك أحكام وهي التايل :، الطرفني معذور باجتهاده
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أي ال تقاتلهم إال ، البغاة أن تعقب املنهزمني لتقضي عليهمال جيوز لدولة وهي تقاتل هؤالء ـ  1
إال إذا وىّل ظهره وهرب تكتيكار أي ليلجأ إىل ، فإذا  وىل واحد منهم األدبار ترتكه، مقبلني مهامجني

 .مكان آخر وجيدد اهلجوم فلهم أن يتعقبوه
 ه .ال جيوز اإلجهاد عليه بل نأخذه ونطبب، ــ جرح واحد من هؤالء البغاة 2
 ــ ال جيوز للدولة أن تقتل أسراهم، بل تبقيهم عندها وتستثيبهم مث ترتكهم. 3

، ألهنا ال ُيكلف هؤالء أو هؤالء بالدية وال بالقصاص، ــ إذا قتلت الدولة من هؤالء البغاة أناسا
 فتنة لو أردنا

معاوية رضي أن نتتبعها الستمرت الفتنة وازدادت، وهذا احلكم ينطبق على ما جرى بني علّي و 
 .اهلل عنهما

 . هذا هو معىن البغي وهذه هي شروطه
هل هؤالء الناس الذين خيرجون اليوم على حكامهم يف : وإذا عرفنا األمر هبذا الشكل نتساءل

هل هؤالء علماء جمتهدون وصلوا إىل درجة االجتهاد ففعلوا هذا؟ أبدا فا ، أي البالد اإلسالمية
اجلزائر)وقت إلقاء هذا الدرس(  ليس فيهم وال واحد عامل من علماء  الذين يفعلون هذه األفعال يف

فضال عن أن يكونوا ، أفضل وأحسن واحد منهم طالب علم بسيط جدا، الشريعة اإلسالمية إطالقا
ويف قادهتم من ال يتقن تالوة القرءان فكيف ميكن أن ، فضال عن أن يكونوا جمتهدين، علماء وفقهاء

 حكم البغاة ألهنم جمتهدون يف أحكام الشريعة اإلسالمية ؟ نقول أن هؤالء حكمهم
بل ، ــ شيء آخر أن هؤالء الذين خرجوا على حكامهم مع العلم أهنم ال يقاتلون حكامهم

وما يتعلق ، وهذا ال ينطبق على البغاة، يقاتلون الناس الربآء وأعواهنم الذين تصل أيديهم إليهم
 ا يربره أناس اليوم ألنفسهم بشكل من األشكال .بأحكام البغي أيضا ال عالقة به مب

 : إجابة على أسئلة قد ختطر على بال البعض 
عبد اهلل ابن زبري خرج ، ــ قد يقول منكم قائل ها هو ذا احلسني رضي اهلل عنه قد خرج على يزيد

لي رضي إذن إذا كان قد جاز اإلمام احلسني ابن سيدنا ع، وعبد اهلل ابن العباس خرج عليه، عليه
وعبد اهلل ابن زبري وعبد اهلل ابن عباس كلهم خرجوا ، اهلل عنهما أن خيرج على يزيد وقد متت البيعة له

 وهو أنه ال جيوز اخلروج على احلاكم إن مل يكن كافرا .، معىن ذلك كالمك غري صحيح، زيدعلى ي
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حلسني ويزيد وابن ــ ويقول الدكتور أنه قد أرسل إليه أحدهم سؤال يقول فيه :" كيف خرج ا
أفكان ال يقطع يد السارق " مبعىن ، يد حيكم بالقانون الفرنسيز أفكان ي، لى يزيدالزبري ابن العباس ع

 ومع ذلك قد خرج كثري من املسلمني العلماء عليه ؟، واحلدودأن يزيد كان مطبقا لشريعة 
وملا مات ، يعوا ابنه يزيدقبل أن ميوت معاوية رمحه اهلل تعاىل أوصى الناس بأن يبا: اجلوابــ 

ومل يبايعه أحد من أهل العراق ومل تبايعه مجهرة كربى من أهل ، معاوية مل يبايع أحد من أهل احلجاز
فخروج . إطالقاإذن مل تتحقق له البيعة اليت جتعل منه أمريا للمؤمنني أو رئيس دولة أو خليفة ، الشام

ولكنه خروج على واحد ، استقر له احلكمإمام  احلسني ومن خرجوا معه على يزيد ليس خروجا على
مثل صاحب اإلمام النسفي يف  .كما يقول علماء العقيدة اإلسالمية يطرق باب الوصول إىل احلكم 

مل أو صاحب املواقف و"العضد اإلجيي" قالوا :"أن هؤالء خرجوا على يزيد ألنه كتابه "العقائد" 
حيث مل ، قد حتققت البيعة له من قبل إطالقا ". أي هو أشبه خبروج سيدنا علي على معاويةتكن 

 يكن األمر قد استتب لسيدنا معاوية بشكل من األشكال.
يف عهد احلجاج وهذا "عبد الرمحان ابن األشعث" كان قد خرج على "عبد امللك ابن مروان" ــ 

واهلل أعلم إن كان اجتهاده هو ، وأعلن عنها جتهاديابن األشعث كان باغيا حيث كان له دليله اال
وهذا هو البغي الذي ، الصائب أم اجتهاد عبد امللك واحلجاج الذي كان يف عهد ه هو الصائب

 وذكرت أحكامه اليت ذكرنا بعضها .، يذكره علماء الشريعة اإلسالمية يف كتاب باب البغاة
يف باب ن يدخل يف عمل البغي فما هو إذن ؟وال ميكن أ جهادــ إذا كان عمل هؤالء ليس با

والصائل هو اإلنسان الذي يعتدي على إنسان أو ، باب امسه باب الصيال  الشريعة اإلسالمية 
هذا النوع من االعتداء ، يعتدي عليها يف أرواحها أو يف أمواهلا أو يف أعراضها بدون حق، مجاعة

آء الذين تقتحم دورهم أو بلداهنم يسمى والرب ، والذين يعتدون يسمون صائلني، يسمى صياال
حيث تصور ، إذا دامهك إنسان يف جنح الليل:" وباب الصيال يقول. الواحد منهم مصوال عليه

فلك احلق ، دارك يريد أن يقتحمها ليقتلك أو ليقتل أهلك أو ليستلب مالك أو ليعتدي على عرض
إذا مل يفر ويرجع ، ي هتدد وتنذرأ، بأن تبدأ باألخف فاألشد فا ألشد، أن تدافع عن نفسك

 ر" هذا هو حكم باب الصيال .فإن ضربته وقتلته فدمه هد، تضرب
، كأنك تنسب هذه األعمال اليت جتري اليوم إىل مسلمني وإىل إسالميني: ــ فينا رمبا من يقول

ال سيما أن هنالك من يؤكد أن هنالك أناس آخرين ال شأن هلم ، ويقول من الذي أكد لك هذا
باإلسالم يفعلون هذا ؟ نقول له صحيح وهذا الواقع الذي ضاعت فيه احلقائق يف هذه األيام هو 
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فهذه النتائج اليت ، سبب من أهم األسباب اليت اقتضى فيها حترمي الشريعة اإلسالمية لفتح هذا الباب
 سالم .وصلنا إليها هي سبب من أهم األسباب حلرمة هذا العمل الذي بدأه فعال أناس باسم اإل

كنا قبل مخس سنوات نقول ]يقصد يف بداية فتنة اجلزائر يف التسعينات وهذه الدروس كانت ـــ  
ال تفعلوا هذا فإن هذا فتٌح لباب فتنة،  "[: يا أيها اإلخوة ]يقصد اإلخوة يف اجلزائر[،1991عام 

وقلنا هلم  .ستطيعواوإذا فتح الباب باختياركم فهيهات أن تستطيعوا إغالقه باختياركم، أبدار لن ت
أيها اإلخوة، أنتم اليوم مسلمون، باسم اإلسالم تتحركون عن جهل، ولكن هنالك من خيتبئ  :أيضار 

يف الظالم، حىت إذا دخلتم وساد اهلرج واملرج سيلحقون بكم، وسيتسللون من ورائكم وسيندسون يف 
ته ومبتغاه وبلدكم مطموع نفس صفوفكم ويفعلون ما تفعلونه بامسكم أنتم ولكل منهم هدفه وغاي

الفتنة نائمة " .فيها من قبل كل اجلهات. هذا سبب آخر من األسباب وهو درء الفتنة، سد الذرائع
 .لعن اهلل من أيقظها، هذه حقيقة وإن قلنا أن احلديث ضعيف لكنها حقيقة

أهداف يف بلدنا أيام اخلمسينات والستينات، كانت خترج بعض املظاهرات، تبدأ نظيفة، وهلا 
هنا أناس هلم أهداف  اندس فيها من هنا وهنا و مرتار إال وقد 51سليمة، لكن ما تكاد تسري 

 .أخرى، وجتد هتافات أخرى ظهرت، وإذا هبذه املظاهرة وّجهت توجيهار آخر وسّخرت لعمل هتدميي
 .هذا شيء معروف وينبغي أن نعلم هذه احلقيقة متامار 

أخرى نقول أيها اإلخوة: إن معرفتنا هلذه األحكام ودرايتنا هلا  خيتم الدكتور درسه فيقول: مرةــ 
متامار كما يقول علماء الشريعة، هو احلصن الذي يقي هذه البلدة من اجلراثيم اليت حتاول أن تتوضع، 
وأنا أعلم أن هذه اجلراثيم تساق سوقار وهنالك من حياول أن ينشرها هنا وهنا إلثارة الفتنة وإبعاد 

 .ستقرار عن بالد املسلمنيعوامل اال
 1ج  -(         سياسة التفكيك اليت تتبعها الدول الكربى  ي املنطقة 21)الدرس 

 اإلجابة عن األسئلة :
ينادون ( 1991أحد اإلخوة يسأل عن الذين حيكمون اليوم يف تركيا ) الدرس ألقي عام : س

حلكام قد تلبسوا بالكفر البواح ؟ ومن يقول أليس أولئك ا، بالعلمانية ويعارضون األحكام اإلسالمية
 متا أليس من واجب املسلمني اخلروج عليهم ؟ 

ال جمال لتأويل حنن نقول أيها اإلخوة إذا تلبس احلاكم أيا كان بكفر بواح أي الصريح : اجلواب
ولكن بشرط أن يغلب على ظن . وحق هلم اخلروج عليه، فقد حتللت األمة من رقة البيعة له، فيه
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وأقل املراتب ، وأهنم بذلك ينتصرون لإلسالم، املسلمني أهنم إذا خرجوا عليه ينجحون يف ذلك هؤالء
أهنم إن حتركوا سعيا هلذا األمر فلن يصلوا إىل . أما لو غلب على ظننا وال يتضررال يتأذى اإلسالم 

ي تكلمنا عنه الذإذا مبدأ سد الذرائع ، بل العكس هو الذي سيقع، ملصلحة املسلمنينتيجة إجيابية 
.فاألمور مبقاصدها يقضي أن ال نتحرك وأن ال خنرج سدا لذريعة نتيجة أسوأ لإلسالم واملسلمني 

 .وهنايتها 
أهنم ، ــ ومنه إذا غلب على الظن أن اخلروج على هؤالء الذين يدعون إىل العلمانية يف تركيا

ورمبا جيتثونه من اجلذور يف حني أن  فيزيدون من إساءهتم إىل اإلسالم، سينتهزوا الفرصة هبذا اخلروج
السيما عندما تكون الظروف هناك ، ال شك وال ريب أنه حيرم اخلروج يف هذه احلالة، الفرص ساحنة

وهي اليت ستيسر السبيل للمسلمني ، يعين بعد حني تأيت انتخابات، خاضعة ملا يسمونه بدميقراطية
فما عليهم إال أن يدعموا موقفهم وأن ينشروا ، طريق من الأن يزحيوا هؤالء الذين ينادون بالعلمانية 

ومثال ذلك عندما يكون . اإلسالم بني صفوف الناس على اختالف الفئات ليتهيئوا للفرصة اآلتية
إذا ما ينبغي أن نغامر مغامرة يغلب ، شهر أو سنة أو سنتنيأالباب مفتوحا وميكن الولوج فيه بعد 

  . يهاعلى الظن أن اإلسالم هو اخلاسر ف
يف تركيا مسلمني ومتجهون االجتاه اإلسالمي  أن كان القائمون باألمرــ لتوضيح أكثر فإنه مند 

لعمل ما،واستمرت سلسلة هذه عندها كانت هنالك قوى خفية تستفز املسلمني ، السليم
ا معاهد أغلقت .. واملقصود منها أن يهتاج املسلمون فيقوموا بعمل م، االستفزازات منها إقاالت

وهم ينتظرون حصول هذا األمر ، سليب من هذه األعمال اليت جتري اآلن يف اجلزائر أو هنا أو هناك
لتدخل اجليش وأغلق احلركات الدميقراطية وجلثث جبذور اإلسالم اليت ضربت هناك مند سنوات 

ألن ، ا ساكنالكن فاتته الفرصة واملسلمون هناك عرفوا اخلطة وهتامسوا فيما بينهم أن ال حتركو ، طويلة
استمر . فالعنف هو منطقهمحتركنا يؤدي إىل القول إىل أن املسلمون أينما وجدوا فهم متطرفون 

، ومل يتحرك أحد، وجيء بعد ذلك بالقوى اليت تنادي بالعلمانية، االستفزاز وأقيل باحلاكم املسلم
ستفزازية من تفجريات وهنالك من اقتحم دار جريدة من اجلرائد معروفة هويتها ببعض األعمال اال

ولكن أريد ، وحنو ذلك ،واهتم بذلك املسلمون مث تبني أن الذي فعل هذا مل يكن من املسلمني قط
والذين ميارسون عمالة منحطة للغرب بدون أي ، واآلن االستفزاز مستمر. إلصاق املوضوع باملسلمني

ونعود برتكيا إىل ما قبل ، فائدة ينظرون وينتظرون مىت يهيج املسلمون حىت نضرب اإلسالم كله
ىل جانب العاطفة اإلسالمية إفاملسلمون يف تركيا يتمتعون ، عشرات السنني ... ومل يتحرك أحد
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واجلهات اخلفية اليت حتاول أن تروج . بالوعي اإلسالمي.وليس فيهم فئات متهارجة متخاصمة
على احلكومة الدميقراطية أن وهم اآلن يضغطون ، كأهنا يئست،  للعلمانية وتريد أن ختنق اإلسالم 

هذه املرحلة اليت ، يضيقوا على املسلمني يف مساجدهم أو يف معاهدهم أو يف مظاهرهم أو حنو ذلك
 .(1991وصل إليها الوضع يف تركيا )عام 

ويلوحون ــ لعل فينا من يسأل ملاذا ال يتحرك هؤالء الذين خيتبئون وراء ستار الدميقراطية 
، لإلسالم سى احلكومة أن متارس السعي إىل العلمانية بشكل فعال وقاويضغطون علبأسلحتهم 

كالذي مارسوه من قبل؟؟   وملاذا ال ميارسون انقالباملاذا ال خيرتقون ستار الدميقراطية وخيرجون ؟؟ 
وهي عرب ينبغي ، البد لنا أن نقول هذا الكالم حىت نزداد وعيا كيف نتحرك لدين اهلل سبحانه وتعاىل

 . اأن نأخذه
حيث عندما حترك العسكر اخلادم هناك للغرب خدمة . ليس هذا اليوم كا الغد الدابر هناك: أوال

وكانت الظروف مهيأة ، فأقل املراتب مل يكن ضده، كان الشارع آنذاك إىل جانبه،  عمالة ال أكثر
 أما اليوم فالشارع الرتكي ليس إىل جانبه .، له

بل ، نته يف اجملتمع الرتكي مل يفرض هيمنته يف فئة فقطاإلسالم الذي انتشر وفرض هيم: ثانيا
ولذلك فهم خيشون من اجلنود اإلسالمية اليت ، فرض هيمنته على املستوى املدين والعسكري أيضا

هلذا يلعبون دور ، ولذلك فهم ال جيرءون أن يظهروا على املسرح، قد ال تكون ظاهرة أو بارزة
فعندئذ يفتح اجملال ، ميارسون نوع من احلماقة كما يفعل غريهم لعل اإلسالميني يهتاجون أو، املنقب

 . أمامهم هلذه الغاية بدون هذه املغامرة
وأن قوهتم يف اإلسالم الذي ينتشر بني ، ــ  املسلمون اليوم عندما جيدون أن قوهتم يف الشارع 

و أن ال يستفزهم ه، للغاية اليت يسأل عنها األخ فالعمل الذي ينبغي أن نفعله ، سائر الفئات
وهكذا ينتشر اإلسالم ، وأن ينشروا اإلسالم قناعة يف عقول الناس وعاطفة يف قلوهبم، مستفز أبدا

والرتكي يعلم علم . هكذا املسلم الرتكي، وعندئذ تشل فاعلية أولئك اآلخرين، بني سائر الفئات
ا كان النظام الذي تتبعه ولو  ن أوروبا يستحيل أن جتعل له مقعدا يف اإلحتاد األورويب مهمأاليقني 

حضارة  ختلى عن إرث أبائي وأجداديأهلذا العاقل هناك يقول ملا أبقى يف العراء و ، كانت العلمانية
 وثروة وعزا ومكانة ؟ هذا هو الفكر السائد يف تركيا .

سؤال آخر حول موضوع الترتس، ال يوجد فيه جديد، إمنا هو تأكيد على أنه إن مل : 2س
 .روط الثالثة فال جيوز قتل الرتستتحقق الش
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 :نعود إىل درسنا. بعد أن مت توضيح كل ما ينبغي إيضاحه، نعود فنطرح األسئلة التالية
هل فعال ، ــ هل هؤالء اإلخوة الذين مازالوا مصرين على هذه الطريقة اليت نسمع هبا هنا أو هناك

وأهنم عندما يغامرون ، سالم أو لفائدتهيتصورون أن ما يفعلونه ملصلحة اإل، على الرغم مما أوضحنه
من الشوائب ؟ أم أن الذي حيركهم هو إمنا ينطلقون من قصد إىل مرضاة اهلل صاف ، هذه املغامرة

 أو سلب حق من احلقوق ؟  أساءالثأر واالنتصار النفسي الشخصي على إنسان 
نف واخلوف منه واحلذر الغرب الذي يتظاهر من خالل وسائل إعالمه دائمار بالتأفف من العـــ 

من التطرف كما نسمع يف إذاعاهتم، هل صحيح أهنم يتأففون من هذا العنف وهذا التطرف يف 
 العمل اإلسالمي أم إهنم سرار ينفخون يف هذه النار؟

 .وبأدلة نضعها حتت أبصارنا وبصائرنا ، ــ  كل هذا ينبغي أن نتأكد منه بدقة ووعي
وكأن اهلل قد فتح على بصريته[: وقبل أن أواصل  1991انت عام يقول الدكتور ]و الدروس كـــ 

وهذا عالج لشيء  ملاذا نوجع رأسنا بشيء حنن مل نبتَل به وهلل احلمد ؟ :كأين ببعض اإلخوة يقول
وحنن قد عافانا اهلل وهلل احلمد من هذا األمر ؟ نقول هلؤالء ال ، قد يقع يف بالد أخرى غري بالدنا

لكن ، صحيح أن البارئ عز وجل قد عافنا وعاىف بالد أخرى قريبة منا. لسهولةفاألمر ليس هبذه ا
وال تتصور أنه ليست هنالك خطط رامية إىل أن تنتقل تلك األعمال  ،، إىل هذه اللحظة عافنا اهلل

الغوغائية املهتاجة وفوضى ما يسمى بالعمل اإلسالمي املهتاج إىل هذه البلدة وإىل غريها وغريها، 
والعاقل عندما يسمع بوباء نزل مبدينة ما ،حياول أن حيصن نفسه سلفا ضد . مرسومة للجميعاخلطة 

أليس كذلك؟ فالوباء إذا استشرى ليست له حدود، وهذا وباء. هذا شيء. ، جراثيم هذا الوباء
وشيء ثاٍن، من قال لك إنه ال توجد بذور يف داخل هذه البلدة وغريها، بذور بُذرت ُتدفع شيئار 

ئار إىل إجياد هذا املناخ ذاته، وهذا شيء ينبغي ملن ال يعلمه أن يفرتض احتياطار أنه موجود. ومن فشي
أصدرت هذا الكتاب مند أربع سنوات وإىل اآلن تأتيين رسائل من جهات . يعلم، يعلم أنه موجود

هر اجلو من خفية غري معلنة تضيق درعا هبذا العمل ملاذا؟ألن دور هذا الكتاب دور العالج الذي يط
وهذا شيء يسيء إىل اخلطة ، ودوره دور الكابح الذي يكبح اجلماح جرثومة معينة حتاول أن تنتشر.

 املرسومة 
 :سياسة التفكيك اليت تتبعها الدول الكربى يف املنطقة

من الكتاب[ نشرت جملة الشؤون اخلارجية، لسان حال وزارة اخلارجية األمريكية مقاالر ضافيار يف ]
عن خطر اإلسالم، وأفضل الطرق لتفاديه والقضاء عليه، وأفضل  1992رين الثاين لعام عدد تش
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اليت هي  هو تقطيع جسور التواصل والتضامن بني الدول العربية الطرق لذلك فيما انتهى إليه املقال،
إجياد أكرب قدر من التشاكس والتناقض بني شعوب  املصدر األول للخطر اإلسالمي، مث العمل على

 .ملنطقة وحكامها، حبيث يسودها القلق واالضطراب، وتنأى عن اهلدوء واالستقرارا
إن التغريب يف املنطقة العربية أدى يقول برنارد لويس يف كتابه )الشرق األوسط والغرب(: " ــ و

والواقع أن . إىل تفكيكها وجتزئتها. وإن هذا التفكيك السياسي واكبه تفكيك اجتماعي وثقايف
ولو أعطيت ألي سياسي يف العامل ، إال بطريق تفكيكها وجتزئتهانطقة بالغرب مل يكن ممكنا إحلاق امل

مسألة يسألونه فيها أن يسعى إىل إحلاق املنطقة العربية بالغرب، ملا اختار غري األسلوب  
وهو تفكيك املنطقة بالفنت الطائفية، والتفتيت االجتماعي والثقايف  الذي اختاره الغرب فعالر،

افتعال اخلصومات والفروقات، وتوسيع مواطن االختالف واملبالغة يف إبرازها، وليس من شك يف أن و 
من يسعى إىل هذا حيزنه مشهد السالم بني الطوائف. ويسعده اندالع التقاتل بني فئاهتا. ولعل من 

 ."يستبعد دور الغرب يف إشعال فتيل هذا التقاتل، هو واحد من اثنني: خادع أو خمدوع
هذا اهلياج ومن هذا  أن الغرب الذي يتظاهر من أنه خيشى من: ـ ومنه ندرك من هاتني الوثيقتنيـ

هو يف الواقع يصنعه ويصّدره، وهذا شيء واضح ينبغي أن يكون ماثالر يف  العنف ومن هذا التطرف،
  .أذهاننا مجيعار 

مثل التفكيك بني ، الحظهاــ هل حنن نشاهد نتائج هذه اخلطة أم ال ؟؟ التفكيك نراه والتجزئة ن
وقع أم ال، إىل درجة أن إحدى اجلارتني سّلطت على األخرى مث جاء العدو الدولتني اجلارتني 

ليتسّرب ما بينهما؟ والتفكيك على مستوى إثارة الفتنة بني املسلمني وبني الفئات واختالق أسباب 
، أال تالحظون كيف أنه حتّول اإلسالم دين جلمع الشمل .اخلالف واخلصومات ُوجد أم مل يوجد؟

فأنا أصبحت عندما أقتنع !!   إىل دين للتفريق؟ كل مسألة اجتهادية يف هذا الدين حتّولت إىل دين
ومن متا معاداة كل ، يصبح هو احلق الذي ال يعارضه إال باطلباجتهاد من االجتهادات اإلسالمية 

تبدعين وأبدعك ، صمين وتكفرين وأكفركوأنت أيضا جتتهد وترى أنك أنت احملق ختا، من خيالفين
انظر وتأمل يف حال املسلمني الذين كان ينبغي أن يكونوا يدار واحدة، وأن تكون قواهم متضافرة، .

، انظر، قد فرّقت فيما بينهم اجلماعات والفئات "إمنا املؤمنون إخوة"وأن يكونوا مظهرار لقول اهلل: 
من أين يأيت هذا  .من الدعم املادي واملعنوي ما ينتصر هلا واملعتقدات املختلفة، مث إن كل فئة جتد

هذا ليس أمرار داخليار، هذه  هذا الدعم من أجل أن هتتاج اخلصومات. وينبغي أن نعلم أن الدعم؟
 .نتيجة خطة أجنبية، وهذا الوعي جيب أن ينتشر فيما بيننا أيها اإلخوة
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فرأيت الشيء الذي يفعله ليا لبضعة أيام ــ ذكر الدكتور قصة وقعت له وهي :" كنت  يف إيطا
اثنني الواحد منهم كان فاشستيا ، وأنظر فأجد نقيض هذا الذي يفعله اإلسالم، اإلسالم فعال

الفاشسيت يف حياته اليت أمضاها بعيدا عن اإلسالم  ، واألخر شيوعيا كالنار والثلج مجعهما اإلسالم
وعندما كان يلتقي هذان األخوان وقلما ، لعكسوكان خصمه الشيوعي وهذا كان ا، كان قتال جمرم

كم كانت . يفرتقا جتد بينهما مظهر لألخوة اإلسالمية اليت قد ال جتد مثيلها عند أخوين شقيقني
اإلسالم استطاع أن جيمع . وكم حببهما اإلسالم إىل ما يشبه شخص واحد، العداوة معمقة بينهما

ومل يستطع اإلسالم أن يبقي على ، عل منهما أخوينبني عدوين تقليديني وجي، بني الشرق والغرب
املسألة ليست طبيعية  :!! ويقولسالم اإلأخوة املسلمني الذين ورثوا اإلسالم كابرا عن كابر يف بالد 

بشكل من األشكال، وهنالك من يغذي اخلالف، هنالك عدو يعلم أن قوة األمة يف وحدهتا، وهو 
ويعمل أن تتحول املسألة إىل تدابر ، يزول، بل أن يزداديعمل حارسار على هذا التمزق أن ال 

 .، والطوابر اليت متارس العمالة بأجر ورمبا بدون أجر كثرية جداوسبل ذلك كثرية جدا، فحرب
ــ بعد هذا ينبغي أن نتساءل: اآلن أفيعقل أن يكون هؤالء اإلخوة املسلمون الذين يتهارجون 

بالسالح ضد حكامهم أو احلكام ضد شعوهبم وهكذا، هل فيما بينهم، إن بالقيل والقال، وإن 
ميكن أن يكون هؤالء بعيدين عن معرفة هذا املناخ الذي عرفناه اآلن؟ حنن ننظر فنجد أن جدلية 
التناقض بني الشعوب وبني احلكام موجودة، طبعار تتفاوت من حيث القوة ومن حيث الضعف، 

الظن فيهم، ومن مث فاحلكام أيضار  ويسيئونكامهم فالشعوب أو قسم كبري منهم يرتبصون سوءار حب
وهنالك من يلهب هذا اخلالف لكي يفعل فعله الذي ُخطط له يف الوثيقتني  الظن فيهم، يسيئون

 .اللتني قرأنامها
لإلجابة عن هذا التساؤل: حنن نبدأ فنسأل املسلمني ]أقول: رمبا يقصد اإلسالميني[، أنتم ــ 

دوهنا من وراء هذا العمل ]اخلروج على احلكام[، وترمومرت ]ميزان[ النتائج تعرفون النتائج اليت حتص
كان اإلسالم قبل اليوم متقدمار، وكان الناس يتحدثون عن الصحوة اإلسالمية  أمامكم، فقد

ويتأملون من ورائها اخلري الكثري، واليوم تنظر فإذا هبذه الصحوة قد تراجعت مث تراجعت من جراء 
أنتم تعلمون هذه املسألة. فلماذا متارسون هذا العمل الذي أودى بكم بل أودى  هذا األمر، إذن

 باإلسالم إىل هذه النتيجة السيئة؟
ونطرح السؤال أيضار على قادة هؤالء الناس، ملاذا تدعون الفرصة إلساءة ظن هؤالء الناس بكم؟ 

بدأ اخلصام معهم، هم بدؤوا قد يقول احلكام: حنن دورنا دور املنفعل وليس دور الفاعل، حنن مل ن
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الظن بنا وهم يكفروننا وهم .. وهم .. وحنن مضطرون يف هذه احلالة أن ندافع عن  يسيئونوهم 
 .أنفسنا

أما جواب اإلسالميني، ننتظر لبيانه ومعرفته وتعميق موقف دين اهلل سبحانه وتعاىل منه يف 
 .الدرس القادم إن شاء اهلل

 2كيك اليت تتبعها الدول الكربى  ي املنطقة ج سياسة التف(        22)الدرس    
أوضحنا من خالل نُقول ووثائق أن الغرب والغرب األمريكي بالذات فّكر كثريار يف خطورة 
اإلسالم وضرورة الوقوف يف وجهه، سواء لصد خطره عن العامل الغريب أو إلضعاف سلطانه يف بالد 

أن خري طريقة للقضاء على خطر  ب التقارير اخلفية إىلاملسلمني، وانتهى احملللون والدارسون وأصحا
اإلسالم إمنا هو تأليب املسلمني بعضهم على بعض، وإثارة التناقضات ضمن جوهر اإلسالم من 

 .خالل واقع املسلمني
واتضح لنا أن الوسيلة األوىل ورمبا هي الوحيدة ، نقلنا يف ذلك نصوص ذات أمهية يف هذا الصدد

وللقضاء على فاعليته يف بالد املسلمني هو حتويل ، د خطر اإلسالم على الغربأمام الغربيني لص
ومن جانب أخر إثارة حكام املسلمني ، متصارعة متناقضة من جانب اإلسالم إىل إسالمات خمتلفة

ويف هذه احلالة ، وإثارة املسلمني بعضهم على بعض، وإثارة املسلمني على حكامهم، على شعوهبم
والطاقة اليت كان ممكن أن تتجه باملسلمني إىل مقاومة الطغيان الغريب ، ما بينهمتتآكل قواهم في

فهذه الطاقة تتنفس وتتبدد عندئذ عن طريق هذا التآكل ، ومقاومة املغتصبني الناهبني للحقوق
هذا ، ويتفجر هذا الضغط بني املسلمني أنفسهم بدل من أن يتجه إىل العدو املشرتك، الذايت

 ر لشيء قد أوضحنه .باختصار تقري
وهذا الذي يتوقع أن يتسرب عن طريق ، إذن فهذا الذي نراه يف بعض جمتمعاتنا اإلسالمية

وضربنا املثل مبا جرى وجيري باجلزائر ، ى إىل جهات أخرى إمنا هو تنفيذ هلذه اخلطة ذاهتاالعدو 
، ضه يف البقاع األخرىوقلنا أن هذا الذي جرى باجلزائر ليس إال منوذجا لفر   )سنوات التسعينات(

ال هذا الكالم ، وحنن حمصنون ضد هذا اهلرج واملرج، عن هذا الوضع ةلن قائل إننا يف جنو و فال يق
إذا ، أي لعوارض داخلية، صحيح فيما لو كان هذا املرج واملرج وهذا الشقاق نابعا من الداخل

وأن هذه اخلطة ترمي إىل ، طةلكن عندما نعلم أهنا تنفيٌذ خل، لكانت بواعث الطمأنينة يف مكاهنا
أكثرها وإىل ، بل إهنا تتجه بالضغط إىل أكثر البالد متسكا باإلسالم، تطبيقها يف سائر بالد اإلسالم
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وأهنا بسبيل أن تنتشر ، إذن ينبغي أن نعلم أن املسألة عبارة عن جرثومة، وعيا يف فهم اإلسالم
 هلذا الذي نقوله . جالذلك حنن جنعل مما جيري يف اجلزائر منوذ، عدواها

وال يزال يقوم يف بعض اجلهات هنا ، ــ هذا اهلرج واملرج الذي قام يف اجلزائر وقام يف أماكن أخرى
هي عبارة عن إفراز أو تنفيذ للخطة املرسومة اليت أصغينا إىل نصوص هلا يف تلك اجمللة )جملة ، وهناك

قلنا أن املنطق يقتضي أن نتجه  (فورين أوفيز ةالشؤون اخلارجية التابعة للوزارة اخلارجية األمريكي
 .بسؤال إىل أطراف الصراع 

كان عليكم أن تكونوا أكثر منا إطالعا باخلطط الغربية ألنكم : ونبدأ باحلكام سائلني إياهم ــ 
فلماذا جتعلون من جهودكم وأعمالكم جنودا خلطط الغرب وتثورون ، تعيشون يف الساحة السياسية

  يف بالدكم وتالحقوهنم؟ على اإلسالميني
، حنن مل نبدأ األمر، يأيت اجلواب وقد جاء فعال حنن ال خيار لنا ألننا منفعلون ولسنا فاعلنيـــ 

ال على أنفسنا فقط بل على النظام الذي حنن أمناء ، فكان علينا أن ندافع، ولكن فوجئنا باهلجوم
 عليه .

ذين يتحركون يف الساحة اإلسالمية ينبغي أن يكونوا املسلمون الــ نتجه بالسؤال إىل اإلسالميني :
، وأن يعلموا طبيعة الطريق اليت يسريون فيها وينبغي أن يعرفوا مواطئ أقدامهم، مثال للوعي الثاقب

أال ، وأنتم تشتغلون بالسياسة واملفروض يف من يشتغل بالسياسة أن يكون واعيا ورشيدا بشؤوهنا
؟ وأنكم هبذا جتندون أنفسكم لتنفيذ خطة مرسومة لضرب تعلمون أنكم تنفذون خطة مدبرة 

   املسلمني بعضهم ببعض ؟ 
وأن نسعى إلنزال احلكام عن كراسيهم ، أننا مضطرون إىل أن نقوم هبذه الثمرة: ــ ويأيت اجلواب

 : لسببني
 .الحنرافاهتم وفسوقهم وعدم تطبيقهم لشرع اهلل سبحانه وتعاىل : أوال
بعد أن وصلنا إىل  ، حقنا الذي وصلنا إليه بالطرق والسبل الدميقراطية صحيحةأهنم حرمونا : ثانيا

 فنحن ظلمنا .، كراسي احلكم بالطرق القانونية حيل بيننا وبني ذلك
ولكنكم يف حترككم هذا هل ، نقول لإلسالميني كما قيل فعال: ـــ النتيجة اليت ينبغي أن نتبينها 

أم تريدون أن تستخدموا اإلسالم للوصول إىل ، لإلسالم يهإل طمحونتستخدمون هذا احلكم الذي ت
ما هو هدفكم احلقيقي ؟ وكان اجلواب ال بل نريد أن جنعل من احلكم والوصول إليه خادم احلكم؟
ظلمتم عندما أخذ منكم احلق ، تعالوا فانظروا إىل النتيجة، نقول هلم إذا كان األمر كذلك. لإلسالم
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رض أنكم على حق يف أنكم ينبغي أن تطيحوا حبكام ال يطبقون شرع الذي وصلتم إليه فعال ولنف
وأوضحنا أن ، وإن كان هذا خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية اليت أوضحنا ها وفرغنا منها، اهلل

. لنا عليه أمام اهلل سلطان أي دليلوال يعزل إال إذا ظهر منه كفر بواح ، احلاكم ال يعزل لفسقه
جند كن تعالوا فانظروا إىل النتيجة من خالل هذا الصراع بني هذين الطرفني ل، لنفرض أن هذا جائز

حيث ، وإن هذا الذي جرى إمنا جرى بنفخ من أفواه غربية. أن اإلسالم هو الذي مزق بني األطراف
حيث أن جمموعات كبرية من املسلمني : واألمور جتري كما يلي. أثارت اإلسالميني على حكامهم

يبث فيما بينهم ثالثة فقط من الذين ميسكون بزمام القيادة  قني ومتحمسنييكونون كلهم صاد
وجدوا دعوة تقول ، يهيجون ويعملون طبقا للخطط املرسومة واآلخرين ال يعلمون شيئا عن النتائج
وجند أن هذا اهلياج ، ينبغي أن نطيح باحلكام الذين ال ينفذون أمر اهلل وشرعه ألهنم فسقه أو كفار

كذلك هنالك من يبث روح . والكل يظن أن العمل يقصد به وجه اهلل،  املسلمنييستشري بني
احلماسة يف صفوف احلكام ليحووا إليهم بأن خصومكم هؤالء اإلسالميني وأن هؤالء الذين يقضون 

يثريون هؤالء على أولئك ، أن تضربوهموأن عليكم إذا أردمت طمأنينة على أرضكم ، مضاجعكم
، إن عملكم هذا وعملهم عبارة عن تنفيذ خلطة وال أدل على ذلك من النتائج .وأولئك على هؤالء
 .والنصوص اليت نقرأها واليت هي موجودة حتت أيدينا ودعك من الوثائق 

 :[!اجلزائر منوذجار ]وكأين بالدكتور يتكلم عن سوريا اليوم 
حة البالد اإلسالمية من عندما هبت رياح الصحوة اإلسالمية مكتس، ــ ولنجعل من اجلزائر املثل 

كانت اجلزائر تسري سريار مضطردار حنو اإلسالم وكأن اإلسالم   ىل غرهبا ومن مشاهلا إىل جنوهباإشرقها 
عبارة عن نور يطرد فلول الظالم، بعد أن خرجت فرنسا من تلك البقاع، ويف كل عام كان اجملتمع 

كام يف أقل املراتب مساملني لإلسالميني يف اإلسالمي يف اجلزائر يقفز قفزات نوعية عجيبة، وكان احل
أنشطتهم وأعماهلم. فكانت الصحوة اإلسالمية تتنفس برئة العالقة احلسنة بني احلكام يف اجلزائر 

 .وبني الشعب اجلزائري
وفعال حيل بينهم وبني الوصول إىل ، ــ وملا بدأ هذا اهلرج واملرج وملا اجته اإلسالميون إىل احلكم

تدّخل اجليش وصد اإلسالميني بعد أن نالوا حقوقهم الدميقراطية من أن يتسلموا   بظلم،احلكم 
كراسي احلكم. بعد هذا ماذا حصل؟ الذي حصل أن اإلسالميني هاجوا و ماجوا وأعلنوا ما مسوه 
اجلهاد املقدس على حّكامهم، فما الذي حصل؟ وهل انتصر اإلسالم من وراء ذلك؟ وإالم آلت 
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تراجع النهج اإلسالمي إىل الوراء بأسرع مما تقدم إىل األمام أضعافار  .مية؟حال الصحوة اإلسال
 .مضاعفة، وهذا هو املقصود لدى الذين رتّبوا هذه اخلطة

أولئك احلكام املسلمني الذين فسحوا اجملال لإلسالميني حيث كان شاديل بن جديد له : أوال
تفجر الفتنة بسنتني :" عندما كنا نقاتل الفرنسيني وقال الدكتور أنه قال له قبل أن ت، قيامه يف الليل

بل كل ما كان يدفعين إىل ذلك ، مل يكن خيطر يف بايل قط أننا يف يوم من األيام سنصل إىل حكم
وعندما هاج هؤالء اإلسالميني وأعلنوا اجلهاد املقدس ال هو الشهادة يف سبيل اهلل سبحانه وتعاىل " 

كانت النتيجة أن أطيح بتلك ،  بل على حكامهم، ا أو هناكعلى عدو جامث يف فلسطني أو هن
أطيح هبا عن طريق اجليش. وبطبيعة احلكومة الراشدة اليت يسرت لإلسالميني الوصول إىل احلكم 

احلال عندما ينهض اإلسالميون وقد أعلنوا احلرب على حّكامهم، ال بد أن يؤتى عندئذ حبكام قد 
فوا يف وجوههم، فجيء حبّكام ال يقيمون لإلسالم وزنار، من توغرت صدورهم على اإلسالم حىت يق

وكلما امتد هبا  أجل أن تكون املقارعة مقارعة فعالة. وبدأت الفتنة يشتعل أوارها منذ ذلك اليوم،
 .األجل ازدادت اشتعاالر وازدادت الفتنة رسوخار 

فيما قال اإلسالميون املهم من هذا كله أن نتبني أن اإلسالم الذي كان هو اهلدف والذي كان 
الذي حصل هو أن اإلسالم هو  أهنم يريدون أن يستخدموا احلكم خلدمة اإلسالم واالنتصار له،

الذي ُمّزق بني األطراف وتراجعت الصحوة اإلسالمية وانطفأ شعاعها، وبعد أن كان القادة 
يقيمون لإلسالم يفسحون اجملال للعمل اإلسالمي كما يشاؤون، جيء بواسطة قوى خفية بأناس ال 

وتراجعت الطاقات االقتصادية إىل الوراء، وتضاعفت املديونية وفسدت  وزنار، بل خيافون منه،
والعدو اجلامث ينتظر هذه  األخالق وزاد انتشار البطالة، واستمرت سلسلة التخّلف أشكاالر وألوانار،
 .يمنة أخريار لهالنتيجة، حىت يكون هو املخّلص، لكن على طريقته يف سبيل أن تكون اهل

وكي نتبني كيف أهنا قد نفذت وآثارها ، ــ أقول هذا الكالم كله كي أقول أن اخلطة املرسومة
 حتققت .

أصحيح يا ترى أن هدف هؤالء اإلخوة : ــ واألمر الذي نقوله تعليقا على هذا الكالم هو
أن احلقوق السياسية  االنتصار لإلسالم ؟ أم اهلدف هو الثأر لنفس ولذات بسبباإلسالميني هو 

 هلم قد أهدرت ؟ علينا أن نتبني اجلواب لتظهر األمور على حقيقتها .
 ؟أهو خروج على احلّكام، أم جتاوز ملبادئ اإلسالم
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إذا ، ولو أن القصد كان استخدام احلكم لإلسالم، لو أن اهلدف كان وجه اهلل سبحانه وتعاىل ــ
وحنن ال شك أننا ، وبني الوصول إىل مبتغانا من احلكم لقال هؤالء اإلخوة لقد ظلمنا وحيل بيننا

إذا فينبغي أن نسلك السبيل الذي حيمي ، نريد أن جنعل من أنفسنا ومن احلكم خداما لدين اهلل
السيما وأهنم . وعندئذ سيعلمون أن هذا النهج الذي سلكوه ال شك أنه ميزق اإلسالم، اإلسالم

يف حني أن هنالك أبواب كثرية ، ب احلكماإلسالم أال وهو با جيدون أن بابا قد أغلق أمامهم خلدمة
منها باب الدعوة إىل اهلل مبحاورة التائهني ، مفتوحة ومشرعة من اليسري أن خيدم اإلسالم عن طريقها

وكان من اليسري على هؤالء ، تبليغ رساالت اهلل تعاىل كما كان يفعل رسول اهلل وأصحابه، الفاسقني
ولكنكم لن تستطيعوا أن تصدونا عن سبيل ، نا سنأخذ حقوقنا منكم يوم القيامةأن يقولوا ظلمتمو 

 عندئذ سيجدون أن اإلسالم يعود إىل االزدهار، منها الدعوة والتبليغ، سنسلك طرقا أخرى، اهلل أبدا
إن مل يكن يف الغد القريب ففيما ، والقوة وتنقدح منها وسائل ستوصل هؤالء اإلخوة إىل احلكم

  .بعد
إذن لو كان اهلدف هو وجه اهلل عز وجل، ال الثأر للنفس لدخلوا األبواب األخرى بعد أن ـ ـ

أغلق باب احلكم. ملاذا وقد وجدُت أن باب احلكم قد أغلق أمامي أعرض عن خدمة اإلسالم كله 
أن  وال أريد أن أعّرف باإلسالم وال أريد أن أفعل كما فعل رسول اهلل، فإما أن أصل إىل احلكم وإما

هذا األمر ينبغي . إذن أنت تثأر لنفسك ولست تثأر ملوالك وخالقك .أقاتل الذين منعوين من ذلك
 .من رأى العربة يف غريه فليعترب أن يكون واضحار لنا، ألن
فمن حق مالك ، الرائع دامهت الدار لصوصإنسان له دار مليئة باألثاث : مثال لتوضيح الفكرة
ن تصوروا لو أن صاحب الدار دافع عن نفسه برمي قطع األثاث على لك، الدار أن يدافع عن داره

وهذه هي . وبعد قليل وجد أن كل أثاث داره قد حتطم، هؤالء اللصوص زاعما أنه بذلك يقاتلهم
 سعيدا هبذا الذي يراه .آمنا مطمئنا النتيجة متاما والغرب ينظر 

 :ف أو األصوليةاملوقف احلقيقي للدوائر االستعمارية مما يسمونه بالتطر 
يعلنون عن لكننا ما زلنا نقرأ يف الصحف كالما ملسئولني غربيني : قال الدكتور أنه قيل لهــ 

فكيف ل يعلنون عن حذرهم من هذا التطرف،با التطرف اإلسالمي وعن هذا العنف،ذختوفهم من ه
 تقول أهنم خيططون لتطرف ؟؟ هنالك كثري من اإلخوة قالوا هذا الكالم .

اجلواب إنين آسى وآسف ألن يكون حظ املسلمني من الوعي اإلسالمي والسياسي ما  ــ قبل
ا املسلم ينبغي أن يكون عمله اإلسالمي صافيا لكن ينبغي أيضا ، يقارب الصفر شيء مؤمل جدا جدر



 

 

 مشاركة فاطمة حكيمة ملخص دروس الجهاد لـ اإلمام الشهيد البوطي

 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                 96

 

؟ وإىل أي اجتاه يسري املسلمون ؟ وينبغي أن يعلم ما الذي يراد منه ، أن يكون بصريا بأمور السياسة
 غي أن يكون على بينة من هذا كله .ينب

وخيطط إليقاع ، ـــ من هو هذا الرجل العاقل الذي يتصور أن الغرب الذي خيطط هلذا العنف
ويعلن أنه هو الذي وينبغي أن يعلن الغرب بسعادته هبذا التخطيط ، املسلمني بعضهم مع بعض

عندما يعلن . نف الذي جيري هنا وهناكوهلذا ينبغي أن يصفق هلذا اهلرج واملرج وهلذا الع، خيطط هلذا
. الغرب بذلك معىن ذلك أنه قد خنق خطته وقضى عليها بالفشل .هل الغرب غيب إىل هذه الدرجة

البد أن . مث يغطيها بنقيض ذلكجملس األمن القومي األمريكي، فالغرب يضع هذه اخلطة يف أقبية 
يف جيعل الغرب يف هلع، لكي يعلن عن ختوفه من هذا العنف وأن هذا شيء خطري وأمر خم

يف حني أن اخلطة يتحمس األغبياء ويظنوا أهنم فعال قد أمسكوا بسالح فعال وأن الغرب خيشاهم 
 .اخلفية هي اليت تدفع إىل ذلك 

 كيف يرتسخ اإلسالم يف العقول؟
عن  ــ هل اإلسالم الذي أمرنا اهلل عز وجل باالنتصار له يرتسخ يف العقول عن طريق اإلقناع أم

 طريق وجود مسلمني على كراسي احلكم ؟ 
وكثريون  .قد يقول قائل، بل إن أقرب طريق لفرض اإلسالم هو الوصول إىل كراسّي احلكم

نعم، حبسب الظاهر النظرية صحيحة، فعندما أصل إىل احلكم وأجد أن القرار .مفتونون هبذه النظرية
لى عقب عن طريق قرارات وعن طريق أصبح بيدي، فخالل ثالثة أشهر أقلب اجملتمع رأسار ع

مراسيم وقوانني وما إىل ذلك وإذا باجملتمع حتّول من شارد عن اإلسالم إىل ملتزم باإلسالم. ظاهر 
 األمر كذلك .

نظما كاالشرتاكية لإلجابة نقول ما الفرق بني األنظمة الوضعية واألحزاب اليت خترتع من عندها 
اليت تبدع من عندها رق أن تلك التنظيمات الوضعية واألحزاب واللربالية وو..وبني اإلسالم ؟ الف

هلذا كلها تسمى ، وال يعنيها قناعات الناس، نظما إمنا تفرضها فرضا على اجملتمع عن طريق القوة
يعين هؤالء االشرتاكيون أو الشيوعيون أو أو ... كلهم عندما حياولون أن يفرضوا ، أحزاب ثورية

حيث ، ال يفعلون كما فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، كممذاهبهم وأنظمتهم على احل
وعن ، وما إىل ذلك شيئا فشيئاينتشرون بني الناس ويقنعوهنم أن هذا النظام هو البديل عن اإلسالم 

اقتنع ، ال وإمنا طريقهم أن يصلوا إىل احلكم مث يفرضوا أنظمتهم، طريق القناعة ينتشر هذا النظام
وهو خطاب من اهلل ، اإلسالم هل هذا هو سبيله ؟؟ اإلسالم دين وعقيدة. قتنعواالناس هبا أم مل ي
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قبل أن يكون حكما راسخا يف ، واإلسالم جاء هديا للعقول وهديا للقلوب، لعقل العبد وقلبه
ولذلك فإن رسول ، بل هو حكم يف النتيجة وهو إقناع للعقول وهدي للقلوب يف التأسيس، اجملتمع

متاما كما نقرأ يف كتاب اهلل ، ليه وسلم عندما بعث كان ديدنه ودأبه حماورة اآلخريناهلل صلى اهلل ع
، وبيان بأنه واحد، موجود وبيان بأنهتعريفهم بالصانع ، تعريفهم باإلنسان والكون واحلياة، عز وجل

أن و ، وأنه البد أن يوقف عباده بني يديه يف احلياة الثانية، وأنه سبحانه وتعاىل رقيب ومهيمن
ولو أن ، وأنه إذا أخذ أخَذ أخذ عزيز مقتدر، وأن حياسب املسيء عقابا، حياسب احملسن إحسانا

السارق تقطع : فقال ألهل مكة، الرسول صلى اهلل عليه وسلم رأسا خاطب الناس بشرائع اإلسالم
بذلك هل كانوا ، ونفذ العرب هذه األحكاموشارب اخلمر جيلد،، والقاذف جيلد والزاين يرجم، يده

فاإلسالم عبودية أيها ، ويهيمن على القلب، ألن اإلسالم إمنا يهيمن على العقل، أبدا مسلمني ؟
 اإلخوة .

أبدا وإمنا يفرض قناعة بواسطة ، كراسي احلكمــ إذن اإلسالم ال ميكن أن يفرض بالقوة عن طريق  
البد أن قوة ، اجملتمع بالقوة كل شيء يفرض يفوالحظوا القاعدة العقلية التالية :"  . التبليغ واحلوار

فاإلسالم عندما يفرض بالقوة، تأيت قوة أخرى فتزيله. أما اإلسالم . مناقضة تزيله " ال شك يف هذا
الذي يرّسخ عن طريق القناعة وعن طريق الطمأنينة النفسية يف الفؤاد ويف النفوس هيهات هيهات أن 

ممكن، وأين هي القناعة األخرى اليت ميكن أن تستطيع القوة أن متتلخ هذه القناعة. قناعة أخرى 
 تطرد قناعة اإلنسان املؤمن عندما هتيمن حقائق اإلميان على كيانه وقلبه؟

هذا الكالم واضح وجلي، وألنه واضح فإن الرسول عليه الصالة والسالم رفض احلكم عندما 
ة وقد كان رد رسول اهلل عليه ُدعي إليه كبديل عن الدعوة إىل اهلل عز وجل. والقصة معروفة يف السري 

الصالة والسالم: "ما جئت مبا جئتكم به أبغي مالكم وال امللك عليكم وال السؤدد فيكم، ولكن 
اهلل أوحى إيّل بكتاب فبلغتكموه فإن تؤمنوا به فذلك حظي منكم وذلك حظكم مين، وإن ترفضوا 

 .أصرب حلكم اهلل حىت يقضي اهلل بيين وبينكم
أليس هكذا  ؟ولو وصل إليه لفرض اإلسالم من علوٍ  رفض رسول اهلل احلكم،السؤال: ملاذا "

يقول هؤالء اإلخوة؟ اجلواب: لو أنه فعل الستطاع رمبا أن يلزمهم هبذا، لكن هل هذا هو اإلسالم 
أدع إىل سبيل ربك باحلكمة الذي ابتعث اهلل به رسوله؟ هل هذا هو تطبيق قول اهلل عز وجل: "

اإلسالم إمنا يرّسخ يف العقول يقينار ويف األفئدة  ."؟ أبدار وجادهلم باليت هي أحسنواملوعظة احلسنة 
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وجدانار، فإذا هيمن اإلسالم على العقل اقتناعار وعلى القلب عاطفة ووجدانار، وانتشر، بطبيعة احلال 
 .سيصل إىل احلكم

ندما أدعو إىل اهلل وأنت ــ احلكام ليسوا فئات بعيدة عن الناس، هم مل ينزلوا من املريخ، فأنا ع
تدعو إىل اهلل، هذه الدعوة توّجه إىل اجلميع وال بد أن يصغي إليها اجلميع، وكما تسري أشعة هذه 

وتسري إىل قلوب  فإهنا تسري إىل قلوب املوظفني أيضار،، الدعوة إىل قلوب العامل من الناس
تنتشر كّليار. هذا األمر ينبغي أن املسؤولني، وتسري إىل فؤاد القمة أيضار، وهكذا فإن اهلداية 

ومع األسف أعداؤنا يعرفونه ولذلك يسّدون هذا الطريق أمام الدعاة إىل اهلل عز وجل  نعلمه
هتتاج عوامل العدوان من ، وعندئذ يقع األمر الذي ترون .ويسّخروهنم ليتجهوا هذه الوجهة األخرى

ن من املسلمني على حكامهم ويدور اهلرج وهتتاج عوامل العدوا، القادة على املسلمني يف بالدهم
. ،وتتنفس لواعج اهلجوم على األعداء يف الداخلواملرج يف دائرة داخلية عن طريق التآكل الذايت

ا أيها اإلخوة بل وجند ، وحنن االن جند العدو اجلامث على أرضنا وجند ما يصنع، خطة فضيعة جدا جدر
باألمس أطلق سراح ممن كانوا مسجونني ، ررا منهاإلرهاب الذي ال ميكن أن تتصوروا إرهابا ش

والذي أحرق وجهه ؟ صورة ، فهل رأيتم حاهلم ؟ هل رأيتم الذي برتت يده وأعميت عيناه، بإسرائيل
ولكن ، وحنن الذين نتهم به، من العذاب الواصب الذي تقشعر له القلوب ؟ هذا اإلرهاب موجود

، ىل هناكإلواعج اجلهاد كان ينبغي أن تتجه . تلك املناطقأصابع االهتام من الغرب أبدا ال تتجه إىل 
وجعلت القوة اإلسالمية يرتبص ، لكن اخلطة الغربية ماذا صنعت ؟ فجرت هذه اللواعج يف الداخل

ينبغي أن نعلم هذه . وهكذا تنفست هذه القوة يف داخل اجملتمعات اإلسالمية، بعضها ببعض
  . احلقيقة معرفة جيدة أيها اإلخوة

عندما أعرض عن كراسي احلكم، أي عندما ال أطمع بكرسي احلاكم، ولكين أطمع بعقله ـ ـ
إما أن أجد الطريق أمامي مفتوحار ويف الغالب  وفؤاده وأدعو إىل اهلل على بصرية، فأنا أحد أمرين،

 سأجده مفتوحار، ألن احلاكم عندما يعلم أنين ال أطمع بكرسيه سيقول يل قل ما تشاء، عندئذ أسري
وإما أن أجد بعض  .وأنّفذ رساالت اهلل وأقوم بواجيب كداع بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

القادة صدوين عن هذا الطريق، هنا حتلو الشهادة، هنا أقول سأدعو إىل اهلل حىت لو أسكّتين، فأنا ال 
باد اهلل سبحانه حاجة يل حبكم وال أطمع بسياسة، ولكين أريد أن أدخل أشّعة اهلداية إىل قلوب ع

وتعاىل. نعم هنا حتلو الشهادة، اصمد واصرب وقل وادع إىل اهلل عز وجل وعندئذ ستجد أن اهلل 
حلسن احلظ ولسوء ، معك، وأن اهلل سينصرك. والذين يتبصرون هبذا النهج اليوم املسلمون األجانب
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عن اهلل واالنغماس يف  حلسن احلظ أن اهلل قيظ أناسا كانوا باألمس مثال الشرود، احلظ من جانب
لعلكم مسعتم أو . ان هذا كان ينبغي أن يكون عملنا حننلكن لسوء احلظ ، امللهيات واملنسيات

رأيتم املقابلة اليت جرت بني "لويس فرقان" رئيس املنظمات اإلسالمية يف أمريكا وهو أمريكي وكيف 
قيل . رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمينهض بواجب الدعوة إىل اهلل عز وجل بطريقة اليت علمنا إياها 

. له أثناء احلوار :" وماذا عن اإلسالميني الذين هم يف أمريكا من املهاجرين إىل هناك ؟" أي العرب
ولكنهم ، واختصاصات علمية متنوعة، قال :" هؤالء اإلخوة على مستوى عال من الثقافة والعلم

مون بوظائفهم وأعماهلم واحلصول على مزيد من وهم مهت، مجيعا مهتمون بتحسني أحواهلم املعيشية
هلم أعمال تقليدية خاصة جدا جدا وحمدودة ، وليس هنالك حس إسالمي يدفعهم إىل هذا، الدخل

وال تراه إال يف النوادي ، ميارسوهنا إلرضاء النفس " هذا شيء مؤمل رجل باألمس كان مثال الفجور
ل يذكرك بسيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف واآلن مثا، وهو منغمس يف املوبقات، الليلية

 . الدعوة اإلسالمية،وإذا سئل عن املسلمني الذين ورثوا اإلسالم كابرا عن كابر يقول عنهم ما قاله
وسيبلغ ، واإلسالم دائما منتصر، ومع ذلك هذا يفتح لنا باب أمل كبري أكثر مما يزجنا يف خيبة أمل

وأسأل اهلل إلخواننا رشدا وعودا محيدا إىل . كما قال رسول اهلل،  نهارهذا األمر ما بلغ الليل وال
 املنهج األسلم واألصح خلدمة دين اهلل عز وجل .

  إجابات عن تساؤالت  ( 23)الدرس 

حاكم يناصر املسلمني وهو غري مسلم وحاكم أخر ال يناصر املسلمني ويقف يف وجه ــ1س
 .م وهو مسلم دعوهت
واجلواب من خالل احلكم الشرعي ، ــ هذا سؤال ومهي خيايل ال يتحقق يف أرض الواقع 1ج

عندما يثبت موجب من موجبات الردة يف حق زيد من الناس حاكما كان أو غري حاكم ، الذي بيناه
 سواء كان يسامل املسلمني أو ال يساملهم .، ونتحرر من بيعته، نتربأ منه
يقول يف الدرس السابق حتدثت يف صفحة كدا من كتابك اجلهاد أن رسول اهلل ــ سائل  2س

ألن قريش تريد ، وهذا استشهاد يف غري حمله، أعرض عن احلكم عندما دعي إليه من أهل مكة
ال أن يكون احلكم سبيال لنشر ، بذلك أن يرتك الدعوة إىل اهلل ويكون كرسي احلكم مثنا لذلك

 .اإلسالم 
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لكن لو كان احلكم كان سبيال إىل اإلسالم ، د قريش معروف يف مبايعته للحكمـ طبعا قص 2ج
؟ اإلسالم ليس لكن ملاذا مل يقبل رسول اهلل ذلك بناء على قصده . لقبل منهم ذلك وكل على نيته

وخضوع قريش لدين اهلل عن طريق . شرعة تلتصق باجملتمع وإمنا هو دين يتم إدخاله يف العقول قناعة
 . ال يسمى إسالمااإللزام 
 ـ هل اإلسالم حكم يستقر على عرش أم قناعة تسري إىل القلب ؟  3س
الدولة   عنطبعا هو قناعة تسري يف القلب والكل يعلم أنين بذلك ال أريد فصل الدين  ــ 3ج 

، كتور إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رسخ اإلسالم على عرش القلوبد قال ال. كما قال السائل
بالعكس كان ،فهل معىن ذلك أنه جعل اإلسالم دين بدون دولة . سخ نفسه على عرش احلكمومل ير 

وكل كلمات ، والصرب واملصابرةرسخ اإلسالم بالدعوة واجلهاد بالكلمة . هذا هو السبيل إىل ذلك
 فعل ذلك حىت، اجلهاد اليت جاءت يف السور املكية تعين الدعوة والتبليغ والصرب على إيذاء املشركني

أمثر ذلك ، قناعة يف العقول وهيمنت حبا ووجدانا وتعظيما يف النفوسإذا انتشرت حقائق اإلسالم 
لكن لو مل يفعل . ومن متا كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أول رئيس دولة إسالمية ، احلكم

 سبحانه عاما يدعو اهلل بالكلمة واإليضاح ويستعني مبصابيح  كتاب اهلل 13ذلك رسول اهلل خالل 
 هل كان سعيه يثمر احلكم ؟ إذا الدولة اإلسالمية مثرة لدين وليس العكس .، وتعاىل

وان املسلمني ، ــ ويقول السائل وهل نسيت أن املشكلة يف اجلزائر هي من افتعال األنظمة هناك
ألفكار جيب بلورة ا. االهتام إن كانوا على صرب وحلم أو كانوا يف طيش وظلميف املصيدة يف دائرة 

 أكثر .
الذين استأهلوا أن ، األنظمة يف اجلزائر ظلمت، ال أحد قال أن األنظمة مل تظلم: اجلواب

، يستلموا احلكم بالطرق الدميقراطية حجبوا عن حقهم وقلنا ذلك وذكرته يف كتايب اجلهاد مفصال
إن منهم ؟؟ هل الدواء والعالج أن نطيش أكثر ، لكن إذا طاش احلكام وظلموا وجنحوا عن احلق

هل دواء ذلك أن منارس ، خالفوا دين اهلل وظلموا املسلمني وصلوا إىل احلكم عن طريق االنتخاب
واملفروض إذا حيل بينهم وبني احلكم عليهم . خطئا خبطأ ؟ والواقع أهنم مارسوا أخطاء مقابل خطأ

هؤالء يف سبيل  لكن. وال نضحي باإلسالم يف سبيل احلكم، أن يضحوا باحلكم يف سبيل اإلسالم
ورفعوا كلمة اجلهاد املقدس ، أن يشفوا غليلهم نسوا اإلسالم الذي هم جنود له وجماهدون يف سبيله

وفعلوا هذا وكانت النتيجة أهنم مل . الذي هو انتصار ألنفسهم والسبيل إلشفاء غلة قلوهبم 
. ا اإلسالم شر ممزقويف الوقت نفسه مزقو ، هم من هؤالء الذين ظلموهميستطيعوا أن يشفوا غليل
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الذين يرتبصون باإلسالم كثر وهم ينتظرون الغطاء الذي ميتد باسم  األعداءوعندما فعلوا هذا فإن 
والذي آل إليه األمر أن وجود ، لقد مددت هلم الغطاء بعملي، العمل اإلسالمي حىت يدخلوا حتته

ؤالء اآلخرون الذين دخلوا يف والذي كرب بعد ذلك ه، دأ كبريا مث ضؤل وضؤلهؤالء الذين ظلموا ب
 الظالم .

وقال الدكتور إن هذا البلد أي سوريا ، ــ إن دراستنا ملوضوع اجلهاد هو الذي يسد الثغرات السيئة
وقال املنطقة ، مطموع فيها وقال كم من تقارير قرأت خفية ال تقع يف أيدي كثري من املسئولني

وأن يهيئ لعل حركة ، اول يف الظالم أن جيمع فئاتومن متا هنالك من حي، مطموع فيها الستقرارها
والذي يسد هذه الثغرات هو هذا الوعي الذي منارسه ، ولعل فتنة ميكن أن تستشري هناك، أن تقع

كان من أهم األسئلة اليت ،  من سفارة غربية كبريةوقال الدكتور أنه التقى مع دبلوماسي . وهلل احلمد
ويتجلى هذا يف ، م األصويل بدأ ينتشر انتشارا كبريا يف سورياأال تالحظ أن اإلسال: طرحها عليه

ملاذا ال تقع صدامات كما يقع يف مصر : قال. نعم لعل ذلك فعال: مساجده ومعاهده ...؟ قلت له
ويتأمل ملاذا ينتشر اإلسالم مع االستقرار. وسؤاله  ، واجلزائر ؟ الرجل يسيل لعابه على هذا األمر

واإلسالم هنا ليس عاطفيا عاريا عن ، ألن هنا الوعي اإلسالمي عاليا: قلت له. كشف عن خبيئته
واملسلمون هنا يعرفون كيف يتحركون وكيف ، ولكن العاطفة هنا ملجمة بلجام العلم، ضوابط العلم

والبقاع اليت تتحدث عنها حترك فيها ، طبق القواعد اإلسالمية املعروفةينشطون للعمل اإلسالمي 
 صمت الرجل .. اب علمااإلسالم عاطفة وغ

، يقول السائل أن رجال استضيف بتلفزيون السوري قادما من القاهرة: سؤال خارج عن املوضوع
دخل األزهر من أجل أن يتصيد معارف اإلسالم ليجعل منها سالحا ضد ، وهو معروف اهلوية

وهو ، جنبية معروفةوصلته بالسفارات األ، وخترج منه ومارس عمالة معلنة للجهات األجنبية، اإلسالم
ليتحدث يف هذا الرجل يف إحدى األقسام من كليات اجلامعة استضافته . حيارب اإلسالم من داخله

موضوع "جتديد الفكر اإلسالمي" مث شاء اهلل أيضا أن يستضاف يف التلفزيون السوري وأن يتكلم 
 يطلب السائل أن أعلق على كالمه الذي قاله .. فيما يروق له

ل الدكتور أنا ما مسعت كالمه لكن أبلغت حديثه عن اإلسالم يف حماضرة ألقاها يف قا: اجلواب
ألن اإلسالم الذي طبق قبل ، وهذا الرجل يدعوا إىل أن نطور اإلسالم، تلك الكلية اليت دعي إليها

إنسان احلضارة  ألنو ، ذلك ألن العلم اختلف، يعد صاحلا إىل أن يطبق اليوم أربعة عشرة قرنا مل
ىل أن تعتد املرأة املطلقة ثالثة إفلم يعد هنالك حاجة ، ربية اليوم غري إنسان اجلزيرة العربية باألمسالغ
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إذا ينبغي أن ، اآلن أصبح حتليل بسيط خالل ساعات يبني ما إذا كانت املرأة حامل أم ال، أشهر
ميكن أن تعيد اليد  قطع يد السارق ال داعي إليه ألن الوسائل الطبية ما أسرع ما، ينسخ هذا احلكم

وهذا ، كذلك املرأة تضرب كانت يف ميزان الشريعة اإلسالمية وهذا أمر يستهان به. إىل صاحبها
شيء اليوم تشمئز منه النفوس والعقول ينبغي أن نغري منه ... واخلالصة أن الرجل يريد أن يقول إن 

 .علينا أن خنرتع إسالما جديدا يف مكان اإلسالم القدمي 
عندما جتد نفسك أمام مستنقع تفور فوق مائه : وهو مثال ذكرتهركم بشيء كررته مرارا ــ  أذك

ما السبيل الذي جيعلك تتخلص من أذى هذه احلشرات ؟ ، حشرات واهلوام والبعوض وما إىل ذلك
؟ وافرض أنك استطعت أن تصطاد كل هل السبيل أن تأيت بسالح فتلتقط بعوضة إثر أخرى 

وهو مازال موجود فإنه سيعطي بعد فرتة أضعاف ما قد ، فوق هذا املستنقع البعوض الذي يتعاىل
 . إذا ما احلل ؟ احلل أن جتفف املستنقع، قتلت

وأرد على جزئيات ، لو أردت أن أتابع عميال مثل هذا العميل ، وأعين هبذا املثال ضرورة الوعي
هذه الشبهات كما يلتقط اإلنسان  فال سوف أضيع العمر كله وأنا ألتقط، هذا الكالم جزئية جْزئية

ومصادر العمالة األجنبية ، ومع ذلك العمالء ال ينتهون، البعوض الذي يفور فوق هذا املستنقع
حيث عندما تتمتعون بالوعي اإلسالمي فإنكم ، إذا السبيل هو الوعي. موجودة واألموال تدفع

وال ميكن إطالقا هلذا الغبار الذي  ها وبعددتتساموا فوق كل هذا الذي ترون اليوم وغتستطيعون أن 
 يستثار أن يتعاىل إىل عقولكم بشكل من األشكال .

ــ أيضا كنت قلت لكم وأقوهلا مرة أخرى مند ثالثني عاما تطورت الطريقة اليت كانوا يكيدون هبا 
يعين ، حيث كان الذين حيرتفون الغزو الفكري ضد اإلسالم كانوا حياربونه من اخلارج، لإلسالم

وأول من لفت النظر إىل ، يلحدون ويتهمون اإلسالم بالتخلف والرجعية ... وتغري األسلوب اآلن
ضرورة اإلقالع عن هذه الطريقة يف حماربة اإلسالم هو الزعيم الشيوعي املعروف " دولييت"فهو الذي  

أن يزداد  كتب تقريرا وبني أن حماربة اإلسالم من اخلارج مقضي عليه بالفشل ولسوف تكون النتيجة
ولكن إذا شئتم فادخلوا يف داخل اإلسالم وحاولوا أن تتالعبوا ، املسلمون صالبة ومتسكا باإلسالم

االجتهاد ، بهويقول يف داخل اإلسالم هنالك ساحات واسعة لتالعب ، باسم اإلسالمبه من داخله 
بدا هذا ، اربة اإلسالموالتأويل موجود ميكنكم بامسه حم، موجود وتستطيعون بامسه أن هتدموا اإلسالم

املأجورون املرتزقة للكيد لإلسالم النهج يرتسخ وينتشر واآلن هو النهج األمثل الذي ميارسه العمالء 
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وهذا التطرف الذي حدث هو جزء من هذا ، وللوقوف يف وجه الصحوة اإلسالمية اليت ال تنكر أبدا
 املشروع .

، شيء وهو يتحدث عن جتديد الفكر اإلسالمي ــ وهذا اإلنسان وما يقوله ليس من اإلسالم يف
فانظروا إىل سلوكه ، فأمامكم ترمومرت واحد، صحيح هو مسلم ويغار على اإلسالم ويريد أن جيدده

هل هو مبتعد عن احملرمات والفسوق والعصيان يف سره قبل جهره ؟؟ عندها ، ساعة 24خالل 
لكن عندما تنظرون ، طئ عن حسن نيةيعين خي، ميكن أن حنسن الظن به ونقول هذا جاهل يتكلم

ويف جمالسه ، ىل واقعه ستجدون أنه ال يتجه إىل القبلة وال يصوم وال يبتعد عن شيء من احملرماتإ
عندها من ممكن أن يصدق هذا . وهذا واحد من هؤالء معروف، اخلاصة يرتكب أشنع املنكرات

سالمي إلوأنتم تتمتعون بالوعي ا عند مساعكم ألمثال هؤالء. ؟ اإلنسان ويقول عنه شيخ جمدد
 فليسوف يبزغ وعيكم على هذا الكالم .

، ــ فصل احلديث عن بعض األحكام اليت استخف هبا الرجل منها عدة املرأة واليت هي عبادة
ورجم الزاين ، وهو عقاب لتخويف وحتذير، وقطع يد السارق الذي يتم بعد توفر ثالثة عشرة شرطا

، بعد استهانة هذا املرتكب بسمعة وكرامة اجملتمع الَّ إة شهود ولن يتوفر هؤالء منا يتم بعد توفر أربعإ
فالعقاب املسلط له على النهج الذي اختاره ومزق السرت حىت ، عندها تتحول الفاحشة إىل جرثومة

، وهي يف اآلية اليت تتحدث عن النشوز، وعن ضرب الرجل املرأة . جعل أربعة أشخاص يرونه
يناه عن اجملتمعات الغربية اليت تتعرض فيها املرأة لضرب مربح لدرجة كسر العظام أو والرجل عميت ع

ونقول لكم أنه ال ميكن إلنسان مهما بلغ به الظلم أن يضرب . القتل حىت وجدت مالجئ هلن
 زوجته إال إن كان شاردا عن اإلسالم  .

وجيند ، نظر اجملتمعات الغربية وهو اخلطر األكرب يف، ــ عليكم أن تعلموا أن إسالمكم مطموع به
وجعلوا أنفسهم علماء ، له أناس من الداخل لو استدعى األمر أن يطلقوا اللحى وقصروا اجلالبيب

 . لإلسالم
ــ هؤالء الذين يفعلون هذه األفاعيل يندسون يف وسط مئات من الصاحلني الصادقني ويتسللون 

واحلديث عن اإلسالم وواجب  وهنم باحلماس إىل مركز القيادة يف هذا اجلو اإلسالمي،مث يسثرت 
فاألتباع املساكني مغفلون يصدقوهنم فينقدون مجيعا،لغياب الوعي اإلسالمي ، اجلهاد وما إىل ذلك

 . مع وجود عاطفة إسالمية قوية
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 1ج  -هتيئة املناخ الصاحل للجهاد أوىل مراحل اجلهاد (               24)الدرس    
 .يت متت دراستها حىت اآلنتذكرة باألحباث ال 

إن الوعي اإلسالمي يف هذا العصر هو السالح األول الذي ينبغي أن يتحصن فيه : تذكري
وضد اخلطط اليت حتاك القتناص إسالمهم والقتناص حقوقهم أيضا  ، املسلمون ضد ما يراد هبم

فالوعي ، ب هدراميكن أن يذهبدون هذا الوعي اإلسالمي فكل ما ميكن أن يقوله اإلنسان ، كاملة
ويكشف بالعني والبصرية أن الغرب احلاقد ، هو الذي يبصر باخلطط ملا جيري اليوم يف بالد املسلمني

حاول فيما مضى بشىت الوسائل ، والذي ترجتف فرائسه من كلمة اجلهاد يف سبيل اهلل، على دين اهلل
فلم ينجح ، د إليه حاجة اليوموأن يقنعهم بأن اجلهاد مل تع، أن يلغي اجلهاد من أفكار املسلمني

وإزالته ماذا صنع فكر وقدر مث فكر وقدر اهتدى إىل أن خري طريقة إللغاء اجلهاد ، الغرب يف هذا
وتشمئز ، من أفكار املسلمني تشويه حقيقته يف أذهاهنم وتزيف اجلهاد وربطه مبا تقشعر له النفوس

وعندئذ ، اجلهاد إذا كان هذا هو معناه عندئذ سيشمئز الناس واملسلمون من هذا، منه اإلنسانية
وعندما نتمتع بالوعي اإلسالمي ستدركون هذه . ميكن أن يندثر اجلهاد ويدفن وينتهي إىل غري رجعة

 .ألهنا موجودة ومكتوبة ، احلقيقة
باألمس البعيد والقريب حاولوا بالوسائل املختلفة إقناع املسلمني بأن اجلهاد مل تعد إليه حاجة  

واملسلم الذي يتمتع ، هذا وجد وجاء من يناقش، لناسجود هيئة األمم اليت ترعى حقوق ايف ظل و 
. بشيء من الفقه اإلسالمي يعلم أن هذا باطل وكالم منحط ال ميكن أن يتماسك به أي برهان

وهاهي األمم املتحدة موجودة وجملس األمن موجود واحلقوق مسلوبة أكثر من أن تسلب يف أي 
 سالحا أمر اهلل بامتشاقه إىل أن تقوم الساعة : نغمد، عهد مضى

 ويف أميت إىل قيام الساعة" . " اجلهاد ماض يفَّ 
ــ ذكر الشيخ عن صديق له كان يؤلف رسالته لنيل الدكتوراه يف موضوع اجلهاد فالقيه مستشرق 

ما ستنتهي وإىل : أجنيب  امسه "أندرسون" وعرف األخري أن الصديق يؤلف كتابا يف اجلهاد.فقال له
 يف حديثك عن اجلهاد ؟ 

أنا أنصحك أن تنتهي إىل : أنا أحبث ال أدري عن النتيجة اليت سأنتهي إليها. فقال له: فقال له
كان اجلهاد مربورا وله حاجته قبل أن ،  أن اجلهاد يف هذا العصر ال حاجة إليه: النتيجة التالية وهي

وأنا أعدك إن ، ليست هنالك حاجة لهما اآلن أ، توجد املؤسسات العاملية لرعاية حقوق الناس
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ولسوف ، انتهيت يف كتابك هذا إىل هذا القرار أن كتابك سيعتمد يف أكثر اجلامعات األوروبية
بل كتب ، لكن اهلل سلم وأنقد صديقنا من هذه األحبولة. هذا إغراء كبري. تدعى أستاذا زائرا إليها

 هذا يف مقدمة أطروحته أيضا .
أن اجلهاد يف سبيل اهلل هو تالحظون انتشر بني الناس ويف العامل العريب واإلسالمي  ـ اآلن وكما

أي أن يهتاج املسلمون ضد إخواهنم املسلمني ، هذا الذي جيري يف بعض البالد العربية واإلسالمية 
وعامة الناس أخذوا ، طبعا البد من مقدمة بني يدي ذلك وهي التكفري وهو دهليز إىل هذا األمر

نظرون أن هذا هو اجلهاد واحلكام أيضا الذين نريد أن نقرهبم إىل اإلسالم ونطلعهم حبقائق ي
أخذوا يشمئزون أهذا هو اجلهاد يف سبيل اهلل ؟؟؟ والغرب يستعمل الوسائل النفسية من ، اإلسالم

 أجل إجهاض احلقائق ومن أجل التغري والتالعب بأذهان الناس  .
ذه الوسيلة اجلديدة أم ال ؟ وحنن نقول لن ينجح الغرب حىت يف ــ والغرب يراهن هل سينجح هب

الشريعة اإلسالمية ستظل تعلن عن نفسها فوق أرفع القمم ولسوف تتألق . وسيلته اجلديدة هذه
واملأمول بكرم اهلل وفضله أن ميتع املسلمني بالوعي الثاقب وعندئذ ، املسلمنيحقائقها يف أدهان 

أما اجلهاد . بل هذا ما يصنعه الغرب يف بالدهم ويسوقونه إىل بالدنا، ذايعلمون أن اجلهاد ليس هس
، احلقيقي فلسوف يبقى مكلوء بعناية اهلل وبوعي املسلمني املخلصني الصادقني مع اهلل عز وجل

ذاك ، ولسوف نعلم أن اجلهاد هو ذاك الذي يتجه إىل العدو الرابض على بالدنا املستلب حلقوقنا
 أمد استالبه حلقوقنا يف دار من دور اإلسالم .العدو الذي طال 

ونعطي ظهرنا ، ــ والغرب جيعلنا نعرض عن الثغرة الواضحة املعروفة واحلقيقية للجهاد يف سبيل اهلل
هلذه الثغرة ونتجه جبهاد أخر نزعم أنه هو اجلهاد لننحط باألسلحة والسيوف وغريها يف أعناق 

 .بعضنا بعضا 
ونقول له لكن حتت أي غطاء يفعلون ، لذين يفعلون هذا ليسوا مسلمنيرمبا قال قائل أن ا ــ

ومن الذي رفع لواء اجلهاد املقدس يف سبيل اهلل ؟ إهنم ، ذلك ؟ ومن الذي مد هلم هذا الغطاء
وكانوا يف ، املسلمون ،والذين يصنعون هذا هم أجنب من أن ميدوا أيديهم بأي أذى إىل املسلمني

مسي ومد هذا الغطاء األسود الذي ، وجاءت الفرصة هبذا الشكل ،جحورهم ينتظرون الفرص
 .باجلهاد فتسربت كل هذه الفئات حتته 

وقلت أن الذي يتاجر بالبضاعة البيضاء الناصعة ال ميكن أن يدس أحد ضمن بضاعته بضاعة  ــ 
ور أن واإلنسان الذي يتص، لكن عندما خيتلف األمر فكثري من يدس يف بضاعتك، مغربة أو سوداء
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وإن امسحوا يل أن أقول لكم هو ساذج ، ما حيدث حولنا ليست له جذور من خمططات سارية إلينا
 .أنه يفّكر ويقّدر وينظر ويدرس وما إىل ذلككان خييل إليه 

 هنا جيب التطرق إىل مسألتني : :هتيئة املناخ الصاحل للجهاد أوىل مراحل اجلهاد 
ينهض املسلمني جبهاد من أجل أن  لذي ينبغي أن يتوفرحديثنا عن املناخ ا: املسألة األوىل

 به .حقيقي مربور كما أمر اهلل عز وجل 
وهو اجلهاد على هذه ، اليوم يف حياتناالنموذج اجلهادي األول الذي يفرض نفسه : املسألة الثانية

سطني والقدس وهي مسئولية إعادة فل، الثغرة اليت حيملنا اهلل مجيعا مسئولية بقائها على هذا الشكل
 . وما حوهلا وهي جزء أغر وعزيز من دار اإلسالم وضرورة إعادهتا إىل حظرية اإلسالم واملسلمني

كيف جنعل من هذه املشكلة حقالر ملنهج تطبيقي يسعى املسلمون على أساسه يف تنفيذ شرعة 
 اجلهاد؟

والذي أسدله هي اخلطط ، هذا النموذج اجلهادي ــ وعلينا أن منزق السرت الذي أسدل بيننا وبني 
ووجهت أنظار املسلمني بعضهم إىل بعض وكأهنم يقولون بدل أن جتاهدوا عدوكم اجلامث ، الغربية

 واقتلوا بعضكم بعضا .، جاهدوا أنفسكم، كمعلى أرض
وأهنم قد اخرتعوا أحدث ، ــ والعدو الغريب ال خيشى واهلل أن أسلحة دمار وجدت بني املسلمني

إمنا الذي خييفهم أن يرتفع مرة أخرى لواء اجلهاد احلقيقي يف سبيل اهلل عز ، فتكأسلحة الدمار وال
 . وجل،هذا جيعل فرائسهم ترتعد

وال ميكن هلذا الواجب املقدس أن  اجلهاد من أقدس الواجبات اليت شّرف اهلل املسلمني هبا، ــ 
 .يتحقق إال يف املناخ املناسب له

على حدا كالصالة والزكاة والصوم وحرمة ة توجه إىل كل فرد فرٍد ــ نالحظ أن سائر األوامر اإلهلي
ممثلة يف ، الربا ...أما اجلهاد يف سبيل اهلل فحكم مجاعي خياطب اهلل عز وجل به جمموع األمة

وهذه اجلماعة لكي تنهض فعال هبذا اجلهاد ينبغي أن تكون متهيئة ، أو يف أئمة املسلمني، إمامها
 ربويا .نفسيا وفكريا وتلذلك 

ــ واجلهاد يف سبيل اهلل ال يؤيت أكله وال حيقق مثاره إال إذا كان اجملاهدون قد ربوا تربية معينة 
وهذه الفئة اليت ، ألن اجلهاد عبارة عن فئة تواجه فئة، وتزكت نفوسهم، وهتيئوا يف مناخ نفسي معني

فأنا إن كنت ممن يلهثون وراء ، سأواجهها ينبغي أن أعلم أهنا ستستعمل املكائد املختلفة لإليقاع يب
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ولسوف يشرتيين العدو ، وحطامها لسوف يعتمدون على نقطة الضعف هذه  لدياملال ووراء الدنيا 
 عندئذ أكتشف أنين عدوا ألميت بدل أن أكون عدوا هلؤالء .، بذلك
كون من إىل إجياد مجاعة مؤمنة صادقة يف إمياهنا، ت -بكلمة خمتصرة-إن هذا املناخ حيتاج  ــ 

الكثرة واألمهية حبيث يتكون منها سدى وحُلمة الدولة اإلسالمية أو اجملتمع اإلسالمي، وحبيث تسد 
الثغرات الداخلية اليت ميكن أن يتسرب إلينا العدو من خالهلا، للتفشيل واإليقاع.. وإثارة عوامل 

 .الفرقة واالضطراب
هاد القتايل، وهو جهاد الدعوة إىل اهلل ــ إن هذا اجلهاد اآلخر هو أشد وأصعب مراسار من اجل

وتبليغ رساالته وحماورة التائهني، وعرض األدلة املختلفة اليت ترفع مستوى العقل اإلنساين إىل صعيد 
  .اليقني اإلمياين باهلل سبحانه وتعاىل، مث وهذا هو األشق، الرتبية السلوكية اليت تنتهي بالتزكية

عاش رسول اهلل عليه الصالة  ملناخ هو من السرية النبوية، فقدــ الدليل على ضرورة وجود هذا ا
والسالم ثالثة عشر عامار يف مكة يسعى إىل إجياد هذا املناخ، وكلنا يعلم أن هذه السنوات كانت 
أشق على رسول اهلل وعلى املسلمني الذين معه من السنوات العشر اليت بدأت فيها سلسلة الغزوات 

 .يل اهللواجلهاد القتايل يف سب
عندما تنظر وترى أن أكثر اجملتمعات أين هم الذين جياهدون يف سبيل إجياد هذا املناخ؟ 

، فيهم الذين يستعدون أن يبيعوا إمياهنم باهلل، اإلسالمية مؤلفة من أمشاج يعين أخالط من الناس
وفيهم الناس ، وأن يبيعوا أركان اإلسالم والواجبات اإلسالمية بصفقة جتارية مرحبة وهم مسلمون

يسكرون ، الذين إذا أراد العدو أن يدفعهم إىل منزلق متمثل يف شهوات أهواء سهرات حنو ذلك
يف سبيل سهرة محراء يف ، وينسون كل الواجبات اجلهادية وما أمرهم اهلل به وينسون الوطن واحلقوق

بشريعة اهلل تربموا وضاقوا فعندما جتد بني املسلمني من ينتسبون إىل اإلسالم فإذا ذكروا ، ليلة واحدة
وما أي أن ننزلق ونكون جزء من هذا العامل الغريب يف تياراته وتصوراته ، ونادوا بالعلمانية، درعا هبا

إىل ذلك. كلها أمراض موجودة مبجتمعاتنا فال تنخدعوا باملظاهر من كلمات معسولة وكثرة حجيج 
 وو بل الحظوا السلوك أي الرتبية .

يوجد ال بد له من جهاد شاق جدار واملسلمون اليوم بعيدون كل البعد عن حتّمل هذا املناخ لكي 
 .مسؤولية هذا اجلهاد

عاش رسول اهلل عليه الصالة  ــ الدليل على ضرورة وجود هذا املناخ هو من السرية النبوية، فقد
السنوات كانت والسالم ثالثة عشر عامار يف مكة يسعى إىل إجياد هذا املناخ، وكلنا يعلم أن هذه 
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أشق على رسول اهلل وعلى املسلمني الذين معه من السنوات العشر اليت بدأت فيها سلسلة الغزوات 
 .واجلهاد القتايل يف سبيل اهلل

ــ املسلمون من بعد النيب عليه الصالة والسالم عرفوا هذا الكالم "أبو عبيد" يف كتابه األموال 
اإلمام "املاوردي" يف كتابه " األحكام . املسلمني إليها مبناسبات شىت يؤكد هذه احلقيقة وينبه

. ومن الوقائع اجلميلة اليت جتسد هذا املعىن ما فعله "صالح الدين األيويب" مع "نور الدين السلطانية"
لكنه بدأ ، الزنكي" فاخلطة اليت رمساها لطرد الصليبيني ولتطهري هذه األرض املقدسة منهم هي اجلهاد

وزرع أيضار ، زرع سفح قاسيون من غربه إىل شرقه باملدارس الشرعية: وسائل من أمهها أنهفهيأ املناخ ب
، معاهد أكثر عددار يف مصر، ومأل وحشد هذه املعاهد بطالب علم يدرسون الشريعة اإلسالمية

وكان هو ذاته مع نور الدين يشرفان على النهج الرتبوي الذي يؤخذ به هؤالء الطالب يف هذه 
وآنار متعّلمار. ، وكان صالح الدين نفسه يشرتك يف إدارة هذه املعاهد والعمل فيها آنار معّلمار  ،املعاهد

فكّون سدى وحلمة جيشه من هؤالء الذين خرجوا وتوجهت قلوهبم إىل اهلل وصفت نفوسهم من 
ون. وتساقطت مما بينهم حواجز اخلالفات والرتّهات اليت يؤخذ هبا اليوم املسلم، الشوائب وزّكيت

 .هكذا نصره اهلل سبحانه وتعاىل
ألن القتال يف هذه احلالة سيزيد الطني باّلر، إمنا املناخ يوجد  ــ ال ميكن إجياد هذا املناخ بالقتال،

ال يفهم من هذا .باجلهاد الدعوي. فإذا وجد هذا املناخ كان منطلقار للجهاد القتايل يف سبيل اهلل
فإنه ال جيوز الدفاع عن األرض إن جاء عدٌو فاحتلها، ال، بل الكالم أنه إن مل يوجد هذا املناخ 

 .جيب أن جناهد على جبهتني، ألن قتال العدو واجب والواجب ال يلغي واجبار 
 :اجلهاد إمنا شرع دفاعار عن شيء موجود، ال إلجياد شيء معدوم

ومل ، سب موجودةــ  إن اجلهاد الذي شرعه اهلل أي اجلهاد القتايل إمنا شرع للمحافظة على مكا
أي شرع اجلهاد حلماية دار اإلسالم ومحاية اهليئة ، يشرعه اهلل تعاىل من أجل إجياد شيء معدوم

وهذا بعد أن أكرم اهلل ، لكي ال تتفكك أواصر هذه الدولة، اإلسالمية املتمثلة يف الدولة اإلسالمية
هذا املناخ اإلسالمي الذي  :هناك من يقول. هذه األمة بالدولة اإلسالمية واجملتمع اإلسالمي

واملناخ كما قلنا تزكية النفوس وحماورة الناس وإزالة الشبهات  تتحدث عنه ملاذا ال نوجده بالقتال ؟
هكذا و لندعو إىل  "عمل تربوي كبري ويل كتاب أمسيته ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، عنهم

 وفيه توضيح هلذا كله .اإلسالم" 



 

 

 مشاركة فاطمة حكيمة ملخص دروس الجهاد لـ اإلمام الشهيد البوطي

 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                 119

 

وإمنا شرع اهلل اجلهاد ، عة اإلسالمية مل تشرع اجلهاد من أجل إجياد شيء معدوماجلواب أن الشري
وبعده يتهيأ مناخ  ، املناخ إمنا يوجد بكالم وبصرب ومعاناة طويلة األمد، محاية ملكاسب موجودة

 .كأساس اجلهاد 
ظنوا أن الغرب مل ــ يف املسلمني اليوم من فنت باحلضارة الغربية من تعامل بالربا وسفور املرأة ووو و 

فاجملتمع اإلسالمي اليوم يعاين . إذن ينبغي أن نعمل مثلهم، يتقدم علينا إال هبذه األعمال املنحطة
 وينبغي أن جناهد على هذه الثغرات .، من هذه األمراض

، ودار احلديث عن الربا وخطورته، ذكر الشيخ مثال أنه يوما ما كان يف جملس فيه متدينونــ 
ليتكم يا أيها املشايخ تدرسون شيء من االقتصاد حىت تعلموا أن : وهو تاجر وبعصبيةفقال أحدهم 

 الربا ضرورة ال منجاة منها"
، ليت أنكم أيها التجار املسلمون درستم شيء من الفقه اإلسالمي يف أمور االقتصاد: قلت له

باب ، مل تسمعوا عنها أبواب ؟ حنن درسنا االقتصاد لكن انتم ماذا درستم من الشريعة اإلسالمية 
هذا شيء خييب اآلمال عندما جند مسلما حاجا يصلي " ، باب الكراء، املراحبة باب األمر بالشراء

إنقذف وهو يدافع عن مث إذا قيل له عن الربا وخطورهتا ، يتحدث عن أشواقه وأشجانه اجتاه اإلسالم
 الربا وكأنه طفل مدلل يف أحضانه .

 لفاشل .اوحنن نتبع املنحط من هذا النظام ، قتصاده مل ينجح قطــ الغرب اليوم يعلم أن ا
يف الشباب اليوم من يستهينون مبقاتلة حكامهم وال يرون يف ذلك شّدة، فإذا ذّكروا بواجب ــ   

يقول  !األمر باملعروف والنهي عن املنكر )اجلهاد الدعوي(، تقاعسوا وتكاسلوا وظهر اخلور لديهم
يأذنون لنا بأن نأمر باملعروف وننهى عن املنكر". غريب، حكامك يأذنون واحدهم: "حّكامنا ال 

لك بأن تقاتلهم مث مينعونك من أن تأمرهم باملعروف !؟ كالم عجيب هذا. الواقع أن هذا أيضار 
هذا العمل يدغدغ مشاعري النفسية  مرض من األمراض، ألنين أنا عندما أفعل هذا، أفعله ألن

لذلك ال يبايل هؤالء اإلخوة يف أن يسلكوا هذا الطريق اجلهادي دون أن  وجيعلين أشعر بالنشوة،
وأنت تتحدث عن الشهادة يف سبيل اهلل كذلك حتدث عن واجب  .هذا املناخ فيقفزون فوقه يهيئوا

وهو طريق حيتاج منك إىل الصرب على األذى واستمرارك يف الطريق ، اإلرشاد والدعوة يف سبيل اهلل
من الذي قال أن احلكام مينعونك من أن تنفذ بكلمة احلق إىل مث ، اهلل عز وجليأتيك النصر من 

هم مينعونك عندما يشمون رائحة قصد آخر، عندما يالحظون أنك تريد أن متتطي  أمساع الناس؟
تريد أن تستلب منهم كراسيهم مثالر، نعم عندئذ ميكن أن مينعونك،  هذا العمل إىل هدف سياسي
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 الحظوا أنك صادق القول وأنك تريد فقط أن تنشر اهلداية يف قلوب الناس وأن لكن إذا الحظوا مث
إذا اقتنعوا بأنك صادق واهلل سيرتكونك  تدعوهم إىل اهلل وأن جتمع مشلهم على صراط اهلل عز وجل،

 .بل سيقّدرون عملك أيضار سواء استجابوا أم مل يستجيبوا
ناخ، هذا التفرق الذي تراكم وتراكم يف اجملتمعات من نتائج إعراضنا عن سبيل إجياد هذا املــ 

 .اإلسالمية، فهذه الفرقة هي نتيجة غياب الدعوة إىل اهلل وغياب العمل على تزكية النفوس
 2ج  -هتيئة املناخ الصاحل للجهاد أوىل مراحل اجلهاد     (      25)الدرس 
هض هبما معا وهي:كوادر واجبها هتيئة املناخ وتطهريه ما قلته لتوضيح واجبان كلفنا اهلل هبما نن ــ

من الشوائب والثغرات اليت قد تكون سببا لتسرب العدو إلينا،ويف نفس الوقت ينبغي أن تتواجد  
 كوادر أخرى تقاتل العدو احملتل

 :أهم املشكالت اليت يتوّقف على حّلها إجياد املناخ الصاحل
 .يعاين منها املسلمون مشكلة الفرقة اليت: املشكلة األوىل 

 :تتجلى هذه املشكلة على درجتني 
جيب أن يكون من املعلوم لنا ، مشكلة الفرقة على مستوى قادة األمة وحكامها: الدرجة األوىل

ولعل من أواخر هذه ، مجيعا أن الدوائر االستعمارية سلكت وال يزال إىل ذلك سبال كثرية متنوعة
واخلطة رمستها أمريكا والدوائر ، اليت وقعت قبل سنواتمة اخلليج الوسائل تلك اخلطة املرسومة ألز 

وكان اهلدف من ذلك عدة نتائج من أبرزها تقطيع أوصال ، مث نفدت حرفيا، ية اليت معهاالصهيون
وطبعا هذه األزمة اليت تفجرت يف اخلليج جعلت اجلار ، املسلمني على مستوى القادة واحلكام

قسمون إىل حماور ينافس الذين ينبغي أن ميثلوا وحدة األمة اإلسالمية ينوجعلت القادة ، حيارب جاره
وال يزال دخان هذه ، فمجموعة دول تنتمي إىل حمور وجمموعة أخرى إىل حمور وهكذا، بعضها بعضا

، وهذا من أجل األهداف عند تلك الدوائر االستعمارية، وال تزال اآلثار ممتدة، األزمة يعمل عمله
وفيها أن  1979حيث هنالك خطة مرسومة مند عام ، متصاص ثروات هذه األمةوهدف أخر هو ا

فيجب أن متتد أقنية خفية منها تصب عند الدوائر ، ينابيع البرتول ينبغي أن ال تبقى هلذه األمة
 االستعمارية .

رب من وليم كليفورد" له عالقة بالدوائر االستعمارية حيّذر الغ وهو" ــوهنالك تقرير لرجل اسرتايل 
تفّجر وضع إسالمي جديد يف البالد العربية واإلسالمية، فهناك مؤمترات تعقد للعودة إىل تطبيق 
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الشريعة اإلسالمية. ويقول التقرير أنه ينبغي أن نالحظ أيضار وجود ينابيع البرتول. فالعودة إىل تطبيق 
ربية، وجيب على الغرب أن الشريعة مع وجود ينابيع البرتول، مها سالحان يقضيان على احلضارة الغ

 يأخذ حذره من هذا األمر.
واآلن هناك خطط كثرية لتقطيع أوصال العالقات السارية بشكل إجيايب بني قادة املسلمني،  

وأزمة اخلليج اليت افتعلت افتعاالر كان اهلدف األول منها هو إبعاد ظروف التالقي والتعاون بني قادة 
 .هذه األمة

 : ومذاهب رقة على مستوى الناس فئات ومجاعاتالف: الدرجة الثانية
الدوائر االستعمارية هنا أيضا تفعل فعلها لتفكيك الصلة بني فئات املسلمني واإلسالميني و 

يالحق األمور ويتتبعها بوسعه أن يعثر فأي إنسان مثقف ، ووسائلها يف ذلك مل تعد خفية، مجاعتهم
 على وثائق كثرية من هذا األمر .

وعندما خيطط لذلك  قة ليست عفوية، وإمنا هي فرقة خطط هلا وُدفع إليها املسلمون،فهذه الفر 
ولو كانوا  ال بد من وجود أغبياء جيندون لذلك، وال بد أيضار من وجود عمالء يتظاهرون باإلسالم

 قلة، فثالثة عمالء يفسدون دولة بكاملها .
 يف سبيل اهلل .مها عقبتان تقفان يف وجه هتيئة املناخ األمثل للجهاد 

وما العالج إلعادة هذه الفئات ، ــ لكن كيف السبيل للقضاء على هذا التمزق الفئوي
واجلماعات إىل محى الوحدة اإلسالمية؟ هذا بإمكاين أن أحتدث فيه وعن احلكام والقادة فال أملك 

لى تنفيذ أوامر فعندما يكونون مجيعار متحرقني ع، إال الدعاء حبرقة أن يصلح حال القادة واحلكام
لكن عندما يكون فيهم من  .اهلل، وعندما يعلمون أن اهلل كّلفهم وشرّفهم هبذا األمر، تنتهي املشكلة

فهذه نقطة ، ويستحلب مركزه من أجل الدنيا واألهواء والشهوات، يعبد كرسيه أكثر مما يعبد ربه
يف حكام املسلمني فيهم وهلل و . وهذا ما نقوله عن هتيئة املناخ، ضعف العدو يستغل هذا اإلنسان
لكن املشكلة أن هنالك أعمال مشرتكة ال ميكن أن ينهض هبا ، احلمد الناس املخلصون املتحرقون

 وعمل املسلمني من أجل إعادة احلضارة اإلسالمية عمل تعاوين .، واحد
عات ــ ماهو العالج الذي إن استعملناه قضى على هذا التمزق الفئوي الذي يتجلى لدى اجلما

يف ضرورة أن يطّهر قادة هؤالء الفئات واجلماعات اإلسالمية : العالج األول هي ثالثة  اإلسالمية؟
أفئدهتم من حّب الذات واالنتصار هلا، وأن يستحضروا يف مكان ذلك رقابة اهلل عليهم وموقفهم بني 

أفئدهتم وتبدد يديه يوم القيامة للحساب. فإهنم إن فعلوا ذلك هيمن اإلخالص لوجه اهلل على 
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سلطان تلك الشوائب من نفوسهم. فهذا هو العالج األول، وهو املهم، بل األهم من كل شيء 
وأما العمل ، لكن إن استخدم الدين من أجل االنتصار لذات كان هذا سببا لتفرق املسلمني .غريه

يف قلب من  واإلخالص سر من أسرار اهلل يودعه. بإخالص لوجه اهلل يساهم يف مل شعت املسلمني
 والطريق إليه كثرة االلتجاء إىل اهلل .. أحب من عباده

أن يكون قادة اجلماعات اإلسالمية والفئات الدينية على بينة ودراية وعلمية من : العالج الثاينــ 
وكل مقاصد الشريعة غرضها مصلحة ، الشريعة اإلسالميةأحكام قانون سلم األولويات يف 

عرفة درجات املصاحل وتفاوهتا يف األمهية الدينية، وتبيّنوا تفاوت درجات كل فإذا مترسوا مب .املسلمني
ودراسة القادة لذلك كون أنه أحيانا املصاحل منها بدءار من الضروري إىل احلاجي فالتحسيين، 

ن يتمسك بالضروري وتضارب بني أمر ضروري وأخر حاجي مع علمه هبما عندها عليه أ، تتضارب
فإن بوسعهم عندئذ أن يتبنوا ضرورة كذلك بني احلاجي والتحسيين،وهكذا و ، ويضحي باحلاجي

يل التضحية جبزئيات املصاحل يف سبيل الكليات منها، وضرورة التضحية بالتحسينيات منها يف سب
ومنها محاية -والذي جيري اليوم هو إهدار كثري من املقاصد الكلية رعاية احلاجيات أو الضروريات.

 على انصياع اآلخرين  اح على جزئيات اجتهادية واإلصرارسبيل اإلحليف  -وحدة األمة
وكل صاحب اجتهاد يريد أن ينتصر ، والذي حيدث أيضا خالفات يف أمور اجتهاديةهلا !.

وكل واحد يتهم األخر باالبتداع واملروق من الدين  ، الجتهاده  وهي مسائل تسمى جزئيات
 . وهكذا هدرت مصلحة كلية وهي وحدة األمة، وهكذا يكون لكل واحد مجاعة، والفسوق

متمثلة قبل كل شيء يف ، أن جيعل هؤالء اإلسالميون ساحة العمل اإلسالمي : العالج الثالث
ذلك ألن األنشطة السياسية إذا . الدعوة إىل اهلل والتعريف باإلسالم ومعزولة عن األنشطة السياسية

فرق العمل اإلسالمي أوزاعار بني االجتاهات تسرّبت فامتزجت مبنهاج هذا العمل اإلسالمي ت
السياسية املتنوعة وتكتيكاهتا املتعددة، وتنظر عندئذ إىل قادة هذا العمل ودعاته، وإذا هم متفرقون 

واحملاور السياسية دأهبا أن يرتبص بعضها ببعض، وال بّد أن ينعكس ذلك  .بني حماور سياسية شىت
وهذا ما جيري اليوم على مشهد من الناس  . فلك هذه احملاورعلى حال اإلسالميني الذين يدورون يف

كلهم. فهم يظلون يف خصام دائم ويف مي من االهتامات املتبادلة.. وليس هلم أي خيار يف ذلك بعد 
أن أسلموا أنفسهم للتيارات السياسية املتنابذة، واجنذب كل منهم إىل فلك من أفالكها دون إرادة 

 .منه وال اختيار
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إن دور الدعاة إىل اهلل أن يوجدوا شبكة جتمع هذه احملاور  .هناك حماور سياسية خمتلفة اليوم
فعندما يكون الدعاة على  .وتؤلف بني قلوهبا، ال أن ينضموا إىل بعض منها على حساب اآلخر

مستوى إسالمي دون خلفيات سياسية، عندئذ سيكون عملهم موجهار إىل هذه احملاور كلها 
كلكم ينبغي أن يكون  هلم، يقولون هلم يا هؤالء، امجعوا صفوفكم، وّحدوا مشلكم، وسيكونون دعاة

وهبذا يتم حتقيق معنيي اإلسالم  يف هذه احلالة يكّون الدعاة شبكة مجع، ...حارسار أمينار هلذه األمة
 .أنه دين ودولة

ى مستوى ومنه ال ميكن للفئات اإلسالمية وهي هلا دور خطري يف مجع كلمة األمة حىت عل
: ال ميكن هلا أن تتحرك وتؤدي رسالتها إال إذا حتقق فيها هذه العالجات الثالثة وهي، احلكام

ثانيا العكوف على معرفة أكادميية علمية دقيقة ، اإلخالص هلل الذي يطرد الشوائب من القلب
لناس باإلسالم ثالثا عندما أدعوا إىل اهلل وأعرف ا، لقانون سلم األولويات يف الشريعة اإلسالمية

واإلسالم له . وأخاطب الناس مجيعا داعيا إىل اهلل ينبغي أن ال أمزج دعويت إىل اهلل بالعمل السياسي
نظامه جيب العمل فيه ضمن اختصاصات منهم كوادر تعمل يف جمال الدعوة إىل اهلل وتبليغ الناس 

 مع وجود تنسيق بينهم. وهكذا،، وهنالك كوادر أخرى تشتغل بالسياسة، زالة الشبهاتإالدين و 
يف الدرس القادم إن شاء اهلل، نتابع دراسة املشكالت اليت تقف يف طريق هتيئة املناخ الصاحل 

 .للجهاد الناجح
 3ج  -(               هتيئة املناخ الصاحل للجهاد أوىل مراحل اجلهاد 21)الدرس 

قصد :" البد كي ينجح اجلهاد ــ  لتوضيح حىت ال يفسر كالمه بنقيض ما يقوله بقصد أو بغري 
واملناخ هو الرتبية اإلسالمية اليت ينبغي أن ، وحيقق التوفيق من أن يكون مناخه صاحلويؤيت مثاره 

وأعيد أن هذا ال يعين أنه إذا داهم البالد اإلسالمية عدو ومل يتهيأ املناخ الصاحل ، تشيع يف اجملتمع
، ليس يف الكون مسلم يقول هذا الكالم ؟املناخ  يئهننعرض عنه ويبقى بيننا جامثا إىل أن ، بعد

واحد منهما ، فاملناخ أيضا البد له من اجلهاد وبينهما تالزم، لكن كما أن اجلهاد البد له من املناخ
 ال يغين عن األخر .

ــ  املهم أنه ال فائدة من اجلهاد يف سبيل اهلل إن مل يكن اجملتمع الذي يتكون منه اجملاهدون قد 
يف غماره يف هذه احلياة تربية إسالمية يؤثرون الباقي الذي عند اهلل على الفاين الذي يتقلبون  ربوا

 الدنيا .
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هتيئة املناخ ال يتمثل يف أن حنول البشر إىل مالئكة، ولكن ينبغي أن يكون اجملتمع الذي  معىن
 .يتألف من هؤالء األفراد قد سادت فيهم الرتبية اإلسالمية

 .وقد مت احلديث عنها يف الدرس السابق .مشكلة الفرقة :املشكلة األوىل
 .مشكلة التأثر بتيار احلضارة الغربية وأخالقياهتا: املشكلة الثانية

، ويتخذ فقط شعارا إسالميا تقليديا، ــ  إن الذي يقصي اجليل املسلم اليوم عن اإلسالم احلقيقي
وجواذب الغريزة أخطر من . ات تستثري الغرائزواملتمثل يف شهوات ومغري، هو تأثره باحلضارة الغربية

جواذب العقل ذلك ألن اإلنسان الذي استلبت غريزته واهتاجت، ال تستطيع أن تفيده عن طريق 
اإلقناع العقلي، قد حتّدثه وحتّدثه فيقتنع لكنه يقتنع دون أن يستقيم حاله، ورمبا قال لك: أنت تقول  

نقاد هلذه القناعة اليت تقوهلا، فأنا مقيد بقيود الغريزة اليت كالمار سليمار لكن أنا ال أستطيع أن أ
وأضعفها  .يستثريها يف كياين تيار احلضارة الغربية اليت تفد إلينا عن طريق وسائل اإلعالم وغريها

 التيارات الفكرية.
الغربية  أين هم الذين حياولون بالوسائل الربانية أن يستثريوا يف مقابل ما تفعله تيارات احلضارةــ 

أين هم الذين يربطون  من استثارة الغريزة، أن يستثريوا كوامن الفطرة اإلسالمية لدى هؤالء الشباب؟
واألمل ، واملخافة من اهلل، تعظيم اهلل، فيهيجون بني جواحنهم حب اهلل، قلوهبم مبحبة اهلل عز وجل

 مبا عند اهلل ؟
د وال جتد يف مقابل ذلك واحدار يف كل قرية أو التيارات الغربية تفعل فعلها كاملنجل الذي حيصــ 

يف كل بلد من الربانيني الذين يستثريون بني اجلوانح كوامن الفطرة اإلسالمية. فكما أن الغريزة 
 .موجودة وإذا اهتاجت فعلت فعلها، كذلك الفطرة اإلسالمية موجودة إذا هّيجت فعلت فعلها

يف منبع م عاتقون من غرائزهم يف بؤرة تلك التيارات ــ لنرى إىل الغربيني عندما يدخلون اإلسال
أو حبديث من إنسان ، وهذا بفضل استيقاظ الفطرة بكلمات حبوار جبلسة واحدة، تلك الظلمات

 فا، واستمر هذا مرة إثر مرة، جتد أن هذا اإلنسان انتعش ومسع شيئا جيذبه إليه، خملص يف كالمه
 نعتق من غرائزه .

 . ا ال يوجد الربانيون الذين يفعلون هذاــ لكن بالنسبة إلين
ألحدثهم عن اإلسالم وألجيبهم عن األسئلة اليت يطمحون ، طلب مين سواح أملان لقاء معهمــ 
ويف ، أحدهم كان يصغي بدقة وال يسألفيهم ذكورا وإناثا،،  ساعة ونصفدام اللقاء حوايل، إليها

من ، تقول يل مخسة كلمات عن اإلسالمأنا أطلب منك أن  "آخر اجللسة رفع يده وقال يل :



 

 

 مشاركة فاطمة حكيمة ملخص دروس الجهاد لـ اإلمام الشهيد البوطي

 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                 115

 

نظرت فرأيت أنه سؤال . قال الشيخ شعرت أنه يسأل سؤال إنسان ملتاع. الكلمات اليت حتبها
 لكين أستلهم اهلل وأقول :، صعب

وأنه ، نفسه عبدا مملوكا هللاإلسالم هو اهلوية اليت يعرف اإلنسان من خالهلا : الكلمة األوىل
 ؤه منه ومآله إليه .يتحرك يف قبضة اهلل مبد

فتذيب ، اإلسالم هو الشبكة اليت متتد بعالقة التعاون بني اإلنسان وأخيه اإلنسان: الكلمة الثانية
 وجتعل هؤالء الناس يتعاونون بدل من أن يتنافسوا .، األثرة وحتي اإليثار
سالم العاملي وإمنا يتهدد ال، اإلسالم هو احلصن لسالم العاملي ضد ما يتهدده: الكلمة الثالثة

 شيء واحد هو ظلم القوي لضعيف .
، أن اإلسالم هو الذي يفرغ القلوب من حب األغيار وميألها حبب الواحد القهار: الكلمة الرابعة

ألن اإلنسان حيب لدافع من ثالثة دوافع إما ، أي اإلسالم جيعلك ال حتب إال واحدا ال ثان له 
وإما ، ال وخالق اجلمال واجلميل األوحد يف الكون هو اهللوإما جلم، إحسان واحملسن األوحد هو اهلل

وتوقفت عند هذه الكلمات . أن يكون موجب احلب هو العظمة والعظيم األوحد يف الكون هو اهلل
 وكان الرجل يكتب باهتمام .، األربع

وال نتأثر ــ نتساءل ملاذا يتأثر هذا اإلنسان وهو مغموس يف بؤرة الظلمات وتيارات الغرائز الغربية 
فإن املناخ يتطهر،ولكن عندما ، حنن ؟ والفرق واحد هو أنه عندما يوجد املريب والداعي املخلص

لنفرض أن الدعاة فقط . يفرغ اجملتمع من هذا املريب فإن التيارات الوافدة هي اليت متأل الفراغ
فإنه اخ وتطهريه يتحدثون عن اجلهاد وعن احلكم وهو يف املستوى الفوقي ويف غفلة عن هذا املن

 حيدث هذا الذي ترون،ومع ذلك فألطاف اهلل كبرية .
 .الشبهات اليت حتشى هبا األدمغة وتثار من خالهلا املعضالت: املشكلة الثالثة

األن إسالمنا حيارب على عدة جبهات من أخطرها أن هنالك شبهات تطرح من قبل أناس 
 .لكنهم من الطوابري اليت تنفذ خطة ، الميصطنعون اإلسالم ويتظاهرون أهنم غيارى على اإلس

وكم ، يقولون اإلسالم عظيم جدا لكن ينبغي جتديده وتطوير الشريعة اإلسالمية ــ من الشبهات
 .هبذا  يؤخذونمن الشباب غري متمتع بثقافة اإلسالمية 

أن موضوع الردة، فيقولون: كيف يكون عقاب املرتد القتل، يف حني  من هذه الشبهات أيضار  ـ 
، وكيف تصطنعون تفسرياتكم باآلي القرءانية  :" ال إكراه يف الدين" اإلسالم كفل حرية االعتقاد !؟
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اإلنسانية كلها بني اجملتمعات  ويذيعيف عصر يشيع ، ورسول اإلسالم يقول :" من بدل دينه فاقتلوه"
 الفكر والعقيدة . دعوة إىل حرية 

مصري  هي اهلواء الذي تتنفس به اجملتمعات،فما ــ ما موقف اإلسالم من الدميقراطية اليت
 .الدميقراطية يف ظل احلكم اإلسالمي، والقول أن اإلسالم حيارب الدميقراطية ويكمم األفواه

ويناقشون أرباهبا وميزقوهنا مبنطق العلم ؟ هذه ، ــ أين هم الذين جياهبون هذه األطروحات
عنا وأبصارنا الناس الذين ينبغي أن يقاموا مقام الرسل بينما نتتبع بأمسا، األطروحات تغرس هنا وهناك

فال  ؟أين هم الذين يردون على هذه األطروحات الكاذبة واألوهام الباطلة ، واألنبياء من دعاة علماء
لكنهم حياولون فيقولون ويتكلمون لكنهم ال يسدون ، قد جتد شباب ثقافتهم اإلسالمية ضحلة، جند

وهي كلها من أيسر ما يكون تطهري املناخ ، املناخ هي هذهدون تطهري واملشاكل اليت تقف ، مسدا
 وهم قليلون .، ولو وجد الناس الذين خيلفون الرسل واألنبياء، منها لو وجد الدعاة إىل اهلل

ــ ويف هذا الصدد ال نريد فتح ملف هذه الشبهات ونناقشها واحدة واحَدة فهذا موضوع طويل 
مثال كثريون منكم . اذج وبيان كيفية اإلجابة عنها حىت تطمئنواولكن البد من عرض من، جدا

يستشكل مسألة الردة وكيف يقتل املرتد ؟ وهنالك علماء حسب الظاهر ودعاة إىل اهلل يستشكلون 
ألهنم يرون أن هذا عار على ، هذا األمر وبودهم لو حذف احلديثان اللذان يقالن بقتل املرتد

لكي تثقوا أن هذه األطروحات ومهية ، ماذج ونرد عليها الرد العلميكر بعض النذ وهنا ن. اإلسالم
 لكن جهلنا هو املشكلة .، وديننا وهلل احلمد ال ميكن أن يلحقه غبار يلتصق به

  :النموذج األول: الردة وحكمها
من األحاديث والدليل على ذلك حديثان ، ال خالف أن املرتد يقتل بشروط اليت سنذكرها

 .دة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الصحيحة الوار 
ما رواه البخاري وابن ماجة وأبو داوود والرتمذي من حديث عبد اهلل بن عباس  احلديث األول

". أي من ترك من بّدل دينه فاقتلوهرضي اهلل عنهما أن رسول اهلل عليه الصالة والسالم قال: "
 .اإلسالم إىل غريه علنار فاقتلوه

ويه الشيخان وغريمها من حديث عبد اهلل بن مسعود قال: قال رسول اهلل صلى ير  احلديث الثاين
ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل إال بإحدى ثالث: اهلل عليه وسلم: "

 "النفس بالنفس، والثّيب الزاين ]بشروطه[، واملفارق لدينه التارك للجماعة
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ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من أنتم تقولون :": الناس هو واإلشكال الذي يطرحه هؤالء
ولو كان الواقع فعال أنه ال إكراه يف الدين إذا ، و إنكم تقومون وتقعدون يف شرح هذه اآلية "الغي

فمقتضى اآلية أن نعطي ، ينبغي أن يكون املسلم حرا أي أن يبقى على إسالمه أو أن يرتك إسالمه
ونظرا للحديثني إذا ليس صحيح بأن الناس أحرار وأنه ال إكراه ، نعطيها للكافر احلرية للمسلم كما

 يف الدين .
ليس هنالك تناقض قط بني قول اهلل تعاىل :" ال إكراه يف الدين" وبني احلكم الشرعي اجلواب :

سلم عند ذلك ألن هنالك فرقا كبريا بني الكفر األصلي وبني الردة عندما يعلنها امل، بأن املرتد يقتل
ونذّكر بأننا عندما حتّدثنا عن سبب اجلهاد القتايل فتحنا ملف اخلالف ، خروجه من دائرة اإلسالم

الفقهي املعروف، هل قتال الكافرين سببه الكفر أم سببه حرابة الكافرين لنا؟ وقلنا أن اجلمهور 
خالف الشافعي يف أحد قولني )احلنفية واملالكية واحلنابلة( أن سبب مقاتلتنا للكافرين حرابتهم لنا و 

 .)له قول كاجلمهور( فقال: بل السبب هو الكفر
ينطبق عليه  فاختار لنفسه املسيحية أو اليهودية أو البوذية، الكافر األصلي عندما يكون بينناــ 

 .وال خيطط لعدوان وقد مت توضيح هذا يف دروس سابقة حكم )ال إكراه يف الدين( مادام مساملار 
احلرابة وليس الكفر، أما  له نفس احلكم، فقد قال اجلمهور أن سبب قتل املرتد هوملرتد ــ ا

الشافعية نظرار إىل أهنم يف األصل قالوا أن سبب اجلهاد القتايل هو الكفر إذن املرتد أيضار سبب 
 .القتل له هو الكفر، وحنن جننح إىل مذهب اجلمهور

ارتضى لنفسه دينار آخر فهل هذا يعين  عن دينه !؟ أين هي احلرابة يف رجل ارتد :قد يقول قائلــ 
 أنه أعلن احلرب علينا !؟

 :املرتد له حالتان :ــ اجلواب عن هذا السؤال
أن حيتضن رّدته يف نفسه، وأن يبقي أفكاره بينه وبني ذاته أو حىت يف أسرته وال : األوىل احلالةــ 

يف هذه احلالة ال  ...ن خمطئار واآلن عاد إىل رشدهيستعلن هبا وال يقول للناس متبجحار أنه تبني أنه كا
 .أحد يالحقه ال بقتل وال بتأنيب وال بأي شكل من أشكال األذى

: أن يرتد ويعلن ارتداده حبيث يبلغ القضاء يف اجملتمع أن فالنار قد ارتد، وال احلالة الثانية أماـــ 
يقول  هبا، وجلس يف اجملالس هنا وهناك يصل ذلك إىل القضاء اإلسالمي إال إذا أعلن رّدته وتبّجح

إخل، وقبل أن نتحدث عن حكم الشريعة  ... للناس أنه كان خمطئار وأن هذا اإلسالم بعيد عن احلق
 .هل هذا حمارب وجرثومة يف اجملتمع أم ال ؟ الكل يعرف أنه حمارب :نتساءل
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ة( ارتد، فهل كانت ردته مثال على احلالة الثانية، سلمان رشدي )صاحب اآليات الشيطانيــ ـ 
شعورار وعقيدة جيرتّها بينه وبني نفسه؟ لو كان كذلك ال أحد يالحقه وال القاضي يستطيع أن 
يعاقبه. لكنه جعل من ردته إعالن حرب على اإلسالم، وأّلف روايته تلك ليجعل من رّدته سالحار 

 .وواضح أنه حماربخيرتق به اجملتمعات اإلسالمية بالتشكيك وبالتضليل وما إىل ذلك. 
إن هذا الواضح ليزداد وضوحار، إذا علمنا أن الدول اإلسالمية أو العامل اإلسالمي حتيط به ــ 

دائمار قوى استعمارية طامعة كلها تتعاون على متزيق اإلسالم بالوسائل املختلفة منها الطوابري الكبرية 
وتصوروا ملا يكون مسلم جمند ، مهميف سبيل أن يشككوا الناس بإسال اليت تأخذ أموال من سفارات

تراقب حاله عن كثب، وتبحث يف  هلذا أي رجل كان مسلما وأعلن ردته فإن الدوائر االستعمارية
عن أجراء وعمالء أو خارجني على جمتمعهم ودين أمتهم، لتستعني هبم  -بالسبل املختلفة-داخله 

وفتح الثغرات الفكرية فيما بينهم، متهيدار  وتوظفهم، كأسلحة فّعالة نادرة، يف متزيق وحدة املسلمني
 .بني يدي اخرتاقاهتم االستعمارية وعملياهتم العسكرية

فأعلن ، يف بلدنا رجل امسه "حممد حسان أللمنري" كان إىل ما قبل سنوات مسلما: مثال أخر
ن دمشق إىل وانتقل م، ردته وبعد ذلك احتضنته الدوائر االستعمارية املتنوعة ذات األمساء املختلفة

 بكل الوسائل .، لبنان وميارس كيده ضد هذه البلدة إسالما ووحدة وطنية وأمنا
مل تأمر بذلك ألنه  عرفنا من هذا الذي قلناه أن الشريعة اإلسالمية عندما أمرت بقتل املرتد،ــ 

حلرب، اختار الكفر، لو كان كذلك لقاتلنا الكافر األصلي أيضار، ولكن ألنه أعلن من خالل ردته ا
هل تتصورون أن هذه  وهذا عندما يكون املرتد واحدار، فكيف عندما يكون املرتدون جمموعة،

 اجملموعة ستكون مجاعة مساملة للمسلمني؟
هلذا قاتل سيدنا أبو بكر املرتدين الذين كانوا حتت قيادة مسيلمة اليماين، ألهنم كانوا حماربني. ــ 

أن يكون هو القائد لواحد من هذه اجليوش، لكن سيدنا  فجهز يف يوم واحد أحد عشر جيشار وقرر
علي جاء فأغلق عليه فم الطريق وقال له: "أقول لك يا خليفة رسول اهلل ما قاله رسول اهلل لك: ملّ 
سيفك وعد إىل دارك فو اهلل إن نكب املسلمون بك لن تقوم هلم قائمة من بعدك". وهذا من حمبة 

 .سيدنا علّي أليب بكر
ذا العصر خطر املرتدين أكرب يف ظل وجود الدوائر االستعمارية اليت تنتظر مثل هؤالء يف ه ــ

 .لتستغلهم
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بالعودة إىل احلكم الشرعي األكادميي، إن أعلن رجل ردته ووصل ذلك إىل القاضي، ال نقتله ــ 
ات، فإن أصر رأسار، إمنا يدعوه القضاء إما مباشرة أو بواسطة، ويرسل له من يناقشه ليزيل عنه الشبه

فإن أمره تابع للقاضي )أي هذا األمر داخل يف احلكم القضائي(، فالقاضي يقرر ما تقتضيه 
املصلحة، فإن رأى أن يستبقيه ويوجه إليه العلماء يومار بعد يوم فعل، وإن رأى أن يسجنه فعل، 

 .فعلواملدة اليت يبقيه فيها مسجونار عائدة إليه، وإن رأى أن املصلحة تقتضي القتل 
لقد أمجعت كلمة الفقهاء على أنه ال جيوز ألفراد الناس أيار كانوا أن يباشروا قتل مرتد، فإن هم ــ 

أقدموا على ذلك فقد افتأتوا بذلك على سلطة احلاكم واختصاصه، ويعاقب القاتل جزاء ذلك 
جيتهد احلاكم يف نوعها  عقوبة تعزيرية يراها احلاكم )أو القاضي الذي عّينه احلاكم(، والعقوبة التعزيرية

 .إىل القتل -فيما يراه املالكية-ودرجة الشدة فيها، وقد تصل 
 .التكفري عن طريق أشخاص ال يعترب حكمار شرعيار، وال جيوز

ونقول أن هؤالء املرتدين يقاضيهم احلاكم وليس غريه ، ــ والدعوة إىل اإلسالم ال يتم إال باحلوار
وإمنا جيب أن ، مثل تكفري الناس غيابيا من قبل عامة الناس، رعيهكذا ليس حبكم ش وتكفري الناس

وأن ُيسأل عن معىن الكالم الذي قاله، فإن نفى املعىن املكّفر الذي يفهم يؤتى به ويواجه ويناقش 
من كالمه وقام بتأويله، فإننا نقبل تأويله وإن كان غري منطقي، ألنه وإن كان قصد عكس ذلك 

 .وجيب تنبيهه إىل تصحيح عبارته اليت فهم منها الكفر .رجوع عن كفره تأويله اجلديد هو فإن
 4ج  -هتيئة املناخ الصاحل للجهاد أوىل مراحل اجلهاد     (     27)الدرس 
 :النموذج الثاين: مصري الدميقراطية يف ظل احلكم اإلسالمي 

سلك مسلك احلوار والدعوة إىل اهلل إن اإلسالم باألمس عند بدأ انتشاره عند بعثة رسول اهلل 
كذلك النهج الذي يعود إليه اإلسالم إىل احلكم بتوفيق من اهلل ،  واجلدل باليت هي أحسن، والنقاش

وعندها  ، وهنا علينا أن نفتح باب حرية البحث وحرية التعبري عن الرأي، عز وجل هو هذا الطريق
وعندها ستجد أن الزهرة اإلسالمية أشد عبقا  ولنرتك كل الزهرات تتفتح، كل سيديل برأيه وتصوره

أن الذين من املبطلون الشك يف هذا وال ريب .إذا فال يظننا أحدا ، مظهراوأكثر تألقا وأمجل 
ويغلقون باب ، يريدون الوصول إىل احلكم من املسلمني أهنم سيكممون األفواه ويبطشون بالناس

سيتبوءون كراسي احلكم هم هؤالء الذين حيملون  وهذا نعم إذا كان الذين. ال هذا غلط، احلريات
ميكن كل  وليذحّبوا هبا الناس كما نسمع األخبار اليت تقشعر هلا األبدانالفؤوس ليحطموا هبا الرؤوس 
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لكن ، لكن عندئذ ليس اإلسالم هو الذي حيكم، شيء حيدث وأكثر مما يتخوف منه املبطلون
هذا إن  ويكرهوا الناس باإلسالم يزيفوا اإلسالمأصحاب هذه الرعونات هم الذين سيحكموا كي 

 .قلنا أن هؤالء الذين يفعلون هذه األفاعيل إسالميون، والواقع أن احلابل قد اختلط بالنابل
حنن نتكلم عن اإلسالم احلقيقي الذي بوسعك أن تأخذ صورته صافية من الشوائب من حياة ــ 

د هذا اإلسالم للحكم فو اهلل لسوف جتد أن احلرية رسول اهلل وأصحابه رضوان اهلل عليهم. وإذا عا
 .سوف تزدهر أكثر مما كانت مزدهرة من قبل

من الصورة املشوهة للجهاد اليت تقول أن  من أين يأيت هذا الوهم إىل أذهان الناس؟ يأيت أوالر ــ 
هذه الصورة اجلهاد شرع إلرغام الناس على الدخول يف اإلميان وإال فإن مصريهم القتل، وقد أزلنا 

 .ومزّقنا هذا الوهم
ــ وعندما ترجم كتايب هذا إىل الفرنسية واإلجنليزية هب مجع من األجانب يعربون عن ذعرهم 

وأغلق الباب أمام اإلحياء الذي كانت الدوائر ، ألهنم وجدوا أن هذا العمل قد أبطل خططهم
كل الكتب اليت ألفها األجانب عن و ، االستعمارية توحي به إىل العامل الغريب وتعاين من املسلمني

ويدخلون إىل أذهان الناس أن املسلمني إذا حكموا يعتربون أن ، اجلهاد كلها تسميه باحلرب املقدسة
وعندها تصور موقف هؤالء الناس الذين يقرؤون أمثال تلك الكتب  ، أقدس عبادة أن يقتلوا غريهم

 كيف يكون تصورهم عن اإلسالم .
اد شرع حلماية املكتسبات اليت أعطانا اهلل إياها من أرض ونظام سلطوي ــ واحلقيقة أن اجله

أو من أراد أن يكمم أفواهنا أثناء ، والذي تنبثق منه فكرة الدولة  من أراد حتطيم هذه البد أن نقاتله
 .ىل دين اهلل باليت هي أحسن أيضا نقاتله إالدعوة 

ويطيب لبعض ، لذي جيري اليوم يف الساحةــ ومنه فإن مصدر اخلوف من احلكم اإلسالمي هذا ا
ومع ذلك يصرون على أن هذا هو اإلسالم حىت ، الناس وإن كانوا يعلمون أن هذا ال يصور اإلسالم

وهلذا يشبعوا أذهان الناس بأن . وال حين إليه يوما ولو كانوا مسلمني، يشمئز عامة الناس من اإلسالم
 ومع أن يعلن كل إنسان رأيه ومبدئه . ،والدميقراطيةة اإلسالم يتناىف مع احلري

والذين حيركون الدوائر االستعمارية يعلمون أن ، لون اإلسالمثمي ــ نقول عن هذا اخلطأ أن هؤالء ال
ولكنهم يصرون على أن هذه هي صورة ، الذين يفعلون هذه األفاعيل ال يعربون عن اإلسالم

 اإلسالم .
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إمنا جيد طريقه إىل العقول والقلوب يف سبيٍل فرش  اإلسالم إن الصورة احلقيقية لإلسالم تقول أنــ 
بكل معاين احلرية، متامار كالسبيل الذي فرش أمام اإلسالم باألمس، واقرؤوا السرية النبوية وحياة 

 .اخللفاء الراشدين لتعلموا مصداق هذا
لذلك يسعون  م،الدوائر الغربية االستعمارية يرعبها أن تنتشر هذه الصورة احلقيقية لإلسالــ 

 .جاهدين إىل تكريس الصورة املزيفة لتشمئز منه النفوس
شيء آخر نقوله، هؤالء الذين يتخوفون من عودة اإلسالم إىل التطبيق وإىل احلكم، ال يتنبهون ــ 

إىل أمر خيفى عنهم وهو: أن اجملتمع اإلسالمي إذا نضج النضج اإلسالمي السليم، هم يتصورون 
هذه احلالة من االمشئزاز من اإلسالم والبعد عنه، والواقع أهنم سيكونون يف مقدمة أهنم سيبقون على 

 .من يشرح اهلل صدورهم لإلسالم، ولكنهم عن هذه احلقيقة غائبون
ال يوجد إنسان باسم  حىت لو بقي هؤالء على أفكارهم، جيرتّون إحلادهم، جيرتّون علمانيّتهم،ــ 

 .ل لكّل أن يتحدث عن رأيه كما يشاء، بشرطني اثننياإلسالم احلقيقي يكمم أفواههم، ب
فإذا ، أن ال تكون هذه األنشطة اليت تتحرك باسم احلرية مرتبطة خبلفيات أجنبية: الشرط األولــ 

وينبغي أن تكون األعني مفّتحة واجملتمع اإلسالمي سّيد اجملتمعات اليت تبني للمجتمع اإلسالمي 
لعّلكم تعرفون أن عمر كان بطالر من أبطال فن االستخبارات  و تعتمد على االستخبارات الدقيقة

إذا تبنّي للمجتمع أن هنالك حرّيات منسوبة إىل أصحاهبا يف الظاهر وحترّكها أيٍد خفّيٌة  - يف عهده
يف الباطن كما هو الواقع اليوم يف كثري من األحيان، باملال أو شراء الذمم أو إهدار األخالق، 

لسفارات األجنبية تنشط نشاطها يف هذا الصدد، فاإلسالم ال يبارك هذه احلرية وعندما جند أن ا
فاضغط اخلارجي آفة على احلرية أبدار، ألهنا يف الواقع ليست حرية، بل بالعكس هي نقيض احلرية، 

وهلذا فإن اإلسالم يضرب بيد من حديد  .هذه عبوديةاحلقيقية قبل أن تكون آفة على اإلسالم بل 
 ذه احلريات املزيفة املرتبطة جبهات أجنبية .ه ألمثال

أن تتحرك هذه احلريات ضمن الدستور األعلى الذي قامت الدولة كلها على  الشرط الثاين:
أساسه، فنحن نتكلم عن مصري احلرية يف اجملتمع اإلسالمي، ونتكلم عن احلرية كيف حيتضنها 

إنه يدع احلريات كلها تتحرك يف أحضانه، اإلسالم، حنن نقول هذا اإلسالم الكبري عندما يهيمن ف
فإذا أراد أحدهم أن حيّطم هذه األم ويقتلها، وأن ميّزق احلضن الذي ترتعرع فيه هذه احلريات، 
فاألمر خيتلف يف هذه احلالة، فهذه عملية انقالبية هتدف إىل النظام من حيث هو. لننظر هل 
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 ية؟ مستحيل، وإال حتّولت إىل سلسلة انقالباتهنالك دولة دميقراطية تبارك هذا العمل باسم احلر 
 .يرتبص بعضها ببعض

( تركيا اآلن تعلن عن نفسها أهنا 1991ــ لنضرب مثال لتقريب ال لإلتباع )الدروس ألقيت عام
ملاذا ال حيق للذين ميارسون دميقراطياهتم وحرياهتم عن طريق الصحف واألحزاب أن ، دولة دميقراطية

هل . فلنتحرر من هذا الدستور العلماين، انا خضوعا حتت نظام أتاتورككف: يقول قائال منهم
ملاذا ؟ ألن دميقراطيتهم حمصورة ضمن هذا . تستجيب الدولة له ؟ ال بل رأسا حيال إىل احملاكمة

والدائرة اإلسالمية اليت ، وإذا قارنتا بني الدائرة اليت يتمكن الناس من التحرك فيها برتكيا. النظام
فانظر إىل الفرق . جتد أن الدائرة اإلسالمية أوسع منها بعشرة أضعاف، ناس التحرك فيهايتمكن ال

 بني احلرية احلقيقية واحلرية الزائفة .
اآلن وبعد أن علمنا هذا نقول أن كلنا يتمىن أن يعيش يف جمتمع تسوده الدميقراطية )باملعىن ــ 

دميقراطية صافية عن الشوائب، وهذا املناخ غري الذي عرّفناه(، لكن هذا حيتاج إىل مناخ كي تنمو ال
موجود. لكن ما هو هذا املناخ؟ جيب أن يكون حمّصنار ضد القوى واخلطط األجنبية، ضد الوسائل 

 .املتنوعة الكثرية اليت ُيستجر هبا العمالء يومار بعد يوم لكي يتحركوا حلساب عدو هنا أو هناك
ادي، وحنن أغين األمم. وفرض علينا التخلف التفككي لقد فرض العدو علينا التخلف االقتصــ 

وقد كنا إىل األمس القريب أمة واحدة متضامنة. فرض علينا التخلف العلمي واألخالقي، ومفتاح 
التقدم هو النهم العلمي والرتبية األخالقية. وفرض علينا هذا التخلف حىت تصبح جمتمعاتنا ساحة 

ل خططه إلينا عرب نوافذ احلريات واألحزاب والدميقراطيات للعب هبا وحىت يستطيع الغرب أن يرس
 ...والصحف وما إىل ذلك

ولذلك فأنت جتد أن عددا كبريا من الصحف اليت تنطق بالعربية يف بالدنا وأن تبحث عن 
وهذا عموما عن جمتمعاتنا ، ستجد أن لكل منها نسبة إىل جهة أجنبية إال من رحم ربك، هوياهتا

 العربية .
ماذا يعين ذلك؟ يعين أن مناخ احلرية غري مهيأ، هذه ، ندما تكون جمتمعاتنا هبذا الشكلــ وع

ينبغي أن نبدأ فنفلح هذه األرض  .األرض مل تفلح بعد من أجل أن نغرسها ببذور احلرية والدميقراطية
راب طيين وننقيها من الشوائب واحلجارة واألتربة غري الصاحلة، ينبغي أن نقلب تراهبا اجلريي إىل ت

حىت نستنبت فيها احلرية احلقيقية، احلرية اليت تعرّب عن دخائلنا وال ُتستغّل لألجنيب وخططه ومكائده 
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ودائما ، أمام هذا الوضع يعذر من مل يفتحوا أبواب احلرية على جمتمعاهتم إىل مصراعيه .وضغوطاته
 الشرط هو النية السليمة .

يف ذلك بسوريا. سوريا مل تستطع أن تتمتع بعد باحلرية دعوين أقل لكم بصراحة، أضرب املثل ــ 
التامة الدميقراطية كما يضغط علينا الغرب دائمار ويهيب بنا أن نفعل، لكن ما الذي مينع؟ الذي مينع 
أننا بدون ذلك، الضغط من كل جانب مستحكم على هذه البلدة يف سبيل أن يقول القائم على 

لت وال فائدة من الصمود ... إخل". هل ُصّفيت جمتمعاتنا من هذه احلراسة: "لقد تعبت، لقد مل
الشوائب؟ وهل صّفيت من العمالء؟ هل ُصّفيت ممن يتحركون بسائق دوافع ختطط هلم فيتحركون 

منطقيار لنحّطم هذه ذلك ينبغي أن نسعى سعينا احلثيث متامار كما خطط؟ مل تصّف.. ومع 
أن منّتع هبا رئتنا االجتماعية، ينبغي ذلك. لكن لكل شيء التضاريس ولنصل إىل احلرية اليت ينبغي 

طريقه، والرتبية األخالقية هي األساس أيها اإلخوة. فالرتبية عندما تتكامل وعندما تأخذ حظها 
 .فعندئذ أغلب الظن أن األيدي األجنبية مهما حاولت لن جتد من يكون عميالر داخالر يف قبضتها

أمريكا عندما حتزن علينا وتأسى وتتأمل أننا ال  :لكم السؤال التايلشيء آخر، أال خيطر يف باـــ 
نتمتع بالدميقراطية كما تتمتع هي، هل هي حتبنا هذا احلب الشديد فمن أجل ذلك هي حتزن 

هل إخالصها لنا وصل إىل هذه الدرجة؟ أبدار، فحقوقنا تنهب وهاهي ذي حقوقنا على مرمى  علينا؟
إذار ملاذا تشفق علينا أننا ال نتمتع . تتحيز للمغتصب وتتجاهل املظلومالبصر منا ومع ذلك هي اليت

مبزيد من احلرية؟ ألهنا تريد أن تنال منّا وأن تعبث بنا عن طريق هذه احلرية ألهنا تعرف أننا أمة ال 
وقال . حنارب يف علمنا وحنارب يف تربيتنا وأخالقنا .نزال يف طور التخلف، متفككة األوصال

حيث أنظر وأجد وراء كل ، لو كنت أنا مسئوال ال أفتح باب احلرية والوضع هبذا الشكلالدكتور 
هلذا لن أفعل هذا ألمثال هؤالء الوافدين . باب طابورا من املرتبصني يب ينتظرون أن يفتح هذا الباب

 أن أصرب حىت يفرج اهلل سبحانه وتعاىل . بل عليَّ ، يف شكل استعمار جديد
 :خامتة هلذا البحث 
نعود فنقول: اجلهاد ماٍض كما قال عليه الصالة والسالم يّف ويف أميت إىل يوم القيامة. ال ميلك  

لكن ينبغي وحنن نرفع لواء اجلهاد أن نرفعه ضمن احلدود املشروعة  أحد أن يوقف للجهاد قوة،
ينبغي أن نطّهر ويف الوقت ذاته  حملاربة من يريد أن يرتّبص حبقوقنا، ُوجد هذا املناخ أو مل يوجد،

أرأيتم إىل الذي يريد أن يقوم فيصلي الظهر أو العشاء، جيب إذا دخل الوقت أن يصّلي،  .املناخ
لكن جيب يف الوقت ذاته أن يطّهر قلبه وأن يزكي نفسه، هو مبتلى بالرياء والنفاق والُعجب، إذا 



 

 

 مشاركة فاطمة حكيمة ملخص دروس الجهاد لـ اإلمام الشهيد البوطي

 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                 124

 

 تصّلي اآلن حىت تغرز يف صّلى واحلالة هذه فصالته ال ترتفع عن رأسه شربار، لكن ال نقول له ال
نفسك بذور اإلخالص لوجه اهلل وتطرد النفاق والرياء. ال، بل نقول له أنت مكّلف هبذا وهذا يف 

أي البد أن ينهض قدر كبري من هؤالء الذين فرغوا .وقت واحد. وكذلك اجلهاد وتطهري مناخه
اجلهادية ختطيطا فعلي وللحركات  -حسب االصطالح الشائع اآلن  -، أنفسهم لساحات احلركية

جيب تفريغ قدر كاف من أجل ، وكلها ليست جهاد مقابل العدو اجلامث كما قلنا، وما إىل ذلك
 . باحلكمة واملوعظة احلسنة، تطهري املناخ

تبشيع اإلسالم يف  جيب أن نعلم أن وظيفة الغرب والصهيونية العاملية ال سيما يف فلسطني هيــ 
يقومون صباح مساء بكل الوسائل اليت تسّود اإلسالم يف ختّيل  ل غريهم،أفكار الناس، املسلمني قب

الناس. أين هم الذين يقابلون عملهم بالعكس؟ أين هم الذين يقومون صباح مساء بتحبيب الناس 
 إىل اإلسالم، بتقريب اإلسالم إىل العقول، أين هم؟

ال، فهذا يثري املسلمني، لكن عن  ليس سبيلهم أن يقولوا: "اإلسالم باطل، اإلسالم تافه،..."ــ 
طريق نشرات وكتابات تبّخر اإلسالم وحتشو القرآن والسنة مبعان غريبة وأفكار عجيبة حبيث أن 
املسلمني اجلهال إذا انساقوا وراء هذه التصورات سينتهون إىل تصّور أن اإلسالم كيس فارغ متلؤه مبا 

 .هذاهذا شيء خمطط والوثائق موجودة تدعو إىل  .تشاء
بعد أن عرفنا هذه احلقيقة وعرفنا أن مقاتلة املسلمني يف دار اإلسالم بعضهم لبعض ليس ــ 

جهادار ولكنه صرف ألذهان الناس عن اجلهاد، وأن اجلهاد هو أن نالحق من يغتصب أرضنا 
وحقوقنا، بعد هذا نسأل: هذا الذي يغتصب أرضنا وحقوقنا، كيف يسعى سعيه للتمكن والبقاء؟ 

غبياء إن تصورنا أنه يسعى سعيه للتمكن والبقاء بواسطة السالح املتطور، ألنه يعلم أن هذا حنن أ
السالح كما أنه ميكن أن يكون بيده ميكن غدار أن يكون بيدنا، فما هي الوسيلة األساسية؟الوسيلة 

   .هي تفكيك هذه األمة، مث تبديد وتدمري أخالقها
ئيل عليه، ملاذا؟ ألهنا تريد من ورائه التطبيع، تريد أن تصل السلم االستسالمي الذي متوت إسراــ 

 .للشاب العريب املسلم لكي تدّمره أخالقيار 
فإذا كانت إسرائيل تعتمد على هذين السالحني من أجل ترسيخ أقدامها فوق أرضنا، فاملنطق ــ 

ي يعيد وحدتنا هو يقول: ينبغي أن نناقض هذا وأن نسعى سعينا إىل أن نتحد ونتضامن، واحملور الذ
اإلميان باهلل والعبودية احلقة هلل، ذلك هو احلبل الذي أمر اهلل عز وجل به. وهذا مرتبط ارتباطار كبريار 

 .بأخالقنا
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ينبغي أن حنصن أنفسنا حبسن خلقنا وتربيتنا وفضيلتنا؛ ينبغي أن نبذل كل ما منلك ألن نعيد ــ 
حية، فال تكفي اجلذور املصلحية وحدها، فاجلذور تضامننا، وهذا التضامن ال بد له من جذور رو 

اإلميان املصلحية هي تكتيك، وينبغي أن يكون احتادنا اسرتاتيجيار، وهذا ال يكون إال بدافع من 
 .هلل سبحانه وتعاىل الفعال

  1ج  -(             فلسطني والسبيل الوحيد الستنقاذها 28)الدرس 
وبعد أن حتدثنا عن املناخ الرتبوي الذي ينبغي أن ، هبعد أن حتدثنا عن معىن اجلهاد وحكم

الذي  نقف أمام منوذج عملي جيسد هذا اجلهاد يتحقق لكي يكون اجلهاد مؤديار غايته وحمققار مثرته،
 .حتدثنا عنه خالل هذه الدروس كلها

هلل شرعه على اإلسالم قسرا أم أن اوهل شرعه اهلل تعاىل جلرب الناس ، ــ حتدثنا عن اجلهاد وحكمه
وذكرنا أيضا املناخ ، ودرءا حلرابة يقوم هبا األعداء ؟حلماية املكتسبات أعطاها اهلل لعباده املسلمني 
ولكن إذا أردنا أن نطبق ، وهذا الكالم كله نظري. الذي ينبغي أن يتحقق حىت يكون اجلهاد مثمرا

 . رناههذا الكالم وأن نبحث عن ساحة ميدانية نرى فيها تطبيق هذا الذي ذك
كل ما قد سبق أن أوضحنه ؟ هذه الساحة هي هذه الساحة اليت نريد أن جنسد فيها عمليا   ما

مشكلة فلسطني هي اليت جتسد الواقع التطبيقي لتجربة اجلهاد كما قد عرفناه وكما قد . هي فلسطني
 وعيناه .

ة يف أهنا جزء ال يتجزأ :. يف العامل العريب واإلسالمي بقعة من البقاع اليت ال شك وال ريب مقدمة
للمسلمني عندما فهذه البقعة قد أورثها اهلل سبحانه وتعاىل ، وهي فلسطني، من دار اإلسالم

وقد عرفنا أن دار . أصبحت دار إسالم وعندما دخلت يف حرز وملك املسلمني عن طريق اجلهاد
ا مسئولية محايتها طاملا  أي جيب على املسلمني أن يتحملو ، إسالم تبقى إىل يوم القيامة دار إسالم

إن هي خرجت من ، المرية اإلسظوجيب أن يتحملوا مسئولية إعادهتا إىل ح، كانت حتت أيديهم
وإن بسط  بعد ذلك إىل دار كفروهذا معىن قولنا أن دار إسالم ال تتحول ، سلطاهنم وأيديهم

عاىل درءار للحرابة قد أصبح إذن اجلهاد الذي شرعه اهلل ت .الكافرون واألعداء أيديهم ونفوذهم عليها
 .واجبار اآلن

اآلن الشيء الذي حيرك العامل العريب واإلسالمي أمام هذه املعضلة هو ، ــ نلفت  النظر إىل شيء
وهذا شيء واضح، فإن رأيتم أن العامل العريب يتحرك جيئة . يف الواقع السياسة وما فيها من مد وجزر
موا أن الذي حيّرك هو التيار السياسي، إذا كان األمر كذلك وذهابار من أجل حل هذه املشكلة فلتعل
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هل هذا يعين أن علينا أن نغلق ملف الشريعة اإلسالمية وأن ال نتحّدث عن حكم اجلهاد بالنسبة 
حلل هذه املعضلة نظرار إىل أن السياسة هي اليت تقود اليوم ومل يبق لسلطان الشريعة اإلسالمية مكان 

قولون أو خيطر يف باهلم أن احلديث عن اجلهاد اإلسالمي وما شرعه اهلل البعض من الناس ي !؟
بالنسبة حلل هذه املشكلة مل يعد ذا جدوى، ذلك ألن الذي يقود العامل وحيرّكه إمنا هو عامل واحد 

ألن ال دور له اآلن على  إذن ال داعي أن نتحدث عن حكم اجلهاد !!  هو عامل السياسة
صحيح ؟إن هذا التصور ليس بصحيح، ذلك ألن الظروف السياسية يف  هل هذا التصور. الساحة

ورّب قرار سياسي تفرضه  .تبدل دائم، مث إن هلا ظالالر متتّد وتتقّلص.. وأعمارار تبدأ مث تنقضي
أحداث عاملية اليوم، ستمضي به أحداث مناقضة يف الغد القريب. أما قرار اإلسالم وحكمه، 

وإذا كان األمر كذلك فينبغي مهما رأينا الظروف ه األجيال املتالحقة،فمستقر راسخ، خياطب اهلل ب
ولكن ينبغي دائما أن نكون على ذُكر حلكم ، السياسية تتبدل وتتغري وتفرض نفسها وسلطاهنا

الشريعة اإلسالمية الثابت والذي ال يتغري أمام مثل هذه املشكلة. وعلينا أن نتذكر دائما الواجب 
فيتقّرب املؤمنون إىل اهلل مبعرفته مث االئتمان عليه مث تنفيذه جهد  املسلمني الذي أمر اهلل به 

كما يأمرنا الشرع احلنيف أو مل نستطع أن   نطبقوسواء استطعنا أن  ،االستطاعة ويف الوقت املناسب
أقّل املراتب جيب أن نكون ، اهي اليت تقود وهي اليت تفعل فعلهبسبب أن التيارات السياسية  نطبق

  .مام معرفة دقيقة ملا يقوله اإلسالم يف هذه احلالة، وأن نورث هذا العلم للجيل اآليتأ
 :حملة تارخيية هامة وتوصيف للمشكلة

، فلسطني كانت إىل األمس القريب جزء ال يتجزأ من أرض إسالمية طاهرة نقية من الشوائب
مي غريبة عن اإلسالم وغريبة عن وإذا هبا استلبت وحتولت إىل بؤرة يف قلب العامل العريب واإلسال

 املسلمني .
، يف أن وطنا إلخوة لنا استلب منهمهل املشكلة تتمثل هذا الوضع كيف وجد وكيف حتقق ؟

واملشكلة حمصورة فيما بني هؤالء اإلخوة ووطنهم ؟ أي هل هي مشكلة ال متس العامل العريب والعامل 
سنجد أن هذه املشكلة اليت ، تبعنا أحداثه اليومال إذا عدنا إىل املاضي و درسناه وتاإلسالمي ؟ 

فكان هم الذين ، فرضت مل تفرض على جزء عزيز من هذه األمة وعلى فئة من العرب واملسلمني
 .تصديعار لألمة العربية واإلسالمية كلهاال وإمنا أريد هلذه املشكلة أن تكون ، حاق هبم اخلسران

ت على أعقاب حكومة سابقة كانت ضد التيار ، جاء1917احلكومة الربيطانية يف عام ــ 
الصهيوين. هذه احلكومة اجلديدة كان ميثلها الثالثي املعروف )اللورد جورج وتشرشل وجورج بلفور( 
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وهؤالء كانوا دعامة احلكومة اليت جيء هبا من أجل تنفيذ اخلطة الصهيونية العاملية، هؤالء الثالثة 
للحرب العاملية األوىل، وكان روتشيلد هو الذي ينفخ يف  وجدوا أنفسهم أمام الظروف اليت هتيء

نريان هذه احلرب ويهيئها لصاحل الصهيونية، وال جمال للحديث عن الوسائل اليت كانت تتهيأ من 
أجل أن تكون هذه احلرب إذا وضعت أوزارها حتقق اهلدف الذي رمسته الصهيونية العاملية لنفسها 

 .عة ألهدافويف مقدمة ذلك استالب هذه البق
النادي الزجاجي الذي رمبا يعرفه البعض منكم يف بريطانيا والذي أقيم آنذاك من أجل أن يكون ــ 

بؤرة ألحط وأسوأ مظاهر اإلباحية، كان وسيلة فعالة من أجل مجع الناس والرؤساء والسياسيني 
يث عن دور هذا النادي الكبار الذين ينبغي أن جيندوا لتنفيذ هذه اخلطة، وال نريد أن نطيل يف احلد

بالسالح األول للصهيونية يف العامل كله أال وهو سالح حتطيم األخالق  الزجاجي والذي يتعلق دائمار 
 .إىل أحط الدرجات اليت ميكن أن تتحقق ونشر اإلباحية

بلفور الذي كان وزير خارجية بريطانيا ذهب إىل أمريكا حيث كان مركز الصهيونية قد توضع ـ 
واقع أن أمريكا مل تكن متحمسة لدخول هذه احلرب مع بريطانيا إطالقار. واتصل بلفور هناك، وال

هبذه الدائرة الصهيونية اليت كانت تدير العامل من أمريكا آنذاك، وأكدت هذه الدائرة إن استطاعت 
يطانيا( أن تقنع أمريكا بالدخول يف احلرب العاملية األوىل لصاحل بريطانيا فإهنا من اآلن تعد )أي بر 

الصهيونيَة العاملية بأن تنجز هلا كل ما تبغي وأن هتيئ هلا السبل الكفيلة بتقدمي فلسطني وطنار يهوديار 
. ما جاء شهر حزيران من العام ذاته إال وكانت أمريكا قد 1917هلا. كان هذا يف شهر نيسان عام 

. اشتعلت احلرب العاملية أرسلت كل قّوهتا وكل ما متلك من أسلحة لتضعها حتت سلطة بريطانيا
األوىل وسارت على النهج الذي خططت له الصهيونية ضد أملانيا، وحتقق ما تعرفونه من وعد بلفور 

  .والتزامه بتحقيق كل الوسائل اليت تيّسر للصهيونية العاملية أن تبين وطنار قوميار لليهود يف فلسطني
وروتشيلد ملاذا مل  ونية يف هذا اهلدف ؟هي املصلحة األوروبية واألمريكية يف دعم الصهي ما

السبب أن اخلطة الغربية  ملاذا الذي قام وحتّرك وزير خارجية بريطانيا بلفور؟يتحرك يف هذا األمر ؟ 
الربيطانية كانت هتدف إىل شيء بعيد هو حتطيم اخلالفة اإلسالمية، ألنه إذا حتطمت اخلالفة 

هل يف ذلك ضمانة النتهاء اخلالفة ]أي دون استالب اإلسالمية وانتهى عهد السلطة العثمانية ف
فلسطني وحتويلها وطنار لليهود[؟ ال، ال ضمانة كما كتب تقارير هبذا، لكن ميكن للخالفة أن 
تتهاوى وأن تذهب وتندثر ولكن العامل اإلسالمي ما يزال موجودار فتتحول اخلالفة من األتراك إىل 

 هذه احلالة، بل لعل اخلالفة إذا آلت إىل العرب تكون املشكلة العرب، فال يكونون قد فعلوا شيئار يف
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أوالر: إهناء اخلالفة اإلسالمية  .بالنسبة للغرب أشد. إذن ينبغي أن يكون السعي قائمار على دعامتني
املتمثلة يف اخلالفة العثمانية. ثانيار: أن يتهيأ اإلسفني الذي ينبغي أن يضرب يف قلب العامل العريب 

مي حىت تتحول األمة اإلسالمية إىل قطع متناثرة جذاذ، وهذا اإلسفني هو هذا الوطن واإلسال
وهو الشيء الذي يضمن أن ال يتفرّغ العرب من أجل إعادة مجع مشلهم،  اليهودي يف فلسطني،

 .وسيكون الشغل الشاغل هلم، وهو األداة اليت حتّرك أسباب اخلالف من حوهلم
ليست نكبة جزئية تتمثل يف بقعة ميلكها جزء من األمة النكبة  ــ إذن مشكلة فلسطني أو هذه
وإمنا كان قاع اخلسارة هلذه الفئة من الناس،ومل يكن املراد هبا إي، العربية واإلسالمية وهم الفلسطينيني

طمئن الغرب أن ال يقظة هلذا يأن تدفن اخلالفة اإلسالمية يف قرب أبدي  وعندها اهلدف من ذلك 
، وإال فا بلفور مل يكن مستسلما لليهود من أجل مصلحة والسبيل هو هذا األم، كبعد ذل امليت

اليهود،ولكنه كان خيطط مع بين قومه ومع أمثاله من الذين كانوا يطمحون من أن ينالوا مرياث العامل 
يريدون أن يضعوا أيديهم على هذا ، العريب وقد ترحنت اخلالفة وآلت إىل ما يسمى بالرجل املريض

ولكي ينالوا هذا املرياث آمنني مطمئنني ينبغي أن تذبح اخلالفة من الوريد إىل الوريد،وأن ال ، رياثامل
 .تقوم هلا قائمة ال يف شرق العامل العريب وال غربه وال يف مشاله أو جنوبه

إن كل من يتصور أن النكبة الفلسطينية نكبة قومية، أي حمصورة يف قوم وهم العرب فقط، ــ 
وكل من يتصور أن  .إن كانوا جاهلني، أو ميارسون لونار من العمالة إن كانوا يعلمون ما نعلمخمطئون 

هذه النكبة إمنا نزلت بساحة إخوة لنا فقط هم الفلسطينيون فقط، فإن هذا وهم باطل ينأى عنه 
 .عقل أي إنسان مثقف. فاحلقيقة التارخيية هكذا

المي ويف مقدمته العامل العريب الذي هو القلب النابض إذا ثبت أن النكبة هي نكبة العامل اإلســ 
للعامل اإلسالمي إذن ينبغي أن يكون عالج هذه النكبة أيضار على مستوى العامل اإلسالمي، وينبغي 
أن حيمل العرب كربى املسؤولية يف ذلك العامل ألن العامل العريب قلب العامل اإلسالمي النابض، 

 .رف هلذه األمة، ونسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا على مستوى هذا الشرفهكذا شاء اهلل تعاىل وهذا ش
هل هو إحياء املشاعر القومية ومجع نثار  فما هو العالج هلذه النكبة؟ إذا عرفنا أن األمر كذلكــ 

هذه املشاعر القومية وضفرها بعضها مع بعض وعندئذ حتل املشكلة؟ ال، ألن النكبة ليست نكبة 
كمن احلل يف أن نكّلف الفلسطينيني الذين هم أصحاب الدار أن يتحركوا كما قومية فقط. فهل ي

حلل معضلتهم وأن ننظر إليهم كجريان هلم ال يهمنا األمر ألننا لسنا حنن املنكوبني؟ ال  يشاءون
طبعار، فاملشكلة مشكلة العامل اإلسالمي كله وينبغي أن يكون العالج على مستوى العامل 
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العالج هو اجلهاد. اجلهاد مبعناه الشرعي الذي وعيناه وعرفناه يف  هذا العالج؟اإلسالمي. فما هو 
 .الدروس السابقة واملناخ الذي ينبغي أن يتحقق لتنفيذه واستثماره كما ينبغي

العملية كانت عملية جهاد حبسب 1948حيث يف عام ، البد من توفر املناخ كي يكون الشفاء
وترى يف ، ت من هنا وهناك وتضافرت اجلموع والناس تأمل خرياحيث أن القوى كلها جتمع، الظاهر

هؤالء الراحلني إىل فلسطني كيوم مؤتة وتبوك ويرموك ... لكن ما الذي فشل ذلك اجلهاد ؟ هو 
. ذلك أن املناخ الرتبوي مل يتحقق بعد، هلذا تغلغل الفساد واخليانة، عدم وجود املناخ الذي ذكرت

 ين أن املناخ إن مل يوجد أن نرقد وننام ال .وأعود وأقول أن هذا ال يع
أننا مسلمون، واهلل سبحانه وتعاىل أمرنا  الدليل األول ما الدليل على أن اجلهاد هو احلل؟ــ 

باجلهاد ووعدنا أن ينتصر لنا إن نّفذنا أمره طبق ما شرع وإن سرنا يف الطريقة الرتبوية السائغة اليت 
 أمر اهلل عز وجل هبا.

ما ميكن أن نراه لدى أعدائنا، فكل الوسائل اليت يتحدث عنها العرب  ليل الثاينالدأما  
واملسلمون اليوم من أجل حل هذه النكبة ال حتّرك لدى الغربيني ساكنار، فإذا اهتاجت فيما بينهم 
التوجهات اجلادة إىل اجلهاد، انظر إليهم كيف يضجون وكيف يصرخون وكيف يظهر االضطراب، 

 . ح جدار هذا شيء واض
 

وكان آنذاك ويل عهد حتدث يف ، أحد ملوك البالد العربيةقبل سنوات : لتوضيح قصتني للعربة
مناسبة وقال هكذا رمبا خرجت كلمة عفوية من فمه :" إن فلسطني ال ميكن أن تعود إىل حظرية 

نسان الذي واجتهت الضغوط الشديدة على هذا اإل، املسلمني إال باجلهاد " قام العامل الغريب وقعد
مما اضطره األمر إىل أن يعود بعد أيام فيعدل تعبريه الذي قاله ويؤول ويبني أنه مل ، قال هذه الكلمة

 وإمنا يقصد كذا وكذا .... ، يعين اجلهاد
ورمبا فعال ، فتخيل رمبا هذه كلمة قدحت زناد اجلد لدى املسلمني، كلمة فقط أقامتهم وأقعدهتم

ذا هم يعلمون أن هذا اجلهاد هو السالح الذي أغمده العامل العريب إ. انتبهوا إىل هذا األمر
على النهج السائغ السليم الذي شرعه اهلل فلسوف  واإلسالمي مند حني فإذا امتشق هذا السالح 

 حيني حينئذ حني احلضارة الغربية .
وكان يف دار ، رةعندما كان يهيئ أطروحته األستاذية يف القاه وهبة الزحيلي"  "قصة ثانية لدكتور 

وأطروحته عن " أثار احلرب يف الشريعة اإلسالمية" أي عن ، الكتب يهيئ ويبحث عن املراجع
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ما : قال له املستشرق. لقيه أحد املستشرقني الغربيني "أندرسون" تعرف عليه، اجلهاد وأثاره
جة اليت ستنتهي ما النتي: فنظر بعينيه وحدق فيهما وقال. موضوعك الذي حتضره ؟ ذكر له املوضوع

إين أوصيك بأن تنتهي إىل : قال املستشرق. ال أدري أنا اآلن أحبث: إليها يف كتابك هذا ؟ قال له
أن اجلهاد كان له معىن عندما مل تكن هنالك مؤسسات عاملية ترعى حقوق القرار التايل وهو :" 

دة وجملس األمن وقبل اآلن وقد ظهرت هذه املؤسسات متمثلة يف هيئة األمم املتح، املستضعفني
، :" أنا أعدك إذا انتهيت إىل هذا القرار" وقال إذن ال داعي بعد هذا للجهاد ، ذلك عصبة األمم

وأن التطور اإلسالمي الذي ينبغي أن ، وأوضحت أن اجلهاد مل تعد هنالك حاجة إىل مشروعيته
هذه ستقرر يف جامعات  عندها أعدك أن رسالتك ك، يتحقق دائما أهنى احلاجة إىل اجلهاد ونسخه

ومناه وأغراه بفوائد مالية ومغريات  هذه اجلامعات،ولسوف تدعى أستاذا زائرا إىل ، كثرية يف أوروبا
 ووضع هذه القصة يف مقدمة كتابه .. ولكن اهلل سلم واختذ صديقنا من هذا عربة وأي عربة. كثرية

ا السبب يف أن اجلهاد أجهض وهذ أن الغرب يتوجس خيفة من اجلهاد،ــ أنظروا أيها اإلخوة 
اجليل اليوم  كيف؟ .بالطريقة اليت تروهنا اليوم، وذكرنا هذا أكثر من مرة وقرأنا تقارير يف هذا الصدد

متوجه توجه عارم إىل اجلهاد. هذه الشعلة اليت تغلي بني جوانح هذا اجليل ال بد من أن تنفس.  
التآكل  -كما يقول التقرير-هذه إىل حيث يتم  كيف يتم تنفيسها؟ يتم بأن توّجه طاقاهتم اجلهادية

فيقال:  .الذايت يف حياهتم، أي يتم تنفيس مشاعر اجلهاد فيما بينهم بأن يتألب بعضهم على بعض
أال تريدون اجلهاد؟ انظروا إىل حكامكم، هم كفار، إهنم ال يطبقون اإلسالم فهم كفار. إذن ينبغي 

يت من يبث يف أذهان احلكام أنفسهم أيضار أن يقفوا يف ويأ  !أن جتاهدوهم يف عقر دار اإلسالم
وجه هؤالء. فيثريون هؤالء على أولئك وأولئك على هؤالء، وتتنفس لواعج اجلهاد وتياراته وتسرتخي 
هبذه الطريقة من أجل أن تبقى النكبة يف مأمن، ومن أجل أن ال يتجه أحد إىل البؤرة احلقيقية حيث 

  .طريق اجلهاد فعالر  السرطان الذي ال يعاجل عن
ــ هذا األمر دليل واضح ال إشكال فيه على أن هذه األمة بشىت فئاهتا إذا أرادت أن تتبني حال 

فال بد من اللجوء إىل دواء واحد ال ثان له هو ، هلذه النكبة وشفاء عاجال أو أجال هلذه األمة منها
 . دواء اجلهاد

 . وضوعنريد هنا أن نطبق أحكام اجلهاد على هذا امل
  :وطبيعته فلسفة اجلهاد  
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اجلهاد الذي شرعه اهلل تعاىل مل ينهض يف يوم من األيام على دافع من دوافع العصبية، وال على ــ 
فاجلهاد يف الشريعة اإلسالمية ليس كما يصفه  .دافع من دوافع العنصرية أو األحقاد الشخصية أبدار 

لوصف أن يقولوا أن عند املسلمني من األحقاد ما الغربيون باحلرب املقدسة. ويقصدون من هذا ا
جيعلهم يتغذون باحلرب، ويتنفسون هبواء امسه احلرب، فاحلرب عندهم شيء مطلوب لذاته، ال 

هذه هي ترمجتهم للجهاد مبعىن احلرب   .يطيب هلم قرار إال إذا وجدوا الدماء من حوهلم تنهار
 يف حني أن األمر ليس كذلك .. املقدسة عندهم 

ــ اجلهاد ال ميكن أن ينهض على دافع عنصري أو عصيب أو عدواين أبدار أو دافع حتيزي من أجل 
َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشَنَآُن قـَْوٍم َعَلى َأالَّ واجلهاد دائمار خادم للعدل. قال تعاىل: "، سلب اآلخرين حقوقهم

تم يف حلبة اجلهاد أن تنسوا قدسية العدالة، إياكم أن " أي إياكم وأنتـَْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أَقـَْرُب لِلتـَّْقَوى
ينسيكم اجلهاد الذي اندفعتم إليه من أجل إحقاق حق أن ينسيكم العدالة حىت لو كانت يف 

 . التعامل مع أعدائكم
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ــ وانظروا إىل قوله تعاىل :" 

 رجاال كثرية ونساء واتقوا اهلل الذي تساءلون به واألرحام إن اهلل كان عليكم رقيبا زوجها وبث منهما
 " 

ــ إذا رأينا أن حقوقنا اليت نرعاها، املعنوية أو املادية، جاء من يرتبص هبا سوءار نقاتله. وإذا رأينا 
نا واستلب جزءار منها من جاء خيطط لعملية عدوانية علينا نقاتله. وإذا رأينا من نزل يف بقعة من بقاع

 . إذا هذا املعىن أن نكون على ذكر به.نقاتله. ال لدافع كيدي، ولكن من أجل أن نرعى حقوقنا
أن اهلل تعاىل جعل اجلهاد لفئة من ، ـ هنالك من يكتب ويقول من األجانب ومن ذيوهلم العرب

أن اجلهاد حكم : يقولون .ونقول هلم كيف فسروا لنا هذا الكالم. عباده وحرم الفئة األخرى منها
وغريهم حمرومني من ، إذن هو حكم ميز به املسلمني، من األحكام املستقرة يف الشريعة اإلسالمية

 ملاذا هل اهلل يتحيز لفئة دون أخرى ؟ هذا هو الكالم الذي يطرحه بعضهم . فا، اجلهاد
:" وأقيموا الوزن بالقسط  العدل وقالأن اهلل ملا خاطب عباده وأمرهم أن يقيموا موازين : اجلواب

وقال هلم ، ومحلهم مجيعا مسئولية شرف محاية العدالة، وال ختسروا امليزان " هنا خاطب الناس مجيعا
السوء وعليكم مجيعا أن تدودوا عن حياض العدالة وتدفعوا ، مجيعا كلكم رعاة للعدالة وحراسا هلا

لكن بعد هذا اخلطاب يوجد أناس ، مجيعا وهذا الشرف وجه اهلل به الناس. وهذا هو اجلهاد، عنها
على أن يظلموا وعلى أن يسفكوا وأن ينهبوا مستعملني أعرضوا وركبوا رؤوسهم وأصروا إصرارهم 



 

 

 مشاركة فاطمة حكيمة ملخص دروس الجهاد لـ اإلمام الشهيد البوطي

 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                 132

 

وأناس آخرون أصغوا السمع جيدا خلطاب اهلل الذي يأمرهم برعاية ، القوة يف حق املستضعفني
ومنه فإن هذا ال يعين أبدا أن اهلل حتيز . عدالةومحايتها وإقامة دعائم السلم على نظام هذه ال العدالة

 . لبعض عباده بشرف اجلهاد دون البعض األخر الذين أعرضوا عن خطاب اهلل هلم 
أن اهلل عز وجل مل يكلف أمة أو مجاعة دون غريها من عباده بشرف النهوض : وخالصة القولــ 

ىل الناس مجيعار، أن ينهضوا متعاونني بأعباء هذه الرسالة، بل هو يف األصل تكليف تشريفي متجه إ
متضامنني بعمارة هذه األرض على أركان من العدالة والتآخي والعبودية اخلالصة هلل عز وجل، مث  
كّلفهم أن يكونوا رقباء بعضهم على بعض، وأن جيعلوا من شرعة اجلهاد كاحبار يضبطون به سلوك 

على يد الظامل. فالتأديب بالعصا اجلهادية، حق  الشارد، ويقّومون به احنراف املنحرف، ويضربون به
أمكن اهلل منه عباده مجيعار، ينهض به احملق ضد املبطل حيثما اقتضت احلاجة ومل تنفع النصيحة وال 
املشورة، وليس أداة قوة أو مكنة حتيز هبا الشارع جل جالله لفئة من عباده دون أخرى، كما قد 

اهلني. ولكن ملا أىب كثري من الناس إال استكبارار على احلق، يوهم أو يتوهم بعض احلاقدين أو اجل
وجنوحار إىل تلبية رعونات النفس وأهوائها، وانغماسار يف محأة الظلم واالستهانة باحلقوق، احنصرت 
مهمة التأديب اجلهادي بطبيعة احلال، يف أولئك الذين استمسكوا مبوازين العدل، وثبتوا حتت مظلة 

م وخالقهم عز وجل، فكان من واجبهم أن ينصحوا املتنكبني عن هذه اجلاّدة العبودية ملواله
 .بالتحذير والبيان، فإن مل يرعووا، وجب عليهم أن يردعوهم بالقوة والسالح

 :أهم قواعد السلم واحلرب يف اجلهاد
 جاء اإلسالم ليقيم دعائم السلم، .هل السلم أساس يف دين اهلل أم احلرب؟ السلم هو األساس 

وحسبكم أن تعلموا أن اسم اإلسالم مشتق من السالم. واهلل سبحانه وتعاىل خاطب الناس مجيعار 
يَا أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْدُخُلوا "بأن يدخلوا يف السلم كافة، مث وجه اخلطاب خاصة إىل املؤمنني فقال: 

. إذن هذا هو األساس الذي جاء "ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنيٌ  يف السِّْلِم َكافَّةر َواَل تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَانِ 
 .اإلسالم من أجله

احلصن هو العدالة، انثر بذور العدالة يف األرض  لكن ما هو احلصن الذي حيافظ على السلم؟ــ 
فإن مل يتحقق العدل فلن يتحقق السلم، ذلك ألن العدالة إذا مل تتحقق  .تنبت لك األرض ِسلمار 

قق يف مكاهنا الظلم، أي أن األقوياء يستبدون بالضعفاء، وإذا سار األمر على هذا املنوال فإن سيتح
 .الضعفاء ال بد أن ينقّضوا ويدافعوا عن أنفسهم ومن مث سيتمزق السلم
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إذا دَعونا أنفسنا إىل العدل، مث رأينا أن القوي يطمع حبقوق اآلخرين ويرى أنه ميلك من القوة ــ 
تلب حقوق اآلخرين، هنا يأيت دور اجلهاد من أجل محاية العدل الذي حيمي بدوره ما جيعله يس

 .السلم، فاجلهاد أمر ال بّد منه عندما يغيب العدل، وال بّد من أن هنرع إىل اجلهاد ألننا دعاة سلم
حنن نقرأ يف كتاب اهلل تعاىل آيتني، يف الظاهر قد نالحظ أن بينهما تعارض، لكن أبدار ال ــ 

َفاَل هَتُِنوا َوَتْدُعوا ِإىَل السَّْلِم َوأَنـُْتُم اأْلَْعَلْوَن َواللَُّه "ارض بينهما ألهنما خيدمان هذه احلقيقة. األوىل: تع
َوِإْن َجَنُحوا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح هَلَا "هذه اآلية تنهى عن السلم. والثانية:  "َمَعُكْم َوَلْن َيرتَُكْم أَْعَماَلُكمْ 

 ."َعَلى اللَِّه ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ  َوتـَوَكَّلْ 
عندما ينهى اهلل تعاىل عن السلم فإنه ينهى عن ذلك السالم الشكلي الذي خيفي حتته نريان ــ 

 .الظلم، هذا ليس سلمار، هذا استسالم
 .أما اآلية األخرى اليت تأمر بالسلم، تأمر بالسلم الذي جاء نتيجة للعدلــ 
 .تفصيل هذا الكالم يف الدرس القادم إن شاء اهلل سنخوض يفــ 
 2ج  -فلسطني والسبيل الوحيد الستنقاذها  (        29)الدرس 

 :توضيح حول تشويه يف فتوى
ال عالقة هلذا التوضيح بسلسلة دروس اجلهاد، إمنا هو رد على تشويه متعمد طال فتوى أجاب  

حيث يشرح الدكتور كيف ميكن أن يتحول العمل احملرم إىل عمل ، ت،عنها الدكتور يف إحدى اجملال
 : مرخص به حبق شخص حمدد إذا تعّرض لضرورة، ويعرض أمثلة على ذلك وهي التالية

ــ فتوى صدرت من الشيخ يف جملة جييب فيها كل شهر عن االستشارات الدينية لالستفتاءات 
لفتاوى التقطها بعض الناس وشوهوا الكالم الذي قاله هذه ا. اليت يتمكن من اإلجابة عنها، الدينية
قال الشيخ انه حاول جاهدا أن حيسن . وأخذوا ينشرون هذا الذي قاله مشوها بني الناس، الشيخ

،  قال أهنم من أهل البلدة ويعرفونه. لكنه وجد أن السبيل إىل حسن الظن هبم مغلق هنائيا، الظن هبم
 . لكن ذلك مل حيدث. لتوضيح، هكان بوسعهم أن يتجهوا بسؤال إلي

وهو هل جيوز المرأة مسلمة أن تعرض نفسها ، ــ مبدأ ينبغي أن يكون معروفا لدى كل مسلم
وتبني أن ، لكن إذا أصيبت هذه املرأة مبرض، بدون موجب على رجل أجنيب ؟ أكيد ال جيوز ذلك

الطبيب أن يشخص هذا وال ميكن هلذا ، هذا املرض ال ميكن تشخيصه إال بواسطة طبيب أجنيب
السيما وأن هذه ، وال توجد طبيبة خمتصة، املرض إال إذا كشف عن أخص دقائق جسمها وعورهتا
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املرأة إن مل تعرض نفسها لطبيب كي يشخص هذا املرض فحياهتا وعالقتها مع زوجها معرضة 
 وهنا احلكم أكيد جيوز هلا أن تعرض نفسها لطبيب .. للخطر

وأوجاع لكن إذا كان زيد من الناس يعاين من مرض ، وز تعاطي املخدراتــ حنن نعلم أنه ال جي
باستشارة طبيب بالقدر ، وتوقف سكون أوجاعه على حقنة من حقن اليت تعود عليها للمخدرات

 ومنه يف هذه يكون استعماهلا جائز لضرورة .، الذي يسكن أوجاعه
وهذا شيء نص عليه بيان اهلل عز ، لرباــ وكما نعلم أيضا أنه ال جيوز استقراض أو قرض مال با

وال يوجد من ، فإذا وجد إنسان قد تعرض للهالك بسبب جوع أو عري أو عدم وجود مأوى. وجل
وإن مل يقرتض من هذا اإلنسان بالربا تعرض ، ووجد من يقرضه بربا، يعطيه أو يقرضه قرضا حسنا

 جل .ومنه فإن الربا احملرم يكون جائز يف حق هذا الر ، للهالك
إن هذا املرض ال عالج له إال نوع من : ــ تعرض شخص ملرض ما وطبيبه الذي يثق به قال له

 ومنه جاز هلذا اإلنسان تناول السم احملرم .، السم تأخذ منه جرعات حمددة وأنت ممدد
إال  استثارهتاــ امرأة أصيبت بضعف يف هرموناهتا اجلنسية وبواسطة طبيبني عادلني قاال ال ميكن 

ن  إويف سؤال الزوج عن هذا األمر . وبذلك عادت إىل طبيعتها، بكذا وكذا يف األصل حرمة ذلك
 فال حرج .، أكيد اجلواب أهنا ضرورة أجلأتك إىل هذا، كان حمرما أم ال

ــ احلكم العام للمرأة احلامل أنه ال جيوز هلا أن جتهض بعد مضي أربعني يوما  لكن عندما يأيت 
وقد قال أكثر من ، وهي مريضة مرض كذا، حامل وقد مضى شهران من محلهاأن زوجه : من يقول

يعرضها للموت،واحتمال املوت راجح ومنه اجلواب بالنسبة طبيب أهنا إذا بقيت حامال إىل الوالدة 
 هلذه احلالة أنه جيوز اإلجهاض.

 رات األمثلة .ــ وعملنا هنا انطالقا من قاعدة "الضرورات تبيح احملظورات "وهي تنطبق على عش
يلتقطوهنا مث ، ــ نقول هنا أن هذه الفتوى جعلت بعض الناس ونسأل اهلل اهلداية لنا مجيعا

كسؤال أو ،  دون أن يواجهين أحد هبذا العمل، مث ينشروهنا بني الناس، وهي متعمدة، يشوهوهنا
وتكلمت ملا . كوهم يقولون أن فالن يفيت جبواز النظر إىل الصور اخلليعة وما إىل ذل. استفسار

لتتعرفوا على ، هلذا اقتضى األمر توضيح ما قد قلته، وجدت أن هنالك خطة مقصودة ومتعمدة
 احلقيقة .

"إذا تبت أن الطبيب املوثوق به :فخالصة القول: أن الكالم الذي ذكرته يف جملة طبيبك قلت
األولويات يفيت بكذا  فإن سلم، وأن املسألة وصلت إىل هذا احلد الذي تقول، قال هذا هو العالج
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فإذا زالت ، لكن بشرط أن يكون هذا األمر يستعمل كعالج ضمن حدود معينة، وكذا وال مانع
 " .احلاجة عاد هذا األمر فأصبح حمرما 

 :عودة إىل موضوع الدرس ومتابعة موضوع: أهم قواعد السلم واحلرب يف اجلهاد
يَا "السلم، وحسبكم يف هذا قول اهلل عز وجل:  قلنا: إن اإلسالم جاء إىل األسرة اإلنسانية مببدأ

ْلِم َكافَّةر  ولو علم اهلل أن هنالك بوابة يدخل منها الناس إىل سلم "أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْدُخُلوا يف السِّ
حقيقي غري بوابة اإلسالم لشرع هلم تلك البوابة، ولكن علم كل عاقل درس اإلسالم أنه ال ميكن 

 .انية أن تلتقي حتت مظلة سلم حقيقي إال إن كانت هذه املظلة هي اإلسالملألسرة اإلنس
وإذا شرع اهلل سبحانه وتعاىل مبدأ األمر باملعروف ، ـــ فإذا شرع اهلل اجلهاد ففي سبيل السلم شرعه

والنهي عن املنكر ففي سبيل السلم أيضار، وإذا شرع اهلل قانون العقوبات واحلدود ففي سبيل انتشار 
، القصاص قتل، ولكن "َوَلُكْم يف اْلِقَصاِص َحَياٌة يَا أُويل اأْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ "سلم. قال تعاىل: ال

 .اهلل جعل من القصاص سبيالر إىل احلياة. والسلم ال ميكن أن يتحقق إال يف مناخ العدالة
فإن ، ويأمر عباده باجلهاد، اىل اجلهادعندما يشرع اهلل تع ، ــ نضع أمام أنفسنا احلالتني التاليتني

 : هذا اجلهاد ينقسم إىل حالتني ال ثالث هلما ومها
: أن تقوم حالة حرابة لسبب ما بني املسلمني وغريهم، دون أن يستحلوا احلالة األوىلــ ــ 

  قد يقول قائل ملاذا احلرب يف هذه احلالة ؟ .للمسلمني أرضار أو يغتصبوا هلم حقار ماديار 
بلغنا أهنم خيططون  :من املعلوم أنه قد توجد أسباب من دون ذلك للقتال أو احلرابة، مثالر  ــ

حلربنا، أي مل حياربونا بعد، وحبثنا فتأكدنا من ذلك، يف هذه احلالة جيوز أن نبدأهم قبل أن يبدؤونا  
، وأن نبلغ كما ذكرنا ذلك سابقار. ومثال آخر: أمرنا اهلل عز وجل أن ننشر اإلسالم يف اآلفاق

رساالت اهلل عز وجل إىل أمساع الناس، طبعار باحلكمة واحلوار ال باإللزام، فعلنا ذلك وأرسلنا دعاتنا 
إىل تلك األصقاع، ونظرنا وإذا ببعض الدول وقفت يف وجه هؤالء الدعاة ومل تسمح هلم أن يبلغوا 

اإلسالمية أن تنظر إىل قوهتا فإذا رساالت اهلل حىت بالكالم احلسن، يف هذه احلالة فإن موقف الدولة 
وجدت أهنا تستطيع أن حتارب هؤالء الذين مينعون املسلمني من إبالغ رساالت اهلل بالكلمة 

 .واملوعظة احلسنة نقاتلهم ألهنم حماربون
هل جيوز يف هذه احلالة األوىل للدولة اإلسالمية أن تربم صلحار بني املسلمني وبني تلك اجلهة ــ 

مل تستلب أرضنا ومل تضع يدها على حقوقنا ومل  ا؟ اجلواب: مادام تلك اجلهة اليت حتاربنااليت حتارهب
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تغتصب لنا ماالر، فاملسألة تعود إىل بصرية ويل أمر املسلمني، هذا حكم من أحكام اإلمامة وأحكام 
 .السياسة الشرعية. لكن بشرطني اثنني

يعين اخلليفة، ورحم اهلل تلك األيام  (ملسلمني: أن يصدر هذا الصلح من ويل أمر االشرط األولــ 
اليت كان للمسلمني حاكم واحد(، وإذا كان أئمة املسلمني كثر كما هو الواقع اآلن، ففي هذه 

جيب أن يتفق حكام املسلمني مجيعار على هذا الصلح، ولو أن بعضار من رؤساء الدول العربية  احلالة
العدو، والبعض اآلخر قالوا: ال ليس من اخلري أن يتم هذا رؤوا أن من اخلري إبرام الصلح مع ذلك 

الصلح. إذن هذا الصلح ال يتم. ملاذا؟ لسبب نقلي عن رسول اهلل عليه الصالة والسالم، ولسبب 
  .عقلي الحظه سيدنا رسول اهلل

لم فهو أحد بنود الوثيقة )الدستور( اليت أقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وس أما السبب النقليــ 
على أساسها أول دولة إسالمية يف املدينة املنورة، وهو قوله: "إن سلم املسلمني واحدة، ال يسامل 

أي ال جيوز إذا فكر بعض  "مؤمن دون مؤمن يف قتال يف سبيل اهلل إال على سواء وعدل بينهم
، سلمنيحكام املسلمني يف إبرام صلح مع عدو هلم إال أن يتفقوا مع سائر زمالئهم من حكام امل

 وإن مل يتفقوا فحالة احلرب قائمة .، فإن اتفقوا فمرحبا
فإنه إذا قرر بعض احلكام قرروا إبرام صلح مع العدو، والبقية قرروا عدم إبرام  أما الدليل العقليــ 

هذا الصلح، فالذي حيصل أنه إذا قامت حرب بني هذا العدو وبني احلكام أولئك فإن الذين أبرموا 
يعون الوقوف مع إخواهنم ومد يد العون إليهم. فالصلح الذي يتم من قبل بعض الصلح ال يستط

 .املسلمني من شأنه أن ميزق وحدة األمة
: أن ال يبدر يف أعقاب ذلك أي عدوان منهم على املسلمني عامة أو على من قد الشرط الثاينــ 

 . الصلح يف هذه احلالة ينتهي وإن علمنا أيضار أهنم خيططون حلربنا فإن .دخلوا يف محاية املسلمني
ومن أبرز األدلة على هذا الشرط نبذه صلى اهلل عليه وسلم ملعاهدة الصلح اليت كان قد أبرمها ــ 

يوم احلديبية مع املشركني، عندما بلغه نبأ اعتدائهم على قبيلة خزاعة، وكانت قد دخلت يف عهد 
 .املسلمني

أن يعلن أن هذه  على إمام املسلمني أو رئيس الدولة إذا انتهت اهلدنة لسبب من األسباب فإنــ 
َوِإمَّا خَتَاَفنَّ ِمْن قـَْوٍم ِخَيانَةر فَانِْبْذ إِلَْيِهْم َعَلى َسَواٍء ِإنَّ اللََّه اَل حيُِبُّ "اهلدنة قد انتهت، لقول اهلل تعاىل: 

 .هبا الدولة اإلسالميةوهذا من األمور األخالقية اليت ألزم اهلل سبحانه وتعاىل  "اخْلَائِِننيَ 
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من تطبيقات هذا احلكم، العهد الذي عقده رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، عقب هجرته إىل ــ 
املدينة املنورة، بني املسلمني واليهود الذين كانوا يقيمون يف أطراف املدينة. إن اليهود مل يكونوا آنذاك 

يف ضواحي املدينة، ولكنهم   -ل ابن القّيمكما قا-مغتصبني ألرض وال حلق. وإمنا كانوا يقيمون 
كانوا جياورون أهل املدينة جماورة سيئة، ال ختلو بني احلني واآلخر من التسبب للوقيعة والدسائس 
فيما بينهم. فكان أن صاحلهم النيب عليه الصالة والسالم مبوجب الوثيقة اليت كانت دستورار ألول 

 .ا حممد عليه الصالة والسالمدولة إسالمية يف األرض، بعد بعثة سيدن
ومن تطبيقات حكم هذه احلالة أيضار، الصلح الذي أبرمه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني ــ 

املسلمني ومشركي قريش يف احلديبية، عندما صّده هؤالء املشركون ومن معه من املسلمني عن دخول 
إىل ذلك احلني دار حرب، ومل يكن  مكة. فمن املعلوم أن قريشار كانت تقيم يف مكة اليت كانت

 .املشركون من أهلها قد اغتصبوا شيئار من دار اإلسالم اليت كانت ال تتجاوز آنذاك نطاق املدينة
دار اإلسالم، ويقيموا فيها أو يف جزء  -على حد تعبري الفقهاء-: أن يطأ األعداء احلالة الثانية

ر ألن نقاتلهم، وهو سبب من أسباب احلرب، هذا الوضع هو مرب .منها على وجه الغصب والعدوان
وسواء أذهبنا إىل ما اتفق عليه اجلمهور، من أن القتال يصبح عندئذ فرض عني على اجلميع من 
ذكور وإناث وعسكريني ومدنيني، ضمن نطاق تنظيمي لدرجات األولويات تقوم به الدولة، أم 

ن ميكن أن يرّد هبم العدوان، سقطت رجحنا الرأي القائل بأنه يظل فرض كفاية، إذا قام به م
املسؤولية عن الباقني، ]يف الواقع اخلالف لفظي بني الفريقني وقد وضح الدكتور ذلك[، فإن من 

إقرارهم على ما قد تلبسوا  -حّكامار وحمكومني-املتفق عليه، على كل حال، أنه ال جيوز للمسلمني 
لوجوه. وال مناص للمسلمني من العمل على به من االغتصاب حلقوق عينية ثابتة، بأي وجه من ا

أي ال جيوز إبرام صلح  .ردع العدوان واستعادة األرض املغتصبة إىل أصحاهبا بكل السبل املمكنة
 .معهم طاملا كان سبب العدوان قائمار 

هنالك شيء رخصت  :قد يقول قائل: لكن ال نستطيع أن نقاتل اليوم. فما العمل؟ اجلوابــ 
مية فيه، يف هذه احلالة، وهي االنصراف إىل ما يسميه الفقهاء االستعداد وأخذ الشريعة اإلسال

وهو شيء غري اهلدنة، وغري املصاحلة املوقوتة، فضالر عن املصاحلة الدائمة. أي هي حالة ، األهبة
 .وسطى بني احلرب وبني السلم

ة ومن الناحية الكيفية ومن يف هذه احلالة ننصرف إىل االستعداد وهتييء القوة من الناحية الكميــ 
الناحية املعنوية، وأساليب االستعداد كثرية وليس من شروطه أن يكون معلنار، بل رمبا كان االستعداد 
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سرار أفضل حىت لو كان الظاهر يدل على أنه ال يوجد استعداد. هنا السياسة الشرعية تلعب دورار  
املغصوب ال تعطينا احلق يف عقد الصلح مع العدو كبريار. إذن عدم قدرتنا على اجلهاد واسرتداد احلق 

 .املغتصب، بل جيب علينا أن نستعد
من األمهية مبكان أن نلفت النظر إىل أن الفقهاء حيرصون يف بيان هذا احلكم والتحذير من ــ 

على استعمال كلمة )االستسالم( بدالر  إبرام املصاحلات واجلنوح إىل السلم، يف هذه احلالة الثانية،
من السلم أو السالم؛ فيقررون مثالر: "حرمة استسالم املسلمني للعدوان املتمثل يف اغتصاب حق أو 
أرض". وليس ذلك منهم احرتازار عن السالم العادل كما قد يتوهم. وإمنا هو تعبري دقيق منهم عن 

ا يسمى أن السالم العادل ال يتأتى يف حالة استمرار العدوان على احلق. بل ال بد أن يؤول م
بالسالم، أيار كان شكله ومظهره إىل استسالم من املسلمني لسلطة العدوان املستمر. وعن هذا النوع 

َفاَل هَتُِنوا َوَتْدُعوا ِإىَل السَّْلِم َوأَنـُْتُم اأْلَْعَلْوَن َواللَُّه َمَعُكْم من االستسالم هنى اهلل عز وجل عندما قال: "
 ."، أي هذا السلم مرفوض ألنه سلم جيعلكم أذالءَوَلْن َيرتَُكْم أَْعَماَلُكمْ 

مل يؤثر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه عقد صلحار مع من وطئوا بالد املسلمني على وجه ــ 
أما ما يتمسك به بعض الناس، من أن النيب صلى اهلل عليه وسلم استشار سعد  .الغصب والعدوان

وقد كان واحدار من األحزاب اليت أحدقت -ة غطفان بن معاذ وسعد بن عبادة، يف أن يصاحل قبيل
على إعطائها ثلث مثار املدينة، كي ينصرفوا عن قتال املسلمني..  -باملدينة املنورة يف غزوة اخلندق

نقول: أما التمسك هبذه احلادثة واالستشهاد هبا، فمغالطة عجيبة ما ينبغي أن تنطلي على من  
ة وقواعد االستنباط. ذلك ألن عمل رسول اهلل صلى اهلل عليه كانت لديه مسكة من الدراية الفقهي

وسلم يف هذه احلادثة، مل يتجاوز حدود التشاور مع األنصار. ولقد قال كل من سعد بن معاذ 
وسعد بن عبادة: يا رسول اهلل، أهو أمر حتبه فنصنعه لك، أم شيء أمرك به اهلل، أم شيء تصنعه 

أكسر عنكم شوكتهم، )أي فهو ليس وحيار من اهلل، وال شيئار  لنا؟ قال: بل شيء أصنعه لكم، كي
حيبه هلم رسول اهلل(. فقال له عندئذ سعد بن معاذ: واهلل مالنا هبذا من حاجة، واهلل ال نعطيهم إال 
السيف، حىت حيكم اهلل بيننا وبينهم. فتهلل وجه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وقال له: فأنت 

 .وذاك
ر رسول اهلل صلحار عمليار مع قبيلة غطفان، وال جاء بأحد من قبيلة غطفان ليحاورهم إذن مل جيُ ــ 

يف هذا، وإمنا شاور بعض األنصار يف هذا األمر. فهل يؤخذ من هذه املشاورة اليت مل تنفذ حكم 
ر مل شرعي؟ أمجع املسلمون أن جمرد املراوضة وجمرد املشاورة من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف أم
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ينّفذه، ال يعترب دليالر على حكم شرعي، ألنه عندما طرح هذا املوضوع من قال أنه كان ينوي القيام 
 هبذا العمل، وأنه مل يكن ينوي جس نبض أصحابه واستطالع ما يف نفوسهم؟

 -هبذه العبارة-ــ إن بعض املتحزّبني قالوا: إذا وجد املسلمون مصلحة يف أن يعطوا اجلزية 
فهذا جائز !!، قلنا: من أين لكم هذا الكالم !؟ قالوا: ألن رسول اهلل فّكر مع األنصار  ألعدائهم

أن يعطي جزءار من مثار املدينة لقبيلة غطفان !!! وقد بيّنا بطالن هذا االستدالل، وهذا الكالم غري 
 .جائز إطالقار 

هم عنوة، فهذه احلالة نعم، إذا ُأسقط يف أيدي املسلمني، وفقدوا حرّيتهم واستلب منهم حقــ 
شيء آخر، فقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا 

 ."عليه
 .هلذا الكالم تتمة يف الدرس القادم إن شاء اهللــ 
  3ج  -فلسطني والسبيل الوحيد الستنقاذها     (       31)الدرس 

 : هتذكري مبا متا تقدمي
 وليس إلجبار الناس يف الدخول لإلميان .، ــ أن اجلهاد شرع درءا للحرابة

وإمنا هو ليس  ، ــ والواقع الذي جيري يف كثري من البالد العربية واإلسالمية والذي يسمى باجلهاد
ولتحويل أنظار املسلمني إىل الثغرات اليت جيب أن ، كذلك بل هو خطة تنفد إلجهاض اجلهاد

وهذه كرهتا من خالل وثائق أصبحت معروفة حىت . إىل التهارج والتقاتل فيما بينهم، هاجياهدوا في
 وهلا عمالء ومساسرة ببالدنا .، خطط تدرس هناك وتنفد هنا، من عامة املثقفني

جماهدة هؤالء الذين استلبوا من املسلمني حقوقهم العينية  املثل األول للجهاد يف هذا العصر هوــ 
 .م هؤالء الذين قد احتلوا أرضنا املقدسة يف فلسطنيواملعنوية، وه

مثل حالة  اإلسالم يضعنا أمام ثالث حاالت: حالة من السلم الدائم بيننا وبني األمم األخرىــ 
، وحالة من املهادنة املوقوتة، وحالة من احلرب. ومت دولة اإلسالم يف عهد رسول اهلل مع قبيلة خزاعة

 .الدرس السابق توضيح كل حالة بالتفصيل يف
 إىل أي حالة ينتمي واقعنا املرير الذي نعاين منه اليوم؟

أي أن ، إن مشكلة فلسطني ليست خاصة بالفلسطينيني فقط، بل هي مشكلة املسلمني عامة
ووسيلة ألن يقض العدو ، على سائر املسلمني ضوجود إسرائيل فوق تلك األرض وسيلة لإلتقضا
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مت توضيح ذلك يف الدرس . النطالق منها إىل بقية األماكنأي هي مرتكز ل، مضجع املسلمني
 .السابق
قلنا أن األصل يف اإلسالم السلم ال احلرب، والسلم ال يصلح أن ينبت إال يف تربة واحدة أال ــ 

وهي تربة العدل، أقم العدل يقوم السلم. بني العدل والسلم تالزم ومن جتاهل هذا فهو يستحمق 
 .الناس

السلم احلقيقي ال يستنبت إال يف تربة العدل، إذن ينبغي أن يشيع العدل بني نظرار إىل أن 
املسلمني وهؤالء اليهود. لكن عندما يتخذ هؤالء اليهود من سياستهم العدوانية وسيلة إلثارة الفتنة 

 ويكون عملهم وباال على اليهودية كدين قبل أن يكون وباال على اجملتمع اإلسالميوإزهاق العدالة،
 قول هلم:نف

ــ ارفعوا أيديكم عن حقوقنا اليت استلبتموها والعامل كله يعرف ذلك، عندئذ يقول اإلسالم: مرحبار 
 بالسالم وحنن دعاته. فهل اليوم إسرائيل تنهض رأسها هلذا األمر !؟ كلكم يعلم اجلواب عن هذا .

، لى العرب بأن يساملواــ يف الوقت الذي العامل الغريب بقيادة أمريكا ينادي بالسالم ويضغط ع
دون أن ، وعن اجلرائم البشعة املستمرة، واالغتصاب املستمر، يغض الطرف عن اإلجرام املتواصل

وإنكم جتدون كيف أن القدس اليوم مهددة باالستالب . يضرب على يد هؤالء اجملرمني أحد
ويف ، تتنامى وتتزايدنا احلقيقي والتطوير والتغري والتبديل .وتالحظون كيف أن مستعمراهتا يف بالد

فكيف يتم احلديث عن السالم يف مثل هذه احلالة  .. الوقت ذاته يتحدث اجلميع عن السالم
ألن هذا ليس  هذا السالم، الشريعة اإلسالمية ترتفع فوقه وهتيب باملسلمني أن يرتفعوا فوقه، !؟

 .  هلايريب اإلسالم أن خيضع املسلمني، سالمار إمنا هو مهانة وذل واستسالم
ــ هنا يكون اجلهاد يف سبيل اهلل سبحانه وتعاىل. فإذا كان هنالك أناس يلحون على اجلهاد 
وينامون ويستيقظون على أحالم اجلهاد، مث ال يطيب هلم أن حيققوا اجلهاد إال فيما بني املسلمني 

 .ثانية هي األرجحأنفسهم، فليعلموا أهنم إما مغفلون ومحقى، وإما مساسرة وعمالء. وهذه احلالة ال
قيل يل )أي للدكتور( أكثر من مرة، أن شبابار من املسلمني امللتزمني يدخلون املتاجر األوروبية ــ 

فإذا وجدوا أن الفرصة ساحنة هلم اغتصبوا وسرقوا ما يطيب هلم من األمتعة يف تلك املتاجر وخرجوا 
لون ذلك؟ قالوا: هؤالء حربيون ! كيف تفع :هبا لصوصار سارقني، فإذا سأهلم إخوان هلم عن هذا

 !! واحلربيون أمواهلم كلها غنائم لنا إذا استطعنا أن نضع أيدينا عليها
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أنت تنظر  ــ انظروا إىل هذا الكالم األرعن، أي جمنون يف رأسه ذرة من عقل يصدق هذا الكالم؟
أهنم حربيون تريد إىل األوروبيني الذين يعيشون يف بالدهم بعيدار عنك وعن استالب حقوقك على 

أن تستلب منهم ألهنم حربيون، والذين اغتصبوا أرضك واستلبوا حقك ويهددون باملزيد من 
االستالب، وها أنت تراهم، تشيح بنظرك عنهم وال تشعر هبم وال حتدثك نفسك أن تذهب إليهم 

 فتستلب منهم هذه األشياء! كيف ميكن لعاقل أن يصدق هذا الكالم؟
الناس: إذا كنتم حقيقة تعتقدون أن هؤالء األوروبيني حربيون وأن دارهم دار ــ قولوا هلؤالء 

فلماذا تقيمون فيما بينهم جتارار وطالبار وموظفني، ترتزقون من كّدهم وتعيشون حتت نظامهم  حرب،
قولوا هلم: هل جيوز ملسلم أن يقيم يف دار حرب إال إذا كان مقاتالر؟ ال جيوز. إذا كنت تعتقد،  !؟
ت لست بكاذب، أن أوروبا دار حرب، إذن ينبغي أن ال تذهب إىل هناك إال وأنت حتمل وأن

سالحك لتقاتلهم، أما أن تذهب وأن تأخذ اإلقامة وأن تتجنس وأن ختضع للنظام وأن تعيش يف 
تنسى  أحضاهنم، وأن تأخذ اللقمة من أيديهم، تفعل هذا كله وهم حربيون، فأي إسالم قال هذا؟

عندما تأخذ اإلقامة، حىت إذا دخلت متجرار وسال لعابك على متاع يف ذلك املتجر أهنم حربيون 
تذكرت أهنم حربيون ونظرت ميينار ومشاالر فلم جتد أحدار، ووضعت املتاع يف جيبك وذهبت. أي 

هؤالء هم الذين ، كيف ميكن أن أتصور أن اجلهاد اإلسالمي الذي أمرنا اهلل به  إسالم جاء هبذا؟
وأنا أعلم أن فيهم من ، وكيف ميكن أن أقتنع أن هؤالء ليسوا عمالء أدالء ومساسرةعليه ؟ يعرفوننا 

 . يأخذ أمواال من إدارات استخبارية من أجل أن يفعلوا هذه األفعال فيشوهوا اإلسالم أمام اآلخرين
ا قد بعض اإلخوة يثورون على كتاب اجلهاد هذا الذي ندرسه، ويتهموننا بأنن :ــ يقول الدكتور

ألغينا اجلهاد، أحبث عن واحد منهم قد انضم إىل مجاعة محاس مثالر أو اجلهاد يف فلسطني، فال أجد 
كلما وجدوا جمموعة  !! واحدار منهم، وإمنا كلهم يقيمون يف أوروبا، وماذا يصنعون؟ يثريون الفنت

فوفهم ومزقوا مشلهم متفامهة متآلفة من اإلخوة املسلمني دخل واحد أو عدد فيما بينهم وصّدعوا ص
مث اختفى هذا اإلنسان فيهم يف حلظة واحدة، وذهب إىل مكان آخر. هذا األمر مل يعد خيفى على 

 .أحد
حنن عندما حتدثنا عن اجلهاد الذي شرعه اهلل وأوضحنا احلكمة من مشروعية اجلهاد، إمنا نسعى ــ 

جيهضوا اجلهاد، وأن جيعلوا من اجلهاد حنذر ممن يريدون أن  إىل إحيائه من جديد، ال إىل إماتته، بل
 .قنبلة تتوجه إىل املسلمني لتتفجر يف داخل جمتمعهم

 :طرف من آداب اجلهاد وحال اجملاهدين
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اجملاهد، سيما اجلهاد ماثل يف وجهه، يف سلوكه، يف خشوعه، يف خشيته، يف جالل الربوبية ــ 
جملاهدين كما يصفهم اهلل وكما نعتهم الذي يهيمن على كيانه وسلوكه، فلننظر إىل حال هؤالء ا

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكما كان عليه أصحاب رسول اهلل، ولننظر إىل أناس يتمشدقون 
 اليوم باسم اجلهاد، ترى هل تتبدى عليهم صورة واحدة من هذه الصور؟

رب، ألننا نريد أن ــ حتدثنا عن معىن اجلهاد، ومىت يكون السالم ومىت تكون اهلدنة ومىت يكون احل
أن حنيي اجلهاد الذي حاول الغربيون أن مييتوه بشىت  -جهد استطاعتنا-نطبق ما أمرنا به اهلل، ونريد 

فلما مل يستطيعوا استعانوا بسماسرهتم وعمالئهم فيما بيننا من أجل أن جيهضوه ويقضوا  الوسائل
 .عليه

أن تتجلى ظاهرة العبودية على كيان يف كل األحوال جيب  .اجلهاد هو ذروة العبودية هللــ 
اإلنسان، يف داره وسوقه ومتجره وكل مكان، لكن أشد احلاالت اليت تتبدى فيها العبودية كاملة يف  
كيان اإلنسان عندما يكون جماهدار يف سبيل اهلل سبحانه وتعاىل، أي أن اجلهاد ميثل يف كيان 

 .اإلنسان ذروة العبودية هلل سبحانه وتعاىل
روا إىل بيان اهلل سبحانه وتعاىل كيف يربط ذكر اهلل والتبتل بني يدي اهلل والتضرع على انظــ 

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا َلِقيُتْم أعتاب اهلل، كيف يربط ذلك حباالت اجلهاد. فمثالر، يقول اهلل تعاىل: "
لن تثبتوا و ، أال تالحظون هذا الربط؟ وكأنه يقول لنا: تـُْفِلُحوَن" ِفَئةر فَاثـْبُُتوا َواذُْكُروا اللََّه َكِثريرا َلَعلَُّكمْ 

ومنه فإن ديدن اجملاهد أن يكون كثري الذكر هلل سبحانه وتعاىل .إال بعالج وهو اإلكثار من ذكر اهلل
. 

َتَجاَب ِإْذ َتْسَتِغيُثوَن َربَُّكْم فَاسْ انظروا إىل قول اهلل تعاىل الذي تنزل تعليقا على غزوة بدر: "ــ  
"، انظروا كيف ربط اهلل توفيقه للمسلمني يوم بدر َلُكْم َأينِّ مُمِدُُّكْم بِأَْلٍف ِمَن اْلَماَلِئَكِة ُمْرِدِفنيَ 

واملستغيث هو  .باالستغاثة، واالستغاثة أعلى وأرقى درجات العبودية هلل تعاىل والتضرع على أعتابه
هالك إن مل ينصره  همتيقن أن، ال الرمحة من الذات اإلهليةالذي يرتامى على أذيال الرمحة اإلهلية مستنز 

 اهلل تعاىل .
نقوهلا بصراحة: هل جنودنا يف  أين هو واقعنا املؤمل من هذا الذي يأمرنا اهلل سبحانه وتعاىل به؟ــ 

ىل إ  املعسكرات ميثلون هذه احلالة اليوم، وهم الذين ينبغي أن يكونوا مثلنا األعلى يف التبتل والتضرع
 اهلل عز وجل؟



 

 

 مشاركة فاطمة حكيمة ملخص دروس الجهاد لـ اإلمام الشهيد البوطي

 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                 143

 

بعد أن وضعت تلك احلرب أوزارها، قال يل بعض اإلخوة الذين اشرتكوا يف تلك  17ــ يف سنة 
احلرب، قال: عندما رجعنا، يف الطريق وقفنا يف مكان نصّلي، فمر بنا بعض اخلرباء األجانب، نظروا 

تعبدونه مل ينصركم! قلت له: كان  إلينا، وملا انتهينا من الصالة قال قائلهم: ملاذا تصّلون؟ اإلله الذي
إننا نصلي له ألنه مل خيسف بنا األرض، وألنه مل يهلكنا بعامة، حنن كنا  :عليكم أن تقولوا هلم

نستحق ذلك، ولكن اهلل أكرمنا ورمحنا وجعل من هذه اهلزمية درسار لنا، وإال لو أنه عاملنا كما 
واالنغماس يف املنهيات اليت هنانا عنها، إذن نستحق يف سلوكنا ووضعنا وعدم االلتفات إىل أمره 

 .البتلعتنا األرض
ورحم اهلل ذلك الرباين حيث كان يوما ميشي يف الطريق وإذا بوعاء ممتلئ برماد قد ألقي من بعض 

فقال ال ، سعى إليه بعض الناس ليصلحوا من شأنه، فتلبسه الرماد من فوقه إىل قدمه، السطوح عليه
هذه ، فا صلح بالرماد، ة أنا أمحد اهلل عليها :" إنسان استحق اإلحراق بالنارهذه حال، إشكال أبدا

وجعل ، أنا كنت أستحق اإلحراق، فالبارئ سبحانه وتعاىل أنقدين من العذاب الذي أستحقه، نعمة
  جزائي هذا الرماد ...." 

نستلهم الرد على ــ حنن اليوم أيها اإلخوة بضاعتنا بضاعة كالم، نتكلم كثريار باسم اجلهاد، و 
القوى العاملية اليت ترمي وتدفع إىل االستسالم باسم السلم، نتوجه إليهم بكلمات اجلهاد، وحنذرهم 
وهنددهم بأحكام اجلهاد، ولكن هاّل وقفنا أمام البوابة اليت ينبغي أن نعربها إىل اجلهاد واليت رمسها  

ِإْن يـَْنُصرُْكُم اللَُّه :" ويقول "يـَْنُصرُْكْم َويـُثَبِّْت أَْقَداَمُكمْ  ِإْن تـَْنُصُروا اللَّهَ "اهلل عز وجل يقول:  كتاب اهلل؟
، واهلل ال "ِمُنونَ َفاَل َغاِلَب َلُكْم َوِإْن خَيُْذْلُكْم َفَمْن َذا الَِّذي يـَْنُصرُُكْم ِمْن بـَْعِدِه َوَعَلى اللَِّه فـَْلَيتَـوَكَِّل اْلُمؤْ 

اهبا، لن تستطيع أن تفعل لنا شيئار إن نصَرنا اهلل، ولن ينصَرنا أمريكا وال كل الدول اليت متشي يف رك
إن مل نعد إليه عودار حقيقيار بدءار من طهارة القلوب وتزكيتها إىل االنصياع ألوامره، وهذا هو معىن أن 

 .ننصر اهلل
 :صفة اجملاهدين

وما اجملاهدون يف اجلهاد هبذا املعىن مصدر حيتاج إىل جماهدين وقال الدكتور عنهم ما يلي ." 
قانون من شرع اجلهاد وأمر به، إال أولئك الذين أخلصوا هلل يف سرائرهم، وحتققوا بصفات العبودية له 
يف ظواهرهم. تعلقت منهم األعني واآلمال بالغد القريب الذي ال ريب فيه، إذ يقوم الناس مجيعار 

قنوا بقضاء اهلل املربم، وعلموا أن لكل لرب العاملني، فهانت عليهم الدنيا بكل متعها ولذائذها.. أي
حي أجالر، وأن لكل أجل كتابار. فلم يرهبهم عراك املوت، ومل يبالوا أوقعوا على املوت أو وقع املوت 
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عليهم.. حجبت قلوهبم عن مرعبات القتال وأهواله بعذوبة اخلطاب الرباين الذي أخذ منهم 
اللَِّه أَْو ُمتُّْم َلَمْغِفَرٌة ِمَن اللَِّه َوَرمْحٌَة َخيـٌْر ممَّا جَيَْمُعوَن * َولَِئْن ُمتُّْم أَْو َولَِئْن قُِتْلُتْم يف َسِبيِل : "باأللباب

ىَل اللَِّه حُتَْشُرونَ   "  قُِتْلُتْم إَلِ
ــ هؤالء اجملاهدون هلم يف جنح الليايل مع اهلل عز وجل، حديث من برّح به الشوق إليه، يناجونه 

يب، داعني، مستغيثني، متضرعني، أن يثّبت أقدامهم وأن حيقق هلم النصر الذي من وراء سجاف الغ
وعد به أولياءه وأحباءه. فلو تألبت الدنيا كلها عليهم جلعل اهلل تعاىل هلم من شدائدها رخاءر، 

 .ولشتت عنهم قلوب أعدائهم بالرعب، فاستحالت هباء
َك ِإىَل اْلَماَلِئَكِة َأينِّ َمَعُكْم فـَثَبُِّتوا الَِّذيَن َآَمُنوا، ِإْذ يُوِحي َربُّ كيف ال وهو جل جالله القائل: "ــ  

ُهْم ُكلَّ بـََنانٍ   "َسأُْلِقي يف قـُُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّْعَب فَاْضرِبُوا فـَْوَق اأْلَْعَناِق َواْضرِبُوا ِمنـْ
هاد األقوال، كل حظه هذه صفة اجملاهدين، فما أغرب وما أشد مصيبة جمتمع كل حظه من اجلــ 

من اجلهاد الشعارات، كل حظه من اجلهاد حتويل وجهة جنود اهلل عز وجل من العدو اجلامث على 
 .أرضهم إىل قتال يستشري فيما بينهم.!! هذه مصيبة املصائب أيها اإلخوة

ألن  حنن ال نشك إطالقار أن اجلهاد ال ينقدح معناه إال يف كيان من كان يعيش يف شهود اهلل،ــ 
اجملاهد إنسان يقول: يا رب، ها أنا قد وضعت حيايت فوق كفي قربانار ملرضاتك. فهو يرى اهلل 

البارئ سبحانه وتعاىل قال .سبحانه وتعاىل، ال بعيين رأسه ولكن بعيين قلبه ]وهذا هو معىن الشهود[
وأخاه أن يذهبا إىل وذلك عندما أمر اهلل تعاىل موسى ، لسيدنا موسى كلمة أخربنا هبا وأرانا إياها

قال ربنا إننا " عندها قال سيدنا موسى :"  إنه طغى فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو خيشىفرعون "
" أجابه اهلل تعاىل :" قال إنين معكما أمسع وأرى " وهذا الكالم  خناف أن يفرط علينا أو أن يطغى
ال أن يتأبط غرضا أو ، ق الربوبية بصدقعندما يتجه ألداء حقو ، موجه لكل عبد من عباد اهلل تعاىل

ال بل يأخذ أجره من واحد هو اهلل ، أو أن يكون أجريا جلهة يأخذ منها أمواال طائلة، مصلحة
 سبحانه وتعاىل .

حنن أيها اإلخوة، إذا أردنا أن جناهد، فهكذا يكون اجلهاد، وعندما يكون اجملاهدون هبذا ــ 
ن شقاق بني اإلخوة املسلمني؟ هل ميزقون وحدة األمة من الشكل، هل تتصورون أن تبقى صورة م

َواَل تـََناَزُعوا فـَتَـْفَشُلوا َوَتْذَهَب خالل اخلالفات اليت يبتدعوهنا وخيرتعوهنا؟، ال، ألن اهلل تعاىل يقول: "
أن تكون هنالك اإلله الذي قال هذا الكالم هو الذي قضى رحُِيُكْم َواْصربُوا ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّاِبرِيَن" 

، لكن يف األمة السابقة جعلت من هذه القضايا اخلالفية قضايا تعاونية. أمور يكون فيها خالف
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هنالك إخوة لنا يرفعون شعار اجلهاد من جانب، وميزقون صفوف املسلمني  لكن، زادهتا حبا وتآلفا
وحدة األمة اليت هي كيف وبأي سالح تريد أن جتاهد وأنت متزق  من جانب آخر، يا هذا اتق اهلل،

 أول سالح يف باب اجلهاد!؟
حيث قبل سنوات جاء ، ــ كالم قاله قبل سنوات حافظ األسد دعمت كالمي هذا بكالمه

أال ترون أن األصوليني يكثرون  "صحفي إىل الرئيس وطرح له جمموعة من األسئلة منها قوله :
 عندكم، أال تشعرون باخلطر

ل عربية يشعرون باخلطر ( فما رأيك؟  قال له ما يلي :" أنا ) وذكر له جمموعة من رؤساء دو 
وأتصور أنين لو كنت يف سن أصغر وكنت مواطنا ، أشعر بالقلق على الوضع العريب مع إدراك اخللفية

وأرى ما حيدث حويل يف الوطن العريب فا لرمبا وجدت نفسي ضمن هذه احلركة ) أي احلركة ، عاديا
العرب اليوم يف بفعل الشباب كنت سأحكم على األمور بشكل التايل :"األصولية( ألنين حبماسيت 

والشباب يقولون أن اإلسرائيليون هم ثالثة ، وضع من احتلت أرضهم وال يستطيعون أن يفعلوا شيئا
ولذلك تشن احلملة على الذين حيملون شعار القومية العربية ، وانتصروا على العرب مجيعا، ماليني

، علما أن أكثر األحزاب العربية ترفع هذا الشعار وحنن منهم، رامة واحلقوقطريقا إىل حفظ الك
الذي عندما كنا متمسكني ، وهكذا من حق هؤالء الشباب أن يستنتجوا أن اخلالص هو يف اإلسالم

به مل يستطع أحدا أن يذلنا " ما اإلشكال بأن أستشهد هبذا الكالم لدعم هذا الذي أقوله ؟ رجل 
اعتصرها ووصل إىل هذه احلقيقة واليت تسجد لقرار اهلل :" إن تنصروا اهلل ، لوة واملرةله جتاربه احل

 .إال إذا التزمت بدينها الرجل دل أن هذه األمة ال ميكن أن تنتصر ينصركم " 
ــ إذا كنا اليوم صادقني يف التحرق على أرضنا املغصوبة، بعد التجارب الطويلة املتالحقة اليت مل 

سبيل استعادة احلق  أوزارار من املصائب، واحدة إثر أخرى، إذا كنا صادقني فلنعلم أن حتّملنا إال
املغصوب إمنا هو اجلهاد، ولنعلم أن اجلهاد ال يتحقق بدون جماهدين، وأن اجملاهدين جيب عليهم 

الكل جيب عليهم أن يصطلحوا مع اهلل لكن يف املقدمة  قبل كل شيء أن يعودوا فيصطلحوا مع اهلل،
 .الذين يقفون يف الثغور

ال خيافون من غىن تتمتع به األمة  ــ حنن نعلم أن إسرائيل وأمريكا وكل من يقف على شاكلتهما
العربية، وال من أسلحة الدمار الشامل اليت تتمتع هبا هذه األمة، ولكنهم خيافون من وحدة إسالمية 

عداء بأعني كبرية حتملق. لذلك هم يضعون  تعيد هذه األمة إىل سابق شأهنا، هذا ما يراقبه هؤالء األ
ويُنّفذ هذا الشعار بوسائل شىت،  .مّزق مث مّزق ما قد ُمّزق، هذا شعارهم كل جهودهم يف التمزيق،
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من مجلة هذه الوسائل مساسرة أولئك الناس فيما بيننا، الذين جعلوا من الدين أديانار متناقضة من 
هذا األمر ال ينبغي أن يغيب عن بال كل  .على املسلمنيأجل أن يعود الدين نفسه فيكون وباالر 

 مسلم .
ما الذي يعيد مشل هذه األمة؟ اللسان العريب؟ لن يعيد اللسان العريب مل مشل األمة، فها قد ــ 

جربنا القومية العربية، فال جند إال التمزق والتدابر بني من يرفعون هذا الشعار. هل االشرتاكية؟ 
املادية؟ جرّبناها. جربنا كل الوسائل، ومن قبل جربنا االلتقاء على دين اهلل جربناها. الفلسفة 

والعبودية له فوجدنا أن املتخالفني رأسار حتولوا إىل وحدة متفقة. إذن حان لنا أن نعود إىل الدار اليت 
فاإلسالم هو الذي حيقق وحدة هذه  شردنا عنها، حان لنا أن نعود إىل حصننا الذي هتنا عنه،

 .ألمة، واإلسالم ال يكون بشعار نرفعه، وإمنا أن نتداعى إىل اإلسالم، وأن ندعو إىل اهلل عز وجلا
  4ج  -(                فلسطني والسبيل الوحيد الستنقاذها 31) الدرس 

يف آخر درس حتدثنا عن األحكام الشرعية واجلهادية اليت جيب أن تطبق على فلسطني وواجب 
أي حاولنا أن نطبق ما قد عرفناه من أحكام اجلهاد خالل ، األرض املقدسةاملسلمني جتاه هذه 

وحتدثنا بالتفصيل عن أحكام اجلهاد عند تطبيقها على هذه األرض . رحلتنا هذه على فلسطني
وهو أن ، وبينا أنه ال جيوز أن يشيع بني املسلمني وهذا العدو املغتصب أي سلم إال بشرط، املغتصبة

، ووثيقة السلم تربم مع مجيع املسلمني. ن ترتفع يد الغاصبني عن حقوق املسلمنيوأ، ينتهي الغصب
وجند هذا يف الوثيقة اليت أبرمها رسول اهلل عند هجرته إىل املدينة . وهذه من األمور املنصوص عليها

سامل ال ي، و ينص بند من بنود هذه الوثيقة على مايلي :" سلم املسلمني واحدة، املنورة واستقر فيها
أي ال جيوز لفئة من املسلمني أن تربم عقد مساملة بينها . مسلم على مسلم إال على سواء بينهم

 إال إذا اجتمعت كلمة املسلمني كلهم .، عدو للمسلمني إطالقاوبني 
مسرتسلة يف ، ــ واحلالة اآلن أن إسرائيل ممعنة يف عدواهنا ماضية يف اغتصاهبا حلقوق املسلمني

واجلهاد يف هذه احلالة هو . هلذا ال جيوز أن يشيع السلم بني املسلمني وهؤالء، احلقوقجتاهلها هلذه 
 املطلوب وهو مصدر البد له من جماهدين .

 :تذكري مبوضوع: آداب اجلهاد وحال اجملاهدين
وصفنا اجملاهدين يف الدرس املاضي، وقلنا: هم أناس انتقل اإلميان من عقوهلم يقينار إىل أفئدهتم ــ 

سبحانه   بار وخمافة ومهابة ووجدانار، هم أناس فرغت قلوهبم من شهوات الدنيا واجتهت إىل اهللح
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وتعاىل، وضعوا الدنيا وراء ظهورهم واآلخرة نصب أعينهم، هم أناس إذا جن الليل عليهم استبدلوا 
أو أدىن بالرقاد مناجاة اخلالق الواحد جل جالله، هم أناس يرون أن املوت قد أصبح قاب قوسني 

 وحتولوا إىل مجاعة ربانيني للواقع الذي هم فيه ..منهم ذلك ألهنم يواجهون املوت وأسبابه
إمنا نصرهم هبؤالء الرجال، مل يكن اجلهاد يومار ما  -الرعيل األول-ــ ملا نصر اهلل املسلمني 

يف نفوس أولئك الناس  تكتيكار ماديار عمليار جمردار،وإمنا كان اجلهاد عبارة عن مشاعر متجمعة وممتلئة
وهؤالء الذين كانوا على هذا الشكل حق هلم نصر اهلل هلم الذي أخذه عهدار ، الذين كانوا جماهدين

 ."يَا أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإْن تـَْنُصُروا اللََّه يـَْنُصرُْكْم َويـُثَبِّْت أَْقَداَمُكمْ "على نفسه حني قال: 
ا أقوى منا، وأن دولة كربى تدعمه وتتحيز له، وال حتب أن اليوم ليست مشكلتنا أن عدونــ 

املشكلة أننا حنن مل نتحل  .تنصف املظلوم وال أن تضرب على يد الظامل، ليست هذه هي املشكلة
انظر إىل املعسكرات وإىل الثغور، فإن رأيت أن مسة اإلسالم هي البارزة وأن  .بأخالق اجملاهدين

وتظهر، وأن جباه أولئك الناس دائمار مطبوع عليها شعار السجود هلل  شعائر اإلسالم هي اليت تتألق
سبحانه وتعاىل، فتعال ألبشرك أن النصر قريب، ال أمريكا وال غريها تستطيع أن تقف يف وجه قضاء 

 .ولكن إذا رأيت األمر على خالف ذلك فال تنتظرن من اهلل نقيض ما قد ألزم به ذاته اهلل املربم؛
 ون الذين ألزم اهلل ذاته العلية أن ينصرهم وأن ينتصر هلم؟ وما أمهية وحدة الصف؟من هم اجملاهد

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا بـَنْيَ َأَخَوْيُكْم" ــ اجملاهدون أناس عاشوا يف ظالل قول اهلل تعاىل: " ِإمنَّ
يعرا َواَل تـََفرَّقُ  وقوله: فهل  ."َواَل تـََناَزُعوا فـَتَـْفَشُلوا َوَتْذَهَب رحُِيُكمْ ا"، وقوله: "و "َواْعَتِصُموا حِبَْبِل اللَِّه مجَِ

هل جتد اجلماعة  جتد املسلمني اليوم يتحلون هبذه الصفة الثانية، بعد أن ترك أكثرهم الصفة األوىل؟
ل املسلمة اليوم يغذون معىن قرار اهلل عز وجل )إمنا املؤمنون إخوة( أم يغذون نقيض هذا القرار !؟ ه

جتدهم يتفيؤون ظالل قول اهلل تعاىل )واعتصموا حببل اهلل مجيعار وال تفرقوا( أم يفرون من ظالل هذا 
الكالم وخيتلقون نقيض هذا الذي أمرهم اهلل عز وجل به؟ ما اجلواب؟ انظر إىل واقع املسلمني يف 

  !!مشارق العامل اإلسالمي ومغاربه جتد اجلواب
واليوم حتول اإلسالم على يد كثري من  قريب إسالمار واحدار، وموحدار،كان اإلسالم إىل األمس الــ  

املسلمني إىل إسالمات متناقضة تبعث على اخلصام وتبعث على الشقاق، وكثريار ما تبعث على 
أليس األمر هكذا !؟ انظر إىل العامل العريب أوالر، من غربه إىل شرقه ومن مشاله إىل  .القتال والتهارج
فقاقيع اآلراء اإلسالمية اليت حتول كل رأي منها إىل إسالم هو احلق وحده وما عداه جنوبه، جتد 

 الباطل! فكيف ميكن ألمة هذا شأهنا أن تتحد وتتضامن حىت تقاتل عدوار واحدار هلا !؟
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هل اإلسالم مفّرق أم موّحد !؟ هل اإلسالم عبارة عن  ــ نتساءل، وحيق لنا أن نتساءل،
ناقضة متزق مشل األمة الواحد، أم اإلسالم كما عهدناه حبل جامع كما فعل اجتهادات متناحرة مت

باألمس بتلك الفئات والقبائل اليت كانت متخاصمة فوحدها اإلسالم !؟ اجلواب فيما نعلم أن 
 .اإلسالم واحد وموحد

 -مال على يد أعدائه-إن كان اإلسالم واحدار وموحدار، ففيم حتّول اإلسالم على يد مسلمني ــ 
إىل إسالمات متناحرة متخاصمة، كل فئة تزعم أهنا الفئة الناجية، وأن الفئات األخرى هي حشو 

 جهنم وبئس املصري لذلك جيب أن تقاتل !؟
ولكن األهواء هي اليت اختلقت من اإلسالم الواحد  ــ اجلواب أن اإلسالم كان وال يزال واحدار،

تغذي األنانيات هي اليت اختلقت من اإلسالم الواحد  الكرب والعناد، العصبيات اليت .إسالمات شىت
إسالمات شىت. فاملنبع الذي تفجرت منه هذه الثآليل أو الفقاقيع ليس كتاب اهلل وال سنة رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم وال اجتهاد األئمة الذين خلوا من قبل، ولكن املنبع هو نفوسنا اليت حتتضن 

ال االنتصار هلل الواحد القّيوم. هذا هو البالء الساحق. وما حاق بنا اهلوى وحب االنتصار للذات، 
هذا البالء إال بعد أن غاب اإلخالص لوجه اهلل عز وجل. وما غاب اإلخالص هلل عز وجل إال بعد 

 .أن غاب حب اهلل من حنايا القلوب، وغابت خمافة اهلل من هذه األفئدة، وغاب تعظيم اهلل منها
ص بعد أن غابت العواطف اإلميانية يف القلوب، حّلت حملها العصبيات ــ ملا غاب اإلخال

 .واألهواء والشهوات، وأصبحنا نتخذ من اإلسالم مطّية ذلوالر لبلوغ رغائبنا وشهواتنا وأهوائنا
فلماذا مل ، ــ املسائل اخلالفية اليت تستعمل أسلحة لتصديع وحدة األمة كانت موجودة باألمس

لوجود ، عندما كانت هذه األمة خملصة هلل ؟ بل كانت خالفات تعاونية تفعل فعلها املصدع
 .اإلخالص وحمبة اهلل تعاىل

الغرب ماذا يصنع أيها اإلخوة؟ الغرب ميكر باملسلمني دائمار، وهذا قراره املعلن، وليس قرارار ــ 
ومار بينهم. بل الغرب عندما يريد أن ميكر باملسلمني ال يستطيع أن يوجد شيئار معد خفيار، ولكن

ينظر ويدرس أحواهلم وأوضاعهم، وعندما يكتشف نقاط ضعفهم أو األخطاء املتوضعة بينهم 
 .هذا ما يفعله العدو. يستغلها ويركز عليها وينميها ويغذيها ويعظمها ويستغلها

الغرب ينظر فيجد أن املسلمني حولوا خالفاهتم باألمس اليت كانت خالفات تعاونية تتحرك ــ 
مظلة )إمنا املؤمنون إخوة(، وجد أن املؤمنني حولوا هذه اخلالفات إىل غذاء لعصبياهتم حتت 
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فاستغل الغرب هذا الواقع، وأخذ يبث العوامل واألسباب لتوسيع  وأهوائهم، جلماعاهتم وأحزاهبم،
  .هذا اخلالف، وأخذ ينفخ وينفخ يف أوارها حىت يكدرها ويعّظمها

، ملا درس ووجد هذه الفقاقيع اخلالفية ماذا تصنع، رأسار خطط فالغرب يدرس حال املسلمنيــ 
وقرر وأمر رسله أن يطلقوا اللحى إذا اقتضى األمر، وأن يتسربوا إىل صفوف اإلسالميني إذا اقتضى 

وأن حياذروا أن ينبههم املرشدون ولو كانوا قلة  األمر، ويهيجوهم إىل مزيد من هذه اخلالفات،
دوا فيجمعوا صفهم، فكلما حاول بعض املخلصني أن ينبهوهم وأن يستثريوا والربانيون إىل أن يعو 

بني جواحنهم بقايا اإلخالص هلل عز وجل، يأيت هؤالء املخططون ليمنعوا وصول عمل هؤالء الناس 
 .إىل غاياهتم. وهناك تقارير وكتابات حول هذه احلقيقة

ورفعه يف آخر ، "فورد"نيكلي  ومؤخرا كتبت يف جريدة الشرق األوسط عن تقرير خطري كتبه
من انبعاث إسالمي  : إىل هيئة األمم وإىل مراجع غربية أخرى حيذر من أمرين اثننيالسبعينات 

إذا اجتمعت هذه الطاقة البرتولية مع جديد مقرون بطاقة مادية كربى تتمثل يف البرتول ويقول :" 
لذلك جيب على الغرب أن ، لغربلللة فلسوف تكون النتيجة وبي، هذا االنبعاث اإلسالمي وتعاونا

ثانيا أن يبدل كل ما ميلك لتصديع ، أوال أن يقضي على هذه الثروة البرتولية. يعاجل هذا املوضوع
هذا الواقع ما كان  املسلمني حىت ال يسريوا إىل الغاية اليت يتجهون إليها يف انبعاثهم اإلسالمي "

 دينا .للغرب أن يستغله لو مل تكن بذوره موجودة ل
هذه احلال اليت آلت إليها وحدة األمة اإلسالمية مل جتعل لدينا أمالر يف أن يكون جهادنا مثمرار ــ 

أبدار. فهل ميكن للمجاهدين أن يتجهوا إىل واجب جهاد العدو إال إذا كانوا صفار واحدار كالبنيان 
عدو وهم فئات متناحرة املرصوص كما وصف اهلل سبحانه وتعاىل؟ هل ميكن أن يقابل املسلمون ال

لو كان املسلمني خملصني هلل سبحانه وتعاىل الجتمع  يتهارجون فيما بينهم قبل أن يقاتلوا عدوهم؟
" أأضع كالم اهلل إمنا املؤمنني إخوة فأصلحوا بني أخويكم وريب يقول :" ، الكل لالنتصار لدين اهلل

؟؟ وتقول حنن خنتلف يف وجهات  حتت قدمي وأمارس نقيض ما يقوله اهلل ؟؟ كيف أكون مؤمنا
أنت مؤمن وأخوك مؤمن دع األمر ، النظر هذا كذا وهذا كذا ؟ اهلل تعاىل يأمرك أن تتمسك باجلذور

 وانتهى اإلشكال .
وهم بذلك ، ــ العدو يرى أن املسلمني كلهم متناحرون وقوهتم متجهة لتمزيق بعضهم بعضا

وال ، على وسادة مرحية باهلم مطمئن وخططهم نافذةولذلك ينعمون ، ينفذون اخلطط الغربية متاما
 أحد يستطيع أن يقف يف وجوههم هم مشغولني بأنفسهم .
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 كيف يربر اليهود اغتصاهبم لفلسطني؟
ــ بقي أن نقول أمرين اثنني، األمر األول أن اليهود )ونعين إسرائيل اليت حتولت عن دينها إىل 

 .اثنتني، وجيب أن نعلم اجلواب عن كل منهما بدقة صهيونيتها(، هؤالء اليهود حيتجون حبجتني
وهي حجة مكرورة يف احملاكم املتنوعة هي: أن هذه األرض أرضهم اليت ورثهم  :احلجة األوىلــ 

اهلل عز وجل إياها عن طريق الرسل واألنبياء، ورمبا قالوا بني احلني واآلخر أن اهلل عز وجل وّرث هذه 
يدنا إبراهيم، وسيدنا إبراهيم وّرث هذه األرض لذريته وليست ذريته األرض من النيل إىل الفرات س

إال أوالد سام أي الساميون وهم اليهود، فلماذا تنقمون علينا عندما نطالب مبرياثنا ونطالب حبقوقنا؟ 
 هكذا يقولون فما اجلواب عن هذا الكالم؟

نه وتعاىل وّرث نبيار من األنبياء أن اهلل سبحا -أيار كان-هو أن من قال  ــ اجلواب عن هذا الكالم
درمهار أو دينارار أو أرضار فهو كاذب مفتئت على اهلل، يهوديار كان أو مسلمار أو نصرانيار أو أيار كان. 
إن اهلل مل يورث األنبياء ال درمهار وال دينارار كما يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ولكن اهلل 

من أخذه أخذه حبظ وافر. يقول اهلل سبحانه وتعاىل عن سيدنا إبراهيم: ورّثهم العلم )أي اإلميان(، ف
يِت قَاَل اَل يـََناُل َوِإِذ ابـْتَـَلى ِإبـْرَاِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت َفَأمَتَُّهنَّ قَاَل ِإينِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَمامرا قَاَل َوِمْن ُذرِّيَّ "

كان يطمع سيدنا إبراهيم بأن يورّثه لذريته من بعده ليست ، أي أن الشيء الذي  "َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ 
ممتلكات مادية وثروات أرضية، وإمنا كان الذي يطمع أن يورثه لنسله اإلمامة، يعين السري على هذا 

ن أي أن يف ذريتك م "قَاَل َوِمْن ُذرِّيَّيِت قَاَل اَل يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ "املنوال الذي أكرمه اهلل به. 
سيأتوا ظاملني، وهؤالء مطرودون، لن ينالوا عهدي ولن ينالوا حقار من احلقوق. أي هذا نقيض ما 

 يقوله هؤالء اليهود.
" وأمره أن يبين  وإذ بوأنا إبراهيم مكان البيتــ البارئ سبحانه وتعاىل بوأ إبراهيم مكان البيت :" 

بالعمل كل من سيدنا إبراهيم وابنه إمساعيل فقام ، وهو هذا البناء الذي نراه، يف هذا املكان بنية
أما أن نتصور أن اهلل أعطاه كل رقعة مشى فيها فهذا كالم مل يقله اهلل ال لسيدنا إبراهيم ، يتعاونان

" :" إن األرض هلل يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقنيأو لغريه من األنبياء والرسل .بل قال 
 هذا قرار اهلل تعاىل .

ا نقلوا شيئار خبالف ذلك من العهد القدمي فإن كالم العهد القدمي ليس وحيار من عند اهلل، وإذ 
وإمنا هو افتئات من افتأتوه على ألسنتهم. وإذا كنتم حريصون على مرياث األنبياء فمرياث األنبياء 

 العدل، فلماذا متزقون املرياث احلقيقي؟
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اقتحم فلسطني أو بيت املقدس، سبقنا إىل ذلك  أهنم يقولون: لسنا أول من ــ احلجة الثانية
العرب املسلمون، أمل يقتحموا هذا املكان كما اقتحمناه؟ أمل يفعلوا يف هذه األرض ما فعلناه اليوم؟ 

 ملاذا يسمى اقتحامهم لفلسطني والقدس فتحار، ويسمى اقتحامنا لفلسطني احتالالر واغتصابار؟
لكن ينبغي أن نناقشها حىت نعلم وحىت ال يأيت   باطلةــ هذه احلجة تتكرر كل يوم وهي حجة 

 !!كما رأيت يف كثري من األحيان من العرب من يؤخذ هبذه احلجة
أما الفتح اإلسالمي الذي مت فقد طهر فلسطني من املستعمرين الذين هم الرومان، وكانت ــ 

يستعني هبذه القبائل العربية  قبائل العرب الكثرية يف أطراف بالد الشام مستعبدة للرومان، وكان هرقل
املختلفة عندما تقاتل املسلمني. وعندما دخل املسلمون فلسطني ماذا صنعوا؟ طهروا هذه العرب من 
املستعمرين الغرباء األجانب عن هذه البقعة وهم الرومان، وعادت هذه البقعة لسكاهنا األصليني، 

ملسلمون عندما دخلوا فلسطني أهلها، وهم عرب أكثرهم نصارى والقلة منهم مسلمون. هل طرد ا
أم أهنم مّكنوا الفلسطينيني يف أوطاهنم؟ اجلواب معلوم، فقد كان الفتح اإلسالمي فتح مرمحة للعرب 
سكان فلسطني من مسلمني ومن مسيحيني، ما انُتقص حق لواحد بشكل من األشكال، 

بيوهتم ومعابدهم. وكلنا يعلم أن فكنائسهم بقيت هلم، والقلة املوجودة من اليهود بقوا أعزاء يف 
سيدنا عمر أىب أن يصلي عندما حانت الصالة يف كنيسة القيامة بل صلى خارجها حىت ال يأيت من 

 .يزعم أن عمر صلى يف داخل الكنيسة إذن فهي أرض للمسلمني
ــ هل فعل اليهود عندما دخلوا فلسطني هذا؟ لقد كان اليهود يدخلون فلسطني قبل عام 

لو أهنم عاشوا مواطنني هلم ما لآلخرين، ال يطردون وال يغتصبون وال يسيؤون ملا قام يف ، و 1948
وجههم أحد، لكنهم وضعوا خطة وتآمروا واستعانوا بربيطانيا وبعد ذلك بأمريكا، وبعد ذلك 
أعطاهم بلفور الوعد الذي وعد، وقرروا جعل هذه البقعة ملكار هلم من دون سائر الناس حبجة أن 

ورّثهم هذه األرض، وأهنم هم مالكها وأن غريهم عبارة عن رعاع، بل كتبهم تنص على أسوأ من اهلل 
 .هذا التعبري

ــ بالعودة للفتح اإلسالمي، هل كان هذا الفتح طائفيار طرد ما عدا املسلمني من فلسطني؟ ال 
وكان عدد  طبعار، فالفتح اإلسالمي أقر كل من كان يف فلسطني، يف فلسطني، كلهم على حاله،

النصارى وقتها يوازي عدد املسلمني بل يزيد، ومل جيرب املسلمون أيار من النصارى أن يتحولوا عن 
دينهم، ومل يقل قادة املسلمني هلم إما أن تدخلوا اإلسالم وإما أن ترحلوا. الذين كانوا يرون بقناعة 

عتقادية وقراراهتم الذاتية والعقلية. ذاتية أن اإلسالم حق يتحّولون إىل اإلسالم بدافع من حرياهتم اال
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واألمر استمر على هذه احلالة إىل أن كانت احلروب الصليبية، وعندما جاءت فلول الصليبيني عرفوا 
أن فلسطني ومن حوهلا بالد الشام مليئة بالنصارى، ورؤوا أهنم يشكلون قوة، فأرسلوا رسائل إىل 

م: إما أن تقفوا إىل جانب أبناء دينكم أو أن تقفوا هؤالء النصارى يف فلسطني وما حوهلا يقولون هل
إىل جانب بين قومكم املسلمني. فكان اجلواب: بل نقف إىل جانب بين قومنا. هذا هو الفتح 

 .اإلسالمي، وهذا يدل على مدى مشاعر التآلف والود بني املسلمني واملسيحيني
ن بالدهم وهتدمي بيوهتم أمام ــ هل يقاس اليوم اغتصاب اليهود لفلسطني وتشريد أهلها م

أنظارهم، هل يقاس هذا مع الفتح اإلسالمي !؟ الفتح اإلسالمي بارك لكل مواطن وطنه، بارك 
لكل ذي حق حقه. الفتح اإلسالمي الطاهر املبارك ما ينبغي أن يدّنس بكالم قذر من هذا الذي 

 .يقال من أنه يشبه اغتصاب اليهود لفلسطني اليوم
 احلجة الثانية يف ذهن واحد مهما كان مغفالر !؟ هل تعلق هذهــ 
 .هاتان احلجتان مها اللتان يقوم ويقعد هبما العدو الصهيوين اليومــ 

 هل صحيح أن النكبة الفلسطينية ختص الفلسطينيني فقط؟ أم أهنا ختص املسلمني كافة؟
نيني، فلماذا يا أيها يقولون أن النكبة يف فلسطني نكبة إقليمية وهي ختص الفلسطي ــ أمر آخر،

املسلمون يف بقاع الدنيا تدّسون أنوفكم فيما ال شأن لكم به؟ مع األسف فإن هذه الفلسفة يقودها  
كثري من العرب املسلمني اليوم، وهم الذين يرفعون لواء الِعلمانية، يلّحون وبدون خجل وبدون حياء 

 فقط، ذلك ألهنا مشكلة إقليمية على أن مشكلة فلسطني ينبغي أن تعاجل عن طريق الفلسطينيني
قلت  وما ينبغي أن جنعل لإلسالم دورار فيها. هل هذا الكالم ميكن أن ينطلي على ذهن أي عاقل؟

 وهو الذي جيمع الشمل ، ودائما أقول أن الوعي هو حصننا األمثل اليوم
يت من يريد ــ هذه األرض عندما دخلت يف حوزة املسلمني، أصبح امسها دار إسالم، وعندما يأ

أن يدنس هذه الدار وأن يقتطع منها أصغر قطعة فإن على املسلمني مجيعار وهم جنود لدار اإلسالم 
مشرّقة كانت أو مغرّبة أن يبذلوا كل ما ميلكون من أجل إعادة هذه الدار إىل حوزة اإلسالم 

 .واملسلمني
ألن ، من العامل اإلسالمي كله ــ هذه البقة ملا استلبت فإهنا مل تستلب من الفلسطينيني فقط بل

 . إذن جيب على املسلمني كلهم أن ينهضوا هنضة رجل واحد، هذه البقة تسمى دار إسالم
ــ ماذا يقول هؤالء العلمانيون الذين يدافعون عن إسرائيل ووجهة نظرها؟ يقولون: إسرائيل ترفع 

رائيل كدولة فوق هذه األرض، كلهم لواء العلمانية، وزعماؤها الذين طبخوا هذه املؤامرة وأوجدوا إس
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علمانيون، وايزمان وهرتز وغريهم علمانيون، فكما هم باسم العلمانية وصلوا فال داعي لرفع لواء 
 اإلسالم السرتجاع فلسطني. هكذا يقولون، فكيف نرد على هذا اللغو السخيف؟

كان يستغل اليهودية إىل ــ الرد: حاييم وايزمان، صحيح أنه مل يكن يقيم لليهودية وزنار، لكنه  
آخر قطرة، ولوال استغالله لليهودية كمشاعر وكدين وكتلمود وكتوراة وكعهد قدمي وأن هذه البقعة قال 
عنها إبراهيم أهنا لنا وما إىل ذلك، ملا جنحت الصهيونية أن تصل إىل هذا األمر. فيا عجبار، أولئك 

ذلك جعلوا من الدين سالحهم األول  على الرغم أهنم علمانيون وينكرون أحقية دينهم ومع
للوصول إىل غاياهتم اليت وصلوا إليها، وحنن نعلم أن ديننا حق ونعلم أنه هو الذي ينصرنا وأنه هو 
الذي جيمع مشلنا ومع ذلك نقول: نبعده عن طريقنا!!. ملاذا تستغل الصهيونية شبكة املشاعر الدينية 

يا أيها املسلم الذي لو  ر كرم اليهود وعطفهم، وتأيت أنتاليهودية من أقصى العامل إىل أقصاه وتستد
عدت إىل تارخيك اإلسالمي ملا وجدت شيئار يقتضي أن ترفع رأسك بسببه إال اإلسالم، تريد أن 
حتطم اإلسالم يف طريقك إىل فلسطني !؟ تريد أن حتطم مشاعر الشبكة اإلسالمية يف طريق األمة 

 ميكن أن يثق هبذا الكالم؟ اإلسالمية إىل فلسطني !؟ من الذي
ــ مع األسف هذا الكالم يرّوج له يف أقنية جامثة يف بالدنا العربية ولكنها ذات هوية يهودية، 

 .وأنتم تعلمون ما هي القناة اليت أعنيها، قناة اجلزيرة هي اليت بّثت هذا الكالم وروجت هلذا األمر
  

  1ج  -ؤالت حول األحباث السابقة إجابات عن تسا -  (     32)الدرس 
 إجابة عن تساؤالت متعلقة بالدرس املاضي 

أنك قلت أن السالم مع إسرائيل ال يتحقق حىت تعيد إسرائيل األراضي : يقول أحد اإلخوةــ 
وحىت يتحقق ، وكما نعلم مجيعا أن إسرائيل قامت على أساس االغتصاب والعدوان، العربية املغتصبة
، وهذا يعين زوال إسرائيل عن خريطة الوطن العريب، ب أن تعيد احلقوق إىل أصحاهباالسالم معها جي

ومنه ال ميكن السالم معها ، ومن هذا نستنتج أنه حىت يتحقق السالم مع إسرائيل جيب أن تزول
 .بأي حال من األحوال 

ل دولة وقامت أو ، عندما هاجر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل املدينة: إجابة لسائل
، هل اقتضى ذلك أن تزول إسرائيل، صلى اهلل عليه وسلمإسالمية يف ظل قيادة سيدنا رسول اهلل 

 وكانت ممثلة آنذاك يف ثالث قبائل وهي بين النضري وبين قريظة وبين قينقاع ؟ أبدا .
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نعم كان هنالك أمل يكن يف فلسطني يهود ؟  ،1948ي قبل عام أقبل أن تقوم دولة إسرائيل ــ 
أما أن تستنبط أنه ، لتعود األمور كما كان عليه احلال سابقا. مع املسلمني يهود وكانوا يتعايشون 

فهذا ، من شروط السالم املتمثلة يف رجوع األرض إىل أصحاهبا بأن تزول إسرائيل من خريطة الوجود
 استنباط ال وجه له ال يف املنطق وال يف الشريعة اإلسالمية بشكل من األشكال .

هل اقتضت تلك الدولة أن متحق اليهودية من ، ـ  عندما قامت الدولة اإلسالمية يف األندلسـ
مع العلم أن اليهودية كانت موجودة يف األندلس يف ظل الدولة  نذاك ؟آ وجود املسلمني يف األندلس

ليهود ويضرب املثل يف التاريخ بتعامل اإلسالمي اإلنساين مع ا، اإلسالمية آنذاك بشكل كثيف جدا
 . باألندلس

:عرفنا من خالل دروس اجلهاد، أن اجلهاد القتايل هو لدرء احلرابة وأن اخلروج  يقول سائل آخرــ 
وطاملا أن هذين األمرين غري جممع عليه فهذا يعين وجود على احلاكم الفاسق حمرم عند اجلمهور 

 مذاهب ترى غري ذلك ؟
خرى مستندة للمتطرفني من املسلمني يف خروجهم ــ السؤال أوال  ميكن أن تكون االجتهادات األ

ولنقل ، وقتاهلم غري املسلمني بسبب الكفر فقط ؟ يريد أن يقول لنعطي املتطرفني عذرا، على احلكام
 أهنم يعتمدون على املذهب الضعيف .

: اإلمجاع وقال اإلمام النووي نقل على شرحه لإلمام مسلم، ليس هنالك مذهب ضعيف: ــ أوال
ملاذا تريد أن تبحث ، طأ أصحابنا الذين نقلوا خالف ذلك " مث إذا كان هنالك نقل ضعيف" وأخ

لو . عن مستند لقول ال مثرة له إال الفتنة وإال الدمار وإشاعة السوء على اإلسالم قبل املسلمني
رجعنا إىل ما قبل ست إىل سبعة قرون ممكن بشكل أكادميي أن نقول واهلل فيه خالف اجلمهور 

ولنا أن والرأي الضعيف يقول القتال شرع للقضاء على الكفر ، ل أن اجلهاد شرع لدرء احلرابةيقو 
لكن يف هذا العصر وقد تكاثرت وتكاتفت ، ممكن للمجتهد أن يأخذ مبا يراه، نأخذ بالقول الثاين

  ،يستغل هذا الوضع من أجل ضرب املسلمني بعضهم ببعضالوثائق اليت تنطق بأن الغرب األمريكي 
يف هذا العصر الذي نقرأ فيه تقريرا  جملس األمن القومي األمريكي الذي يقول :" جيب إثارة 

حىت تتآكل قواهم " وجيب إثارة املسلمني بعضهم على بعض ، التناقضات الدينية بني املسلمني
 فإن أصحاب الرأي السابق لو عاشوا يف هذا الزمن، مث جند هذه الفتنة، عندما جند هذا الكالم

ال جيوز إطالقا أن نكون أسلحة بأيدي أعدائنا " حلسن احلظ أو لسوء احلظ : أللغوا رأيهم ولقالوا
ومنه كيف حناول واحلالة هذه أن جنعل من أنفسنا جنودا لتنفيذ . فالوثائق مقروءة ومل تعد خفية



 

 

 مشاركة فاطمة حكيمة ملخص دروس الجهاد لـ اإلمام الشهيد البوطي

 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                 155

 

ات ما وإلثارة التناقض، أنتم ختططون لضرب املسلمني بعضهم مع بعض: ونقول هلم، خطط الغرب
وها حنن نتحول إىل ، وها حنن يكفر بعضنا بعضا. وحنن سنفعل كما ختططون، بني املسلمني

حىت تنفذ اخلطة اليت رمستموها ضدنا .وحنن عندئذ أنكر لدين اهلل من ، مجاعات تتناحر وتتقاتل
 فهم خيططون وحنن ننفذ .، أولئك الناس

اب إىل سعد بن أيب وقاص يف حرب العودة إىل احلديث عن وصية سيدنا عمر ابن اخلطــ 
 القادسية .

 :وصية عمر بن اخلطاب لسعد بن أيب وقاص
بقي أن خنتم وهذه األحباث هبذه النصيحة اليت توجه هبا عمر بن اخلطاب إىل سعد بن أيب ــ 

وقاص وأمره أن يلقنها جليشه كله يوم وجهه إىل القادسية، ليبقى صدى هذا الكالم يف أذهاننا، 
 .أين نقف حنن من واجباتنا اجلهادية النفسية وال أقول التكتيكية الشكلية الظاهرةولنعلم 
دعونا نصغ معار إىل أصداء هذه الوصية اليت أصغى إليها جيدار جند القادسية، وجعلوا منها ــ 

عنوان سلوك ومنهج حياة، فتهاوت أمامهم حصون فارس، واندّك هليبتهم عرش كسرى، وسّجل 
 .سم القادسية غرة يف جبني الدهر، ال متحوه األحقاب وال تأيت عليه الدهورالتاريخ هلم ا

لعل بيننا أشباالر ألولئك اجلنود، يصغون من جديد إىل تلك الوصية بكل  أما اليوم فمن يدري؟ــ 
وجداناهتم، كما أصغى إليها أجدادهم من قبل، مث يضعوهنا من حياهتم موضع العناية والتنفيذ، كما 

جدادهم من قبل، فيعيد التاريخ نفسه، ويتحقق نصر اهلل لعباده التائبني الصادقني، وقد قال وضعها أ
 ."رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "أميت كاملطر ال يُدرى أّوهلا خري، أم آخرها خري

يقول عمر، وهو يودع سعد بن أيب وقاص ومن معه، غداة توجههم إىل القادسية: "يا سعد بن ــ 
ال يغرّنك من اهلل أن يقال عنك: خال رسول اهلل وصاحب رسول اهلل، فإن اهلل ال ميحو أم سعد، 

السيئ بالسيئ، ولكنه ميحو السيئ باحلسن. وليس بني اهلل وبني أحد نسٌب إال بطاعته، فالناس يف 
لذي دين اهلل سواء، وهم عباده، يتفاضلون عنده بالعاقبة، ويدركون ما عنده بالطاعة. فانظر األمر ا

رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يلزمه فالزمه. آمرك ومن معك من األجناد بتقوى اهلل على كل 
حال. فإّن تقوى اهلل أفضل العّدة على العدو، وأقوى املكيدة يف احلرب. وآمرك ومن معك أن 

نصر تكونوا أشد احرتاسار منكم من عدوكم، فإن ذنوب اجليش أخوف عليكم من عدوكم. وإمنا يُ 
املسلمون مبعصية عدوهم هلل، ولوال ذلك، مل تكن لنا هبم قوة، ألن عددنا ليس كعددهم، وعدتنا 
ليست كعدهتم. فإن استوينا يف املعصية كان هلم الفضل علينا يف القوة. وإن مل ننصر عليهم بفضلنا، 
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ون .. فاستحيوا لن نغلبهم بقوتنا. فاعلموا أن عليكم يف سريكم حفظة من اهلل، يعلمون ما تفعل
منهم، وال تعملوا مبعاصي اهلل وأنتم يف سبيل اهلل. وال تقولوا إن عدونا شّر منا فلن يسلط علينا، 

على بين إسرائيل ملا عملوا مبعاصي اهلل   اهلل فرّب قوم سلط اهلل عليهم من هو شر منهم، كما سلط
اهلل العون على أنفسكم، كما  كفار اجملوس، فجاسوا خالل الديار، وكان وعدار مفعوالر. وسلوا

تسألونه النصر على عدوّكم. وأسأل اهلل ذلك لنا ولكم. واهلل ويل أمرك ومن معك، وويل النصر لكم 
 ".على عدوكم، واهلل املستعان

جلعلت من هذه الوصية شعارار يوضع يف مدخل كل معسكر،  يقول الدكتور: لو كان األمر إيّل،ــ 
روف متألقة وكتابة ساطعة واضحة، يف كل دائرة عسكرية، حبيث كلما وجلعلت منه شعارار يوضع حب

نظر اجلنود أمامهم وهم يتنقلون من مكان إىل مكان جيدون هذه الوصية أمام أعينهم. هذه الوصية 
 .هي مفتاح النصر، علم ذلك من علم، وجهله من جهل

سلمني يف غزوة بدر، واألمر كما انتصار املسلمني يف القادسية كان أعجوبة كأعجوبة انتصار املــ 
قال عمر، كان عدد الُفرس أكثر بكثري وعّدهتم ال تقارن بالعدة البسيطة البدائية للمسلمني، ومع 
ذلك فقد دارت الدائرة على الفرس قادة احلضارة الساسانية، وانتصر اهلل لعباده الذين نفذوا وصية 

بنات فكره طبعار، وإمنا جاء هبا من تعليمات عمر رضي اهلل عنه، وعمر مل يأت هبذه الوصية من 
ِإْن يـَْنُصرُْكُم اللَُّه رسول اهلل عليه الصالة والسالم، ورسول اهلل جاء هبا من عند اهلل سبحانه وتعاىل: "

  "وَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ َفاَل َغاِلَب َلُكْم َوِإْن خَيُْذْلُكْم َفَمْن َذا الَِّذي يـَْنُصرُُكْم ِمْن بـَْعِدِه َوَعَلى اللَِّه فـَْلَيتَـ 
هاهنا وهبذه الوصية ننهي احلديث عما جيب أن نعلمه من أحكام اجلهاد وآدابه يف الشريعة ــ 

اإلسالمية لعل هذه الوصية تكون صدى دائمار يف أذهاننا، تذكرنا بآداب اجلهاد كلما تذكرنا اجلهاد، 
رنا بالنصر الذي يؤيدنا به اهلل سبحانه وتذكرنا بشروط النصر كلما حدقنا بأبصارنا وحلمنا بأفكا

 .وتعاىل
 
بعد االنتهاء من أحباث الكتاب ننتقل إىل اإلجابة على تساؤالت وإشكاالت أرسلها بعض  ــ

اإلخوة للدكتور بعد صدور الطبعة األوىل منه، وسأنقلها كما هي من ملحق الكتاب الذي أرفقه مع 
 .الكتاب يف الطبعات الالحقة

)إهنا نصيحة لنا مجيعا أثناء حواراتنا مع اآلخرين عند خمالفتهم لنا يف : مة مهمةيقول بعد مقد
 الرأي (
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رجاء لكل عامل وباحث ومفكر إذا استشكل عليه أمرا يف هذا الكتاب أو رأى أنين قد حدت 
ووعدته أن أعود ، أو بانتقاده أو بتنبيههوجانبت ميزان الشريعة يف هذا املوضوع أن يرسل بإشكاله 

، فإن رأيت أنه على حق وأنين خمطئ أعدل، فأدرس انتقاده أو رأيه أو استشكاله مبوضوعية ودقة
والواقع أنه جاءتين رسائل يقول إىل بيان وشرح أشرح له األمر. وإن رأيت أنه مستشكل وحيتاج

ض والبع، والبعض منها فيها انتقادالبعض منها فيها استشكال وسؤال،، الدكتور خالل فرتة معينة
أنا لن أكون آمينا إن : قال الدكتور، منها فيها توبيخ وفيها ما ميكن أن يسمى اهتاما وجترميا رمبا

ومل أعرض على مسامعكم اإلشكاالت واالنتقادات ، وقفت يف دراسيت موضوع اجلهاد عند هذا احلد
االنتقادات  تين أولواآلن سوف نستعرض اإلشكاالت اليت وص، واجلواب الذي قد ذكرتهاليت وردتين 

 على بعض من البحوث اليت أصغيتم إليها وانتهينا منها اآلن حبمد اهلل سبحانه وتعاىل 
استشكل بعضهم ما قررته من أن مجهور الفقهاء متفقون على أن اجلهاد إمنا شرع لدرء  ــ1

 .ف ذلكاحلرابة، ال للقضاء على الكفر، بسبب كالم قرأه لإلمام القرطيب يف تفسريه، يفهم منه خال
ذلك ألن  .إن حتقيق مذاهب الفقهاء يف هذه املسألة يؤخذ من املصادر الفقهية املعتمدة :وأقول 

املفسرين كثريار ما ميزجون آراءهم مع النقول عن املذاهب الفقهية. ومع ذلك فقد قرر القرطيب عند 
َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن ملَْ يـَُقا"تفسريه لقوله تعاىل:  يِن..اَل يـَنـْ [، ما ذهب 8]املمتحنة: "تُِلوُكْم يف الدِّ

إليه اجلمهور من أن هذه اآلية حمكمة، وليست منسوخة بآية السيف كما ذهب إىل ذلك الشافعية. 
يف كتابه أحكام القرآن عند قوله  -وهو مالكي-أي فالقتال للحرابة ال جملرد الكفر. وقرر ابن العريب 

[ أن السنة 5]التوبة: "ْشُهُر احْلُُرُم فَاقـْتـُُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجْدمُتُوُهْم..فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَ "تعاىل: 
خصصت من هذا العموم املرأة والصيب والراهب، وال يبقى حتت هذا اللفظ العام إال من كان حماربار 

كني الذين حياربونكم )أحكام مث قال: وتبنّي أن املراد باآلية: اقتلوا املشر ، أو مستعدار للحرابة واإلذاية
 .(2/889القرآن البن العريب: 

وبوسع األخ املستشكل إن أراد حتقيق هذا احلكم أو التأكد من أننا مل نفتئت يف النقل وال يف  
ويتأمل بإمعان فيما قاله ابن قدامة يف كتابه املغين، مطوالر  أن يعود إىل املوسوعات الفقهية التحقيق

بعدها من اجلزء التاسع، وفيما قاله ابن اهلمام احلنفي يف فتح القدير من  فما 113يف الصفحة 
فما بعدها من  1ص فما بعدها من اجلزء الرابع، وفيما قاله اإلمام مالك يف املدونة  291الصفحة 

ويف الفصل ، على أن السائل لو تأمل بإمعان فيما أوضحناه مفّصالر من أدلة اجلمهوراجلزء الثاين..
 .دي املعنون بـ )اإلنسان بني احلرية والتكليف( ملا تعجب أو استشكلالتمهي
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ــ نقل بعض السائلني كالمار ألخي الدكتور وهبة الزحيلي يف كتابه )التفسري املنري(، يتناىف مع 2 
ما نقلته وقررته من أن اجلمهور ذهبوا إىل أن علة اجلهاد هي درء احلرابة، ويفهم منه بأن اجلمهور 

  أن علة اجلهاد هي الكفر. ذهبوا إىل
الطبعة  111وأقول للسائل: إليك ما قاله الدكتور وهبة يف كتابه )آثار احلرب يف اإلسالم( ص 

األوىل: "قرر مجهور الفقهاء من مالكية وحنفية وحنابلة أن مناط القتال هو احلرابة واملقاتلة واالعتداء 
املنري( من نقيض ذلك، فينبغي أن يوجه السؤال عن وليس الكفر.." أما ما ينقله من كتابه )التفسري 

 .سبب هذا التناقض إليه ال إيلّ 
ــ يستشكل أحد السائلني أن يكون اإلسالم قد وصل إىل الصني وأطرافها، وفرنسا بدون  3 

إن من املقرر لدى علماء  :قتال، مث يستشكل أن يكون القتال هناك لدرء احلرابة.. وأقول هلذا األخ
والصني وخمتلف بقاع  اندونيسيا مثل ماليزيا و أن معظم البالد النائية اليت انتشر فيها اإلسالمالتاريخ 

إمنا دخلها اإلسالم سلمار عن طريق الدعاة واملسلمني الذين ساقتهم مصاحلهم  جنوب شرقي آسيا،
ها، إمنا انتشر وكذلك املناطق اليت انتشر فيها اإلسالم من أوربا كاألندلس وغري  .التجارية إىل هناك

تزال أقدس وأوسع قاعدة جهادية يف اإلسالم.  ال فيها اإلسالم بواسطة الدعوة السلمية اليت كانت و
 .وغريب من األخ السائل أن ال يعرف هذه احلقيقة الذائعة املشهورة

اعترب الدكتور اخلروج على  118-117ــ ويقول هذا األخ السائل ذاته: "يف كتاب اجلهاد ص 4
م ولو كان فاسقار بغيار أو حرابة. فما رأيه خبروج سيدنا احلسني رضي اهلل عنه، وما رأيه خبروج احلاك

ابن الزبري، وما رأيه خبروج ابن األشعث ومعه سعيد بن جبري، هل هم بغاة أم حماربون ؟ وهل كان 
 ؟ أم إنه !؟يزيد حيكم بالقانون الفرنسي ؟ أم إنه كان ال جيلد الزاين وشارب اخلمر ؟ أم إنه !

 :وأقول يف اإلجابة عن هذا السؤال ـ 
ليكن األخ السائل على يقني أنين مل أضع نفسي مكان اجملتهد يف هذا الكتاب، ومل أنطلق من  

وكان من  ..وإمنا نقلت قرار الفقهاء يف هذا .ذلك إىل اعتبار أن اخلروج على احلاكم بغي أو صيال
من أعلم أئمة الفقه وأصلحهم وأوثقهم وهو اإلمام مجلة ذلك، النص الذي نقلته عن إمام 

فحرام بإمجاع املسلمني، وإن كانوا  -أي احلكام-وهو قوله: "وأما اخلروج عليهم وقتاهلم  النووي،
 .12/229من شرح النووي على صحيح مسلم  "فسقة ظاملني

معها ويرويها ومن أكرب املعضالت أن ال مييز القارئ بني رأي شخصي يراه املؤلف، ونقوٍل جي 
 .من مصادرها بأمانة



 

 

 مشاركة فاطمة حكيمة ملخص دروس الجهاد لـ اإلمام الشهيد البوطي

 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                 159

 

على يزيد، فليس ذلك من نوع  -وهم كثري-أما خروج احلسني وابن الزبري وابن عباس وغريهم 
اخلروج على احلاكم الذي استقّر له احلكم، ومل يقل أحد من الفقهاء ذلك قط.. من الثابت يف 

ا عليه قبل أن تتم له البيعة الشرعية وقبل األمهات التارخيية املعروفة أن الذين خرجوا على يزيد، خرجو 
أن تستقر له الغلبة. فقد دعا الناس إىل بيعته، وكان قد دعاهم إىل بيعته أبوه قبيل وفاته، ولكن مجيع 
أهل احلجاز وسائر أهل العراق، ومجعار من أهل الشام، رفضوا مبايعته. وكان يف مقدمتهم هؤالء 

 .الذين ذكرت أمساءهم
ف أن جماهبة هؤالء القياديني ليزيد الذي كان يطمح إىل أن يبايعوه، كانت كمجاهبة إن من املعرو 

علي رضي اهلل عنه ملعاوية من قبله. لقد كانت مقاومةر ملن يريد أن يعلو إىل حكم مشروع، ومل تكن 
خروجار على إمام استقر له احلكم املشروع. وهذا شيء أوضحه العلماء السيما علماء العقيدة يف 

واخر حبوث العقيدة، ومنهم صاحب العقائد النسفية وشارحها اإلمام التفتازاين. قال ابن العماد يف  أ
كتابه شذرات الذهب: "والعلماء جممعون على تصويب قتال علّي ملخالفيه، ألنه اإلمام احلق، كما 

 .[1/18نقل االتفاق ذاته على حتسني خروج احلسني على يزيد.." ]شذرات الذهب 
فقت كلمة املؤرخني على أن احلكم مل يستقر ال على وجه الغلبة وال عن طريق البيعة، وقد ات

إذن فخروج احلسني عليه مل يكن الهتامه إياه بأنه حيكم  .ليزيد، إال بعد مقتل احلسني رضي اهلل عنه
بعد  مل يكن قد أصبح -بكل بساطة-بالقانون الفرنسي أو ألنه ال جيلد الزاين والشارب، ولكن ألنه 

إمامار للمسلمني، ومن مث فقد كان من حق أمثاله، فضالر عمن هو خري منه أن يدعو إىل نفسه، وأن 
 .يقطع عليه السبيل

أما خروج ابن األشعث وأمثاله على عبد امللك بن مروان، فقد كان من نوع البغي كما قرر 
وتأويل مقبول يف اجلملة، والباغي هو الذي يعتمد يف خروجه، على اجتهاد سائغ  .مجهور الفقهاء

خالف به اجتهاد اخلليفة الذي خيرج عليه. ومن مث فهو معذور يف خروجه وغري متأمث، كما إن اإلمام 
العدل هو اآلخر غري متأمث يف مقاتلته واخلروج يف وجهه. وقد كان البن األشعث تأويله السائغ 

خ السائل ال يعلم معىن )البغي( وضوابطه واجتهاده املقبول يف خروجه على اخلليفة األموي. ولعل األ
وآدابه يف الفقه اإلسالمي، لذا فهو يتصور أهنم ليسوا أكثر من فئة من احملاربني وقطاع الطرق، ومن 

 .مث فهو يستعظم أن يوصف عبد الرمحن بن األشعث بالبغي
فيوغلون يف  وليت أن شرائط البغي تنطبق على هؤالء الذين يعلنون اليوم اخلروج على حكامهم، 

القتل والفتك واخلطف، دون تفريق كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني الطائع والفاجر، 
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ودون وجود أي مستند فقهي اجتهادي سليم يعتمدون عليه. إذن لقلنا إن هلم أسوة بعبد الرمحن بن 
 .األشعث، الذي مل ميارس شيئار من هذا قط

هنم ال ميارسون هبذا أكثر من هذا البغي املشروع.. ولكن نعم، قد يرون هم عند أنفسهم أ 
امليزان الفقهي بأّي من اجتهاداته السائغة املقبولة ال ميكن أن يؤيدهم. ولقد ادعى اخلوارج من قبل 
أهنم ميارسون بعملهم ضد سيدنا علي بغيار فقهيار مشروعار، فما أيدهم يف زعمهم هذا أّي من 

 .املقبولة والصحيحة قط أصحاب االجتهادات الفقهية
  

على الباغي أن يكون قد جتاوز حدود الدراية الفقهية إىل مستوى االجتهاد. وأنا ال أعلم إىل 
اآلن يف اإلخوة الذين ميارسون هذا اهلرج واملرج يف اجلزائر، عاملار متمرسار بفقه الشريعة اإلسالمية، 

 .هاد حبقفضالر عن أن يكون جمتهدار توافرت لديه شرائط االجت
ملاذا حيب األخ السائل أن ال يقيم أي وزن لإلمجاع الفقهي الذي ينقله واحد من  أخريار، ترى

أبرز وأصلح األئمة فيهم، ويفضل أن يعتمد بدالر عن ذلك على ما يوحي به ضرام الفتنة، وأن 
 يستخرج األحكام الفقهية للناس من هرجها وصراعها ؟

قراء الكتاب: كيف ميكن أن يستمر الدعاة يف دعوهتم، إذا  ــ ووردين هذا السؤال من بعض 5
منعهم إمام أو حاكم ذلك البلد من القيام بواجبهم؟ وما هو رّد الدعاة على حاكم تقاعس بل منع 

 الدعاة، فأغلق أبواب املساجد واملدارس واملعاهد يف وجوههم، هل جيوز اخلروج على هذا احلاكم؟
املؤهلني للدعوة علمار -يف كتايب هذا من أنه جيب على املسلمني  وأؤكد هلذا السائل ما قلته 

أن ال ينصاعوا لنهي احلاكم وال لصّده عن أعمال الدعوة السلمية إىل اهلل. بل  -واستقامة وإخالصار 
عليهم إن أغلقت يف وجوههم املساجد وحنوها أن جيعلوا من الساحات وامليادين واحلدائق أماكن 

ة أن تكون دعوهتم إىل اإلسالم خالصة عن سائر الشوائب بعيدة عن أي قهر تعليم ودعوة، شريط
وإلزام. ولنعلم أن الصرب على أذية احلاكم، يف هذا اجملال يعّد قمة اجلهاد الذي أمر اهلل به والذي 
مارسه أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. أما اخلروج على احلاكم بسبب هذا املنع فغري 

هذه املسألة كحكم أمر احلاكم بفعٍل حمرم أو هنيه عن القيام بواجب؛ جتب خمالفته، جائز. وحكم 
 بشرط أن تكون الدعوة بإخالص هلل تعاىل ال من أجل أغراض أخرى . .وال جيوز اخلروج عليه
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وما يليها أنك جتمع كل  14جاء يف كتابك يف ص : ــ سؤال أخر من نفس األخ يقول 1
، تتهمهم بأهنم طالب سلطة ، كفة واحدة وحتكم عليها نفس احلكماجلماعات اإلسالمية يف  

 سياسيون ال إسالميون مقاتلون ال جماهدون .
 ...  نتابع يف الدرس القادم إن شاء اهلل 
 2ج  -إجابات عن تساؤالت حول األحباث السابقة  -         (33)الدرس 

 يلي : خالصة ثالث أسئلة تتضمن ما
وبناء ، هي دولة، اليوم ليست جمرد جمموعات من الناس تغتصب من املسلمني حقوقاإسرائيل 

ومن متا سيظل ، فتظل شوكتها قائمة، على ذلك فإهنا ولو أعادت ألصحاب احلقوق حقوقهم
خطرها مستمرا ن ومن متا فالقياس غري وارد على حالة املسلمني مع اليهود عندما هاجر النيب صلى 

 ىل املدينة املنورة ؟اهلل عليه وسلم إ
حيث مل تكن  1948قلت سابقا أنه إذا رجعت اليهود إىل ما كانت عليه قبل عام : اجلواب

وكل شرب أخذ إمنا ، وهذه األرض للمسلمني، إلسرائيل آنذاك دولة اليت تقوم على أرض ميلكها قادة
. مقومات دولةوإن وجدت أراضي اشرتاها اليهود من فلسطينيني فإهنا ال تشكل ، أخذ غصبا

وقانونية ملن كانوا يف تلك والشيء الذي يهمنا أن ما فعلته إسرائيل يتمثل يف اغتصاب حقوق شرعية 
ومنه بعودة ، وبزوال االغتصاب تزول الدولة، وإمنا قامت دولة إسرائيل على ذلك االغتصاب، األرض

قوق والنتيجة تأيت تبعا والعاقل يطالب باحل. حقوقنا فإن الدولة اإلسالمية ستزدهر يف فلسطني
  . لذلك
ــ أخ يقول عند استالم سيدنا عمر اخلالفة قال :" من رأى مين فيكم اعوجاجا فليذكرين "  2

فقام منهم بالل فقال :" لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا " فقال :" احلمد هلل الذي جعل يف 
وما مدى نرجوا من سيادتكم توضيح ما سبق ؟ هذه األمة من إذا رأى يَف اعوجاجا  قومين بسيفه " 

 ارتباطه باخلروج على احلاكم ؟ 
من ، (1991هذه شبهة جيلجل فيها اإلخوة الذين يذحبون الربآء منهم اجلزائريني )عام: اجلواب

هذا احلوار الذي جرى . املفروض مبن يتنطح مبثل هذا الكالم أن يدرس شيء من الشريعة اإلسالمية
هل هو قرءان ؟ أم هل هو سنة ؟ وهل هو إمجاع فقهاء ؟ إنه ، وفالن من الصحابة بني سيدنا عمر

وهو ينطلق يف هذا ، فسيدنا عمر يطلب من الناس أن يقوموه إذا اعوج، ليس بشيء من ذلك أبدا
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، وإال فلو اعتربنا هذا تشريعا، وكالمه يف هذا ليس تشريعا، من املسؤولية العظمى اليت يشعر هبا
 نتساءل األسئلة التالية :فتعالوا ل

ومنه ، ــ هل أخطأ عمر يف حياته إذ كان خليفة يوما ما أم مل خيطئ؟ أخطأ وهو ليس مبعصوم
وهذا . ملاذا مل ميتشق الصحابة سيوفهم ويقتلوه ؟ مثال أراد أن حيجم املهور وجيعل هلا حدا أعلى

ولو رجعنا إىل اجتهادات عمر لرأينا . تذكره بكالم اهلل سبحانه وتعاىل امرأةوعندها هنضت ، اعوجاج
ومنه ملاذا مل يقتلوه ؟ وسيدنا رسول ، وهم يف نظرهم أن عمر معوج، أن كثري منها خالفها الصحابة

ال يستنون بسنيت وال ، سيكون فيكم أمراء تعرفون منهم وتنكروناهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول :" 
" فقال له حذيفة فيما تأمرين إن أدركت  إنسقلوهبم قلوب ذئاب يف جسمان ، يهتدون هبداييت

تعرض وتضرب صفحا عن كالم "  وإن ضرب دارك وأخذ مالك، تسمع وتطيعذلك ؟ قال :" 
  !مث تقف عند هذا احلوار ؟ ، املشرع بأمر اهلل وهو رسول اهلل هذا وتتجاهله ورمبا تسري فوقه بقدمك

مثل ما يقع بني ، يف الكالم والتحذير وهنالك مبالغات، هنالك أسلوب تربوي !كيف بأي عقل ؟
هذا احلوار عبارة عن موقف من سيدنا عمر وقد أصبح خليفة يطمئن فيه الناس أن ال . الوالد وأبنائه

وكان ، وكان خييف الناس ، الذي كان يف اجلاهلية صاحب صولة وقوة، خيافوا من بطشة عمر
هلذا قال لناس ذلك الكالم . ضاضته وغلظتهوالناس يتندرون بف، ومعروفا بالغلظةمشهورا بالقسوة 

والتطبيق . ن به الناس أنه ينشد اإلصالح أكثر من أن يقود الناس إىل أوامره بالغلظة و الفضاضةأطم
 .خري شاهد على هذا الذي نقوله 

يشعر بأنك جتمع كل اجلماعات اإلسالمية يف  ، وما يليها من كتابك 14ــ إن من يقرأ ص 1
، أهنم طالب سياسة وطالب سلطة ال إسالميون، وحتكم عليها نفس احلكم كفة ميزان واحدة

 .مقاتلون ال جماهدون 
أنا قلت يف ص : مثال، أربع مخس إىل ست أماكن وأنا أقول وأؤكد بعض اإلسالميني: اجلواب

"  قد أصيب بعدوى أولئك احلزبيني:" بوسعك أن تالحظ لتعلم  أن أكثر الدعاة اإلسالميني 14
" إلسالميني من نشر أسباب الذعرقلت :" فهل ينطبق ما جيري اليوم على أيدي بعض ا 115ص 

:" إن التهارج الذي يستشري اليوم بني بعض اجلماعات اإلسالمية والقادة الذين قلت 171يف ص 
قلت :" إن التهارج الذي جيري اليوم يف بعض الدول العربية  178يف ص "ام احلكم ..ميسكون بزم
." أين التعميم الذي تقوله،بل حنن نعلم أن كثري اإلسالمية بني القادة وكثري من الفئات  واإلسالمية

 . من املسلمني ال يؤيدون هذا بل ورفعوا أصواهتم بالنكري،وهم كثرة وهلل احلمد
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كنت قد عرفت دار إسالم ودار كفر يقول ما هو احلكم إذن بالنسبة ،  خالصته هكذاسؤال ــ  7
وإعادهتا إىل الدولة ، هل جيب على املسلمني مجيعا تطهريها من املعتدين الغاصبني، لبالد األندلس
 اإلسالمية ؟ 

ند حديثي عن "عبد وهذا ع، قد أجبت عن هذا من خالل جوايب عن سؤال أخر: اجلواب
وكان ، و بنا اهلل على يده الدولة األموية، الرمحان الداخل" وقلت أنه مل يذهب إىل األندلس مقاتال

نعم األندلس دار . جل دعوة إىل اهلل ورجل سياسة اليت استخدمها ملا يرضي اهلل سبحانه وتعاىلر 
اإلنسان ملا ميشي ينظر إىل موطئ قدمه وهكذا يبين خطواته . إسالم وستظل كذلك إىل قيام الساعة

واطئ نعم مطمحه إىل هناك بقمة اجلبل لكن عينيه تنظران إىل م، الالحقة على اخلطوات السابقة
، ليكن سؤالكم عن األشبار اليت ال نستطيع إىل اليوم أن نأخذها، والعاقل هكذا يتصور، قدمه

. وعن البيوت اليت هتدم فوق رؤوس أصحاهبا، وأسأل عن هذه املستوطنات اليت تقام يوما بعد يوم
ن ما ع اسألواويقولون ، وهكذا الصحابة كانوا يشمئزون عن سؤال لو وقع كذا كيف يكون احلكم

وحيلمون ويبنون عروشا هؤالء الذين يقفزون فوق قدراهتم " األرأيتيني" والصحابة يسمون، يقع اآلن
وأقول لك هذه دار إسالم حكما وعلى املسلمني . وإياكم أن تكونوا مثلهم، على أسئلتهم اخليالية

ال فائدة جتنيها و . اجلوابهو وهذا . واجب على أعناقهم أن يعيدوا هذه األرض إىل حظرية اإلسالم
 من هذا اجلواب .

يعلق بعض اإلخوة على التعريف الذي أطلقته للمرتد وقلنا أن اإلنسان يرتد مبوجب قول أو ــ  8
ويسأل أحد اإلخوة عن حكم من أمر بإفطار . و أوضحنا ذلك كله مفصال، فعل أو هزأ وسخرية

 من "قل هو اهلل أحد "  ف كلمات أو مجل من القرءان مثل كلمة "قل"ذأو أمر حب، رمضان
مثال سئل مرة "اإلمام الشافعي" . هنالك حكمة جيب أن يتحلى هبا اجليب عن األسئلة: اجلواب

وعرف اإلمام أن هذا السائل يريد أن يستدرج اإلمام أمام ، إرتأه اخلليفةيف جملس اخلليفة عن رأي 
: ؤمنني حيكم باحلق أم بالباطل ؟ قالفقال له اإلمام :" أمري امل. اخلليفة ليوقع بينه وبني اخلليفة

  . قال اإلمام :" إذن لقد أجبت . باحلق
ويريد مين أن أقول فالن مرتد ، ونعلم من أمر باإلفطار يف رمضان "قل"حنن نعلم من حذف 

نقول له :" ارجع إىل ضوابط االرتداد . ال لن يفرح ويصل هذا السائل إىل ما يريد. وفالن مرتد
فإن رأيت أن إسقاط هذه القاعدة على هذين املثالني اللذين ، ال وأفعال وسخريةوقواعده من أقو 

وإذا رأيت أن القاعدة ، تذكرمها يقتضي بالقول بارتداد هذا اإلنسان وذاك فينبغي أن تعلم بأنه مرتد 
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كل من أنكر شيئا معلوما من الدين بضرورة فقد كفر،   "والقاعدة تقول:. ال تنطبق إذن ليس مرتدا
فطبق هذه القاعدة كل من فعل فعال يرتجم بإنكاره لشيء معلوم من الدين بضرورة فقد كفر " و 

 . وبذلك كلنا يعلم اجلواب عندما نطبق هذه القاعدة. على اجلزئيات
وإن ذلك متا مبكر ، ــ  سؤال يقول إن الذين محلوا السالح من جبهة اإلنقاذ فئة صغرية منها 9

بيعة بة امبث االنتخابيتنيول أال يعد جناح اإلسالميني يف الدورتني ويق، سياسي هلدف استعماري
 لإلمامة ؟ 
عن الشطر األول قال الدكتور أنا لست معنيا بأن الذين محلوا السالح فئة صغرية أو  : اجلواب

إمنا ، أنا مل أجري تقريرا حول املوضوع أبدا أو استطالع، كبرية أو متوسطة أو بعضهم أو كلهم
وينبغي أن ال نقع يف فنتائج هذه الغلطة امتدت ، خطأ وقع كم هم أبطاله ال شأن يل هبم يعنيين أن

 هذا اخلطأ مرة أخرى .
هل انتخبوا ليكونوا أئمة أم ، ــ وعن السؤال الثاين اجلواب أن هؤالء الذين انتخبوا بنجاح ساحق

فلو بويعوا لإلمامة فكلهم أم انتخبوا ليكونوا أعضاء مبجلس الربملان ؟ ، ليكونوا رؤساء بلديات
فإذن ، وأما إذ كان قد بويعوا ليكونوا رؤساء بلديات وهذا ما وقع يف االنتخاب األول، أصبحوا أئمة

فليس هلم أن  االنتخاباتوبإشراف القائد متت ، مبوجب هذا االنتخاب يصبحون كما أريد هلم
م أن تقولوا له ينبغي أن نكون يف وهبذا النجاح الذي متا حتت مظلة القائد ليس لك، قادةيكونوا 
وقوهلم بعد ذلك لن ندخل االنتخابات ، وهذا إشارة إىل جناح هؤالء يف االنتخابات البلدية. مكانك

وهو الرجل  وهو " الشاذيل بن جديد" ، الثانية وهي الرئاسية حىت ينزل مسمار جحا عن احلكم 
وهو الذي أصر ، جه اجليش الذي عارضوهو الذي وقف يف و ، األول الذي فتح هلم أفاق احلرية

مث يقال من قبل الناس الذين أحرج هذا الرجل ، على أن اإلسالميني ينبغي أن يصلوا إىل احلكم
وال القانون  ويقال عنه هذا الكالم ؟ ال الشرع يوافق على ذلك وال املنطق ، نفسه يف سبيلهم
. نعم قد ظلموا، بغي أن تعطى هلم حقوقهمنعم إن جنحوا يف املرحلة الثانية ين. يوافقان على ذلك

وعودوا إىل ، إن ظلمتم فاطلبوا حقكم من اهلل عز وجل، وهنا نطرق باب اإلسالم فحكمه يقول
تأمرون ، تعلمون الناس دينهم وحتذروهنم من االحنراف، قاعدة الصفوف الشعبية دعاة إىل اهلل

وسلوا ، أعطوهم ماهلمى اهلل عليه وسلم :" أي كما قال رسول اهلل صل، باملعروف وتنهون عن املنكر
 هذا هو اجلواب لسائل ." اهلل مالكم
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الذي رواه مسلم عندما  سؤال من أخ فاضل يقول فيه :" ما معىن قول "عوف ابن مالك"ــ  11
  سئل :" أفال ننابزهم بالسيف؟" 

تون مع الزمن هنا النيب صلى اهلل عليه وسلم حتدث عن حكام منحرفني سيئني قد يأ: اجلواب
ال ما أقاموا فيكم الصالة " ومعىن هذا القول أي ال تنابزوهم باخلروج عليهم "فأجاب الرسول :.

واإلقامة تكون بالرعاية هلا واإلشراف ، ماداموا يقيمون فيكم شرائع اإلسالم ومن أبرزها الصالة
هنا قد زال الشرط الذي قاله بالرعاية واإلشراف  هالكن اإلمام إذا مل يقم الصالة ومل يتوال. عليها

    . عندها ننابزهم بالسيف، رسول اهلل 
 اليت أقصدها يف وصفي خلروج هؤالء املسلمني على حكامهم ؟ ــ سؤال عن معىن احلرابة  11

وليس ، وخروج هؤالء على حكامهم ليس جهاد، قد قلت هذا بعد تعريفي للجهاد: اجلواب
، وكلمة احلرابة من الكلمات املتشاهبة. هو نوع من احلرابة وقلت أن هذا العمل. أيضا من البغي

أما  . نعم هو نوع من احلرابة وهلم عقاب شديد وكثريا ما يقفز إىل الدهن أن معناها "قطاع الطرق"
هو إنسان استهدف حياتك : والصائل أهنم "صائلون"، كلمة احلرابة اليت استعملتها القصد منها

أن حتذر : وحكمه أن أول ما ينبغي عليك. أو عرضك، ون حقاستهدف مالك بد، وأنت بارئ
إذا مل . فإياك واذهب إىل حال سبيلك، وأن تقول له أنك معتد ولسوف أدافع عن نفسي، وأن تنذر

وإذا رأيت أنه ال يرتاجع فالك احلق أن ، فالك احلق أن أشهر السالح يف وجهه، يذهب وأقبل وعاند
 .فهذا داخل يف الصيال ، لى حكامهمأمثال هؤالء اخلارجني ع. تقتله

إال  تطبقالعقوبات اليت رتبتها الشريعة اإلسالمية على اجلرائم واجلنايات ال : ــ يقول السائل 12
 ويطلب السائل بيان ذلك ، عن مرتكبها لشريعة اإلسالميةدبعد أن ي

الشريعة يعين أنين قلت أنه ال جيوز نطالب غري املسلمني للخضوع إىل أحكام : اجلواب
والسائل استعظم األمر قائال أن املسلم وغري املسلم يف بالد إسالمية ينبغي أن يطبق ، اإلسالمية

غري املسلمني يف دولة : وأخلص اآلن باختصار هذه املسألة اهلامة. فأجبته. عليهم مجيعا احلكم
ال ، لكتاب وغريهمفما موقفهم من اإلسالم كعقيدة ونظام ؟ فاليهود والنصارى من أهل ا، إسالمية

فال يفتنن نصراين عن نصرانيته وال يهودي عن ، أملك أن أجربهم على إتباع أحكام اإلسالم
ذلك ألن فروع  املتعلقة بالشريعة . وإن تظاهر هذا بأفعال املسلمني فلن تقبل منه، يهوديته

طبيقات اإلسالمية ال أي الت. اإلسالمية  ال تقبل إال بعد أن تقوم على أساس من العقيدة اإلسالمية
 . وعن الدولة اإلسالمية اليت تطبق هذه األحكام. تقبل من غري املسلم
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 . اهنالك أحكام خنتلف فيها مع أهل الكتاب فال نكلفهم هب
ال فرق بني  ، السرقة، اقتطاع احلقوق، فيها منها الظلم وهنالك أحكام نتفق حنن وأهل الكتاب 

 . فالقضاء اإلسالمي يساوي بني املسلمني والكتابيني فيها. ةكتايب ومسلم أن هذه األحكام حمرم
موضوع اخلمرة وموضوع ، مثال موضوع رجم الزاين، هنالك أحكام فعال خنتلف حنن وإياهم فيها

وهنالك . عندها نفعل ذلك، لكن إذا هم طلبوا منا أن حنكم بأحكام الشريعة اإلسالمية، اخلنزير
ُهْم وجل :"  رأي يقول بناء على قول اهلل عز نَـُهْم أَْو أَْعِرْض َعنـْ َوِإن تـُْعِرْض  ۖ  فَِإن َجاُءوَك فَاْحُكم بـَيـْ

ُهْم فـََلن َيُضرُّوَك َشْيئرا  ، أردت أن حتكم باإلسالم فلك ذلك، أي أنت يا قاضي لك احلق " ۖ  َعنـْ
ما أي على إمام املسلمني أن يكون حكي، معهم كذلك جيوز فتنةوإن رأى أن يف ذلك فتح لباب 

 ويرى ما فيه مصلحة اجلميع.
 
  3ج  -إجابات عن تساؤالت حول األحباث السابقة  -             ( 34)الدرس 

 : مواصلة اإلجابة على السؤال األخري لدرس املاضي 
لكنه ، هنالك مالحظة فيما يتعلق بعمل اإلنسان الذي مل يؤمن باهلل عز وجل أي ليس مبسلم

 أو اإلصغاء إىل القرءان .، ثل الصيامحيب أن ميارس بعض القربات م
ذلك ألن ، ــ  هل يثاب هذا اإلنسان على أعماله السلوكية وهو غري مسلم ؟ اجلواب ال يثاب 1

فنحن . والفرع ال وجود له إال مع وجود أصله، هذه األعمال السلوكية فروع جاءت نتيجة العقيدة
وتكاملت لدينا أركان ، لوحيد الذي ال شريك لهنصلي ألننا أمنا باهلل وعرفنا أننا عبيدا له وهو ا

، ثق عن ذلك االنصياع واالنقياد لألوامر السلوكية اليت أمرنا هبا اهلل عز وجلفانب، اإلميان واإلسالم
أما اإلنسان الذي مل يؤمن . وكذلك أعماله األخرى هلذا فإن صالة اإلنسان املسلم يثاب عليها

. مل تتكامل لديه أركان اإلميان أو اإلسالم مثل هذا ال تقبل صالتهأو إميانه غري صحيح حبيث ، باهلل
يقولون :" ال يطالب الكافر ، الفقهاء يعربون عن هذا بعبارة كثريا ما ال يدركها العامة من الناس

أي بعد أن يؤسس ، ويطلب منه ذلك إال بعد أن يبين األساس " باألعمال السلوكية يف دار الدنيا 
ملادا هكذا . ويعاقب يف يوم القيامة لعدم قيامه بتلك السلوكات اإلسالمية. نية يف كيانهالعقيدة اإلميا

، أال وهو العقيدة اليت هو مطالب هبا، مل يطالب هبا يف دار الدنيا ألنه مل حيقق الشرط لصحتها
 . وبعد تصح سلوكاته اإلسالمية
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ي الذي تطبق فيه أحكام الشريعة اجملتمع اإلسالمــ هؤالء املشركون عندما يعيشون حتت مظلة 
ننظر إليها فما كان منها مما ال يتدين به هؤالء ، وعن تطبيق هؤالء لتلك األحكام، اإلسالمية

كزعمهم أن اخلمرة ليست ،  الكافرين كنصارى واليهود الذين يعتربون أن شريعتهم ختتلف عن شريعتنا
وإن كن ال ، بتطبيق أمثال هذه األحكام وحلم اخلنزير ... عندها ال نلزمهم، حمرمة يف شريعتهم

وقال الفقهاء أنه إذا مسلم حطم قارورة مخره لكافر عليه أن . نصدقهم فيما يقولون عن شريعتهم
 يدفع له مثنها .

لو تأملنا لوجدنا أن هذه الكلمة ال ، ــ كثريا ما يقال أن اإلسالم يعلم التسامح مع الكتابيني 1
وكلمة املساحمة تعين أنه ميلك ، مدى حقيقة العدالة اإلسالميةتنصف أهل الكتاب وال تصور 

أي أن اإلسالم يعلم أن ، الكتابيون أن يأخذوا جبريرة كذا لكنه يغض الطرف عن ذلك ويساحمه
وهذا ليس صحيحا فيما . يتنازل املسلمني عن حقهم وأن يغضوا الطرف عنها مسايرة للكتابيني

. ألنك هبذا الكالم توحي بأنك تتمنن عليهم، نك تتسامح معهموال تقل أ، يتعلق حبقيقة اإلسالم
بني املسلمني وأهل ، فالشارع جل جالله أقام موازين العدالة يف الدنيا يف ظل اجملتمع اإلسالمي

يؤخذ هبا املسلمون ويثابون هبا من قبل اهلل عز ، وهذه املوازين تتجسد بأحكام معروفة، الكتاب
وهذا ال يسمى تساحما مع ، ذلك لعرضوا أنفسهم لعقاب اهلل عز وجل وأصال هم إن خالفوا، وجل

ودائما اإلسالم هو احلكم العدل ، الكتابيني وإمنا يعترب اإلسالم يف هذا أنه يعطي لكل ذي حق حقه
 يف هذه القضايا .

منها األحكام اليت تنهى عن الظلم ، ــ أما عن األحكام اليت يتساوى فيها املسلمني مع غريهم2
 فالكتابيون يؤمنون هبذه األحكام ولو كانوا غري مسلمني .. وتالحق الظاملني بالعقوبات، بأشكاله

ــ لو أن هنالك قائمة من األحكام اليت خيتلف يف األخذ هبا املسلمون عن الكتابيون مثل موضوع 
بأن يرتكهم قلنا أن على رئيس الدولة وويل أمر املسلمني ، أو حلم اخلنزير وحنو ذلك، شرب اخلمر

ما احلكم فيما لو طلب هؤالء الكتابيون بأن حنكم : لكن املوضوع اآلن هو التايل. وما يتدينون به
وطلب منا من طرفهم ، تابينيكفيهم بأحكام الشريعة اإلسالمية؟ مثال وقوع نزاع بني فئتني مسلمني و 

كثريون الذين قالوا . هاءفيما خيص هذا وجد خالف بني الفق. أن حنكم بأحكام الشريعة اإلسالمية
أي هذا داخل يف أحكام السياسة الشرعية وأحكام ، لويل أمر املسلمني أن خيتار ما يراه مناسبا

فَِإن َجاُءوَك  ويستدلون على هذا بقول اهلل عز وجل :". وليس داخل يف أحكام التبليغ، اإلمامة
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ُهْم  نَـُهْم أَْو أَْعِرْض َعنـْ ُهْم فـََلن َيُضرُّوَك َشْيئرا َوِإن تـُْعرِ  ۖ  فَاْحُكم بـَيـْ أي إن جاءوك يبتغون  " ۖ  ْض َعنـْ
 فا على احلاكم أن ينظر وفق ما تقتضيه املصلحة .، حكمك فيما شجر بينهم بشريعة اهلل عز وجل

وقد قبلوا حبكم اهلل عز وجل فواجبنا أن ، إذا حتاكموا إلينا، ــ لكن مجهور من الفقهاء قالوا ال
 . وإن كانوا هم ال يثابون، وحنن نثاب بتطبيق حكم اهلل فيهم، حنكم فيهم حبكم اهلل

 
 : على معنيني اثنني اجلهاد كلمة تطلق : النتيجة اليت خنلص إليها

وهو يعين بدل اجلهد بكل أنواعه ، ــ معنا عام ولد مع والدة بعثة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم
سواء كان اجلهد يف عرق ، ا اهلل سبحانه وتعاىلويف سبيل التحقق برض، يف سبيل رفع كلمة اإلسالم

أو عبادات ترهق نفسك يف حتملها ضمن ، أو مال تنفقه، أو يف صرب على أذى تصمد له، تبدله
فكل جهد تبدله يف سبيل مرضات اهلل هو من النوع األول أي العام. وهذا النوع . حدود مشروعة

 . اخلاص الثاين من اجلهاد بوسعنا أن نتصور أنه املناخ الذي البد منه لنوع
وهذا النوع هو اجلهاد القتايل ، يف املدينة املنورة ــ ومعنا خاص ولد عند استقرار سيدنا حممد 

المتالك املسلمني حقوقا مل املنورة  وقلنا أن هذا النوع قد شرع يف املدينة، الذي شرعه اهلل تعاىل
واألمة اإلسالمية ، وامتلكوا النظام السلطوي، ميتلكوها من قبل وهي األرض اليت مسيت بدار إسالم

عن والدهتا يف أول بند من بنود الوثيقة اليت اكتتبها  واليت أعلن رسول اهلل ، املتمثلة يف اجملتمع
 أصحابه :" املسلمون من يرتب ومن تبعهم أمة واحدة من دون الناس" 

وبالنظام الذي ملكا للمسلمني  ــ ملا وجدت الدولة بدأ األعداء يطمحون باألرض اليت أصبحت
فكان البد من أن ينافح املسلمون ويبذلوا املال والدم يف سبيل احملافظة ، هيمن على هذه األرض

ومل يشرع إلزاما بالناس ، درءا للعدوان على أرض وحقأي أن اجلهاد شرع . على هذه املكتسبات
 يني لشافعية وأوضحنا أدلتهم يف ذلك .وهذا مذهب احلنابلة واملالكية واحلنفية وأحد رألإلسالم. 

النتيجة اليت أريد الوصول إليها هي أننا اليوم وغدا وإىل قيام الساعة ومند أن بعث سيدنا  ــ 
وطاملا املسلمون كانوا جيمعون بني ، ينبغي أن ال نفرق بني هذين املعنيني للجهاد رسول اهلل 

وأن اهلل عز وجل ، وأساسا للجهاد الثاين فإهنم خبري مناخااألول  للجهادهذين املعنيني وجيعلون من 
حيث أمهلوا األول ووقفوا عند الثاين فلن ، ولكن إذا فرقوا بني هذين املعنيني للجهاد، سينصرهم

  . يستفيدوا من جهادهم هذا أبدا
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ــ أمتمت حبمد اهلل تعاىل ملخص لسلسلة دروس اجلهاد لشيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا الدكتور 
ولألمانة فقد استعنت يف ملخصي هذا مبلخص لسيد أمسى ، عيد رمضان البوطي رمحات اهلل عليهس

. وأسأل اهلل قبول األعمال. نفسه سوري أصيل بالفيس وخاصة يف كتابة العناوين جزاه اهلل خريا
 . والسالم عليكم ورمحاته تعاىل وبركاته. دعاؤكم الصاحل بارك اهلل فيكم وسدد خطاكم
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