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 اجلهاد
 حممد سعيد رمضان البوطي اإلمام الشهيد

 أوالً: ماذا تعين كلمة اجلهاد:

إن املعىن الذي حتمله هذه الكلمة أوسع بكثري من الداللة الضيقة اليت حيصر كثري من الناس معىن 
بذل الجهد أيًا كان، في سبيل إحقاق الحق ورعايته ابتغاء مرضاة هذه الكلمة فيها.. إهنا تعين 

وال شك أن إنفاق املال والوقت ونشر املعارف والثقافات اليت تساهم يف التبصري حبق  اهلل عز وجل.
اإلسالم، والصرب على ألوان الشدائد واألذى يف سبيل ذلك، من أهم أنواع هذا اجلهد الذي يضفي 

 على أصحابه صفة اجملاهدين يف سبيله.
مشروعًا قبل هجرة رسول اهلل إىل املدينة. ومع ذلك فقد ومن املعلوم أن اجلهاد القتايل مل يكن 

 تكررت كلمة اجلهاد والدعوة إليه يف السور املكية، وجاء األمر فيها باجلهاد أكثر من مرة.
)فال تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً ومن ذلك قول اهلل تعاىل يف سورة الفرقان: 

 إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا مث )مث[. ومن ذلك قوله عز وجل 25]الفرقان:عظيماً(
[. وهذه السورة مكية كلها عند 111]النحل:جاهدوا وصربوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم(

 مجهور علماء التفسري.
إن من الواضح أن كلمة )اجلهاد( حيث ما وردت من السور املكية، إمنا تعين ما عدا القتال، من 

إلعالء كلمة اهلل تعاىل، أي إلبالغ رسالة اهلل إىل الناس، وإدخاهلا إىل  بذل اجلهد بأنواعه املختلفة،
 عقوهلم باحلكمة واملوعظة احلسنة.

 ثانياً: اجلهاد القتايل متى شرع؟ وملاذا؟

من املتفق عليه أن مشروعية اجلهاد القتايل، إمنا متت بعد اهلجرة واستقرار رسول اهلل يف املدينة 
غاية منه؟ وملاذا مل يستمر االقتصار على تلك األنواع السليمة منه، واليت كان املنورة.. ولكن ماهي ال

معمواًل هبا يف مكة املكرمة؟ هل يصح أن تكون الغاية إجبار الناس على الدخول يف اإلسالم، سواء 
 أطاوعتهم عقوهلم على ذلك أم مل تطاوع؟
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السؤال؟ وإال فإن اإلجابة من أي جهة  إن الشريعة اإلسالمية ذاهتا هي اليت متلك اإلجابة على هذا
 أخرى لن تكون جمدية، ولن تقوى على حل املشكلة.

إذاً فلنصغ إىل إجابة الشريعة اإلسالمية عن هذا السؤال اهلام، بدءاً من أول حلقة يف سلسلة هذا 
 املوضوع..

يقرر القرآن أن اإلنسان املكلف من قبل اهلل عز وجل مبهام خطرية جيب أن ينهض هبا يف حق 
)فإما يأتينكم مىن هدى فمن اتبع هداي فال يضل وال نفسه ويف حق بين جنسه. فهو يقول: 

 .[طه]يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشًة ضنكاً(
 سناان حت  يكون أهاً لتتكتي؟ ولكن ما هي الشروط التي ال بد أن تتوافر في اإل

 البد لذلك من توافر الشروط التالية: 

الذي يكون مثرة للخطاب املوجه من اهلل إىل الناس، عن طريق الرسل واألنبياء. فمن مل  اإلعام
يبلغه هذا اخلطاب فهو خارج من عهدة التكليف والقرار الذي ينص على هذا الشرط هو قول اهلل 

 [.12]اإلسراء:معذبني حىت نبعث رسوال()وما كنا عز وجل: 

 تصوراً وفهماً يف املعتقدات، وممارسة وسلوكاً يف الرتوك واألفعال...  التمكن من القيام بالمطتوب،

فإذا حيل بني اإلنسان والتمكن من أداء ما طلب منه، سقط التكليف يف حقه، وتقلصت عنه 
)ال يكلف اهلل نفساً إال مسؤولية اخلطاب اإلهلي. والقرار الذي ينطق هبذا الشرط، قول اهلل عز وجل: 

 [.582]البقرة:وسعها(

الذي توجه إليه من عند يف أن يستجيب أو ال يستجيب لألمر أن يمتتك اإلسناان الخيار التام 
)ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من اهلل عز وجل والقرار الناطق هبذا الشرط قول اهلل عز وجل: 

)وقل احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا [ وقول اهلل تعاىل: 522]البقرة:الغي( 
  [.52]الكهف:أعتدنا للظلمني ناراً أحاط هبم سرادقها(

وبناء على هذه الشروط اليت ينطق هبا صريح بيان اهلل عز وجل، فقد قرر علماء الشريعة اإلسالمية 
امتناع تكليف الغافل، وهو الذي ال يدري شيئًا عن اخلطاب الذي توجه إليه، كامللتبس بالسهو أو 
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الفعل الذي  النسيان أو الذهول. كما قرروا امتناع تكليف املضطر، وهو الذي ال ميلك أي خيار يف
  1يصدر منه أو ال يصدر سواء أجلأته الضرورة إىل االستجابة أو إىل نقيضها.

إذن فقد ثبت أن التكليف الذي خاطب اهلل به عباده، ال تتأتى االستجابة له، إال يف مناخ ميلك 
فيه املكلف حرية التصرف، ويشعر بأنه متمكن من أن يستجيب أو ال يستجيب لألمر الذي طلب 

 منه.

وهذا يعين أن مهمة الدعاة إىل اهلل رساًل كانوا أو حكماء أو علماء، حمصورة يف أن يبلغوا الناس 
أوامر اهلل وأحكامه، وان يأمرهم بالسمع والطاعة واالنقياد ألحكامه، مث أن يرتكهم أحرارًا يف اختاذ 

 عبادة املكلفني. القرار الذي يشاؤون، على أن ينبهوهم إىل اجلزاء الذي وعد أو توعد به

التكليف ذلك ألهنم محلوا على االلتزام بالتكاليف اإلهلية قسراً، دون اختيار منهم، لسقط بذلك 
عنهم، لفقد أهم شروطه، وهو توفر االختيار والتمكن من اختاذ القرار، وملا استحقوا على ما قد 

 سيقوا إليه قسراً أي مثوبة أو أجر.

الناس على االنقياد هاد القتايل مل يشرعه اهلل تعاىل إلرغام إذا تبني هذا، فقد وضح أن اجل
للتكاليف اليت خوطبوا هبا. إذ لو كان مشروعًا لذلك، لكان اجلهاد من أهم األسباب املسقطة 
للتكاليف. نظرًا إىل أن اجلهاد يصبح يف هذه احلالة من أهم األسباب اليت تلغي حرية املكلف 

 القرار.وتقصيه عن القدرة على اختاذ 

 إذاً فتماذا شرع الجهاد القتالي  ولماذا جاء توقيته بعد الهجرة 

لإلجابة عن هذا السؤال ينبغي أن نالحظ الفرق بني احلال اليت كان عليها املسلمون يف مكة، 
 واحلال اليت انتهوا إليها بعد استقرارهم يف املدنية.

يكونوا ميلكون إال واجب الدعوة والتبليغ يف مكة، مل يكن هلم شيء يقاتلون دونه ومن مث فلم 
 بألسنتهم مع الصرب على أذى املشركني والتجمل والتحمل أمام سوء تصرفاهتم.

                                                           
 (ط امليمنية.01-1/01السبكي:)انظر شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع البن  1
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فلما هاجروا إىل املدينة واستقر هبم املقام فيها، ودان أكثر أهلها لإلسالم، دخل بذلك حتت 
 سلطاهنم حقان اثنان مل يكن قد أنعم اهلل علهم بأي منهما من قبل:

فيه املسلمون نظام دينهم وهو أول وعاء جغرايف لدين اهلل عز وجل أقام  أحدهما دار اإلسام،
 ومنهاج شريعة اهلل عز وجل.

برز من خالله معىن األمة الواحدة اليت احتدت يف ظل النظام  ثاسنيهما أول مجتمع إسامي
 اإلسالمي اجلامع.

كاملت، بكل من أركاهنا الثالثة اليت ال بد منها وبتالقي هذين الكسبني ولدت الدولة اإلسالمية وت
الذي من شأنه أن يرسخ كينونة األمة، ومينت  األرض واألمة أو الشعب، والنظام الاتطويوهي: 

 عالقتها باألرض.

وال ريب أن هذه األعطيات الثالث تشكل أغلى احلقوق اإلنسانية اليت متع اهلل املسلمني هبا يف 
قد كان ممن أهم الواجبات املنوطة بأعناق املسلمني السهر على رعاية صدر اإلسالم، ومن مث ف

 احلقوق الثالثة، والدفاع عنها ضد أي معتمد عليها أو مرتبص هبا.

وعند هذا الواجب ينبثق السبب املنطقي واإلنساين الذي اقتضى وجوب اجلهاد القتايل الذي مل 
 ه من احلقوق الثالثة.يكن مشروعاً من قبل، لعدم وجود ما يقتضي مشروعيت

األرض اليت ورثهم اهلل إياها،  إذن فالجهاد القتالي إسنما شرع دفاعًا عن هذه الحقوق الثاثة:
واجلماعة املسلمة اليت ترسخ وجودها فوق تلك األرض، والنظام السلطوي الذي أعطى تلك اجلماعة 

 ل.القوة، والفاعلية املشرتكة وهو ما مل يكن ميلكه املسلمون من قب

 ثالثاً الدليل على ذلك من القرآن والسنة وقرار مجهور علماء املسلمني:  

نقرأ يف هذا نصوصًا واضحة ال تقبل التأويل وال الريب. من ذلك قول اهلل عز  أواًل: من القرآن:
 [.121البقرة:)وقاتلوا يف سبيل اهلل الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهلل ال حيب املعتدين(]وجل: 

)ال ينهاكم اهلل عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم ومن ذلك قول اهلل تعاىل: 
أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن اهلل ال حيب املقسطني . إمنا ينهاكم اهلل عن الذين قاتلوكم يف الدين 
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م الظاملون.( وأخرجوكم من دياركم أن وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتوهلم فأولئك ه
)وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهلل ]املمتحنة[. ومن ذلك قول اهلل تعاىل: 

 [.2]التوبة:مث أبلغه مأمنه ذلك بأهنم قوم ال يعلمون( 

، بل يف أواخر حياة رسول اهلل. فهي حمكمة مل تتعرض بعد صتح الحديبيةوكل هذه اآليات نزلت 
 ارضة.ألي نسخ بآيات مع

من ذلك ما رواه ابن ماجه وأبو داود وأمحد من حديث حنظلة الكاتب، قال:  ثاسنياً: من الانة:
فأجروا غزونا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فمررنا على امرأة مقتولة، قد اجتمع عليها الناس، 

إىل خالد بن الوليد، ففيم قتلت؟ مث قال لرجل: انطلق له، فقال: ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل، 
 فقل له إن رسول اهلل يأمرك أال تقتل ذرية )أي امرأة( وال عسيفاً )أي مستأجراً(.

ومن ذلك ما رواه أبو داود من حديث أنس بن مالك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: 
 ا...(.)انطلقوا بسم اهلل وال تقتلوا شيخاً فانياً وال طفالً صغرياً وال امرأة وال تغلو 

ومن ذلك ما أوصى به أبو بكر أسامة وأصحابه عند توديعه له وتسيريه ألول جيش سريه يف 
 خالفته.

)ال ختونوا وال تغدروا وال تغلوا وال متثلوا، وال تقتلوا طفاًل وال شيخاً كبرياً وال فقد جاء يف وصية له: 
فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له(  -ادةأي للعب–امرأة.. وإذا مررمت بقوم قد فرغوا أنفسهم يف الصوامع 

ووصية أبو بكر هذه يف حكم احلديث املرفوع، كما قرر العلماء إذ ليست وصيته هذه مما يستقل به 
 الرأي.

 

 تفرغني يف الصوامع مشرعًا بلفلوا كان القتال بسبب الكفر، لكان قتال املرأة الكافرة واألجري وامل
من ال يقاتلون أوال يتأتى منه القتال كالشيخ الكبري دل ذلك ولكن النيب ملا هنى عن قتال  واجباً،

 على أن سبب مشروعية اجلهاد القتايل هذه احلرابة.
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 ثالثاً: النهج التطبيقي الذي ستكه رسول اهلل في غزوته:

مل يؤثر عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه اجته يف أي من غزواته إال إىل من بدؤوا املسلمني بالقتال أو 
والغدر، أو إىل من علم أهنم خيططون لقتاله، كخروجه لغزوة خيرب بعد أن علم أن يهود خيرب الكيد 

 خيططون مع بين غضفان ملفاجأة املسلمني  باحلرب..

رابعاً: اتفاق مجهور علماء  املسلمني وأئمتهم على أن اجلهاد القتايل إمنا شرع محاية للحقوق درءاً ألخطار 

 لم الذي أمر اهلل به.احلرابة عندما ترتبص بالس

ومن هؤالء األئمة، مالك، وأبو حنيفة، وأمحد وأصحاهبم، وهو أحد قولني لإلمام الشافعي أيضاً. 
وال يتسع اجملال إليرد نصوصهم القاطعة يف بيان هذا احلكم الذي اجتمعت عليه كلمتهم. ولكن 

بداية اجملتهد البن رشد..  التالية:ويقف عليها يف املراجع يوسع من شاء أن يعود إىل نصوصهم هذه 
. والشرح الصغري 2/025. وفتح القدير البن مهام: 1/911. واملغين البن قدامة: 1/922-971

 .5/2. واملدونة لإلمام مالك: 0/590. ومغين احملتاج للشربيين: 5/572على أقرب املسالك: 

 خامساً: واقع الفتوحات اإلسالمية اليت تسللت خالل التاريخ: 

إن يف واقع الفتوحات اإلسالمية اليت خلت من قبل، سواء لدى النظر يف الدوافع اليت دعت إليها، 
أو لدى النظر يف حال البالد اليت دخل أهلها يف حظرية اإلسالم وحكمه، ما يعد خري شاهد جتسيد 

 سلمني.هلذا احلكم الذي دل عليه كل من القرآن والسنة ومن مث اتفق عليه مجهور العلماء وامل

إن دوافع اجلهاد القتايل الذي دفع إىل تلك الفتوحات، مل تكن يف عهد ما إرغامًا للناس على 
اإلسالم أو هتكاً ألي من احلقوق اإلنسانية، وإمنا متثلت يف تلك الدوافع يف الصد خلطر حرابة واقعة 

لعدوان، عمل دفاعي مشروع فعاًل او متوقعة ختطيطاً وتدبرياً. وال شك أن مسابقة الدول اليت ختطط ل
مربر يف كل عصر. ويرحم اهلل اإلمام الغزايل إذ يقول يف كتابه املنخول، يف تعميق هذه احلقيقة وإزالة 

 غواشي اللبس عنها: ) إن الروم إذا مل تُغز غزت(.

أما من حيث حال الناس الذين دخلوا يف حظرية اإلسالم يف البالد اليت مت فتحها، فإن التاريخ 
 شهد بأن أي نصراين مل يفتنت عن نصرانيته، وأن أي يهودي مل يفتنت عن يهوديته.لي
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ينطق ذلك واقع كل البالد اليت دخلت ساحة الفتح اإلسالمي، دون استثناء. وعلى سبيل املثال 
فإن اليهود الذين تفيئوا ظل الدولة اإلسالمية يف األندلس، مل يتمتعوا من قبل ومن بعد مبثل السعادة 

 حلرية اليت متتعوا به يف ذلك العهد.وا

وعلى سبيل املثال أيضًا فإن الدولة اإلسالمية اليت امتد سلطاهنا إىل بالد الشام، مل جترب أحداً من 
أهلها على التخلي عن الدين الذي كان يعتنقه. ومن املعلوم أن أكثرهم كانوا نصارى. وقد ظلت 

الدولة اإلسالمية الثلث والنصف، إىل أن بدأت نسبة النصارى إىل املسلمني، تساوي يف ظل 
احلمالت الصليبية، ولعلكم مجيعًا تعلمون أن قائد أول محلة صليبية أرسل إىل نصارى الشام يسأهلم 
عما اختاروه أهو االنضمام إىل بين دهنم الوافدين أو بين قومهم املسلمني. فأرسلوا إليهم بقرارهم 

 2نب بين قومهم املسلمني.التارخيي القاضي بوقوفهم إىل جا

ترى لو كانت معاملة املسلمني هلؤالء النصارى يف بالد الشام تتضمن بعض الظلم أو االنتفاض 
حلقوقهم اإلسالمية أفكانوا يقفون بطواعية منهم مع بين قومهم ضد الوافدين من بين دينهم يف 

النصارى وغريهم على أساسها خندق واحد؟ وحنن نعلم أن الشرعة اليت كان املسلمون يتعاملون مع 
 هي شرعة اإلسالم.

 الصورة املزيفة اليوم، من املسؤول عنها؟

تعالوا نقارن اآلن بني هذا الذي مت بيانه من اهلدف الذي شرع اجلهاد من أجله، واألدبيات 
والضوابط اليت حتكمه، والنهج العلمي الذي يناقضه مما نراه يف بعض بالدنا العربية واإلسالمية، 

 متحركاً حتت اسم نقيضه أي حتت اسم اجلهاد ذاته.

أين مل أنسج لكلمة )اجلهاد( معىن من بنات أفكاري، وإمنا كنت ناقاًل لكل إنكم عندما تتأكدون 
هذا الذي ذكرته من كتاب اهلل عز وجل، مث من سنة رسول اهلل حممد صلى اهلل عليه وسلم مث مما 

مون جيدًا أن الذي جيري باسم اجلهاد هنا وهناك، مناقضاً اجتمعت عليه كلمة مجهور الفقهاء، تعل
ملعىن اجلهاد الذي عرفناه، ليس إال زيفًا من الزيوف الكثرية اليت تلصق باإلسالم ألسباب شىت، وهو 

 منها بعيد وبريء ولكن فلنتساءل: من الذين يتحملون مسؤولية رسوخه وجتذره؟
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أولئك الذين يلحون على تسمية هذا النهج الباطل  املزيف إن الذين يتحملون هذه املسؤولية، هم 
باألصولية ويصرون على ربطه باإلسالم على طريقة ربط األصل بالفرع والثمرة بنباهتا.. ذلك ألن 
اإلحلاح على تسميته بالعمل األصويل وعلى ربطه باإلسالم، شهادة كربى للذين ميارسون شذوذاهتم 

اإلسالم ومبادئه شروى نقري،  وهي بذلك تتضمن تربيرًا ألعماهلم  هذه، بأهنم ال حييدون هبا عن
بأهنا أعمال إسالمية نابعة من أصول  -على ملء أمساعهم–الشاذة تلك من حيث إهنا توصف 

 اإلسالم، وتلك هي رسالتهم القدسية فيما يزعمون أو يومهون.

نفسية املنكرة يف دين اهلل عز أجل، إن إصرار أجهزة اإلعالم الغريب، على وصف هذه الرعونات ال
األصولية املنبثقة عن أصول اإلسالم وجوهره، أبلغ ثناء على أصحاب تلك الرعونات من ، بلوج

وجهة نظرهم، ومن مث فإنه يتضمن أكرب حافز هلم على االستمرار يف ممارسة تلك الرعونات اليت تؤكد 
رة، بل هي أعمال نابعة من أصول اإلسالم هلم أجهزة اإلعالم الغريب بأهنا ليست رعونات نفسية منك

 ولبه.

غري أن الشريعة اإلسالمية اليت تدور أحكامها على حمور قدسي من رعاية حقوق اإلنسان، واليت مل 
تدع إال اجلهاد إذا وجدت أسبابه، إال محاية هلذه احلقوق عند وجودها، أو استعادة هلا عند استالب 

ونات وجترم أصحاهبا دون أي هوادة، فضاًل عن أن حتتضنها تنكر هذه الرع –أي مغتصب هلا    
 وتعدها مرتبطة بأصوهلا صادرة من مقتضيات قواعدها.

إن األصولية اليت تنبثق من اإلسالم، تستنكر أي هضم ملكانة اإلنسان وحقوقه اليت متعه اهلل هبا، 
ي يرويه مسلم والنسائي وتقول على لسان رسول اهلل واألمني على شرائعه يف احلديث الصحيح الذ

وأمحد: )من خرج من أميت على أميت، يضرب  برها وفاجرها، ال يتحاشى مؤمنها واليفي بذي 
 عهدها، فليس مين(.

 

   


