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مقدمة الطبعة الثالثة

�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..... اأما بعد ،،،

فهذه مقدمة الطبعة الثالثة لكتاب )مهمات يف اجلهاد(،وقد 
زدت يف هذه الطبعة زيادات مهمة منها ما يلي:

واملعا�رصين   املا�شني  العلم  اأهل  عن  نقوالت  االأول:  االأمر 
واالإمام   ، مالك  االإمام  عن  مهم  كلم  نقل  ومنها 

اأحمد  يف  جهاد الدفع.

ح�شن  بن  الرحمن  عبد  االإمام  كلمة  توجيه   : الثاين  االأمر 
 من اأنه مل يقل اأحد بوجوب اإذن االإمام يف اجلهاد.

  االأمر الثالث : توجيه كلمة �شيخ االإ�شلم ابن تيمية
ال  وكذا  الدفع،  جهاد  يف  القدرة  ا�شرتاط  عدم  ظاهرها  التي 

يجب اإذن االإمام فيه.
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  االأمر الرابع : اجلواب على �شبهة التو�شع يف الرجوع اإىل 
اأهل الثغر عند االختلف.

يف  اإليه  يحتاج  التي  املهمة  الزيادات  من  ذلك  غري  اإىل 
الع�رص.  هذا 

اأ�شاأل اهلل برحمته وكرمه اأن يتقبل هذا الكتاب، ويجعل له 
القبول، اإنه الرحمن الرحيم.

وال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
15 / 8 / 1434 هـ
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 - اهلل  حفظه   - الفوزان  �شالح  العلَّمة  ال�شيخ  ف�شيلة  تقدمي 
للطبعة االأوىل

احلمد هلل، وال�شلة وال�شلم على نبينا حممد، وبعد:

فقد اطلعت على هذا البحث: )مهمات يف اجلهاد(، فوجدته 
جيًدا يف مو�شوعه، واحلمد هلل.

   كتبه
�شالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان

فـي 25/ 3 / 1424هـ
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�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.....واأما بعد ،،،

�رصحي  من  ا�شتللتها  اجلهاد(  فـي  )مهمات  فهذه 
: امل�شلح  ُجدد  املمْ للإمام  االإ�شلم(  )ف�شل  كتاب   على 
يف  واإياه  اهلل  جمعنا   -   عبدالوهاب  بن  حممد 
الفردو�س االأعلى- امل�شمى )االإعلم ب�رصح ف�شل االإ�شلم(.

احلاجة  من  اأظنه  ما  املهمات،  هذه  الإفراد  دعاين  والذي 
املا�شة اإليها يف هذه االأزمان من كرثة القيل والقال يف اجلهاد 

بحق اأو بباطل، اأو بكلم ممزوج بينهما.

وال  اإفراط  بل  اجلهاد  اأمر  يف  االعتدال  على  يعني  مما  واإن 
املاأزق  من  للأمة  املخرج  لل�شبب  الت�شور  يح�ُشن  اأن  تفريط؛ 
م�شيبة  علينا  االأعداء  وتغلب  اأمتنا  �شعف  فاإن  تعي�شه،  الذي 
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وهذا  اإزالته،  يف  ن�شعى  اأن  علينا  يجب  ج�شيم  وبلء  عظيمة 
يخلط يف  واأالَّ  ت�شخي�شه،  بح�شن  اإال  التحقيق  غاية  يتحقق  ال 
ت�شخي�شه بني املر�س والَعَر�س، وما اأكرث املخلِّطني بني االأمرا�س 

واالأعرا�س؛ لذا خلطوا فيما ظنوه علًجا ودواء. 

- فظنت طائفة اأن املر�س هو: مكر االأعداء، وتغلبهم. 

وخمططاته،  بالعدو،  امل�شلمني  اإ�شغال  الدواء:  ظنت  فعليه 
وت�رصيحاته. واأقواله، 

ام الظلمة يف  - وظنت طائفة اأخرى اأن املر�س: ت�شلط احلكاّ
بع�س الدول االإ�شلمية. 

ام، و�شحن نفو�س  اإ�شقاط هوؤالء احلكاّ فعليه ظنت الدواء: 
النا�س جتاههم.

ق امل�شلمني يف االأبدان ؛  - وظنت طائفة ثالثة اأن املر�س: تفراّ
فعليه ظنت الدواء: جمعهم، وتوحيدهم؛ ليكرثوا. 
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القراآن  ب�رصيح  الداء  ت�شخي�س  يف  خمطئون  هوؤالء  وكل 
وال�شنة ف�شًل عما ظنوه دواء.

ي�رصنا  ال  اهلل  اتقينا  اإذا  ننا  اأ االأوىل:  الطائفة  خطاأ  ووجه 
ې   ې   ۉ   زب   : تعاىل  اهلل  قال  االأعداء،  كيد 
ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې ې   

رب)1(. ۇئ   وئ وئ   
عقوبة  الظلمة  ام  احلكاّ اأن  الثانية:  الطائفة  خطاأ  ووجه 
املحكومني،  ذنوب  ب�شبب  الظاملني،  على  اهلل  ي�شلطهم 

ڭ            ڭ   ڭ      ڭ   ۓ   ۓ   ے   تعاىل:زب  قال 
ام الظلمة اإذن الداء، بل الداء  ۇرب )2(  ، فلي�س احلكاّ

اأنف�شهم. َحكومون  املمْ

اأن جعل  قال ابن القيم  : )وتاأمل حكمته تعاىل يف 
ملوك العباد واأمراءهم ووالتهم من جن�س اأعمالهم ، بل كاأن 

)1(   �شورة  اآل عمران : 120. 
)2(  �شورة  االأنعــــــام : 129. 
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ا�شتقاموا  فاإن   : وملوكهم  والتهم  �شور  يف  ظهرت  اأعمالهم 
واإن جاروا  ؛  واإن عدلوا عدلت عليهم  ؛  ا�شتقامت ملوكهم 
واخلديعة  املكر  فيهم  ظهر  واإن  ؛  ووالتهم  ملوكهم  جارت 
بها  وبخلوا  لديهم  اهلل  حقوق  منعوا  واإن  ؛  كذلك  فوالتهم 
وبخلوا  احلق،  من  عندهم  لهم  ما  ووالتهم  ملوكهم  منعت 
ي�شتحقونه  ال  ما  ي�شت�شعفونه  ممن  اأخذوا  واإن  عليهم؛  بها 
و�رصبت  ي�شتحقونه،  ال  ما  امللوك  منهم  اأخذت  معاملتهم  يف 
من  ي�شتخرجونه  ما  وكل  ؛  والوظائف  املكو�س  عليهم 
ظهرت  الهم  فُعماّ بالقوة،  منهم  امللوك  ي�شتخرجه  ال�شعيف 
على  يوىل  اأن  االإلهية  احلكمة  يف  ولي�س  ؛  َمالهم  اأعمْ �شور  يف 
ال�شدر  ؛ وملا كان  يكون من جن�شهم  اإال من  الفجار  االأ�رصار 
االأول خيار القرون واأبرها كانت والتهم كذلك، فلما �شابوا 
مثل  يف  علينا  يويل  اأن  تاأبى  اهلل  فحكمة  ؛  الوالة  لهم  �شيبت 
هذه االأزمان مثل معاوية وعمر بن عبدالعزيز، ف�شًل عن مثل 
على  قبلنا  من  ووالة  قدرنا،  على  والتنا  بل  وعمر،  بكر  اأبي 
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قدرهم، وكل من االأمرين موجب احلكمة ومقت�شاها( )1(.

وتوحــيد  الكــرثة  اأن   : الــثالــثة  الطــائفة  خطــاأ  ووجــه 
ہ   ہ ۀ   ال�شــفوف مع الذنوب ال تنفع، كما قال تعاىل:زب
ھ  ھ ھ  ھ  ہ  ہ 

]التوبة:25[. رب   ے

فُهِزم  الكرثة  هذه  د  بدَّ ب  الُعجمْ ذنب  اأن  كيف  تر   اأمل 
ال�شحابة  يوم حنني.

ال�شوفية  من  املبتدعة  مع  ال�شفوف  توحيد   : الذنوب  ومن 
عليهم،  االإنكار  جتاههم  الواجب  الأن  واملعتزلة؛  واالأ�شاعرة 
قال  جمال�شتهم،  ال  مفارقتهم  القلبي  االإنكار  اأحوال  واأقل 

تعاىل:زب  ی  ی  یجئ رب)2(.

االأول  املوؤ�ش�س  يرددها  الَّتي  املقولة  خطاأ  تعلم  هنا  ومن 

)1(   مفتاح دار ال�شعادة : )178-177/2(. 
)2(   �شورة الن�شاء : 140. 
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جلماعة االإخوان امل�شلمني ح�شن البنا:)نتعاون فيما اتفقنا عليه 
ا فيما اختلفنا فيه(.  ويعذر بع�شنا بع�شً

اجلماعة؛  هذه  عليها  قامت  الَّتي  االأ�ش�س  من  وهي 
الراف�شة  مع  عمليًّا  طبقوها  واأتباعه  البنا  ح�شنًا  ترى  لذا 

وغريهما. وال�شوفية 

يف  االأخطاء  اأبنمَْت  قد  ينادي:  اأن  لقائل  كله،  هذا  وبعد 
ت�شخي�س داء اأمتنا، فما الت�شخي�س ال�شحيح املبني على كتاب 

ربنا و�شحيح �شنة نبينا ☺ ؟

النبوية  واالأحاديث  القراآنية  االآيات  تكاثرت  فيقال: 
قال  ذنوِبهم،  ب�شبب  بالعباد  تنمْزل  الَّتي  امل�شائب  اأن  يف 

مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   تعاىل:زب 
يت          ىت   مت   خت   جتحت   يب   ىب   مب   خب   جبحب    يئ   ىئ  

جث  مثرب ]اآل عمران: 1٦5[.
وقد ذكرت �شيئًا من االأدلة واأقوال اأهل العلم يف ثنايا هذه 



12

االأعداء  تغلب  والبليا:  امل�شائب  اأعظم  من  واإناّ  ؛  الر�شالة 
و�شعف امل�شلمني، فمن هذا يظهر جليًّا ما يلي: 

اأن الداء واملر�س هو: تق�شري امل�شلمني يف دينهم، وخمالفتهم 
ل�رصيعة نبيهم. 

والدواء وال�شفاء هو: اإرجاعهم اإىل دينهم احلق. 

واأعرا�س هذا الداء هو: غلبة الكفاّار، وت�شلطهم، وت�شليط 
ام الظلمة على بع�س دول امل�شلمني. احلكاّ

اأطنابه، ورفعت راياته يف  اإىل ال�رصك كيف �رصبت  اأال ترى 
اأكرث العامل االإ�شلمي؟ 

العامل  بلد  اأكرث  يف  يحارب  كيف  التوحيد  اإىل  ترى  واأال 
الَّتي  باالإميان-  اهلل  اأعزها  ال�شعودية-  الدولة  االإ�شلمي خل 
وامل�شاجد  النظامية  املدار�س  يف  التوحيد  على  اأبناءها  تربي 

امها وعلماءها كل خري . - جزى اهلل حكاّ
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فاإذا كان هذا حال العامل االإ�شلمي مع اأعظم ذنب يع�شى اهلل 
ا.  به )ال�رصك االأكرب(، فكيف نريد ن�رصًا وعزًّ

فهي  وال�شهوانية  االأخرى  ال�ُشبُهاِتية  املعا�شي  عن  ناهيك 
ال�شائدة الظاهرة يف اأكرث العامل االإ�شلمي.

بالَعَر�س عن  فاإذا كنا �شادقني والأمتنا راحمني، فل ن�شتغل 
علج الداء، وهو اإرجاعهم اإىل دينهم.

اأ�شاأل اهلل اأن يهدينا جميًعا ل�رصاطه امل�شتقيم، ويقر  اأعيننا بعز 
االإ�شلم وامل�شلمني.

وال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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) ا�صتهاللة كتاب مهمات فـي اجلهاد (
    : قال  اأنه   ☺ النَّبي   عن  االأ�شعري  عن احلارث 
اأمرين بهن: ال�شمع، والطاعة، واجلهاد،  ) اآمركم بخم�س اهلل 
فقد  �شرب  قيد  اجلماعة  فارق  من  فاإنه  واجلماعة،  والهجرة، 
خلع  ربقة االإ�شلم من عنقه اإال اأن يراجع، ومن دعا بدعوى 
اجلاهلية فاإنه من جثى جهنم. فقال رجل، يا ر�شول اهلل: واإن 
اهلل  بدعوى  فادعوا  و�شام  �شلى  واإن  قال:  ؟  و�شام  �شلى 

الذي �شماكم امل�شلمني واملوؤمنني عباد اهلل ( )1(. 

املجموع. ال�شيء  وهو  بال�شم،  ُجثوة  جمع   :  واجلثى 
 قاله ابن االأثري  يف النهاية )2(.

دعوى  وهي  االإ�شلم،  بغري  الدعوى  ذم   : الداللة  وجه 
اجلاهلية، واالأمر بدعوى االإ�شلم.

)1(   رواه اأحمد )17209(، والرتمذي )28٦3( وقال: حديث ح�شن �شحيح غريب. 
وظاهر اإ�شناد احلديث ال�شحة، و�شححه العلمة االألباين يف �شحيح الرتمذي .

)2(   النهاية يف غريب احلديث واالأثر )138( طبعة دار ابن اجلوزي.
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يف هذا احلديث فوائد وم�شائل اأقت�رص منهاعلى م�شاألتني )1(:

االأوىل: �صرعية اجلهاد  

تواترت الن�شو�س القراآنية والنبوية يف االأمر باجلهاد وذكر 
ف�شائله، كما قال تعاىل:زب ٻ  ٻ  پ    

پ  پ  پڀرب   ]التوبة: 41[.
وقال �شبحانه:زب ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  
ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ  ہ  ہ   ہ  
ڭ        ڭڭ  ڭ     ۇ     ۇ  ۆ   ۆ     ۈرب ]ال�شف: 10 – 11[.
قال  قال:    مالك  بن  اأن�س  ال�شيخان عن  وخرج 
من  َحة خري  َرومْ اأو  اهلل  �شبيل  َوٌة يف  )لَغدمْ  :  ☺ اهلل  ر�شول 

فيها()2(.  وما  الدنيا 

املتعلق  الأنه   ) الثانية   ( دون   ) االأوىل   ( الكتاب  هذا  يف  هو  عليه  اقت�رصت  الذي     )1(
اجلهاد. مببحث 

)2(   البخاري )2792(، م�شلم )4981(.
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وكما اأخرج ال�شيخان عن اأبي هريرة  ، عن ر�شول 
اهلل ☺  اأنه قال: )انتدب اهلل ملن خرج يف �شبيله، ال يخرجه 
علياّ  فهو  بر�شويل،  وت�شديق  بي،  واإميان  �شبيلي،  اإال جهاد يف 
�شامن اأن اأدخله اجلنة، اأو اأرجعه اإىل م�شكنه الذي خرج منه، 

نائًل ما نال من اأجر اأو غنيمة( )1(.

فرو�س  من  )واجلهاد   : ِمه  ُحكمْ يف    قدامة  ابن  قال 
الكفايات يف قول عامة اأهل العلم، وحكي عن �شعيد بن امل�شيب 

زب ٱ  ٻ   تعاىل:  اهلل  قول  قال  ثُمَّ  االأعيان،  فرو�س  من  اأنه 
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  
ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  
ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ رب ]الن�شاء: 95[ ، وهذا يدل 

على اأن القاعدين غري اآثمني مع جهاد غريهم.

زب  ې  ى  ى  ائ   ائەئ    تعاىل:  اهلل  وقال 
ەئ  وئ  وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ رب ]التوبة: 122[. 

)1(   البخاري )3123(، م�شلم )49٦7(.
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والأن ر�شول اهلل ☺ كان يبعث ال�رصايا، ويقيم هو و�شائر 
.)1(

  اأ�شحابه

وقال االأثرم  : قال اأحمد  : ال نعلم �شيئًا 
من اأبواب الرب اأف�شل من ال�شبيل. 

اهلل  عبد  اأبا  �شمعت   :   زياد  بن  الف�شل  وقال 
ما  ويقول:  يبكي،  فجعل  الغزو  اأمر  له  وذكر   ،  

من اأعمال الرب اأف�شل منه. وقال عنه غريه : لي�س يعدل لقاء 
العدو �شيء( )2(. اهـ كلم ابن قدامة.

العلم  اأهل  كجمهور  عليه،  غريه  ل  َف�شَّ من  العلماء  ومن 
ف�شلوا العلم وجعلوه اأف�شل االأعمال)3(.

املراد  ا  واإنَّ اأف�شل،  االأعمال  اأي  بيان  هنا  املق�شود  ولي�س 
االإ�شارة اإىل اأن ف�شل اجلهاد عظيم. 

)1(   املغني )٦/13(.
)2(   املغني )13/ 10 - 11(.

)3( انظر منهاج ال�شنة )75/٦( ، الفروع )4٦5/1، 4٦8، 470( واالآداب ال�رصعية 
.)120 ،44 ،43 /2(
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اإذا علم ما تقدم فمن املهم معرفة ما يلي:

كما  والتطوعات  العبادات  اأعظم  من  اجلهاد   : اأواًل   
واملتابعة  هلل  االإخل�س  تقبل  حتى  عبادة  لكل  وي�شرتط  تقدم، 
�رصعها  التي  الطريقة  على  اإال  يجاهد  فل   ،☺ اهلل  لر�شول 
واإرادة  بعده،  ال�شالح  ال�شلف  بها  وعمل   ☺ اهلل  ر�شول 
اأن يكون على  بل البد   ، لي�س كافياً  باجلهاد  اهلل  االأجر ور�شا 

طريقة �شحيحة .

فالنية احل�شنة غري كافية، قال تعاىل: زب گ  گ  گ  ڳ   
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    
عن  الدارمي  واأخرج   ،  ]104  –  103 ]الكهف:  ڻرب  ڻ  
على  يتعبدون  الأنا�س  قال  اأنه    م�شعود  بن  عبداهلل 
خلف طريقة ر�شول اهلل ☺ و�شحابته : )وكم مريد للخري 

مل ي�شبه(.
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 ثانيًا : اأن جهاد االأعداء وقتالهم يف ال�رصيعة م�رصوع 
مق�شوًدا  لي�س  فهو  االأر�س  يف  اهلل  دين  اإقامة  وهو  لغريه، 

لذاته، كما قال تعاىل: زب ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      
چ   چرب ]البقرة: 193[.

قال ابن جرير الطربي  : )فقاتلوهم حتَّى ال يكون 
عن  البلء  فريتفع  له،  �رصيك  ال  وحده  اهلل  اإال  يعبد  وال  �رصك 
عباد اهلل من االأر�س وهو الفتنة، ويكون الدين كله هلل(، يقول: 
غريه،  دون  خال�شة  هلل  كلها  والعبادة  الطاعة  تكون  )وحتَّى 

وبنحو الذي قلنا قال اأهل التاأويل.

 ذكر من قال ذلك .. ثُمَّ �شاقه باإ�شناده عن ابن عبا�س واحل�شن 
وقتادة وال�شدي وابن جريج وغريهم رحمهم اهلل( )1(.

وقال اأبو عبد اهلل القرطِبي  : )فدلت االآية واحلديث 
على اأن �شبب القتال هو الكفر؛ الأنه قال تعاىل: زب ڃ  ڃ  ڃ  

چ رب اأي: كفر، فجعل الغاية عدم الكفر وهذا ظاهر()2(.
)1(   التف�شري )9/ 1٦2(.
)2(   التف�شري )354/2(.
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ويف حديث اأبي مو�سى  : قال ر�سول اهلل ☺ : 
)من قاتل لتكون كلمة اهلل العليا فهو يف �سبيل اهلل) متفق عليه ))). 

فدل اأنه لي�س مراداً لذاته واإمنا لإعالء كلمة اهلل تعاىل .

كما  اجلزية  باأخذ  �سقط  َلَا  لذاته  مق�سوًدا  اجلهاد  كان  ولو 
قال تعاىل:زبچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎڎ   ڌ   ڌ  
گ   گ   گ   ک     ک  ک   ک   ڑ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  رب ]التوبة: ٢٩[.
ويف حديث بريدة  يف �سحيح م�سلم: )كان ر�سول 
اأو �رسية اأو�ساه يف خا�سته  اأمرياً على جي�س  اأَمَّر  اإذا   ☺ اهلل 
بتقوى اهلل ومن معه من ال�سلمني خرًيا، ثُمَّ قال: اغزوا با�سم اهلل 
يف �سبيل اهلل، قاتلوا من كفر باهلل، اغزوا ول تغلوا ول تغدروا 
ال�رسكني  من  عدوك  لقيت  واإذا  وليًدا،  تقتلوا  ول  متثلوا  ول 

)))   البخاري )٢3)) ، م�سلم )50٢8).



21

مل  فاإن  االإ�شلم،  فذكر  خلل:  اأو  خ�شال،  ثلث  اإىل  فادعهم 
ي�شتجيبوا فاجلزية، فاإن مل يعطوا فالقتال( )1(. 

للجهاد  )فالتاأهب   : ال�شلم  عبد  بن  العز  قال 
اإىل  و�شيلة  واخليل  وال�شلح  الكراع  واإعداد  اليه  وبال�شفر 
اجلهاد الذي هو و�شيلة اإىل اإعزاز الدين وغري ذلك من مقا�شد 

اجلهاد، فاملق�شود ما �رصع اجلهاد الأجله( )2(.

وقال ابن دقيق العيد : )وملا كان اجلهاد يف �شبيل اهلل 
و�شيلة اإىل اإعلن االإميان ون�رصه، واإخمال الكفر ودح�شه( )3(.

قال �شيخ االإ�شلم ابن تيمية  : )فالعقوبة على ترك 
الواجبات وفعل املحرمات هي مق�شود اجلهاد يف �شبيل اهلل()4(.

)1(    �شحيح م�شلم )4٦19(.
)2(    قواعد االأحكام يف م�شالح االأنام )1/ 105(.

)3(   اإحكام االأحكام )1/ 1٦4( ونقله يف الفتح كتاب اجلهاد، باب ف�شل اجلهاد.ويف 
طرح الترثيب )193/7( واأقراه.

)4(    جمموع الفتاوى )28/ 308(.
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وقال ابن القيم  : )الأجله - اأي التوحيد- جردت 
�شيوف اجلهاد( )1(.

: تف�شريه   يف  ال�شعدي  الرحمن  عبد  ال�شيخ   وقال 
) ثم ذكر تعاىل املق�شود من القتال يف �شبيله، واأنه لي�س املق�شود 
اأن  به  املق�شود  ولكن  اأموالهم،  واأخذ  الكفار  دماء  �شفك  به 
يكون الدين هلل تعاىل، فيظهر دين اهلل تعاىل على �شائر االأديان، 
بالفتنة،  املراد  وهو  وغريه،  ال�رصك  من  يعار�شه  ما  كل  ويدفع 

فاإذا ح�شل هذا املق�شود فل قتل وال قتال( )2(. 

)1(   زاد املعاد)34/1(، واأعلم املوقعني )1/ 4(.
)2(   التف�شري )�س88(.
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نوعان: جهاد طلب، وجهاد  امل�رصوع  اجلهاد  ثالثًا :   
دفع. اإال اأن جهاد الدفع اأوجب من جهاد الطلب. 

قال �شيخ االإ�شلم ابن تيمية  : ) اأما قتال الدفع: فهو 
اإجماًعا ،  اأنواع دفع ال�شائل عن احلرمة والدين؛ فواجب  اأ�شد 
اأوجب بعد  الدين والدنيا ال �شيء  ال�شائل الذي يف�شد  فالعدو 
االإميان من دفعه، فل ي�شرتط له �رصط، بل يدفع بح�شب االإمكان، 
وقد ن�س على ذلك العلماء اأ�شحابنا وغريهم، فيجب التفريق بني 

دفع ال�شائل الظامل الكافر، وبني طلبه يف بلده( )1(.

�رصعت  امل�شابقة  كانت  )فاإذا   :   القيم  ابن  وقال 
اأن  املعلوم  فمن  عليه  ويتمرن  ويتعوده  القتال  املوؤمن  ليتعلم 
املجاهد قد يق�شد دفع العدو اإذا كان املجاهد مطلوبًا، والعدو 
اإذا كان طالبًا والعدو  ابتداًء  بالعدو  الظفر  يق�شد  ، وقد  طالبًا 

مطلوبًا، وقد يق�شد كل االأمرين. 

)1(   االختيارات الفقهية )�س532(.
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الدفع  وجهاد  باجلهاد،  فيها  املوؤمن  يوؤمر  الثلثة  واالأق�شام 
دفع  باب  ي�شبه  الدفع   جهاد  فاإن  الطلب،  جهاد  من  اأ�شعب 
اأبيح للمظلوم اأن يدفع عن نف�شه، كما قال اهلل  ال�شائل ولهذا 
تعاىل:زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپرب ]احلج: 39[. 

ومن  �شهيد،  فهو  ماله  دون  قتل  )من   :  ☺ النَّبي  وقال 
قتل دون دمه فهو �شهيد( ؛ الأن دفع ال�شائل على الدين جهاد 
فاإن  مباح ورخ�شة،  والنف�س  املال  على  ال�شائل  وقربة، ودفع 

قتل فيه فهو �شهيد.

ولهذا  وجوبًا،  واأعم  الطلب  قتال  من  اأو�شع  الدفع  فقتال 
يتعني على كل اأحد يقم ويجاهد فيه: العبد باإذن �شيده وبدون 
اإذن غرميه، وهذا  بغري  اأبويه، والغرمي  اإذن  اإذنه، والولد بدون 
كجهاد امل�شلمني يوم اأحد واخلندق، وال ي�شرتط يف هذا النوع 
فاإنَّهم  دون،  فما  امل�شلمني  �شعفي  العدو  يكون  اأن  اجلهاد  من 
كانوا يوم اأحد واخلندق اأ�شعاف امل�شلمني، فكان اجلهاد واجبًا 
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عليهم؛ الأنه حينئذ جهاد �رصورة ودفع، ال جهاد اختيار، ولهذا 
تباح فيه �شلة اخلوف بح�شب احلال يف هذا النوع.

ومل  العدو  فوت  خاف  اإذا  الطلب  جهاد  يف  تباح  وهل 
كرته؟  يخف 

فيه قوالن للعلماء هما روايتان عن االإمام اأحمد، ومعلوم اأن 
اأوجب من هذا  االإن�شان طالبًا مطلوبًا  فيه  الذي يكون  اجلهاد 
اأرغب  فيه  والنفو�س  مطلوب،  ال  طالب  فيه  هو  الذي  اجلهاد 

من الوجهني. 

واأما جهاد الطلب اخلال�س فل يرغب فيه اإال اأحد رجلني:

اإما عظيم االإميان يقاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا، ويكون 
الدين كله هلل، واإما راغب يف املغنم وال�شبي. 

اجلبان  اإال  عنه  يرغب  وال  اأحد،  كل  يق�شده  الدفع  فجهاد 
يق�شده  هلل  اخلال�س  الطلب  وجهاد  وعقًل،  �رصًعا  املذموم 

�شادات املوؤمنني. 
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واأما اجلهاد الذي يكون فيه طالبًا مطلوبًا فهذا يق�شده خيار 
للدفع  اأو�شاطهم؛  ويق�شده  ودينه،  اهلل  كلمة  الإعلء  النا�س؛ 

وملحبة الظفر( )1(. 

تنبيه : اإطلق ابن تيمية  دفع ال�شائل على جهاد 
الدفع من االإطلق العام ، وهو بخلف االإطلق اخلا�س الذي 
فيه الدفاع عن النف�س واملال والعر�س ، اإذا اعتدى عليه اإن�شان 
 :  اأو حيوان، والذي يف مثله قال عبد اهلل بن عمرو
قال ر�شول اهلل ☺: )من قتل دون ماله فهو �شهيد( )2( متفق عليه، 

ويدل على هذا كلم املذاهب االأربعة. 

غريه  على  املجنون  �شهر  واإن   (  :   جنيم  ابن  قال 
ماله، وعلى  الدية يف  امل�شهور عليه عمدا جتب  فقتله  �شلحا 
اأقول: هذا  قيمتان[  عليه  يعني  ]قوله:  ؛  والدابة  ال�شبي  هذا 
عليه  لي�س  اأنه  علمت  فقد  ال�شائل  اأما  �شائل  غري  كان  اإذا 

جزاء هلل تعاىل تاأمل( )3(.
)1(   الفرو�شية )�س189-187(.

)2(   �شحيح البخاري )2480(، �شحيح م�شلم )378(.
)3(   البحر الرائق )3/ 38(
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: ) ]وجاز دفع �شائل[ ابن يون�س    العبدري  قال 
يف كتاب حممد وغريه يف اجلمل اإذا �شال على الرجل فخافه 
عن  واإن  لفاهم  االإنذار  ]بعد  عليه  �شيء  ال  فقتله  نف�شه  على 
مال[ انظر قبل هذا عند قوله: ) فيقاتل بعد املنا�شدة ( ]وق�شد 
حل  قد  �شحنون  ن�س  تقدم  به[  اإال  يندفع  ال  اأنه  علم  اإن  قتله 

حني ن�شب للحرب.

وقال ابن العربي املالكي  : ال يق�شد امل�شول عليه 
القتل اإنا ينبغي اأن يق�شد الدفع فاإن اأدى اإىل القتل فذلك اإال اأن 

يعلم اأنه ال يندفع اإال بالقتل فجائز ق�شد قتله ابتداء( )1(.

نف�شه  عن  الرجل  دفع  ]باب   (  :   املاوردي  قال 
 :   ال�شافعي  االإمام  بيته[: قال  يتطلع يف  وحرميه ومن 
مل  فقتله  بقتله  اإال  دفعه  على  يقدر  ومل  رجل  الفحل  طلب  )اإذا 
يكن عليه غرم كما لو حمل عليه م�شلم بال�شيف فلم يقدر على 
دفعه اإال ب�رصبه فقتله بال�رصب اأنه هدر قال ر�شول اهلل ☺ : 

)1(   التاج واالإكليل ملخت�رص خليل )8/ 442( .
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) من قتل دون ماله فهو �شهيد ( فاإذا �شقط عنه االأكرث الأنه دفعه 
عن نف�شه مبا يجوز له كان االأقل اأ�شقط(. اهـ  

من  نف�شه  عل  االإن�شان  خاف  اإذا  قال:  كما  وهذا  قلت: 
اأو خافه على  لبدنه،  اأو جارح  لطرقه،  قاطع  اأو  لقتله،  طالب 
ولده اأو زوجته، فله دفع الطالب على ما �شن�شفه واإن اأف�شى 
الدفع اإىل قتله، �شواء كان الطالب اآدميا مكلفا كالبالغ العاقل، 
اأو كان غري مكلف كال�شبي واملجنون، اأو كان بهيمة كالفحل 
ال�شائل والبعري الهائج، ملا هو ماأمور به من اإحياء نف�شه، لقول 
اهلل تعاىل: زب ڃ  چ  چچ رب ]الن�شاء: 29[ ، ولقول النبي 

☺ : )اإن اهلل حرم من امل�شلم ماله ودمه ( )1( .

قال ابن قدامة املقد�شي  : ) ]باب دفع ال�شائل[: 
دخل  اأو  ماله،  اأو  اأهله،  اأو  نف�شه،  يف  اإن�شاناً  ق�شد  من  كل 
عن  عمرو  بن  اهلل  عبد  روى  ملا  دفعه؛  فله  اإذنه،  بغري  منزله 

)1(   احلاوي الكبري )13/ 451(.
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فقتل،  فقاتل  بغري حق  ماله  اأريد  من   ( قال:  اأنه   ☺ النبي 
باإ�شناده. رواه اخللل   .) �شهيد  فهو 

وقال احل�شن  : )من عر�س لك يف مالك، فقاتله، 
فاإن قتلته فاإىل النار، واإن قتلك ف�شهيد( )1(.

اأ�شعب من جهاد  الدفع  : )وجهاد    القيم  ابن  قال 
اأبيح  ولهذا  ال�شائل  دفع  باب  ي�شبه  الدفع  فاإن جهاد  الطلب؛ 

للمظلوم اأن يدفع عن نف�شه كما قال اهلل تعاىل: زب ٱ  ٻ  
 ☺  : النبي  وقال   ،]39 ]احلج:  ٻپرب   ٻ   ٻ  
)من قتل دون ماله فهو �شهيد ومن قتل دون دمه فهو �شهيد()2(.

لل�شائل  قتاال  الدفع   جهاد  فلي�س  :)ي�شبه(  قوله  تاأمل 
من كل وجه.

بل  ملواجهته  قدرة  لديهم  ولي�س  العدو  اإذا هجم  هذا  فعلى 

)1(   الكايف يف فقه االإمام اأحمد )4/ 112(.
)2(   الفرو�شية )�س: 187(
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كل  بل  ملواجهته،  يتجمع  ال  فاإنه  قتًل،  القتل  تزيد  ومواجهته 
يكون ملزماً داره فمن دخل عليه فليقتله.
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 رابعًا: اإذا تبني اأن اجلهاد م�رصوع لغريه، وهو اإقامة دين 
اهلل يف االأر�س فقبل الدعوة اإليه البد من الفقه ال�رصعي الدقيق 
مع النظر يف واقع امل�شلمني وهو هل الدعوة بهذه الو�شيلة حتقق 

الغاية املق�شودة من اإقامة دين اهلل ؟ 

مما يعني على معرفة هذا؛ هو اأنه اإذا كان امل�شلمون يف �شعف 
من جهة الُعدة والعتاد بالن�شبة لعدوهم فل ي�شح لهم اأن ي�شلكوا 
م�شلك جهاد العدو وقتاله؛ لكوِنهم �شعفاء، ويو�شح ذلك اأن 
يف  كانوا  َّا  مَل الكفار  بقتال  وال�شحابة   ☺ ر�شوله  ياأمر  مل  اهلل 

مكة، ل�شعفهم من جهة الُعدة والعتاد بالن�شبة لعدوهم. 

ماأموًرا  )وكان   :   تيمية  ابن  االإ�شلم  �شيخ  قال 
َّا  مَل ثُمَّ  ذلك،  عن  امل�شلمني  وعجز  لعجزه  قتالهم  عن  بالكف 
َّا  مَل ثُمَّ  اجلهاد،  له يف  اأذن  اأعوان  بها  له  املدينة و�شار  اإىل  هاجر 
�شاملهم؛  من  قتال  عليهم  يكتب  ومل  القتال  عليهم  كتب  قووا 
الأنَّهم مل يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار، فلما فتح اهلل مكة 
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وانقطع قتال قري�س وملوك العرب، ووفدت اإليه وفود العرب 
باالإ�شلم اأمره اهلل تعاىل بقتال الكفار كلهم اإال من كان له عهد 
الذي رفعه ون�شخه  املطلقة، فكان  العهود  بنبذ  موؤقت، واأمره 

ترك القتال( )1(.

الدين  اإقامة  عن  عاجزا  كان  )ومن   :   وقال 
بقلبه  الن�شيحة  من  عليه  يقدر  ما  ففعل  واجلهاد  بال�شلطان 
مل  اخلري:  من  عليه  يقدر  ما  وفعل  اخلري  وحمبة  للأمة  والدعاء 

يكلف ما يعجز عنه( )2(.

وقال  : )و�شبب ذلك اأن املخالفة لهم ال تكون اإال 
مع ظهور الدين وعلوه: كاجلهاد، واإلزامهم باجلزية وال�شغار، 
فلما كان امل�شلمون يف اأول االأمر �شعفاء مل ت�رصع املخالفة لهم، 

فلما كمل الدين وظهر وعل، �رصع ذلك()3(.

)1(   اجلواب ال�شحيح )1/ 237(.

)2(   جمموع الفتاوى )28/ 39٦(.
)3(   اقت�شاء ال�رصاط امل�شتقيم )1/ 420(.
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اهلل  اأمر  اللذين  والتقوى  ال�شرب  عاقبة  ذلك  فكان   ( وقال: 
بهما يف اأول االأمر، وكان اإذ ذاك ال يوؤخذ من اأحد من اليهود 
يف  االآيات  تلك  و�شارت  جزية،  غريهم  وال  باملدينة  الذين 
بيده وال  حق كل موؤمن م�شت�شعف ال مُيكنه ن�رص اهلل ور�شوله 
بل�شانه، فينت�رص مِبَا يقدر عليه من القلب ونحوه، و�شارت اآية 
ال�شغار على املعاهدين يف حق كل موؤمن قوي يقدر على ن�رص 
اهلل ور�شوله بيده اأو ل�شانه، وبهذه االآية ونحوها كان امل�شلمون 
خلفائه  عهد  وعلى   ☺ اهلل  ر�شول  ُعُمر  اآخر  يعملون 
الرا�شدين، وكذلك هو اإىل قيام ال�شاعة، ال تزال طائفة من هذه 
االأمة قائمني على احلق ين�رصون اهلل ور�شوله الن�رص التام، فمن 
كان من املوؤمنني باأر�س هو فيها م�شت�شعف، اأو يف وقت هو فيه 
م�شت�شعف فليعمل باآية ال�شرب وال�شفح عمن يوؤذي اهلل ور�شوله 

من الذين اأوتوا الكتاب وامل�رصكني.
الذين  الكفر  اأئمة  قتال  باآية  يعملون  ا  فاإنَّ القوة  اأهل  واأما 
يطعنون يف الدين، وباآية قتال الذين اأوتوا الكتاب حتَّى يعطوا 

اجلزية عن يد وهم �شاغرون( )1(.
)1(   ال�شارم امل�شلول )2/ 413(.
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وقال ال�شيخ عبد الرحمن ال�شعدي  : )هذه االآيات 
تت�شمن االأمر بالقتال يف �شبيل اهلل، وهذا كان بعد الهجرة اإىل 
كانوا  بعدما  به،  اهلل  اأمرهم  للقتال  امل�شلمون  قوي  َّا  مَل املدينة، 

ماأمورين بكف اأيديهم ( )1(.

وقال  : )ومنها: اأنه لو فر�س عليهم القتال  - مع قلة 
َعَدِدهم وُعَدِدهم، وكرثة اأعدائهم- الأدى ذلك اإىل ا�شمحلل 
االإ�شلم، فروعي جانب امل�شلحة العظمى على ما دونها، ولغري 

ذلك من احلكم. 

يف  القتال  عليهم  فر�س  لو  اأن  يودون  املوؤمنني  بع�س  وكان 
مِبَا  القيام  فيها  اللئق  ا  واإنَّ ذلك،  فيها  اللئق  غري  احلال  تلك 
اأمروا به يف ذلك الوقت من التوحيد وال�شلة والزكاة ونحو 

ذلك، كما قال تعاىل:زب ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ رب ]الن�شاء: ٦٦[. 

)1(   التف�شري )�س 89(.
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فلما هاجروا اإىل املدينة، وقوي االإ�شلم، ُكِتب عليهم القتال 
يف وقته املنا�شب لذلك ( )1(.

وقال العلمة عبدالعزيز ابن باز  : )ويف وقتنا هذا 
�شعف اأمر اجلهاد ملا تغري امل�شلمون، وتفرقوا، و�شارت القوة 
وال�شلح بيد عدونا، و�شار امل�شلمون االآن اإال من �شاء اهلل ال 
العاجل  وحظهم  العاجلة،  و�شهواتهم  مبنا�شبهم،  اإال  يهتمون 
وال حول وال قوة اإال باهلل ؛ فلم يبق يف هذه الع�شور اإال الدعوة 

اإىل اهلل عز وجل والتوجيه اإليه( )2(.

العثيمني  �شالح   بن  حممد  املحقق  العلمة  �شيخنا  وقال 
 : )البد فيه – اأي اجلهاد - من �رصط وهو اأن يكون 
يكن  مل  فاإن  القتال،  ِبها  ي�شتطيعون  وقوة  قدرة  امل�شلمني  عند 
اإىل  باأنف�شهم  اإلقاء  القتال  اأنف�شهم يف  اإقحام  فاإناّ  قدرة  لديهم 
يف  وهم  القتال  امل�شلمني  على  اهلل  يوجب  مل  ولهذا  التهلكة، 

)1(   التف�شري )�س 188(.
)2(   جمموع فتاوى ابن باز )3/ 122(.
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نُوا  مكة ؛ الأنَّهم عاجزون �شعفاء فلما هاجروا اإىل املدينة وَكوَّ
الدولة االإ�شلمية و�شار لهم �شوكة اأمروا بالقتال.وعلى هذا 
فلبد من هذا ال�رصط، واإال �شقط عنهم ك�شائر الواجبات الأن 

ہ   زب  تعاىل:  لقوله  القدرة  فيها  ي�شرتط  الواجبات  جميع 
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   زب  وقوله:  ھرب،  ہ   ہ  

ۈٴۇ  رب ( )1(.

املجتمع  بحاجة  يتعلق  �شوؤال  على  ا  ردًّ   وقال 
االإ�شلمي للجهاد يف �شبيل اهلل بعد بيانه ف�شل اجلهاد ومنزلته 
العظيمة يف ال�رصع االإ�شلمي ليكون الدين كله هلل، واأ�شاف: 

)هل يجب القتال اأو يجوز مع عدم اال�شتعداد له ؟ 

فاجلواب : ال يجب وال يجوز ونحن غري م�شتعدين له، واهلل 
مل يفر�س على نبيه وهو يف مكة اأن يقاتل امل�رصكني، واأن اهلل اأذن 
لنبيه يف �شلح احلديبية اأن يعاهد امل�رصكني ذلك العهد الذي اإذا 

تله االإن�شان ظن اأن فيه خذالنًا للم�شلمني.
)1(   ال�رصح املمتع )9/8(.
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قال حتَّى  احلديبية  �شلح  كان  كيف  يعرف  منكم   كثري 
احلق  على  األ�شنا  اهلل  ر�شول  يا   :   اخلطاب  بن  عمر 

وعدونا على الباطل؟

قال: بلى.

قال: فلم نعطي الدنية يف ديننا؟.

اأنه  ☺ ما يف �شك  الر�شول  اأن هذا خذالن، ولكن  فظن 
اأفقه من عمر ، واأن اهلل تعاىل اأذن له يف ذلك وقال : 

اإينِّ ر�شول اهلل ول�شت عا�شيه وهو نا�رصي … .

يا  يدلنا  وهذا  للم�شلمني،  خذالنًا  ال�شلح  ظاهر  كان  واإن 
.  … اإخواين على م�شاألة مهمة وهو قوة ثقة املوؤمن بربه 

املهم: اأنه يجب على امل�شلمني اجلهاد حتَّى تكون كلمة اهلل 
هي العليا ويكون الدين كله هلل، لكن االآن لي�س باأيدي امل�شلمني 
الكفار حتَّى ولو جهاد مدافعة وجهاد  به جهاد  ي�شتطيعون  ما 
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واعية  باأمة  اهلل  ياأتي  حتَّى  االآن غري ممكن  �شك  ما يف  املهاجمة 
اأما نحن على هذا الو�شع  ثُمَّ ع�شكريًّا،  اإميانيًّا ونف�شيًّا،  ت�شتعد 

فل مُيكن اأن جناهد( )1(.

ومِمَّا يزيد بيان اأن القوة �رصط الإقامة جهاد الطلب ابتداء اأن 
امل�شلم مقابل  الرجل  اأن يكون  للوجوب  العدد  ا�شرتط يف  اهلل 

اثنني، كما قال تعاىل:زب ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  
ھھ   ھ   ہ   ہ      ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ  
ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   ھ  
اأ�شعاف  ثلثة  الكفار  كان  فلو   .  ]٦٦ ]االأنفال:  ۆرب  ۇ  
مَلَا وجب عليهم القتال، َوجَلاز لهم الفرار، كما فعل  امل�شلمني 

ال�شحابة يف غزوة موؤتة. فهذا يوؤكد اأن القوة �رصط. 

�شمعان  بن  النوا�س  عن  م�شلم  اأخرج  ما  ا  اأي�شً هذا  ومن 
قال  قال:  للدجال    عي�شى  قتل  ق�شة  يف   
ر�شول اهلل ☺: ) فبينما هو كذلك، اإذ اأوحى اهلل اإىل عي�شى : 

)1(   لقاء اخلمي�س الثالث والثلثني يف �شهر �شفر/ 1414هـ.
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اإينِّ قد اأخرجت عباًدا يل ال يدان -اأي: ال قدرة- الأحد بقتالهم، 
فحرز عبادي اإىل الطور -اأي: �شمهم اإىل جبل الطور- ويبعث 

اهلل ياأجوج وماأجوج …( )1(. 

وال  قدرة  ال  معناه  العلماء:  قال   (  :   النووي  قال 
الطور[  اإىل  ]حرزهم  ومعنى  دفعه،  عن  لعجزه  قال:  ثُمَّ  طاقة، 

هم واجَعلمْ لهم حرًزا ( )2(. مَّ اأي: �شُ

ومن    عي�شى  قوة  كانت  َّا  مَل اأنه  احلديث  هذا  ففي 
يقاتلهم  اأال  اهلل  اأمره  وماأجوج  لياأجوج  بالن�شبة  �شعيفة  معه 

ويجاهدهم، فدل هذا على اأن القدرة �رصط. 

)1(   �شحيح م�شلم )75٦0(.

)2(   �رصح م�شلم )18/ ٦8( .
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 خام�ًشا : باالإ�شافة اإىل قوة العدة والعتاد، فلبد من قوة 
واإال   ،) املعنوية  القوة  اأي   ( امل�شلمني  عند  واالإ�شلم  اللإميان 
قيامهم  وكان  متكاثرة،  ظاهرة  امل�شلمني  ذنوب  كانت  فاإذا 
يكون  باأن  وال�شنة  التوحيد  اأمر  يف  �شيما  ال  �شعيًفا  بالدين 
ماألوًفا،  امل�شلمني  عند  �شائًعا  املعا�شي  وعموم  والبدع  ال�رصك 
فاإنَّهم  اأهلها غالبني، فاإذا كان حال امل�شلمني كذلك،  ويكون 
قال  ورحمته،  بف�شله  اهلل  ي�شاء  اأن  اإال  بعيدون  اهلل  ن�رص  عن 

تعاىل :زب ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  
يئ  جبحب   خب  مب  ىب  يب  جترب  ]اآل عمران: 1٦5[.

جبحبرب  يئ   ىئ   )زب    :   الطربي  جرير  ابن  قال 
َّا اأ�شابتكم م�شيبتكم باأحد زبيئ  جبحبرب من اأي  يعني: قلتم مَل
وجه هذا؟! ومن اأين اأ�شابنا هذا الذي اأ�شابنا ونحن م�شلمون 
ال�شماء،  من  الوحي  ياأتيه   ☺ اهلل  نبي  وفينا  م�رصكون  وهم 
للموؤمنني بك من  يا حممد  قل  باهلل و�رصك؟!  اأهل كفر  وعدونا 
 : لهم  قل  يقول:  جتحبرب  يب   ىب   مب   اأ�شحابك:زب 
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اأ�شابكم هذا الذي اأ�شابكم من عند اأنف�شكم بخلفكم اأمري 
وترككم طاعِتي ال من عند غريكم وال من ِقبَِل اأحد �شواكم()1(.

وابن  واحل�شن  كعكرمة  ال�شلف  من  جماعة  عن  ونقله 
.  جريج وال�شدي 

ا تقاتلون باأعمالكم )2(. وقال اأبوالدرداء  : اإنَّ

)زب  ىئ    :   ال�شعدي  الرحمن  عبد  ال�شيخ  وقال   
يئ  جبحبرب      اأي: من اأين اأ�شابنا ما اأ�شابنا وُهِزمنا؟! قل هو من 
عند اأنف�شكم حني تنازعتم وع�شيتم من بعد ما اأراكم ما حتبون، 
فعودوا على اأنف�شكم باللوم، واحذروا من االأ�شباب املردية( )3(.

ظهر  )وحيث   :   تيمية  ابن  االإ�شلم  �شيخ  وقال 
ا ذاك لذنوب امل�شلمني الَِّتي اأوجبت نق�س اإميانهم،  الكفار، فاإنَّ
تعاىل: قال  كما  اهلل،  ن�رصهم  اإميانهم  بتكميل  تابوا  اإذا   ثم 

)1(   جامع البيان يف تف�شري القراآن )4/ 108(.
)2(   علقه البخاري، كتاب اجلهاد ، باب عمل �شالح قبل القتال.

)3(   التف�شري )�س 15٦(.
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ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    زب   
ی   ی   وقال:زب   ،]139 عمران:  ]اآل  ڭرب  
يب   ىب   مب   خب   جبحب    يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی  

جترب)1(.
وقال  : )واأما الغلبة فاإن اهلل تعاىل قد يديل الكافرين 
على املوؤمنني تارة، كما يديل املوؤمنني على الكافرين، كما كان 
يكون الأ�شحاب النَّبي ☺ مع عدوهم، لكن العاقبة للمتقني 

ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ٿ   زب  يقول:  اهلل  فاإن 
ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦرب ]غافر: 51[.

م�شتظهًرا  عدوهم  وكان  �شعٌف،  امل�شلمني  يف  كان  واإذا 
عليهم كان ذلك ب�شبب ذنوِبهم وخطاياهم؛ اإما لتفريطهم يف 
احلدود  بتعدي  لعدواِنهم  واإما  وظاهًرا،  باطنًا  الواجبات  اأداء 

ہ     ہ   ہ   زبۀ   تعاىل:  اهلل  قال  وظاهًرا،  باطنًا 
ۓ      ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  

ۓڭ    رب ]اآل عمران: 155[.
)1(   علقه البخاري، كتاب اجلهاد ، باب عمل �شالح قبل القتال.
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حئ   جئ   ی   ی   ی   زب   : تعاىل  وقال 
مئ  ىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب  يب  جترب. 

وقال تعاىل : زب چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  
ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ک   ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ    

کگ   گ  گ  گ    رب  ]احلج: 40 – 41[( )1(.

ال�شبب  اإىل  العبد  رجع  )فلو   :   القيم  ابن  وقال 
من  له  واأنفع  عليه،  اأجدى  بدفعه  ا�شتغاله  لكان  واملوجب 
خ�شومة من جرى على يديه، فاإنه -واإن كان ظامِلًا- فهو الذي 

�شلطه على نف�شه بظلمه، قال اهلل تعاىل: زب ی  ی  
يب   ىب   مب   خب   جبحب    يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی  

جترب. 
ب�شبب  هو  ا  اإنَّ لهم:  لهم، وغلبتهم  اأذى عدوهم  اأن  فاأخرب 

)1(   جمموع الفتاوى )11/ ٦45 (، وانظر: )8/ 239( )14/ 424 (.
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زبی  ی  ی  جئ    تعاىل:  ظلمهم، وقال اهلل 
حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حبرب ]ال�شورى: 30[ ( )1(.

ا هو الأهل  وقال  : )وكذلك الن�رص والتاأييد الكامل، اإنَّ
زب ٿ  ٹ    ٹ  ٹ   االإميان الكامل، قال تعاىل: 
 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦرب ]غافر: 51[، وقال :
 زب  مخ  جس  حس   خس  مس     حص  مصرب ]ال�شف: 14[. 

فمن نق�س اإميانه نق�س ن�شيبه من الن�رص، والتاأييد، ولهذا اإذا 
ا  اأ�شيب العبد مِب�شيبة يف نف�شه اأو ماله، اأو باإدالة عدوه عليه، فاإنَّ
هي بذنوبه، اإما برتك واجب، اأو فعل حمرم. وهو من نق�س اإميانه.

على  النا�س  من  كثري  يورده  الذي  االإ�شكال  يزول  وبهذا 
ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڦ     ڦ   زب  تعاىل:  قوله 
ڃرب]الن�شاء: 141[، ويجيب عنه كثري منهم باأنه لن يجعل لهم 
لهم  يجعل  لن  باأنه  اآخرون  ويجيب  االآخرة،  يف  �شبيًل  عليهم 

عليهم �شبيًل يف احلجة.
)1(   مدارج ال�شالكني )240/2(.
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عن  ال�شبيل  انتفاء  واأن  االآيات،  هذه  مثل  اأنَّها   : والتحقيق 
عليهم  لعدوهم  �شار  ان  االإميمْ فاإذا �شعف  الكامل،  االإميان  اأهل 
من ال�شبيل بح�شب ما نق�س من اإميانهم، فهم جعلوا لهم عليهم 

ال�شبيل مِبَا تركوا من طاعة اهلل تعاىل. 

عنه  مدفوع  مكفي،  من�شور،  موؤيد  غالب  عزيز  فاملوؤمن 
قام  اإذا  باأقطارها،  من  عليه  اجتمع  ولو  كان،  اأين  بالذات 
تعاىل  اهلل  قال  وقد  وباطنًا،  ظاهًرا  وواجباته،  االإميان  بحقيقة 

ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    زب  للموؤمنني: 
ڱ   ڱ   زب  تعاىل:  وقال   ،]139 ]اآل عمران:  رب  ڭڭ  
ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں      ں       ڱ  

]حممد: 35[. ہرب  

الَّتي هي جند من  باإمياِنهم واأعمالهم،  ا هو  اإنَّ فهذا ال�شمان 
عنهم،  ويقتطعها  عنهم  يفردها  وال  ِبها،  يحفظهم  اهلل،  جنود 
كما يرَِتُ الكافرين واملنافقني اأعمالهم، اإذ كانت لغريه، ومَل تكن 

موافقة الأمره( )1(.
)1(  اإغاثة اللهفان )2/ 182(.
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على  القائم  احلق  دينهم  اإىل  رجعوا  اإذا  امل�شلمني  واإن 
الكتاب وال�شنة بفهم �شلف االأمة، فاإن اهلل ين�رصهم، ويجعل 

زب ڤ  ڤ  ڦ    ڦ   لهم العزة والتمكني كما قال تعاىل: 
ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  
ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     
ڈ      ڎ    ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ  

ڈ  ژ      ژڑ  رب    ]النور: 55[. 
من  )هذا   :   ال�شعدي  الرحمن  عبد  ال�شيخ  قال 
من  َوَعَد  فاإنه  وخمربها،  تاأويلها  �شوهد  الَّتي  ال�شادقة،  اأوعاده 
اأن ي�شتخلفهم يف  قام باالإميان والعمل ال�شالح من هذه االأمة، 
االأر�س، يكونون هم اخللفاء فيها، املت�رصفني يف تدبريها، واأنه 
ن لهم دينهم الذي ارت�شى لهم، وهو دين االإ�شلم، الذي  مُيكِّ
فاق االأديان كلها، ارت�شاه لهذه االأمة، لف�شلها و�رصفها ونعمته 
عليها، باأن يتمكنوا من اإقامته، واإقامة �رصائعه الظاهرة والباطنة، 
يف اأنف�شهم ويف غريهم؛ لكون غريهم من اأهل االأديان و�شائر 
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لهم من بعد خوفهم الذي كان  الكفار مغلوبني ذليلني، واأنه يبداّ
الواحد منهم ال يتمكن من اإظهار دينه، وما هو عليه اإال باأذى 
ا بالن�شبة اإىل  كثري من الكفار، وكون جماعة امل�شلمني قليلني جدًّ
غريهم، وقد رماهم اأهل االأر�س عن قو�س واحدة، وبغوا لهم 

الغوائل.

مَل ت�شاهد  فوعدهم اهلل هذه االأمور وقت نزول االآية، وهي 
اإقامة  من  والتمكني  فيها،  والتمكني  االأر�س  يف  اال�شتخلف 
الدين االإ�شلمي، واالأمن التام، بحيث يعبدون اهلل وال ي�رصكون 
اإال اهلل، فقام �شدر هذه االأمة، من  اأحًدا  به �شيئًا، وال يخافون 
من  فمكنهم  غريهم،  على  يفوقون  مِبَا  ال�شالح  والعمل  االإميان 
وح�شل  ومغاربَها،  االأر�س  م�شارق  وفتحت  والعباد،  البلد 

االأمن التام والتمكني التام.

فهذا من اآيات اهلل العجيبة الباهرة، وال يزال االأمر اإىل قيام 
اأن يوجد  ال�شاعة، مهما قاموا باالإميان والعمل ال�شالح، فلبد 
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ا ي�شلِّط عليهم الكفار واملنافقني، ويديلهم  ما وعدهم اهلل، واإنَّ
والعمل  باالإميان  امل�شلمني  اإخلل  ب�شبب  االأحيان،  بع�س  يف 

ال�شالح( )1(.

واجب،  )فالقتال   :    عثيمني  ابن  العلمة  وقال 
ولكنه كغريه من الواجبات البد من القدرة، واالأمة االإ�شلمية 
اليوم عاجزة. ال �شك عاجزة ، لي�س عندها قوة معنوية وال قوة 

القدرة عليه:زب ہ  ہ  ہ   ي�شقط الوجوب عدم  اإذاً  مادية؛ 
ھرب، قال تعاىل : زب ٻ   ٻ      پپ  رب )2(.

وقال   : )اإنه يف ع�رصنا احلا�رص يتعذر القيام باجلهاد 
يف �شبيل اهلل بال�شيف ونحوه؛ ل�شعف امل�شلمني مادياً ومعنوياً ، 

وعدم اإتيانهم باأ�شباب الن�رص احلقيقية، والأجل دخولهم

يف املواثيق والعهود الدولية ، فلم يبق اإال اجلهاد بالدعوة اإىل 
اهلل على ب�شرية( )3(.

)1(  التف�شري )�س ٦٦8(.
)2(  �رصح ريا�س ال�شاحلني- اأول كتاب اجلهاد:)375/3(. ط امل�رصية.

)3(  الفتاوى ) 388/18 (.
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اأيها امل�شلمون ال�شادقون واملوؤمنون املوقنون : 

االأر�س،  يف  ومَتكينه  وامل�شلمني،  االإ�شلم  عز  �شبيل  هذا 
يغرنكم  وال  �شالكيه،  تكثري  يف  واجتهدوا  فا�شلكوه 
تفنَى  منتهاه  بعيد  الطريق  هذا  باأن  ويخذلنكم  ال�شيطان، 
ربنا  من  نوؤمر  مل  الأننا  كثريين؛  على  لب�س  كما  دونه،  االأعمار 
الطريق  على  وال�شري   ☺ ور�شوله  اهلل  يحبه  ما  باإبلغ  اإال 

ں     تعاىل:زب   قال  الثمار  بالنتائج، وقطف  النبوي، ومل نطالب 
اأن اهلل لو  ]ال�شورى: 48[ ولنكن على علم  رب  ڻڻ    ڻ   ڻ  
اأراد هداية املدعوين، وعز االإ�شلم وامل�شلمني لفعل كما قال 

اهلل تعاىل:زب ىئ  ی         ی             ی  ی  جئ  حئ  
جت   يب   ىب   مب   خب     حب   جب   يئ   ىئ        مئ  
جح   مج   حج   ىثيث   مث   جث   يت   ىت     مت   حتخت  

محرب ]االأنعام: 35[.
وتذكر من اأن من تعجل �شيئًا قبل اأوانه عوقب بحرمانه.
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تنبيه : اإن من لديه معرفة ولو قليلة بحال االأمة االإ�شلمية 
اليوم، وكان نا�شًحا لهم؛ لريى اأن ما يقوم به بع�شهم من دعوة 
االأمة جلهاد الكفار جهاد الطلب هو من اإهلكها والرتدي ِبها 
يف الهاوية؛ الأن اأمتنا -واإىل اهلل امل�شتكى- تفقد يف هذه االأزمان 

قوتَها الدينية :
فرايات ال�رصك من دعاء االأولياء والتقرب اإليهم مرفوعة.

االإحلاد  عن  ناهيك  م�رصوبة،  والبدع  الت�شوف  واأطناب 
واملعتزلة  االأ�شاعرة  جهة  من  و�شفاته  اهلل  الأ�شماء  والتحريف 
ومعاهدها  جامعاتها  اأكرث  يف  املقرر  ال�شيء  فهو  واجلهمية، 

امل�شماة اإ�شلمية. 
توايل  جاهلية  وجماعات  فتحزاّب  اهلل  اإىل  الدعوة  يف  اأما 

وتعادي على احلزب، مييلون مع االأهواء حيث مالت: 
النا�س  لتكثري  ف�شعت  فح�شب،  احلكم  هدفها  جماعة   -
الهدف  لنيل  معها  ليقفوا  امل�شلحة؛  با�شم  الدين  ولو على غري 

املن�شود كجماعة االإخوان امل�شلمني. 
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ال�شبيل  غري  على  ولو  املدعوين  هداية  هدفها  وجماعة   -
يف  الوقوع  عن  يتورعون  ال  تراهم  لذا  امل�شتقيم؛  والطريق 
احلرام لهداية غريهم فرتى كثرًيا من اأتباعها جهااًل ال علم لهم 

كجماعة التبليغ. 

اإىل  يدعوان  ال  اأنَّهما  اجلماعتني  هاتني  اأمر  عجيب  ومن 
التوحيد ونبذ ال�رصك كي ال يفرقوا النا�س عنهم.

اأما الف�شاد االأخلقي والتتبع ل�شنن الغرب الكافر فهو هدي 
الكثري ال�شيما ال�شباب وال�شابات.

ال  ظامِلة  اأمة  فهي  -اليوم-  اأمتنا  اأكرث  حال  هذه  كانت  فاإذا 
ے   تعاىل:زب  قال  كما  الظلمة  من  اأمثالها  اإال  عليها  يوىل 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇرب ]االأنعام: 129[.

فكما تكونوا يُوىلَّ عليكم، بل وهم عن ن�رص اهلل بعيدون؛ 
ۆ   ۆ   ۇ   زب   تعاىل:  قال  كما  اهلل  ين�رصوا  مل  الأنَّهم 

ۈرب ]حممد: 7[.
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�شعفاء  يخفى-  ال  -كما  فنحن  والعتاد  العدة  جهة  من  ثُمَّ 
بالن�شبة لعدونا الكافر فهو امل�شنع للأ�شلحة واملحتكر، ونحن 
امل�شتهلكون لرديء ما �شنع؛ لذا الو�شيلة الناجعة الناجحة لعز 
االأمة ومَتكينها الرجوع اإىل اهلل والدعوة بالكلمة رويًدا رويًدا، 

فاإن اأغلق باب ولج الداعية من باب اآخر وهكذا: زب  ڱ  ڱ    
ڱ  ڱ  ں    ںرب ]الطلق: 2[.

يف  هم  الكافر  العدو  جلهاد  -االآن-  االأمة  يدعون  والذين 
احلقيقة ي�شعون لهلكها من حيث ال يدرون. 

 : العثيمني  �شالح  بن  حممد  العلمة  ال�شيخ  قال 
اأمريكا  نحارب  ال  ملاذا  االآن   : قائل  لنا  قال  لو  )ولهذا 

ملاذا ؟!  ورو�شيا وفرن�شا واجنلرتا ؟؟!! 

هي  عندهم  ع�رصها  ذهب  قد  الَِّتي  االأ�شلحة  القدرة؛  لعدم 
املوقد عند  مبنمْزلة �شكاكني  اأ�شلحتهم  اأيدينا وهي عند  الَّتي يف 

ال�شواريخ، ما تفيد �شيئًا فكيف مُيكن اأن نقاتل هوؤالء ؟!
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ولهذا اأقول: اإنه من احلمق اأن يقول قائل: اأنه يجب علينا اأن 
نقاتل اأمريكا وفرن�شا واجنلرتا ورو�شيا، كيف نقاتل؟!!

هذا تاأباه حكمة اهلل تعاىل، وياأباه �رصعه، لكن الواجب علينا 
اأن نفعل ما اأمر اهلل به تعاىل: زب ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ٴۇ رب      ]االأنفال: ٦0[. 
هذا الواجب علينا اأن نعدَّ لهم ما ا�شتطعنا من قوة، واأهم قوة 

ان والتقوى( )1(. نعدها هو االإميمْ

بل حتَّى اإحياء روح اجلهاد يف اأر�س اأهلها م�شلمون واملكنة، 
اإذا كان يرتتب عليه مفا�شد اأعظم من  والقوة للكفار ال ي�شح 

اإهلك امل�شلمني وزيادة ت�شليط للكافرين كما نراه من حولنا.

م�رصوعية  بعدم  القول  على  بع�شهم  اعرت�س   : فائدة 
ال�شيخان  روى  مبا  حالة �شعف  نعي�س  الأننا  االآن-   - اجلهاد 
 عن معاوية بن اأبي �شفيان  اأن ر�شول اهلل ☺ قال :

)1(  �رصح بلوغ املرام من كتاب اجلهاد، ال�رصيط االأول، الوجه )اأ(.
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ظاهرين  احلق  على  يقاتلون  امل�شلمني  من  ع�شابة  تزال  )وال 
القيامة( )1(.  اإىل يوم  على من ناواأهم 

العا�س  بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  قال  م�شلم  �شحيح  ويف 
 : ) ال تقوم ال�شاعة اإال على �رصار اخللق، هم �رص من 
اإال رده عليهم. فبينما هم  اأهل اجلاهلية، ال يدعون اهلل ب�شيء 
على ذلك اأقبل عقبة ابن عامر فقال له م�شلمة: يا عقبة! ا�شمع 
ما يقول عبد اهلل، فقال عقبة: هو اأعلم واأما اأنا ف�شمعت ر�شول 
اهلل ☺ يقول: ال تزال ع�شابة من اأمتي يقاتلون على اأمر اهلل، 
قاهرين لعدوهم، ال ي�رصهم من خالفهم، حتَّى تاأتيهم ال�شاعة، 

وهم على ذلك. 

ريحا كريح  اهلل  يبعث  ثُمَّ  اأجل،   :   اهلل  عبد  فقال 
ها م�س احلرير، فل ترتك نف�ًشا يف قلبه مثقال حبة من  امل�شك م�شاّ
االإميان اإال قب�شته، ثُمَّ يبقى �رصار النا�س عليهم تقوم ال�شاعة()2(. 

)1(  �شحيح البخاري )7311(، �شحيح م�شلم )412(.
)2(  �شحيح م�شلم )50٦٦(.
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تاأكيد  معناهما  يف  وما  احلديثني  هذين  يف   : املعرت�س  فقال 
عنه  ينقطعون  ال  امل�شلمني  واأن  زمان،  اجلهاد يف كل  ا�شتمرار 

اإىل اأن تَهب هذه الريح الطيبة. 

من  مردود  اجلهاد  ا�شتمرار  من  املعار�س  هذا  فهمه  وما 
ثلثة اأوجه:

اأكرب  العملية   ☺ اهلل  ر�شول  �شنة  اأن   : االأول  الوجه 
م�شتمًرا،  دائًما  يكن  مل  قتاله  اأن  على  دليل  واأظهر  �شاهد، 
ينقطع ما بني غزوة واأخرى ، وهذا رد وا�شح على  بل كان 

الن�شو�س. امل�شتدلني بظاهر هذه 

الوجه الثاين : اأن عي�شى  اإذا نزل ف�شيقاتل اليهود 
اأالَّ  اإليه  اأوحى  وماأجوج  ياأجوج  اهلل  اأخرج  فاإذا  وغريهم، 
 تقاتلهم وخذ من معك اإىل جبل الطور؛ الأنه ال قوة لك عليهم.
فهاهو   - تقدم  -وقد  �شمعان  ابن  النوا�س  عن  م�شلم  اأخرجه 
عي�شى  ال ي�شتمر مقاتًل اإىل اأن يهب اهلل الريح الطيبة.
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ا فل ي�شح الأحد  الوجه الثالث: اأن ال�شنة يف�رص بع�شها بع�شً
ا من كلم ر�شول اهلل ☺ ويبني عليه دون النظر  اأن ياأخذ بع�شً
يف كلمه االآخر الذي يف�رصه، فقد تقدمت االأدلة على اأن جهاد 
بعد  ي�شقط  الدفع  وجهاد  ال�شعف،  حالة  يف  ي�شح  ال  الطلب 

مَتكن العدو.

فاإن قيل: فما معنى هذين احلديثني؟

فيقال: معناهما اأنه ال تزال ع�شابة قائمة باأمر اهلل ومنه اجلهاد 
والع�شكرية، وكانت  االإميانية  القوة  وقته وهو وجود  اإذا جاء 

م�شلحة االإ�شلم وامل�شلمني يف اإقامته. 

واعرت�س بع�شهم بجهاد امل�شلمني للتتار على �رصط القدرة 
و�رصط االإميان وانت�شار امل�شلمني عليهم. 

وهذا االإعرتا�س مت�شمن االإعرتا�س على ال�رصطني ال�شابقني: 
)االإميان والقدرة( بهذا احلدث التاريخي.
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وجواب االعرتا�س على القدرة اأن يقال:

اأن  الظن  على  يغلب  قدرة  يومذاك  امل�شلمني  عند  كان  اإنه 
ي�شدوا ويردوا بها  العدو؛ لذا ردوهم وك�رصوهم – واحلمد 
هلل -  والبحث جار فيمن لي�شت عنده قدرة يغلب على الظن 
رد العدو بها ، ففي مثل هذا ي�شقط جهاد الدفع - ف�شًل عن 
عدم  عند  الدفع  جهاد  �شقوط  على  ويدل   ، الطلب-  جهاد 

القدرة ما يلي:

  الدليل االأول :   فعل ر�شول اهلل ☺ و�شحابته
يف مكة فاإنهم مل يقاتلوا الأن القتال ي�رصهم اأكرث مما ينفعهم ؛ لعدم 
لعدوهم  بالن�شبة  اأن قوتهم  قدرتهم على مواجهة عدوهم على 
تواجه  اأن  تريد  التي  اليوم  االإ�شلمية  الدول  من  بكثري  اأقوى 
  الكافرين ، فاإذا مل يوؤذن لر�شول اهلل ☺و�شحابته
  لعدم قدرتهم - وهو يف االإميان قد بلغ اأعله و�شحابته

خري هذه االأمة يف االإميان- فغريهم من باب اأوىل .
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الدليل الثاين : اأن اهلل اأمر عي�شى  اأن يخرج بعباده 
اإىل الطور واأال يقاتل ياأجوج وماأجوج.

ق�شة  يف    �شمعان  بن  النوا�س  عن  م�شلم  اأخرج 
 :  ☺ اهلل  قال ر�شول  قال:  للدجال    قتل عي�شى 
) فبينما هو كذلك، اإذ اأوحى اهلل اإىل عي�شى: اإينِّ قد اأخرجت 
فحرز  بقتالهم،  الأحد  قدرة-  ال   : -اأي  يدان  ال  يل  عباًدا 
ويبعث  الطور-  جبل  اإىل  �شمهم   : -اأي  الطور  اإىل  عبادي 

اهلل ياأجوج وماأجوج …( )1(. 
وال  قدرة  ال  معناه  العلماء:  )قال   :   النووي  قال 
الطور(  اإىل  )حرزهم  ومعنى  دفعه،  عن  لعجزه  قال:  ثُمَّ  طاقة، 

هم واجَعلمْ لهم حرًزا(  )2(. مَّ اأي: �شُ
ومن    عي�شى  قوة  كانت  َّا  مَل اأنه  احلديث  هذا  ففي 
يقاتلهم  اأال  اهلل  اأمره  وماأجوج  لياأجوج  بالن�شبة  �شعيفة  معه 

ويجاهدهم، فدل هذا على اأن القدرة �رصط. 

)1(  �شحيح م�شلم )75٦0(.

)2(  �رصح م�شلم )18/ ٦8( .
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لقوله  عبادة  كل  يف  �رصط  القدرة  اأن   : الثالث  الدليل 
تعاىل:زب ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  رب]البقرة: 28٦[، 
اأبو  وقال   ،]1٦ رب]التغابن:  ھ   ہ   ہ   ہ   زب  وقوله: 
ما  منه  فاأتوا  باأمر  اأمرتكم  )اإذا   :☺ قال   :هريرة

عليه  متفق   .)1(  ) ا�شتطعتم 

اأما   (  :   تيمية  ابن  فاإن قيل: قد قال �شيخ االإ�شلم 
والدين.  احلرمة  عن  ال�شائل  دفع  اأنواع  اأ�شد  فهو  الدفع  قتال 
والدنيا  الدين  يف�شد  الذي  ال�شائل  فالعدو  اإجماًعا،  فواجب 
ان من دفعه، فل ي�شرتط له �رصط، بل  ال �شيء اأوجب بعد االإميمْ
اأ�شحابنا  يدفع بح�شب االإمكان، وقد ن�س على ذلك العلماء 
الظامِل الكافر، وبني  ال�شائل  التفريق بني دفع  وغريهم، فيجب 

طلبه يف بلده( )2(. 

زائد  له �رصط  لي�س  اأنه  يريد    تيمية  ابن  اإن  فيقال: 
)1(   �شحيح البخاري )7288(، �شحيح م�شلم )3321(.

)2(    االختيارات الفقهية )�س532(.
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لي�شت �رصطاً؛ الأنه  القدرة  اأن  يريد  العبادات، وال  على عموم 
معلوم اأنها �رصط يف كل عبادة.

  تيمية  ابن  يحكيه  الذي  االإجماع  فاإن  وللفائدة: 
هو يف وجوب جهاد الدفع ال اأنه ال �رصط جلهاد الدفع.

اأما جواب االعرتا�س على االإميان ، فاإن هذا لي�س �رصطاً يف 
اأو مبتدعاً  فا�شقاً  الدفع، بل يدفعه كل م�شلم، ولو كان  جهاد 

لكن ن�رص اهلل مع اأهل االإميان اأكرب.

جهاد  امل�شلمني  جهاد  يف    تيمية  ابن  هذا  بنياّ  فقد 
�رصيعة  عن  اخلارج  العدو  اإن  )حتى   : فقال  التتار  �شد  الدفع 
القبور  عند  باملوتى  ي�شتغيثون  خرجوا  دم�شق  قدم  ملا  االإ�شلم 

التي يرجون عندها ك�شف �رصهم وقال بع�س ال�شعراء:

يا خـائفـني مــن الـترت      لوذوا بقرب اأبي عمر

 اأو قال:

عوذوا بقرب اأبي عمر     ينجيكم من ال�رصر
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فقلت لهم: هوؤالء الذين ت�شتغيثون بهم لو كانوا معكم يف 
اأحد؛  يوم  امل�شلمني  من  انهزم  من  انهزم  كما  النهزموا  القتال 
فاإنه كان قد ق�شى اأن الع�شكر ينك�رص الأ�شباب اقت�شت ذلك، 

وحلكمة اهلل عز و جل يف ذلك.

ولهذا كان اأهل املعرفة بالدين واملكا�شفة مل يقاتلوا يف تلك 
املرة لعدم القتال ال�رصعي الذي اأمر اهلل به ور�شوله، وملا يح�شل 
يف ذلك من ال�رص والف�شاد وانتفاء الن�رصة املطلوبة من القتال، 

فل يكون فيه ثواب الدنيا وال ثواب االآخرة( )1(.

البو�شنة  يف  اجلهاد  عن    عثيمني  ابن  العلمة  قال 
والهر�شك: )ولكن اأنا ال اأدري : هل احلكومات االإ�شلمية 

عاجزة ؟ اأم ماذا؟

اإن كانت عاجزة فـاهلل يعـذرهـا. واهلل يقــول :  زب ک  ک  
گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ     ڳ    ڱ  

)1(   الرد على البكري )2/ 732(.



62

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ     رب ]التوبة: 91[.

االإ�شلمية قد ن�شحوا هلل  الدول  االأمور يف  فـاإذا كـان والة 
ور�شوله لكنهم عاجزون فاهلل قد عذرهم...( )1(.

وقال  عن اجلهاد : )اإذا كان فر�س كفاية اأو فر�س 
عني ؛ فل بد له من �رصوط، من اأهمها: القدرة؛ فاإن مل يكن لدى 

االإن�شان قدرة فاإنه ال يلقي بنف�شه اإىل التهلكة.

وقد قال اهلل تعاىل : زب ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ے   رب]البقرة: 195[()2(.

وقال  جواباً على ال�شوؤال التايل : )ما راأيكم فيمن 
اأراد اأن يذهب اإىل البو�شنة والهر�شك؟ مع التو�شيح( :

ذلك  اإىل  يذهب  ال  احلا�رص  الوقت  يف  اأنه  اأرى   : اجلواب 
القدرة، وفيما  اإنا �رصع اجلهاد مع  ؛ الأن اهلل عز وجل  املكان 

)1(   الباب املفتوح 284/2 لقاء 34 �شوؤال 990 .
)2(   الباب املفتوح 420/2 لقاء 42 �شوؤال 1095 .
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ا�شتباه  فيها  االآن  امل�شاألة  – اأن  اأعلم  – واهلل  االأخبار  نعلم من 
اأنهم �شمدوا ولكن ال ندري  من حيث القدرة( )1(.  �شحيح 
حتى االآن كيف يكون احلال ! فاإذا تبنَياّ اجلهاد وات�شح ؛ حينئذ 

نقول: اذهبوا( )2(.

علماً اأن اجلهاد يف البو�شنة كان جهاد دفع،  مثل اجلهاد يف 
العراق و�شوريا.

ما  امل�شلمني  باأيدي  لي�س  االآن  )لكن   :   وقال 
ي�شتطيعون به جهاد الكفار، حتى وال جهاد مدافعة( )3(.

)1(   ي�شتفاد من كلمه  : ا�شرتاطه القدرة يف جهاد الدفع .
)2(   ال�رصيط رقم : 19 من اأ�رصطة الباب املفتوح من املوقع االنرتنت الر�شمي لل�شيخ ، 

الدقيقة : 2٦ ، الثانية : 3 .
)3(   الباب املفتوح 2٦1/2 ، لقاء 33 ، �شوؤال 977  .
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 �صاد�صًا : اأن اأمر اجلهاد مناط بوالة االأمر ال بغريهم ، فل 
يجوز جهاد جماهد اإال باإذِنهم، ويدل لذلك ما يلي:

اأواًل : اأخرج البخاري وم�شلم عن اأبي هريرة  اأن 
ا االإمام ُجنَّة يقاتل من ورائه ويتقى  ر�شول اهلل ☺ قال: )اإنَّ
واإن  اأجر،  بذلك  له  كان  تعاىلوعدل  اهلل  بتقوى  اأمر  فاإن  به، 

ياأمر بغريه كان عليه منه( )1(. 

امل�شاألة،  يف  ن�س  وهو  االأمر  اأي  الطلب؛  مبعنى  خرب  فهذا 
من  العدو  مينع  الأنه  كال�شرت؛  اأي  ُجنَّة(؛  )االإمام   : النووي  قال 
النا�س بع�شهم من بع�س، ويحمي بي�شة  اأذى امل�شلمني، ومينع 

االإ�شلم، ويتقيه النا�س، ويخافون �شطوته.

والبغاة  الكفار  معه  يقاتل  اأي  ورائه(؛  من  )يُقاتَل  ومعنى 
واخلوارج و�شائر اأهل الف�شاد والظلم( )2(. 

)1(   �شحيح البخاري )2957(، �شحيح م�شلم )4878( .
)2(   �رصح م�شلم )12/ 230( .
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اأذى  من  العدو  مينع  )الأنه   :   حجر  ابن  وقال 
باالإمام:  واملراد  بع�س،  عن  بع�شهم  اأذى  ويكف  امل�شلمني، 

كل قائم باأمور النا�س()1(.

ثانياً : اأخرج ال�شيخان عن حذيفة بن اليمان  قال: 
) قلت: يا ر�شول اهلل، فما ترى اإن اأدركِني ذلك؟ قال: تلزم 
جماعة  لهم  تكن  مل  فاإن  فقلت:  واإمامهم.  امل�شلمني  جماعة 
اإمام ، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو اأن تع�س على  وال 

اأ�شل �شجرة حتَّى ياأتيك املوت واأنت على ذلك( )2(.

واإمامهم  امل�شلمني  جماعة  بالتزام  ماأمور  اأنه  الداللة:  وجه 
واأالَّ يفارقهم. 

من  ينتقل  هو  اجلهاد  اإىل  -االآن-  يذهب  الذي  قيل:  فاإن 
جماعة م�شلمني واإمامهم اإىل جماعة م�شلمني اآخرين واإمامهم، 

فهو اإذن ملزم جلماعة امل�شلمني واإمامهم. 
)1(   فتح الباري )٦/ 13٦( .

)2(   �شحيح البخاري )3٦0٦(، �شحيح م�شلم )4890(.
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عنه نهى  الذي  الغدر  عني  وهو  يجوز  ال  هذا   :  قيل 
عمر  بن  اهلل  عبد  عن  ال�شيخان  رواه  فيما   ☺ اهلل  ر�شول 
، اأن ر�شول اهلل ☺ قال: )اإن الغادر ين�شب له لواء 

يوم القيامة، يقال: هذا غدرة فلن( )1(. 

وقد ا�شتدل به ابن عمر  على حرمة خلع البيعة من 
يزيد اإىل ابن مطيع، وابن حنظلة. 

ا على حرمة مثل هذا ما خرجه م�شلم عن ابن  ومن االأدلة اأي�شً
عمر اأن ر�شول اهلل ☺ قال: )من خلع يًدا من طاعة لقي اهلل 

يوم القيامة ال حجة له( )2(. 

ثالثاً : قاعدة : )ما ال يتم الواجب اإال به فهو واجب(. 

اأمر اجلهاد بويل االأمر، واإال  فهذه القاعدة دليل على تعليق 
ل�شار االأمر فو�شى، ولتنازع النا�س فيما بينهم، بل لعل بع�شهم 

)1(   �شحيح البخاري )٦178(، �شحيح م�شلم )4٦29(.
)2(   �شحيح م�شلم )4899(.
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ا، فهذا ال يرى اجلهاد منا�شبًا، واالآخر يقاتله لت�شوره  يقتل بع�شً
اأنه ينكر �رصعيته، واآخرون يقاتلون طائفة م�شلمة ابتداء لظنهم 

كفرهم، وهكذا.

واإليك طرًفا من كلم اأهل العلم يف تعليق اجلهاد بويل االأمر:

باإذن  اإال  ال�رصايا  تخرج  )وال   :   القرطبي  قال 
ا  ورمبَّ ورائهم،  من  ع�شًدا  لهم  متج�ش�ًشا  ليكون  االإمام 

احتاجوا اإىل درئه( )1(.

عن  ال�شيخ  عرفة  ابن  قال  )م�شاألة:   : احلطاب  قال 
املوازية: اأيغزى بغري اإذن االإمام؟ 

االإمام  باإذن  اإال  فل  واجلمع  اجلي�س  اأما   :   قال 
وتولية واٍل عليهم. ثُمَّ قال: قال ابن حبيب: �شمعت اأهل العلم 
يقولون: اإن نهى االإمام عن القتال مل�شلحة حرمت خمالفته اإال اأن 

يدهمهم العدو( )2(.
)1(   اجلامع الأحكام القراآن )275/5(. 

)2(   مواهب اجلليل )3/ 349(.
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االإمام  اإىل  : )واأمر اجلهاد موكول    ابن قدامة  قال 
واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك( )1(.

وقال �شاحب املحرر  : )وال يجوز الغزو اإال باإذن 
االإمام، اإال اأن يفاجئهم عدو يخ�شى كلبه باالإذن في�شقط( )2(.

وقال البهوتي  : )اأما اإذا كان الكفار قا�شدين امل�شلمني 
بالقتال فللم�شلمني قتالهم دعوة دفًعا عن نفو�شهم وحرميهم.

واأمر اجلهاد موكول اإىل االإمام واجتهاده؛ الأنه اأعرف بحال 
النا�س وبحال العدو ونكايتهم وقرِبهم وبعدهم، ويلزم الرعية 

طاعته فيما يراه من ذلك( )3(.

الأنه  االأمري  باإذن  اإال  الغزو  يجوز  )وال   :   وقال 
اأعرف باحلرب واأمره موكول اإليه، والأنه اإن مَل جتز املبارزة اإال 

باإذنه فالغزو اأوىل( )4(.
)1(   املغني )13/1٦(.

ُحرر يف الفقه )170/2(. )2(   املمْ
)3(   ك�شاف القناع ) 41/3(.
)4(   ك�شاف القناع )72/3(.
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وكتب ال�شيخ �شعد بن حمد بن عتيق  اإىل االإخوان 
ومطري  عتيبة  من  وغريهم  والغطغط  االأرطاوية  اأهل  من 
املغرورين  اجلهلة  بع�س هوؤالء  انتحله  وقحطان وغريهم:)وممَّا 
اال�شتخفاف بوالية امل�شلمني، والت�شاهل مبخالفة اإمام امل�شلمني، 
واخلروج عن طاعته، واالفتيات عليه بالغزو وغريه، وهذا من 
اجلهل وال�شعي يف االأر�س بالف�شاد مبكان، يعرف ذلك كل ذي 

عقل واإميان.

وقد علم بال�رصورة من دين االإ�شلم اأنه ال دين اإال بجماعة، 
وال جماعة اإال باإمامة، وال اإمامة اإال ب�شمع وطاعة، واإن اخلروج 
عن طاعة ويل اأمر امل�شلمني من اأعظم اأ�شباب الف�شاد يف البلد 

والعباد والعدول عن �شبيل الهدى والر�شاد( )1(.

ر�شالة    يف  �شليم  بن  حممد  بن  عمر  ال�شيخ  وقال 
االفتيات  يجوز  )وال  االأرطاوية:  اأهل  من  االإخوان  اإىل  كتبها 

)1(   الدرر ال�شنية، كتاب اجلهاد  ]ط2 )302/7(، ط5 )139/9([.
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عليه بالغزو وغريه، وعقد الذمة واملعاهدة اإال باإذنه، فاإنه ال دين 
اإال بجماعة،وال جماعة اإال باإمامة، وال اإمامة اإال ب�شمع وطاعة؛ 
فاإن اخلروج عن طاعة ويل االأمر من اأعظم اأ�شباب الف�شاد يف 

البلد والعباد( )1(.

اجلهاد  يف  )اخلطاب   :   العثيمني  حممد  ال�شيخ  قال 
الإمام االأمة، ولهذا قال تعاىل: زب  ڭ  ڭۇ   رب ]الن�شاء: 84[.
والرجل اذا خرج بدون اإذن االإمام خارج عن اجلماعة، وخمطئ 
على نف�شه، خ�شو�شا يف ع�رصنا هذا. واإذا خرج وجاهد، ثم 

عرث عليه على اأنه من هذه الدولة �شار هناك م�شاكل (.

. وال�شواهد كثرية من كلم اأئمة الدعوة

)1(   املرجع ال�شابق ]ط2 )7/ 313(، ط5 )9/1٦٦([.
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تنبيهات
اأنه  كما  الدفع  جلهاد  عام  االأمر  ويل  اإذن   : االأول  التنبيه 
الدفع  جهاد  بني  تفرق  مل  فاإنها  االأدلة  لعموم  الطلب  جلهاد 
اإذن ويل االأمر الأي �شبب  اأخذ  اإذا مل يتمكن من  اإال  والطلب 

مثل اأن يفجاأهم العدو. 

قال ابن ر�شد  : )و�شئل مالك عن العدو ينزل ب�شاحل 
من �شواحل امل�شلمني، اأيقاتلهم امل�شلمون بغري ا�شتئمار الوايل؟ 

فقال : اأرى اإن كان الوايل قريبا منهم  اأن ي�شتاأذنوه يف قتالهم 
قبل اأن يقاتلوهم، واإن كان بعيدا مل يرتكوهم حتى يقعوا بهم.

فقيل له: بل الوايل بعيد منهم؟

اأن  اأرى  اأيدعونهم حتى يقعوا بهم،  فقال : كيف ي�شنعون 
يقاتلوهم ؛ ثم قال ابن ر�شد : واأن قتال العدو بغري اإذن االإمام 

ال يجوز، اإال اأن يدهمهم فل ميكنهم ا�شتئذانه( )1(.

)1(   البيان والتح�شيل )2/ 590(.



72

اإذن االإمام  اأنه يجب    هذا وا�شح من االإمام مالك 
حتى يف جهاد الدفع اإال اإذا مل يتي�رص ذلك ومثله كلم ابن ر�شد 
  من رواية ابنه  ، ويف م�شائل االإمام اأحمد   
القوم  اأِذَن االإمام  اإذا  اأبي يقول:   : ) �شمعت  عبد اهلل 

ياأتيهم النفري فل باأ�س اأن يخرجوا .

قلت الأبي: فاإن خرجوا بغري اإذن االإمام .

من  اأمر  يفاجئهم  يكون  اأن  اإال  االإمام  ياأذن  اأن  اإال  ال،  قال: 
اأن يكون ذلك  فاأرجو  االإمام،  ي�شتاأذنوا  اأن  العدو وال ميكنهم 

دفعاً من امل�شلمني( )1(.

هذا وا�شح من االإمام اأحمد  اأنه يوجب اإذن االإمام 
حتى يف جهاد الدفع، اإال اإذا مل يتي�رص ذلك .  ومثله ما �شياأتي من 

كلم بقية احلنابلة.

)1(   �س : 258.
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جاء  اإذا  النا�س  على  )وواجب   :   اخلرقي  قال 
العدو اأن ينفروا املقل منهم واملكرث، وال يخرجون اإىل العدو 
فل  كلبه  يخافون  غالب  يفجاأهم عدو  اأن  اإال  االأمري  باإذن  اإال 

ميكنهم اأن ي�شتاأذنوا( )1(.

�شار  العدو،  جاء  اإذا  )والأنهم   :   قدامة  ابن  قال 
اجلهاد عليهم فر�س عني فوجب على اجلميع، فلم يجز الأحد 
باإذن  اإال  يخرجون  ال  فاإنهم  هذا،  ثبت  فاإذا  عنه،  التخلف 
اأعلم بكرثة العدو  اإليه، وهو  اأمر احلرب موكول  االأمري؛ الأن 
اأن يرجع اإىل راأيه؛  وقلتهم، ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي 
الأنه اأحوط للم�شلمني، اإال اأن يتعذر ا�شتئذانه ملفاجاأة عدوهم 
قتالهم  يف  تتعني  امل�شلحة  الأن  ؛  ا�شتئذانه  يجب  فل  لهم، 

واخلروج اإليه،لتعني لف�شاد يف تركهم( )2(.

)1(   خمت�رص اخلرقي )�س: 138(.
)2(   املغني )9/ 213(.
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باإذن  اإال   : )قوله ]وال يجوز الغزو  قال املرداوي 
االأمري، اإال اأن يفجاأهم عدو يخافون كلبه[، هذا املذهب ن�س 
وغريه،  الوجيز  يف  به  وجزم  االأ�شحاب،  اأكرث  وعليه  عليه، 

وقدمه يف الفروع وغريه( )1(.

الدفع فهو  قتال  تيمية : )واأما  ابن  : ما معنى كلم  فاإن قيل 
اإجماعاً،  فواجب  والدين  احلرمة  عن  ال�شائل  دفع  اأنواع  اأ�شد 
فالعدو ال�شائل الذي يف�شد الدين والدنيا ال �شيء اأوجب بعد 
االإميان من دفعه فل ي�شرتط له �رصط بل يدفع بح�شب االإمكان.

وقد ن�س على ذلك العلماء اأ�شحابنا وغريهم فيجب التفريق 
بني دفع ال�شائل الظامل الكافر وبني طلبه يف بلده( )2(.

لي�س  للإجماع  واأن ذكره  تيمية،  ابن  معنى كلم  بيان  �شبق 
راجعاً اإىل اأنه ال �رصط، واإنا اإىل وجوب جهاد الدفع فح�شب.

)1(   االإن�شاف يف معرفة الراجح من اخللف للمرداوي )4/ 151(.
)2(   الفتاوى الكربى البن تيمية )5/ 538(.
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وقوله ) فل ي�شرتط له �رصط (؛ فهذا يراد به فيما يتعلق ب�رصط 
اإذن ويل االأمر اإذا مل يتمكن ا�شتئذانه، كاأن يفجاأهم ، وذلك اأن 

كلمه حمتمل الأحد اأمرين:

اإما اأنه يف اإ�شقاط اإذن ويل االأمر يف جهاد الدفع مطلقاً، اأو اأنه 
اإ�شقاط له عند عدم اإمكان ا�شتئذانه .

اأما االأول، فل ي�شح حمله عليه؛ الأنه ن�شب قوله للحنابلة ملا 
قال ) ن�س على ذلك العلماء اأ�شحابنا وغريهم ( وتقدم النقل 
 ، الدفع  اإذنه يف جهاد  يوجبون  واأنهم   ، واإمامهم  احلنابلة  عن 

فيتعني حمله على املعنى الثاين. 

التنبيه الثاين: املراد باإذن االإمام ت�رصيحه بال�شماح للجهاد ال 
�شكوته، ومثل هذا اإذن الوالدين، واإذن االآخرين يف اال�شتفادة 
من ملكهم ك�شيارتهم وغري ذلك، علماً اأن االإمام اإذا نهى عن 
االأمر  ويل  اإذن  م�شاألة  يف  للخلف  االلتفات  ي�شح  فل  القتال 
للجهاد؛ الأن هذا عند عدم وجود نهيه، فاإذا وجد نهيه مل جتز 
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الرعية  على  واجباً  اجلهاد  ولي�س   ، واجبة  طاعته  الأن  خمالفته؛ 
يف اال�شتن�شار ويف جهاد الدفع يف دولة اأخرى  بل املخاطب 

بالوجوب االإمام – كما �شياأتي- .

بكلمة  اجلهاد  باب  الغلة يف  الثالث: طار جمع من  التنبيه 
فرحوا ملا ظفروا بها وهي ظنهم اأن االإمام العلمة عبدالرحمن 
اجلهاد،  يف  االأمر  ويل  اإذن  اإيجاب  ينكر     ح�شن   بن 
ملا  نبهان،  ابن  اأن  )وبلغنا:   :   قوله  على  ذلك  وبنوا 
اأ�شواًل،  فيها  ل  واأ�شاّ اعرتا�شات  كتب  الن�شخة،  على  اأ�رصف 
هذا  من  لهم:  قيل  فلو  ال؟  اأم  مبتدع  اإليها  �شبقه  هل  يدري  ال 
مذهبه؟ ومن قال به؟ مل يجب عن ذلك مبا ي�شلح اأن يعد جواباً. 

مل  فاإذا  اإمام،  مع  اإال  اأنه ال جهاد  عنه:  بلغنا  فيما  ذلك  فمن 
يوجد اإمام فل جهاد( )1(.

  ح�شن  بن  عبدالرحمن  االإمام  ال�شيخ  مراد  ولي�س 

)1(   الدرر ال�شنية يف االأجوبة النجدية )8 / 1٦7(.
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اإذن ويل االأمر يف اجلهاد، بل مراده �شيء غري ما  اإنكار مطلق 
يذكره هوؤالء؛ وهو اإيجاب اإذن ويل االأمر يف جهاد الدفع مع 
عدم وجوده لذا ن�س على قوله : )فاإذا مل يوجد اإمام فل جهاد(.

ويوؤكد هذا اأمور ثلثة :

  ح�شن  بن  الرحمن  عبد  االإمام  اأن   : االأول  االأمر 
جعل القول الذي جاء به ابن نبهان قواًل حمدثاً مبتدعاً مل ي�شبقه 

اإليه اأحد .

يف  االإمام  اإذن  اإيجاب  مطلق  يف  هذا  يكون  اأن  ميكن  وال 
كتب  يف  م�شهور  اجلهاد  يف  االإمام  اإذن  اإيجاب  الأن  اجلهاد 
ف�شًل     عليه  يخفى  ميكن  وال  وغريه  كاملغني  احلنابلة 

عن اأقوال بقية اأهل العلم من املالكية وغريهم .

  ح�شن  بن  الرحمن  عبد  للإمام  اأن   : الثاين  االأمر 
للجهاد  اأنه  –  يبني  نف�شه  للجواب  تتمة  – وكاأنه  اآخر  كلماً 
ويل اأمر يرجع اإليه فقال: )معلوم: اأن الدين ال يقوم اإال باجلهاد، 
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ولهذا اأمر النبي ☺ باجلهاد مع كل بر وفاجر، تفويتاً الأدنى 
امل�شلحتني لتح�شيل اأعلهما، وارتكاباً الأخف ال�رصرين لدفع 
اأعلهما، فاإن ما يدفع باجلهاد من ف�شاد الدين، اأعظم من فجور 
الفاجر؛ الأن باجلهاد يظهر الدين ويقوى العمل به وباأحكامه، 
للم�شلمني، والظهور  الغلبة  ال�رصك واأهله حتى تكون  ويندفع 
لو  فاإنهم  الباطل،  اأهل  ل�شورة  وتندفع  الكافرين،  على  لهم 
ظهروا الأف�شدوا يف االأر�س بال�رصك والظلم والف�شاد، وتعطيل 

ال�رصائع والبغي يف االأر�س.

ويح�شل باجلهاد مع الفاجر، من م�شالح الدين ما ال يح�شى، 
الفاجر،  بالرجل  الدين  هذا  ليوؤيد  اهلل  )اإن   :☺ قال  كما 
وباأقوام ال خلق لهم(، ولو ترك اجلهاد معه لفجوره ل�شعف 
اجلهاد، وح�شلت الفرقة والتخاذل، فيقوى بذلك اأهل ال�رصك 

والباطل، الذين غر�شهم الف�شاد وذهاب الدين.
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فاإذا ابتلي النا�س مبن ال ب�شرية له وال علم وال حلم، ونزل 
لطمع  االإ�شلم،  اأهل  منزلة  قلبه  من  الف�شاد  واأهل  امل�رصكني 
يرجوه منهم اأو من اأعوانهم، واأعانهم على ظلمهم، و�شدقهم 

يف كذبهم، فاإنه ال ي�رص اإال نف�شه، وال ي�رص اهلل �شيئاً.

العدو وعاداه، واجتهد يف  باإزاء  اأقام  اأي�شا :كل من  ويقال 
دفعه، فقد جاهد وال بد، وكل طائفة ت�شادم عدو اهلل، فل بد 

اأن يكون لها اأئمة ترجع اإىل اأقوالهم وتدبريهم( )1(.

تاأمل قوله ال �شيما ملا قال : )فل بد اأن يكون لها اأئمة ترجع 
اإىل اأقوالهم وتدبريهم(.

  ح�شن  بن  الرحمن  عبد  العلمة  اأن  الثالث:  االأمر 
االأوىل  ال�شعودية  الدولة  بني  اإمام  بل  الزمن  من  برهة  عا�س 

والثانية ففي مثل هذا الزمن قال هذا الكلم.

النجدية  االأجوبة  ال�شنية يف  الدرر  النجدية )8/ 201(.  االأجوبة  ال�شنية يف  الدرر     )1(
.)201 /8(
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–  اأن كلم االإمام عبد الرحمن بن  ثم اأخرياً لنفر�س - جداًل 
ح�شن يدل على ما ذهبوا اإليه فقد تقدم ذكر االأدلة على خلفه 
اأهل  اأقوال بقية  اأن يتم�شكوا بقوله دون  اإىل  فما الذي دعاهم 

العلم كمالك واأحمد وغريهم بل واالأدلة ال�رصعية ؟؟
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امل�شلم  ن�رصة  وجوب  على  متكاثرة  االأدلة   : �صابعًا 
كافًرا،  اأو  م�شلًما  الظامِل  كان  �شواء  املظلوم،  امل�شلم  الأخيه 
اأفراًدا اأو جماعات اأو دواًل، اإال اأن هذا مقيد  و�شواء كانوا 
وميثاق،  عهد  والكفار  امل�شلمني  بني  يكون  باأال  ال�رصيعة  يف 

ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   زب  تعاىل:  قال 
ں  ں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ رب ]االأنفال: 72[.

ا�شتن�رصوكم  واإن  تعاىل:  )يقول   :   كثري  ابن  قال 
عدو  على  ديِني،  قتال  يف  يهاجروا  مَل  الذين  االأعراب  هوؤالء 
اإخوانكم  الأنَّهم  فاإنه واجب عليكم ن�رصهم؛  فان�رصوهم،  لهم 

يف الدين، اإال اأن ي�شتن�رصوكم على قوم من الكفار زب   ڻ  
وال  ذمتكم،  تخفروا  فل  مدة،  اإىل  مهادنة   : اأي  ڻرب؛ 
تنق�شوا اأميانكم مع الذين عاهدمت، وهذا مروي عن ابن عبا�س 

.)1( ) 

)1(  التف�شري )97/4(. 
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قال ابن العربي املالكي  :)يريد اإن دعوا من اأر�س 
فذلك  فاأعينوهم،  ال�شتنقاذهم،  مال  اأو  بنفري  عونكم  احلرب 
عليكم فر�س، اإال على قوم بينكم وبينهم عهد، فل تقاتلوهم 

عليهم، يريد حتَّى يتم العهد اأو ينبذ على �شواء( )1(.

قوم  على  ي�شتن�رصوكم  اأن  )اإال   :   القرطبي  قال 
تنق�شوا  عليهم، وال  تن�رصوهم  فل  ميثاق  وبينهم  بينكم  كفار 

العهد حتَّى تتم مدته( )2(.

)وقوله   :   ال�شعدي  الرحمن  عبد  ال�شيخ  قال 
عهد  اأي:  ؛  رب   ۀۀ  ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں    زب  تعاىل: 
مل  الذين  املتميزون  املوؤمنون  اأراد  اإذا  فاإنَّهم  القتال،  برتك 
يهاجروا قتالهم، فل تعينوهم عليهم؛ الأجل ما بينكم وبينهم 

من امليثاق( )3(.
)1(  اأحكام القراآن )887/2(.

)2(  اجلامع الأحكام القراآن )57/8(.
)3(  التف�شري )�س 3٦2(.
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فاإذا  اأن كل دولة م�شتقلة يف احلكم،  فمن هذا كله ي�شتفاد 
تََدت هذه الدولة  كان بينها وبني دولة كافرة عهد وميثاق، فاعمْ
الكافرة على دولة اأخرى م�شلمة، فل ي�شح للدولة امل�شلمة اأن 
تن�رص اأختها امل�شلمة على الكافرة ما دام بينها وبني الكافرة عهد 
فاإنه  ☺ يف �شلح احلديبية،  النبي  وميثاق، ويوؤكد هذا فعل 
بينه وبني  الأن  قري�س؛  واأبا جندل على كفار  ب�شري  اأبا  ين�رص  مل 
كفار قري�س عهًدا وميثاًقا، واأ�شحابه الكرام الذين حتت واليته 
اأبا ب�شري واأبا جندل، بل التزموا بالعهد الذي عاهد  مل ين�رصوا 

عليه اإمامهم وويل اأمرهم ر�شول اهلل ☺ كفار قري�س. 

ا: اأنه اإذا كان بني بع�س ملوك امل�شلمني وبع�س  ومن ذلك اأي�شً
ملوك الكفار عهد جاز مللك اآخر من ملوك امل�شلمني اأن يغزو 
الكفار، فلي�س عهد وال ميثاق ملك ملزًما للآخر من امللوك، بل 

كل دولة م�شتقلة وحدها.



84

ق�شة  يف  الفقهية  الفوائد  ذكر  يف    القيم  ابن  قال 
امل�رصكني،  ☺ وبني  النَِّبي  بني  الذي كان  )والعهد  احلديبية: 
اأبي ب�شري واأ�شحابه وبينهم، وعلى هذا فاإذا  مَل يكن عهًدا بني 
كان بني بع�س ملوك امل�شلمني وبع�س اأهل الذمة من الن�شارى 
وغريهم عهد، جاز مللك اآخر من ملوك امل�شلمني اأن يغزوهم، 
ويغنم اأموالهم اإذا مَل يكن بينه وبينهم عهد، كما اأفتى به �شيخ 
االإ�شلم يف ن�شارى ملطبة و�شبيهم م�شتدالًّ بق�شة اأبي ب�شري مع 

امل�رصكني( )1(.

فاإن قيل : هل ندع الكفار ي�شتحلون دماء واأعرا�س واأر�س 
اإخواننا امل�شلمني، ونحن واقفون مكتوفو االأيدي ننظر اإليهم؟ 

اأو ير�شى بهذا م�شلم؟

وميثاق  الكفار عهد  بينهم وبني  الذين  امل�شلمني  اإن  فيقال: 
لهم حالتان:

)1(  زاد املعاد )309/3(.
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امل�شلمون  اأقوياء، ففي هذه احلالة يعلم  اأن يكونوا   : االأوىل 
اإخواِنهم  ظلم  عن  ينتهوا  مَل  اإن  اأنَّهم  املعتدين  الكفار  االأقوياُء 

ف�شينق�شون العهد وامليثاق كما قال تعاىل: زبڱ  ں  
]االأنفال: 58[ ، فاإن  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀہ رب 

انتهى الكفار، واإال نبذوا عهدهم واأعانوا اإخوانهم امل�شلمني.

الثانية : اأن يكونوا �شعفاء، وبقاء العهد وامليثاق فيه م�شلحة 
للميثاق  ونق�شهم  ودنياهم،  واأعرا�شهم  دينهم  حفظ  يف  لهم 
مثل  ففي  نق�شه:  على  املرتتب  النفع  من  اأكرب  مف�شدة  ي�شبب 
وال  وميثاقهم  عهدهم  على  امل�شلمون  هوؤالء  يبقى  احلالة  هذه 
ين�رصون اإخوانَهم، كما هو حال ر�شول اهلل ☺ مع اأبي ب�شري 
العهد وامليثاق؛ الأجل ن�رصة  ينق�س  ☺ مل  فاإنه  واأبي جندل، 
امل�شلمني،  من  مكة  يف  وامل�شت�شعفني  جندل  واأبي  ب�شري  اأبي 

وتخلي�شهم من الكفار املعذبني لهم اأ�شد العذاب.
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ع�رصنا  يف  )اإنه   :   عثيمني  بن  حممد  العلمة  وقال 
ونحوه،  بال�شيف  اهلل  �شبيل  يف  باجلهاد  القيام  يتعذر  احلا�رص 
ل�شعف امل�شلمني مادياً ومعنوياً ، وعدم اإتيانهم باأ�شباب الن�رص 
احلقيقية ، والأجل دخولهم يف املواثيق والعهود الدولية ، فلم 

يبق اإال اجلهاد بالدعوة اإىل اهلل على ب�شرية( )1(.
تنبيهان 

الدولة  على  تعينت  الن�رصة  اأن  قدر  اإذا  اأنه  اأوؤكد   االأول: 
والة  على  الوجوب  فاإن   ، االأخرى  امل�شلمة  للدولة  امل�شلمة 
فاإن  والتهم،  تبع  النا�س  عموم  فاإن  النا�س،  عموم  ال  االأمور 
ق�رص والتهم فاالإثم عليهم والنا�س بريئون، واإن اجتهد والتهم 
وحكامهم فاأ�شابوا فلهم اأجران واإذا اأخطاأوا فلم اأجر واحد ، 
التزموا  ال�شحابة  اأن  لذلك  ويدل   ، ويحا�شبهم  اهلل  و�شيلقون 
لن�رصة  يت�شللوا  ومل  احلديبية  �شلح  يف  اأمرهم  ويل  التزمه  ما 

امل�شت�شعفني يف مكة اأو ن�رصة اأبي ب�شري واأبي جندل .
�شلح  يف  املربمة  العهود  يجعل  اأن  بع�شهم  حاول  الثاين: 

)1(  الفتاوى ) 388/18 (.
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احلديبية خا�شة بر�شول اهلل ☺ اأو من�شوخة.
القيم  ابن  بينه  كما  اإليهما  يلتفت  ال  االدعائني  هذين  وكل 
النبي  فعل  فلما   : فقال) 3/ 273(  املعاد  زاد  من  موا�شع  يف 
من�شوخ، وقد  م�شتقر غري  اأنه حكم  ☺ ذلك علموا حينئذ 

تقدم ف�شاد هذا الظن ا.هـ
ومما يدل على اأنه لي�س من�شوخاً اأمران:

االأمر االأول: اأن هذا خلف االأ�شل ، وذلك اأن االأ�شل يف 
االأحكام ال�رصعية عدم الن�شخ .

قال ابن القيم يف  زاد املعاد يف هدي خري العباد )2/ 178( 
يف م�شاألة اأخرى : فقول من ادعى ن�شخه اأو اخت�شا�شه خمالف 

للأ�شل، فل يقبل اإال بربهان ا.هـ
وال برهان يدل على اأنه من�شوخ .

قاعدة على  قائمة  احلديبية  �شلح  بنود  اأن  الثاين:   االأمر 
بني  كما   ) وتقليلها  املفا�شد  ودرء  وتكميلها  امل�شالح  جلب   (
ذلك ابن القيم بياناً �شافياً فل موجب لن�شخها الأن الدين كله 
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ودرء  وتكميلها  امل�شالح  جلب  وهو  االأ�شل  هذا  على  قائم 
املفا�شد وتقليلها .

قال �شيخنا العلمة حممد بن عثيمني  : )واإنا مل يجز 
وتعدٍّ  اإفتيات  اإذنه  بل  فالغزو  باالإمام،  منوط  االأمر  الأن  ذلك؛ 
على حدوده، والأنه لو جاز للنا�س اأن يغزوا بدون اإذن االإمام 
وغزا،  فر�شه  ركب  �شاء  من  كل  فو�شى،  امل�شاألة  الأ�شبحت 

والأنه لو مكن النا�س من ذلك حل�شلت مفا�شد عظيمة )1(.
وقال العلمة ابن عثيمني : )اخلطاب يف اجلهاد الإمام االأمة، 

ولهذا قال اهلل تعاىل:زب  ڭ  ڭۇ    رب ]الن�شاء: 84[.
 ، اجلماعة  عن  خارج  االمام  اذن  بدون  خرج  اذا  والرجل 
خرج  واذا  هذا.  ع�رصنا  يف  خ�شو�شا   ، نف�شه  على  وخمطئ 
وجاهد ثم عرث عليه على انه من هذه الدولة �شار هناك م�شاكل(
اإذن ويل  على  اجلهاد  علقوا  ملا  الفقهاء  مقت�شى كلم  وهذا 

االأمر، وقد تقدم نقل اأقوال بع�شهم .

)1(  ال�رصح املمتع على زاد امل�شتقنع )8/ 22(.
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وهذا  الوالدين،  باإذن  اإال  اجلهاد  يجوز  ال  ثامنًا:   
امل�شلمني، وقد ح�شل خلف  الوالدين  العلم يف  اأهل  باإجماع 
يف الوالدين الكافرين، قال ابن عبد الرب: )ال خلف علمته اأن 

الرجل ال يجوز له الغزو، ووالداه كارهان اأو اأحدهما( )1(.

الوالدين ملا عزا  اإذن   يف وجوب  ابن قدامة  وقال 
مالك،  قال  )وبه   :   وعثمان  عمر  اإىل  القول  هذا 
وقد  العلم.  اأهل  و�شائر  وال�شافعي،  والثوري،  واالأوزاعي، 
اإىل  رجل  )جاء  قال:  العا�س،  بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  روى 
األك  فقال:  اأجاهد؟  اهلل  ر�شول  يا  فقال:   ☺ اهلل  ر�شول 

اأبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد( )2(.

وعن ابن عبا�س  ، عن النبي ☺ مثله )3(، رواه 
الرتمذي، وقال: حديث ح�شن �شحيح.

)1(  اال�شتذكار )5/ 40(.
)2(  �شحيح البخاري )5972(، �شحيح م�شلم )٦٦٦8(.

)3(  �شنن الرتمذي )1٦71(.
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ويف رواية : )فقال: جئت اأبايعك على الهجرة، وتركت اأبوي 
يبكيان. قال: ارجع اإليهما، فاأ�شحكهما كما اأبكيتهما()1(.

وعن اأبي �شعيد  : )اأن رجل هاجر اإىل ر�شول اهلل 
قال:  اأحد؟  باليمن  لك  ☺: هل  اهلل  ر�شول  له  فقال    ☺
نعم، اأبواي. قال: اأذنا لك؟ قال: ال. قال: فارجع، فا�شتاأذنهما، 

فاإن اأذنا لك فجاهد، واإال فرباّهما( )2(. رواهن اأبو داود.

والأن بر الوالدين فر�س عني، واجلهاد فر�س كفاية، وفر�س 
العني يقدم( )3( ؛ وحديث: )ففيهما فجاهد( متفق عليه )4(.

ومن ت�شديد اأهل العلم يف هذا اأن من العلماء من ذهب اإىل 
وجوب ا�شتئذان الوالدين الكافرين، وهذا قول الثوري وقول 

احلنفية وقول عند املالكية( )5(.

)1(   �شنن اأبي داود )2530(.

)2(   �شنن اأبي داود )2532(.
)3(   املغني البن قدامة )9/ 208(.

)4(   �شحيح البخاري )4/ 59( و�شحيح م�شلم )4/ 1975(.
واالإكليل  والتاج   )220/3( عابدين  ابن  وحا�شية   )25/13( املغني  اإىل  ينظر    )5(

.)350/3(
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وال ي�شح لقائل اأن يقول: اإن جهاد الدفع يف الدول االأخرى 
فر�س عني علينا ، ملا تقدم بيان اأن الوجوب يف اأمثال هذا على 

والة االأمور ال عوام الرعية.

للجهاد  ذهب  من  اأن  وهي:  �شبهة  بع�شهم  يردد  تنبيه: 
وقع يف مع�شية والديه اأو ويل اأمره فاإن اأجر ال�شهادة يكفر هذه 
اأن  اأخرج م�شلم عن عبد اهلل بن عمرو ملا   املع�شية، 
 ر�شول اهلل ☺ قال: )يغفر لل�شهيد كل ذنب اإال الدين ( )1(.

وك�شف هذه ال�شبهة الهزيلة من اأوجه:

اأن يتقبل منه،  اأن من ذهب للجهاد ال يلزم  الوجه االأول : 
واأن ياأخذ اأجر ال�شهداء فاإن قبول االأعمال ال�شاحلة مبنية على 

�رصوط ، ولي�س كل من عمل هذا العمل ال�شالح اأخذه اأجره.

ويف ال�شحيحني عن اأبي هريرة  قال : قال ر�شول 
اهلل ☺ : )والذي نف�شي بيده ال يكلم اأحد يف �شبيل اهلل، واهلل 

)1(   �شحيح م�شلم )4991(.
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اأعلم مبن يكلم يف �شبيله اإال جاء يوم القيامة، واللون لون الدم، 
والريح ريح امل�شك(  )1(.

االأمر  ويل  ومع�شية  الوالدين  مع�شية  وهو  الذنب  اأما 
. متحقق  فاإنه 

ق�شده،  بنقي�س  االإن�شان  تعامل  ال�رصيعة  اأن   : الثاين   الوجه 
بريرة  ق�شة  يف    عائ�شة  عن  ال�شيخان  اأخرج  كما 
 ،)2( اأعتق(  ملن  الوالء  )اإنا   :  ☺ النبي  وقول   

تعمد  من  فلذا  ق�شده،  بنقي�س  االإن�شان  ال�رصيعة  عاملت  فقد 
املع�شية بحجة اأن ذنبه �شيغفر الأجل ال�شهادة فاإنه قد يحرم هذه 

ال�شهادة؛ الأن ال�رصيعة تعامل االإن�شان بنقي�س ق�شده.

عند  دين  �شعف  على  تدل  ال�شبهة  هذه  اأن  الثالث:  الوجه 
موردها فكيف يريد ر�شا اهلل مبع�شية اهلل .

)1(   �شحيح البخاري )2803(، �شحيح م�شلم )4970(.
)2(   �شحيح البخاري )45٦(، �شحيح م�شلم )3850(.
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�ُشِئَل العلمة �شالح الفوزان - حفظه اهلل - : ماحكم الذهاب 
اإىل اجلهاد دون اإذن ويل االأمر؟ مع اأنه يغفر للمجاهد من اأول 

قطرة من دمه وهل يكون �شهيداً؟

اجلواب : ال يكون جماهداً اإذا ع�شى ويل االأمر وع�شى والديه 
وذهب، ال يكون جماهداً ، بل يكون عا�شياً .

و�ُشِئَل - حفظه اهلل - : هل من جاهد بدون اإذن ويل االأمر ثم 
قتل فهل يكون �شهيداً اأم ال؟

اجلواب: يكون غري ماأذون له يف هذا القتال، فل يكون قتاله 
�رصعياً، وال يظهر يل اأن يكون �شهيداً( )1(.

)1(   االإجابات املهمة يف امل�شاكل امللمة )52/1، 5٦(.
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 تا�صعًا : اإن تعدد الرايات يف ال�شاحات اجلهادية خطري 
على  بع�شهم  املجاهدون  يرجع  اأن  يف  �رص  نذير  وهو  للغاية، 
كما  عدوهم  على  ق�شائهم  بعد  الدماء  و�شفك  بالقتل  بع�س 
قال   ، بع�س  بع�شهم على  القادة  ملا رجع  اأفغان�شتان  ح�شل يف 

تعاىل:زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پپرب ]االأنفال: 4٦[.

مواجهة  �شوريا يف  اأهل  على  وب�شدة  االآن  يخ�شى  ما  وهذا 
)حزب  والراف�شة  الن�شريي  وحزبه  ب�شار  الطاغية  عدوهم 
ال�شعودية  الدولة  ل�شعي  يتجاوبوا  اأال  اأخ�شى  فكم  اللت(، 
حماولة  بعد  قبُل  االأفغان  فعل  كما  واحدة  راية  حتت  جلمعهم 

الدولة ال�شعودية جمعهم حتت راية واحدة.  
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 عا�صرًا : ردد كثري من ذوي احلما�شة واملتعاطفني معهم 
رون القوة من عدمها هم املرابطون  �شبهة، وهي اأن الذين يقداّ
ال�شاحات  االأعداء يف  مقارعة  واملبا�رصون  املعركة،  اأر�س  يف 
امل�شماة جهادية الخ ...، وهذا الكلم يف واقعنا املعا�رص كلم 
املادية يف  القوة  معايري  اأن  اإليه؛ وذلك  يلتفت  باطل ال  عاطل 
اأيدي  يف  اأنها  عاقلن  يرتاب  وال  االأ�شلحة،  قوة  هي  زماننا 
الكفار اأقوى كثرياً مما يف اأيدينا، بل ال ن�شبة ملا يف اأيدي دولة 
راية  رفع  واأدعت  جتمعت  جماعات  عن  -ف�شًل  امل�شلمني 

اجلهاد- ملا يف اأيدي دول الكافرين كاأمريكا ورو�شيا. 

اأر�س  َمن يف  �شوؤال   ا�شتفتاء وال  اإىل  يحتاج  وهذا كله ال 
ادعوا  وظهوره،ولو  لو�شوحه  جهادية؛  امل�شماة  املعارك 
غلة  حتى  هذا  يف   ينازع  ال  لذا  منهم،  قبل  ملا  هذا  خلف 
عون اأنه ال قيمة وال عربة بالقوة املادية مع  املجاهدين، واإنا يداّ
االإقرار ب�شدة التفاوت بيننا وبينهم وقالوا –جهًل وحما�شة- 
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تكفي القوة االإميانية، وتقدم الرد على هذه احلما�شة اجلهادية 
مبا يكفي – اإن �شاء اهلل – .

هم  الذين  اإىل  القوة  تقدير  اإرجاع  يف  هوؤالء  بع�س  وحتجج 
يف اأر�س املعركة دون اأهل العلم واأهل احلل والعقد، مبا روي 
اختلفوافعليك  قد  النا�س  راأيت  اإذا   (  : عيينة  بن  �شفيان  عن 

باملجاهدين واأهل الثغور، فاإن اهلل يقول : زب ڻ   ڻ  
ڻ  ڻ  ۀۀ رب  ]العنكبوت: ٦9[ ( )1(.

قال �شيخ االإ�شلم ابن تيمية  : )ولهذا كان اجلهاد 
موجبا للهداية التي هي حميطة باأبواب العلم، كما دل عليه قوله 
تعاىل : زب ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ رب فجعل ملن 
عبد  االإمامان  قال  ؛ ولهذا  تعاىل  �شبله  فيه هداية جميع  جاهد 
النا�س  اإذا اختلف   : املبارك واأحمد بن حنبل وغريهما  بن  اهلل 
يف �شيء فانظروا ماذا عليه اأهل الثغر فاإن احلق معهم؛ الأن اهلل 

)1(   تف�شري ابن اأبي حامت )17452(: وتف�شري الثعلبي الك�شف والبيان )7/ 290(.
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يقول:زب ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ رب ( )1(.

واالإجابة على هذه االآثار من جهات :

التم�شك  االآثار  بهذه  املراد  باأن  �شلم  اإذا  اأنه   : االأوىل  اجلهة 
بقول الذين هم يف اأر�س املعركة ، ولو كانوا جهااًل دون اأهل 

زبژ   تعاىل:  قال  كما  اإليهم  بالرجوع  اأمرنا  الذين  العلم 
ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     
ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
معنى هذه  باأن هذا هو  افرتا�س  اإنه على  ]الن�شاء: 83[ ،  ںڻرب 
االآثار؛ فهي اإذاً تخالف هذه االآية واأمثالها من االأحاديث، وما 
 :   ال�شافعي  االإمام  قال  كما  مردود  فهو  كان كذلك 
اأجمع العلماء على اأن من ا�شتبانت له �شنة النبي ☺ مل يكن له 

اأن يدعها لقول اأحد كائناً من كان ( )2(.

)1(   جمموع الفتاوى )28 / 442(.
)2(   اإعلم املوقعني )282/2(.
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اخللف  يف  نها  اأ ما  اإ ثار  االآ هذه  اإن   : الثانية  اجلهة 
ال�رصيعة،  يف  خلف  كل  يف  اأم  باجلهاد  املخ�شو�س 
اجلهاد  يف  احلما�شيون  هوؤالء  يتم�شك  االأول  وباالحتمال 

الأمرين: �شعيف  احتمال  وهو 

يف  عامة  فهي  ثار  االآ لفاظ  الأ خمالف  نه  اأ  : االأول  االأمر 
خلف. كل 

وهو  �شوؤالهم،  �شبب  بيان  االآثار  يف  اأن   : الثاين  االأمر 
تعاىل:  لقوله  والتوفيق  الهداية  اإىل  اأقرب  املجاهدين  اأن 

ہ   ہ   ہ   ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    زب
]العنكبوت: ٦9[ . ہرب 

فاإذا كان كذلك فلي�س االأمر لكونهم اأعرف باجلهاد واقعياً 
هداية  فيه  املجاهدين  وعد  اهلل  الأن  واإنا   ، امليدان  يف  الأنهم 
�شبيله، ومنه القول ال�شواب عند اخللف ،وهذا �شامل مل�شائل 

ال�رصيعة كلها  ويتفرع عن هذا الوجه الذي يليه.
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للعلم من  اأهًل  املراد بهذه االآثار ملن كان  اإن   : الثالثة  اجلهة 
املجاهدين وعنده اآلة اجتهاد، وال يدخل يف ذلك اجلهال قطعاً 
اأن  يجوز  ال  هوؤالء  مثل  فاإن  اجتهاد؛  اآلة  عنده  لي�س  من  وال 
يجتهدوا ويفتوا ويتكلموا يف ال�رصع بجهل باالإجماع. قال ابن 
عبد الرب : )ومل يختلف العلماء اأن العامة عليها تقليد علمائها، 

واإنهم املرادون بقول اهلل عز جل: زبڀ  ڀ   ڀ   ڀ  
اأن االأعمى ال  ]النحل: 43[ ، واأجمعوا على  ٺ      ٺ  ٺرب 
عليه،  اأ�شكلت  اإذا  بالقبلة  مبيزه  يثق  ممن  غريه  تقليد  من  له  بد 
له من  بد  به ال  يدين  ما  ب�رص مبعنى  له وال  فكذلك من ال علم 
العامة ال يجوز لها  اأن  العلماء  تقليد عامله، وكذلك مل يختلف 
الفتيا؛ وذلك واهلل اأعلم جلهلها باملعاين التي منها يجوز التحليل 

والتحرمي والقول يف العلم( )1(.

فاأقوال العلماء يف�رص بع�شها بع�شاً وقول العامل يحمل على ما 
يوافق االإجماع ال على ما يخالفه .

)1(   جامع بيان العلم وف�شله )2 / 114(.
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االآثار  هذه  يف  بها  ا�شتدلوا  التي  االآية  اإن   : الرابعة  اجلهة 
يف  يفتي  اأن  يجوز  بال�رصع  اجلاهل  املجاهد  اأن  بحال  تفيد  ال 
بنوا  الذين  الرا�شخني  العلم  اأهل  ويخالف  بجهل،  اهلل  �رصع 
كلمهم على علم واأدلة �رصعية، بل واالآيات كثرية يف حرمة 

وئ   :زب  تعاىل  اهلل  قال  علم،  وبغري  بجهل  اهلل  على  القول 
ىئ     ىئ   ىئ    ېئ   ېئ   ۈئېئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ  
ی  ی          ی  یرب ]االإ�رصاء: 3٦[ وقال: زبڳ  ڳ  
ھ   ھ   ]االأعراف: 33[ ، وقال :زب  ڱرب  ڱ      ڱ   ڳ   ڳ  
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ    
ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ     ۆۆ    ۇ   ۇ   ڭ  
ۅ    ۉ  رب ]النحل: 11٦[، فل ميكن اأن تدل اآية املجاهدة على 
القراآن  الأن  جاهًل؛   كان  ولو  للمجاهد  الفتوى  م�رصوعية 

يف�رص بع�شه بع�شاً، ويوافق بع�شه بع�شاً.

ملن  الدليل  اتباع  اخللف  عند  املتعني  اإن  اخلام�شة:  اجلهة 
الأحد  يجوز  وال   ، الدليل  له  ظهر  اأو  االأدلة  ملعرفة  اأهًل  كان 
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ترك الدليل الذي ظهر له لكون هذه امل�شاألة قد اأفتى فيها اأحد 
. املجاهدين كما تقدم نقل االإجماع عن ال�شافعي

يتبع  الدليل  له  اأو مل يظهر   ، الدليل  اأهًل ملعرفة  ومن مل يكن 
زبڀ    : تعاىل  اهلل  قال  كما  الذكر   اأهل  من  االأعلم  قول 
الأن  وذلك   ،  ]43 ]النحل:  ٺرب  ٺ   ٺ       ڀ   ڀ    ڀ   

الظن بتوفيق االأعلم للحق اأكرث من غريه( )1(.

د خطاأ  اأكاّ له من دافع  ما  الذي  الواقع  اأن   : ال�شاد�شة  اجلهة 
ني باملجاهدين يف عدة وقائع، كاحلركات امل�شماة جهادية  امل�َشمِّ
وطالبان  والعراق  وال�شومال  والبو�شنة  وك�شمري  الفلبني  يف 
واحلركات اجلهادية االآن باأفغان�شتان ، وهكذا... بل ال اأعرف 
اأعزت  جهادية  امل�شماة  احلركات  اأن  املتاأخرة  العقود  هذه  يف 
اأن يدفعه حتى  اأر�س، بل الواقع الذي ال ي�شتطيع  االإ�شلم يف 
املكابر اأن احلركات امل�شماة جهادية اأ�رصت اأكرث مما نفعت، لذا 
ا�شطر كثري من ذوي احلما�شة اجلهادية اأن ي�شموا هزميتهم من 

)1(   انظر اإىل اإعلم املوقعني  )4 / 255( .
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تيتيم االأطفال وترميل الن�شاء وقتل االأنف�س وتدمري الدور ن�رصاً 
ليحفظوا ماء وجوههم. 

اأما من ا�شتجاب الأمر اهلل بالرجوع اإىل اأهل العلم يف اأمثال 
هذه الوقائع جنا ديناً ودنيا.

االإمام  الثغور  اأهل  اإىل  بالرجوع  االآمر  اأن    : ال�شابعة  اجلهة 
باجلهاد  تتعلق  م�شاألة  يف  خالفهم  ذلك  ومع  حنبل،  بن  اأحمد 
مل  الذي  الطفل  �شبي  اإذا   : وهي  للدليل،  خمالفاً  قولهم  راأى  ملا 
يبلغ ومعه اأبواه الكافران اأو اأحدهما، فاإن اأهل الثغور يجعلونه 
ل�شيده امل�شلم الذي اأ�رصه، وال يلتفتون اإىل والديه  تبعاً  م�شلماً 

اأو اأحدهما.

من  يتعجب  ابن حنبل  ) وكان   :   عبدالرب  ابن  قال 
قول اأهل الثغور يف ذلك؛ الأنهم مل يلتفتوا اإىل اأبويه يف حال من 

االأحوال، وجعلوا حكمه حكم �شيده امل�شلم (.
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)فاأبواه   :  ☺ النبي  بقول  : )ثم جعل يحتج عليهم  وقال 
يهودانه اأو ين�رصانه( )1(.

فاإن قيل : على ماذا يحمل كلم هوؤالء االأئمة ويوجه ؟

فيقال: على حالة، وهي اإذا ت�شاوى اثنان يف العلم والتقوى، 
وتكلما يف م�شاألة مل يظهر اأحدهما بالن�شبة للم�شتفتي وال�شائل 
هذه  مثل  يف  فريجح  االآخر،  على  لقوله  املرجح  املقنع  الدليل 
اأحرى  الأنه  قول غريه؛  الثغور على  الذي يف  العامل  قول  احلالة 

بالهداية والتوفيق لكونه فاق �شاحبه بهذا اجلهاد.

العلم، ترجح  النف�س ويف حت�شيل  ت�شاويا يف جهاد  ملا  فهما 
االآخر بجهاد االأعداء على هذه ال�شورة.

)1(   اال�شتذكار )3/ 117(.
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 احلادي ع�صر : الكفار اأ�شناف ولكل �شنف حكم.

كان   (  : قال    عبا�س  ابن  عن  البخاري  اأخرج 
كانوا  واملوؤمنني،   ☺ النَّبي  من  منمْزلتني  على  امل�رصكون 
اأهل عهد  يقاتلهم ويقاتلونه، وم�رصكي  اأهل احلرب  م�رصكي 

.)1( يقاتلونه(  يقاتلهم وال  ال 

قال ابن القيم  : )الكفار اإما اأهل حرب، واإما اأهل 
عهد ، واأهل العهد ثلثة اأ�شناف:

اأ- اأهل ذمة.      ب- واأهل هدنة.     ج- واأهل اأمان .

وقد عقد الفقهاء لكل �شنف بابًا، فقالوا: باب الهدنة، باب 
االأمان، باب عقد الذمة. 

يف  كلهم  هوؤالء  يتناول  و)العهد(  )الذمة(،  ولفظ 
لفظ  جن�س  من  الذمة  فاإن  )ال�شلح(؛  لفظ  وكذلك  االأ�شل، 

)1(   �شحيح البخاري )528٦(.
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والعقد(. العهد 

وهو  �شلح،  كل  يف  عام  )ال�شلح(  لفظ  )وهكذا  قال:  ثُمَّ 
الكفار،  مع  و�شلحهم  بع�س،  مع  بع�شهم  امل�شلمني  يتناول 
عبارة  الذمة(  )اأهل  الفقهاء  من  ا�شطلح كثري  ولكن �شار يف 
قد  وهوؤالء  موؤبدة،  ذمة  لهم  وهوؤالء  اجلزية،  يوؤدي  عمن 
ور�شوله،  اهلل  حكم  عليهم  يجري  اأن  على  امل�شلمني  عاهدوا 
ور�شوله،  اهلل  حكم  فيها  يجري  الَِّتي  الدار  يف  مقيمون  هم  اإذ 
بخلف اأهل الهدنة فاإنَّهم �شاحلوا امل�شلمني على اأن يكونوا يف 
دارهم، �شواء كان ال�شلح على مال اأو غري مال، ال جتري عليهم 
اأحكام االإ�شلم كما جتري على اأهل الذمة، لكن عليهم الكف 
عن حماربة امل�شلمني، وهوؤالء ي�شمون اأهل العهد واأهل ال�شلح 

واأهل الهدنة.

غري  من  امل�شلمني  بلد  يقدم  الذي  فهو   : امل�شتاأمن  واأما 
ا�شتيطان لها، وهوؤالء اأربعة اأق�شام :
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االإ�شلم  عليهم  يعر�س  حتَّى  وم�شتجريون  وجتار  ر�شل 
والقراآن، فاإن �شاءوا دخلوا فيه، واإن �شاءوا رجعوا اإىل بلدهم 
وطالبو حاجة من زيارة اأو غريها، وحكم هوؤالء اأالَّ يهاجروا، 
وال يقتلوا، وال توؤخذ منهم اجلزية، واأن يعر�س على امل�شتجري 
منهم االإ�شلم والقراآن، فاإن دخل فيه فذاك، واإن اأحب اللحاق 
مِباأمنه اأحلق به، ومَل يعر�س له قبل و�شوله اإليه، فاإذا و�شل ماأمنه 

عاد حربيًّا كما كان( )1(.

امل�شلمني  بني  املوؤبدة  الهدنة  ال�رصيعة  يف  جتوز  ال   : م�صاألة 
والكفار باالتفاق، كما حكاه ابن القيم)2( ؛ الأنه يوؤدي اإىل اإلغاء 

�رصعية اجلهاد.

ر�شول  فعلها  فهي جائزة، وقد  املوؤقتة  والهدنة  ال�شلح  اأما 
ف�شاحلهم  احلديبية  �شلح  يف  كما  قري�س  كفار  مع   ☺ اهلل 
القولني،  اأ�شح  على  جائز  املطلق  وال�شلح  ؛  �شنوات  ع�رص 

)1(   اأحكام اأهل الذمة )873/2( .

)2(   اأحكام اأهل الذمة )2/87٦( .
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ومعناه : اأن ي�شالح امل�شلمون الكفار �شلًحا مطلقاً غري موؤقت 
اإعلم  بعد  ال�شلح  نق�شوا  تقووا  ما  متى  نيتهم  ويف  موؤبد  وال 

الكفار.

قال �شيخ االإ�شلم ابن تيمية  : )ويجوز عقدها مطلًقا 
وموؤقتًا، واملوؤقت الزم من الطرفني: يجب الوفاء به، ما مَل ينق�شه 
العدو، وال ينق�س مِبجرد خوف اخليانة يف اأظهر قويل العلماء، 

واأما املطلق فهو عقد جائز يعمل االإمام فيه بامل�شلحة()1(.

وقال: )فاإن امل�رصكني كانوا على نوعني: 

نوًعا لهم عهد مطلق غري موؤقت، وهو عقد جائز غري الزم، 
اإىل امل�رصكني  ينبذ  اأن  فاأمر اهلل ر�شوله  ونوًعا لهم عهد موؤقت، 
اأن  واأمره  الزم،  غري  جائز  العهد  هذا  الأن  املطلق؛  العهد  اأهل 
ي�شريهم اأربعة اأ�شهر، ومن كان له عهد موؤقت فهو عهد الزم، 
فاأمره اهلل اأن يويف له اإذا كان موؤقتًا ؛ وقد ذهب بع�س الفقهاء 

)1(   االختيارات الفقهية )�س 542(. 
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اإىل اأن الهدنة ال جتوز اإال موؤقتة ؛ وذهب بع�شهم اإىل اأنه يجوز 
للإمام اأن يف�شخ الهدنة مع قيامهم بالواجب. 

وال�شواب : هو القول الثالث، وهو اأنَّها جتوز مطلقة وموؤقتة، 
فاأما املطلقة فجائزة غري الزمة يخري بني اإم�شائها وبني نق�شها، 

واملوؤقتة الزمة( )1(.

ثُمَّ ذكر �شدر �شورة براءة اإىل اآية )13(.

وقال ابن القيم  : ) اإذا عرف هذا فهل يجوز لويل 
االأمر اأن يعقد الهدنة مع الكفار عقًدا مطلًقا ال يقدره مِبدة، بل 
يقول: ]نكون على العهد ما �شئنا[، ومن اأراد ف�شخ العقد فله 
ذلك اإذا اأعلم االآخر ومَل يغدر به، اأو يقول: ]نعاهدكم ما �شئنا 

ونقركم ما �شئنا[ ؟

فهذا فيه للعلماء قوالن يف مذهب اأحمد  وغريه:

)1(   اجلواب ال�شحيح )175/1(. 
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مو�شع،  يف    ال�شافعي  به  قال  يجوز،  ال   : اأحدهما 
يف    كالقا�شي  اأحمد  اأ�شحاب  من  طائفة  ووافقه 

)املجرد( وال�شيخ  يف )املغني(، ومل يذكروا غريه.
يف  ال�شافعي  عليه  ن�سَّ  الذي  وهو  ذلك،  يجوز   : والثاين 
)املخت�رص(، وقد ذكر الوجهني يف مذهب اأحمد طائفة اآخرهم 

 . ابن حمدان

بل  الزمة  تكون  ال  اأنَّها    حنيفة  اأبي  عن  واملذكور 
يف  القول  وهذا  �شاء،  متَى  ف�شخها  للإمام  جوز  فاإنه  جائزة، 

الطرف املقابل لقول ال�شافعي االأول.

والقول الثالث: و�شط بني هذين القولني.

الأهل   ☺ النَِّبي  قول  عن    ال�شافعي  واأجاب 
اهلل  اأذن  ما  نقركم  املراد:  باأن  اهلل(  اأقركم  ما  )نقركم  خيرب: 
بالوحي،  اإال  يعلم  اإقراركم بحكم ال�رصع، قال: وهذا ال  يف 
كاأنَّهم  القول  هذا  واأ�شحاب   ☺ النَّبي   لغري  هذا  فلي�س 
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كالذمة،  موؤبدة  الزمة  تكون  مطلقة  كانت  اإذا  اأنَّها  ظنوا 
موؤبدة  الزمة  الهدنة  تكون  اأن  والأجل  باالتفاق،  جتوز  فل 
اأمر بالوفاء ونَهى عن  اأن اهلل تعاىل  فلبد من توفيتها، وذلك 

اإذا كان العقد الزًما.  الغدر، والوفاء ال يكون اإال 

اأنه يجوز عقدها مطلقة  والقول الثاين - وهو ال�شواب- : 
جعلت  ولو  الزمة،  جتعل  اأن  جاز  موؤقتة  كانت  فاإذا  وموؤقتة، 
كال�رصكة  �شاء  متى  ف�شخها  منهما  لكل  يجوز  بحيث  جائزة  
ينبذ  اأن  ب�رصط  لكن  ذلك،  جاز  ونحوها  وامل�شاربة  والوكالة 

اإليهم على �شواء.

ويجوز عقدها مطلقة، واإذا كانت مطلقة مَل مُيكن اأن تكون 
الزمة التاأبيد، بل متى �شاء نق�شها، وذلك اأن االأ�شل يف العقود 
اأن تعقد على اأي �شفة كانت فيها امل�شلحة، امل�شلحة قد تكون 

يف هذا وهذا. 

يعقده  اأن  وله  الطرفني،  من  الزًما  العقد  يعقد  اأن  وللعاقد 
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جائًزا مُيكن ف�شخه اإذا مل مينع من ذلك مانع �رصعي، ولي�س هنا 
مانع، بل هذا قد يكون هو امل�شلحة، فاإنه اإذا عقد عقًدا اإىل مدة 
طويلة فقد تكون م�شلحة امل�شلمني يف حماربتهم قبل تلك املدة، 

فكيف اإذا كان ذلك قد دل عليه الكتاب وال�شنة؟

وعامة عهود النَّبي ☺ مع امل�رصكني كانت كذلك مطلقة 
مع  خيرب،  اأهل  مع  عهده  منها  الزمة،  غري  جائزة  موؤقتة،  غري 
هم  كانوا  �شكانها  لكن  للم�شلمني،  و�شارت  فتحت  اأن خيرب 
اليهود، ومل يكن عندهم م�شلم، ومل تكن بعد نزلت اآية اجلزية، 
الهجرة، وخيرب  ت�شع من  تبوك �شنة  ا نزلت يف )براءة( عام  اإنَّ
فتحت قبل مكة بعد احلديبية �شنة �شبع، ومع هذا فاليهود كانوا 

حتت حكم النَّبي ☺، فاإن العقار ملك امل�شلمني دونهم. 

وقد ثبت يف ال�شحيحني اأنه قال لهم: )نقركم ما �شئنا(، اأو 
)ما اأقركم اهلل(. 

وقوله: )ما اأقركم اهلل( يف�رصه اللفظ االآخر، واأن املراد: اأنَّا 
متى �شئنا اأخرجناكم منها، ولهذا اأمر عند موته باإخراج اليهود 
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العرب، واأنفذ ذلك عمر يف  والن�شارى من جزيرة 
خلفته()1(.

الهدنة  الق�شة دليل على جواز عقد   : )ويف  وقال 
مطلًقا من غري توقيت، بل ما �شاء االإمام، ومَل يجئ بعد ذلك ما 
فال�شواب جوازه و�شحته، وقد ن�سَّ  األبته،  ين�شخ هذا احلكم 
عليه ال�شافعي  يف رواية املزين  ، ون�س عليه 
غريه من االأئمة، ولكن ال ينه�س اإليهم ويحاربُهم حتَّى يعلمهم 

على �شواء لي�شتووا هم وهو يف العلم بنق�س العهد( )2(.

العلماء، هم  واملفا�شد  امل�شالح  يقدر  الذي   :  تنبيه 
ک   ک   ک      ڑ    ڑ   ژ   ژ   زب  تعاىل:  قال 
ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ں  ںڻرب]الن�شاء: 83[ ، والذين بيدهم 
اإبرام العهد والهدنة هم والة االأمر - كما تقدم يف اأمر اجلهاد -  

)1(   اأحكام اأهل الذمة )874/2(.
)2(   زاد املعاد )3/14٦(.
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فلي�س تقدير امل�شالح واملفا�شد راجًعا للمجاهدين كما يدندن 
به بع�شهم الأمرين:

اأمورنا  اأن نرجع  التنازع  ياأمرنا عند  اأن اهلل مل  االأمر االأول : 
النا�س  واأعلم  �رصيعته،  اإىل  بالرجوع  اأمرنا  بل  للمجاهدين، 

ب�رصيعته هم العلماء؛ لذا قال تعاىل :زبڀ  ڀ   ڀ   ڀ  
ٺ      ٺ  ٺرب ]النحل: 43[.

معا�رصة  �شالفة  حالة  ما  غري  يف  بان  قد  اأنه   : الثاين  االأمر 
الذين  الربانيني  العلماء  خالفوا  َّا  مَل ُجاهدين  املمْ اجتهاد  خطاأ 
قال  معترب مدكر؟!  فهل من  ال�رصعي،  العلم  �شابت حلاهم يف 

تعاىل:زب   ۅ  ۉ  ۉرب    ]احل�رص: 2[.

االإ�شلم  على  اجتهاداتُهم  جنت  كم  اهلل  اإال  يعلم  فل 
االأعرا�س  من  ومئات  قتلت،  االأنف�س  من  فاآالف  وامل�شلمني، 
اأ�شيب  عمن  ناهيك  �شحقت،  عامرة  كثرية  ومدن  انتهكت، 

و�رصد و�شيق عليه، و�شجن، فهو �شيء ال يح�شى.
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ت�شريهم  همجيون  حما�شيون  اثنان:  اإال  بفعالهم  يفرح  ومل 
فر�شة  كل  يهتبلون  مرتب�شون  وكفار  عقولهم،  ال  عواطفهم 

ل�رصب االإ�شلم وامل�شلمني. 
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يف  م�شت�شعفني  امل�شلمون  كان  اإذا   : ع�صر  الثاين   
اأر�س، ومل ي�شتطيعوا اإظهار دينهم، فتجب على امل�شتطيع منهم  

الهجرة بالكتاب وال�شنة واالإجماع.

ڌڌ   ڍ  ڍ   ڇ   زبڇ    : تعاىل  قال 
گ   ک   ک   کک    ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ  
گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  

ںرب  ]الن�شاء: 97[. 

وثبت عند الن�شائي وابن ماجه عن بَهز بن حكيم عن اأبيه عن 
قال: )كل م�شلم على م�شلم حمرم،   ☺ اهلل  اأن ر�شول  جده 
اأخوان ن�شريان ال يقبل اهلل تعاىل من م�رصك بعدما اأ�شلم عمًل، 

اأو يفارق امل�رصكني اإىل امل�شلمني( )1(. 

)1(   �شنن الن�شائي )25٦8(، �شنن ابن ماجه )253٦(.
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وقد حكى االإجماع جماعة من اأهل العلم:

عامة  الكرمية  االآية  هذه  )فنزلت   : كثري  ابن  قال 
اأقام بني ظهرايَنِّ امل�رصكني وهو قادر على الهجرة،  يف كل من 
لنف�شه مرتكٌب حراًما  الدين فهو ظامل  اإقامة  ولي�س متمكنًا من 

باالإجماع وبن�س هذه االآية ( )1(.

: )واأما الهجرة عن املوا�شع الَّتي ال    وقال العيني 
يتاأتى فيها اأمر الدين فهي واجبٌة اتفاًقا( )2(.

 : الرحمن  عبد  بن  اللطيف  عبد  ال�شيخ  وقال 
من  اأنه  تقرر  قد  الهجرة-  عدم  اأي:   - ذنٌب  هذا  )الأن 
القراآن  بن�س  ال�شديد  بالوعيد  �شاحبها  د  املُتوعَّ الكبائر 

اأظهر دينه( )3(. اإال ملن  اأهل العلم  واإجماع 

 :   ال�شعدي  الرحمن  عبد  املحقق  ال�شيخ  وقال 
)وكلم اأهل العلم يف هذه امل�شاألة كثريٌ متفقون على الوجوب 

)1(   يف تف�شريه عند قوله تعاىل: زبڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڌ...رب.
)2(   عمدة القاري )80/14(.

)3(   الدرر ال�شنية  )�س 14٦ - جملد اجلهاد(.
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اإذا عجز عن اإظهار دينه، وا�شتحبابه اإذا كان قادًرا على ذلك 
ولي�س الأحٍد خروٌج عما قالوا وا�شتدلوا عليه وعللوه( )1(. 

ي�شتطيعون  ال  م�شت�شعفني  كونهم  الهجرة:  وجوب  وعلة 
اأر�س  االأر�س  كانت  اإذا  ما  هذا  يف  وي�شتوي  دينهم،  اإظهار 
م�شلمني فا�شتوىل عليها الكفار، ومَتكنوا، اأو اإذا كانت االأر�س 

اأر�س كفار فاأ�شلم فيها م�شلمون. 

وقد قام بالهجرة ر�شول اهلل ☺ واأ�شحابه، فرتكوا دورهم 
واأموالهم، ومنهم من ترك اأهله واأبناءه، وهم يف ذلك يهاجرون 

عن البيت احلرام -مكة- اأحب البقاع اإىل اهلل. 

فاإذا تقرر هذا؛ فامل�شلمون الذين يعي�شون يف اأر�س متغلب 
عليهم  جتب  فل  دينهم،  اإظهار  ا�شتطاعوا  اإن  الكفار  فيها 
على  املتغلبني  الكفار  يقاتلوا  اأن  لهم  يجوز  ال  لكن  الهجرة، 
اأر�شهم؛ لكوِنهم �شعفاء ويت�شبب يف اإيذاء الكفار للم�شلمني 
اأن هوؤالء  لو  ينفع، فكيف  مِمَّا  اأكرث  للكفار ي�رص  اأكرث، وقتالهم 

َجموعة الكاملة )٦9/7( . )1(   املمْ
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امل�شلمني زيادة على �شعفهم من جهة العدة والعتاد هم �شعفاء 
من جهة دينهم، باأن يكون ال�رصك منت�رصًا والبدع دينًا يدان به. 

ال  الذين  امل�شلمون   : اأوىل-  باب  من   - هذا  يف  ويدخل 
ي�شتطيعون اإظهار دينهم وال الهجرة، فاإن هوؤالء اأ�شد �شعًفا.

ومِمَّا يوؤمِل ويحزن اأنه كثرًيا ما يكون االإ�شلم مقبواًل يف اأر�س 
متغلب فيها الكفار، فيدخل النا�س االإ�شلم فوًجا بعد فوج، اأو 
اإن  ما  ثُمَّ  اأهله للإ�شلم،  بعد فرد بح�شب اختلف قبول  فرًدا 
ت�شتمر احلال هكذا اإال وتخرج طائفة �شعيفة قليلة رافعة راية 
اجلهاد، وقتال الكفار، فيح�شل ت�شديد على امل�شلمني يف دينهم 
الداخلني  ، ويقل عدد  فتتوقف دعوتُهم  الكفار،  ودنياهم من 
يف االإ�شلم، اإن مل يعدم، فبهذا مل يوؤد اجلهاد االأمر الذي �رصع 

له بل عطله.  

وال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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