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اخلامساجلزء   

  يف كتب فقه اجلهاد اجلهادفقه 

 ثوابته التطبيقية يف السرية والسنة  - ثوابته النظرية يف القرآن

 املستنبط اجتهادا من هذين األصلني العظيمني 

 ريفة ـالسرية النبوية الشاجلهاد من فقه يف كتب 

 

.  هـ4111شوال  10،  . م1002ترشين الثاين  14يف صباح يوم االثنني 

بخرب يفيد أن علامء املسلمني  ()طالعتنا القناة األوىل من حمطة اجلزيرة الفضائية

                                                 

()-  يظن الواهم معـه أننـا نغمـز مـن  نـاة  ( طالعتنا يوحيه استخدامنا لكلمة )التباس دفعًا لكل ،

كل بسـاطة عـن ثقتنـا بالقنـاة ، نسارع إىل اإلعالن ب ، ونشكك يف مصدا ية أخبارها ومقاصدها القناة

، وباملوضـوعية املرعيـة يف  ، وإعجابنا بثوابتها عىل مدى عقد من الزمـان تقريبـاً  وأخبارها ومقاصدها

تعرض احلدث دون تعليق بعيدًا عن ( التي  اجلزيرة مبارش . ونخص بالذكر  ناة ) مجيع  نواهتا األخرى

. نقول هذا غري ناسني محالت املتحـاملني  دس والتحريفاإلحياء والتوظيف وعن االنتقائية املحكومة بال

 : ، ورحم اهلل القائل ، ألن إرضاء الناس حاجة ال تدرك ، فذلك من طبائع األمور عليها لسبب أو آلخر

ــْن  اْء ملِا ــدا ــاِس أاْع ــفا النَّ  إِنَّ نِْص

 

ْل   ــدا ِِلا األحكــاما .. هــذا إِْن عا  وا

. ونقول هذا غري غافلني   بالك بمجال اآلراء واملوا ف الفكرية، فام وهذا يف جمال القضاء واألحكام 

ض له عاملوها من  تل وحبس . فـذلك أيضـًا مـن  ، ومكاتبها وموا عها من تدمري وختريـب عامَّ يتعرَّ

. ولقد  امت  ناة اجلزيـرة  ، ألن للجهر باحلق وحلرية التعبري رضيبة يعرفها ذوو األلباب طبائع األمور

 شكورة بنقل وبث خطبة اجلمعة للدكتور إحسان بعدراين من جامع املرابط يف حي املهاجرين) مبارش ( م

. املوافـق  م3/1/1001، بتـاري   ، أثناء االحتفال الديني الكبري الذي أ يم يف اجلـامع نفسـه بدمشق

نا االحتفاء برأس السنة القمرية وذكرى اهلجرة النبويـة ا . هـ4111/حمرم/1 مَّ ،  لرشـيفة، والذي تاضا

ًا عىل اإلساءة الدانمركية والغربيَّة للنبي حممد  = ، وتكرياًم لفوز محاس باالنتخابات الترشـيعية  وردَّ
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وجيد .  يف أندونيسيا عاكفون عىل البحث إلرساء تعريف للجهاد يف اإلسالم

يتعجب من هذا  : إما مندهش ، املتأمل نفسه ـ وهو يسمع اخلرب ـ أحد اثنني

عىل نزول أحكام اجلهاد يف القرآن  العكوف بعد مرور أكثر من أربعة عرش  رناً 

ـ من حيث املبدأ ـ  ستنكريأو متربم .  وعىل تطبيقاهتا العملية يف السنة الرشيفة

التصدي ملسألة كتب فيها األئمة والفقهاء والدارسون آالف الصفحات عىل 

 القرون السالفة. مدى

ندونيسيا ـ بارك اهلل من اإلشارة إىل أنَّ علامء أ أوالً فال ُبدَّ  : للمندهشني اأمَّ 

مسعاهم ـ عاكفون عىل تعريف اجلهاد القتاِل احلريب يف ضوء ما تتعرض له 

، وما يسود يف بالد أخرى كأفغانستان والسودان والشيشان والعراق  بالدهم

، أي أهنم عاكفون عىل تعريف ما أصبح يطلق عليه اليوم  وفلسطني وغريها

، واملقاومة املسلَّحة لالحتالل سواء  املسلَّح، والكفاح  اسم القتال يف سبيل اهلل

 ، وليس عىل تعريف اجلهاد أكان احتالالً خارجيًا وافدًا أم احتالالً داخلياً 

 . باملعنى العام

من االنتباه إىل أهنم ال حياولون وضع تعاريف جديدة للقتال  ثانياً وال ُبدَّ 

اكم عرب القرون عن والكفاح واملقاومة بقدر ما حياولون نفض الغبار املرت

، وتنقيته من ُغُلوِّ املغالني وريبة املرتابني  التعريف القرآين والنبوي هلذا كله

                                                                                                                     

ثَّْت  ناة  يف األرض املحتلة بفلسطني=  ( مشكورًة الكلمة الكاملـة التـي ألقاهـا  اجلزيرة مبارش) . كام با

 . اللقاء التارخيي يف جامع املرابطرئيس املكتب السيايس حلركة محاس خالد مشعل يف هذا 
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 . وحتريف اجلاهلني وتأويل املؤولني

، مفر ني بني  يف ضوء تلك اإلشارة واالنتباه إىل ما جيب االنتباه إليه

 ، منطلقني من أن القصد اإلهلي اجلهاد والقتال واحلرب والغزو

، تتالشى  الثابت ـ األول واألخري ـ هو اإلنسان وخريه وسعادته

 . الدهشة عند املدهوشني

ا للمستنكرين فاملشكلة ال حلَّ هلا عندهم ، رغم سهولة تفسري ذلك  أمَّ

 : . فاملستنكر وبيان أسبابه

، يرفض كل ما يقوله اآلخر ـ من  إما مصاب بداء اسمه االستنكار -

، فإن  . إذ ال جيوز لآلخر عنده أن يقول ل أن يسمعهحيث املبدأ ـ حتى  ب

 .. ومرفوض ..  ال، فقوله بغري علم

، ومن  ينتقيه، يقدس من الرتاث ما  أو مصاب بداء اآلبائية االنتقائية -

 ، معتربًا كل ما عداه مشبوهًا ومدسوساً  أهل الرتاث من يرىض عنه ويقبل به

 . رش نيوكل من عداه أذناب استعامر وأتباع مست

ُه  أو مصاب بداء الغرور وجنون العظمة - صَّ ، يعتقد بأنه الوحيد الذي خا

ض  اهلل تعاىل ـ لسبب ال ندريه ـ برؤية احلقيقة املطلقة ، وبأنه الوحيد املفوَّ

في داءه حتت ستار تذلل مصطنع بإمالة ، وخُي  ببياهنا وتصويرها والكالم فيها

خلفقه  ولو رآه عمر بن اخلطاب  ، وذرف الدموعالرأس وهتديل األكتاف 
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: ليس  ، ونحن نقول أعزنا اهلل باإلسالم : ارفع رأسك عاليًا فقد بالدرة  ائالً 

 . . ولعلَّ أسوأ املستنكرين من ابتيل بذلك مجيعاً  هذا من طبع الرجال الكرام

، فهو  تعريف اجلهادعلامء أندونيسيا ليسوا بحاجة إىل العكوف إلعادة 

ف يف وا   : ، أوهلا يف  وله تعاىل حد وأربعني موضعًا من القرآن الكريممعرَّ

            

       [ 142 : البقرة ] وآخرها يف  وله تعاىل ، :  

          .. [ 9 : التحريم ]  .

ف يف معاجم اللغة و واميسها بأنه : بذل الوسع والطا ة والصرب  وهو معرَّ

وهو  [ انظر القاموس املحيط للفريوز أبادي ولسان العرب البن منظور ]عىل املشقة 

ف يف   . ()احلديث النبوي بأنه جماهدة العبد هواهمعرَّ

ف يف اثنني وسبعني موضعًا من  تعريف القتالوليسوا بحاجة إىل  ، فهو معرَّ

        : ، أوهلا يف  وله تعاىل القرآن الكريم

                                                 

()-  ورد عن النبي  : ـدمتم خـري مقـدم مـن اجلهـاد األصـغر إىل أنه خاطب أصحابه  ائاًل  ((

)) جماهـدة . ويف روايـة  ـال :  )) جهاد القلـب ((.  الوا : وما اجلهاد األكرب ؟  ال :  اجلهاد األكرب ((

[ . ونحن نعجب ممن تـرك اللفـو والتقسـيم النبـوي  441ص 1. ] انظر كنز العامل ج العبد هواه ((

الرائع للجهاد إىل ألفاظ وتقسيامت من عنده فيتحدث تارة عن القتال الدفاعي واهلجومي ، وتارة عـن 

احلرابة والصيال ، وتارة عن الغزو واإلغارة فجأة دون إنذار عىل اآلمنني يف بيوهتم و راهم ثم يسـمي 

 . وممن ترك املقصد اإلهلي الثابت الوحيد من خلق الناس شعوبًا و بائل ـ ك كله جهادًا يف سبيل اهلللذ

ـ ليقسم أرض اهلل الواسعة إىل دار حرب ودار إسالم حينـًا ، وإىل  43ونعني التعارف كام يف احلجرات 

 . ، وهذا ما ذهب إليه د. البوطي أيضاً  دار كفر ودار إسالم حينًا آخر
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         [ 490 : البقرة ]  وآخرها يف ،

  ..           :  وله تعاىل

            .. [ 10 : املزمل ]  .

ف يف عرشات األح نزل جمماًل يف اديث النبوية التي فصلت ما وهو معرَّ

، وبيَّنت كيف يطبق العام النظري املطلق  ، ورشحت ما جاء موجزاً  اآليات

،  عىل اخلاص العميل النسبي دون أن يفقد عموميته فيتحول الثابت إىل متغري

 . ودون أن يلبس اخلاص ثوب العام فيتحول املتغري إىل ثابت

تـربط عموميـة  بني اجلهاد والقتـال روابـط بأن وليسوا بحاجة إىل التذكري

. ففي القتال ـ لزومًا ـ جهد وجهاد يتجسد يف الثبات  األول بخصوصية الثاين

       : ، وهذا معنى  ولـه تعـاىل عند لقاء العدو

        [ ـــــــال .  [ 12 : األنف

أما .  بأنه بذل الوسع والطا ة والصرب عىل املشقةـ لغًة ـ جلهاد ا ومعنى تعريف

 . يكون  تال و د ال يكون ديف اجلهاد فق

.  ، ثمة وجوه شبه أخرى إضافًة إىل ما ذكرناه من روابط بني اجلهاد والقتال

.  ( ق ت ل ( والقتال من ) ج هـ د ن ): اجلهاد م ثالثي هفكالمها أصل

،  املشاركة فحولت اجلهد إىل جهاد وجماهدة ( ألف )وكالمها دخلت عليه 

. هذه األلف توجب وجود طرفني متقاتلني  وحولت القتل إىل  تال ومقاتلة

. كام  ، إن غاب أحدمها ـ وجودًا أو سلوكًا ـ حتول القتال إىل  تل يف القتال
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، إن غاب أحدمها مل يعد اجلهاد  متجاهدين يف اجلهاد توجب وجود طرفني

. إنام رغم وجوه الشبه هذه يظل اختالف اجلهاد بعموميته عن القتال  داً اجه

، كالوالدين يف  فالطرف اآلخر يف اجلهاد  د يكون إنساناً  . بخصوصيته  ائامً 

            :  وله تعاىل

        .. [ 2 : العنكبوت ]  و د يكون شيئًا آخر ،

غريا  . أما الطرف اآلخر يف القتال فال يكون إال إنسانًا بالرضورة كالنفس واهلوى

 اال تصادي والسيايس .، ومنها اإلعالمّي و أانَّ وسائل القتال عنده خمتلفة متنوعة

 ونحن نقرأ  التفريق بني اجلهاد والقتالال ُبدَّ من  يف ضوء كل ما سلف

            .. :  وله تعاىل

        : ، و وله تعاىل [ 9 : والتحريم   13 : التوبة ]

     .. [ 21 : النساء ]  وال بد ـ بالتاِل ـ من التمييز بني أحكام .

فال يورطنا القول بالرتادف يف  ، اجلهاد ونواظمه وبني أحكام القتال ونواظمه

، وال يدفعنا القول بالنس  إىل طمس وتعطيل النواظم  وضع هذه مكان تلك

اجلهاد بداللة أحكام  تالية رشعها سبحانه ـ باألصل ـ لضبط اإلنسانية يف 

، كام فعل أهل النس  حني طمسوا اجلدال بالتي  عارض طارئ هو احلرب

هي أحسن وعطلوا الدعوة إىل سبيل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة متكئني 

  : عىل غري ما ينبغي عىل  وله تعاىل            

      .. [ 2 : التوبة ] . ناسني  وله تعاىل :   
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          ..  : [ 121] البقرة . 

هر من ، فهو أش تعريف الغزووعلامء أندونيسيا ـ أخريًا ـ ليسوا بحاجة إىل 

ف رَّ إنه نشاط عسكري هجومي  بيل جاهيل يبدؤه الغزاة بغتة دون .  أن ُيعا

، ال هدف  سابق إعالم أو إنذار عىل اآلمنني يف بيوهتم والعاملني يف حقوهلم

، وال بني  ، ال يفر ون يف غزوهم بني نائم و ائم هلم إال اإلبادة اجلامعية

، وجييزون فيه  بني مدجج وأعزل، وال  ، وال بني  ادر وعاجز حمارب ومسامل

، ثم يفتخرون  ، والنهب والسلب وهتك األعراض الغدر والغيلة والبيات

 . يف أشعارهم بام فعلوه ويفاخرون يف نوادهيم بام ارتكبوه

الغزو ببساطة ليس جهادًا وال  تاالً بل هو جريمة  تل من الدرجة 

، وألنه  يء الوسائلوإعداد العدة وهتي األوىل مع سبق اإلرصار والرتصد

كذلك فقد ذكره القرآن الكريم مرة واحدة كصفة من صفات الكفار يف 

           :  وله تعاىل

                    ..  

 ومن هنا جاء استنكارنا لتسمية معارك النبي ،  [ 421 : مرانعآل  ]

، ألن املصطفى الذي اختاره  [ 311 : انظر ص ]غزوات يف كتابنا األول 

، بعد أن ثبت نقاًل وعقاًل  تعاىل حلمل رسالته ال يمكن أن يكون غازياً 

 . ًا أنه رمحْة للعاملنيوسلوكوُسنًَّة وسريًة 

 : إن من الطبيعي بعد هذا كله أن يتساءل املتأمل ـ ونتساءل نحن معه ـ
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 .. ؟ يعكف علامء أندونيسيا بالبحث إذن الما عا  أوالً :

ما الذي حياولون تعريفه بعد مرور أكثر من أربعة عرش  رنًا عىل نزول  ثانيًا :

  ..         :  وله تعاىل

     .. [ 3 : املائدة ] .  

،  تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً  : )) وعىل  وله 

 .. ؟ (( كتاب اهلل وسنتي

م اليوم أمر هل العكوف عىل البحث عن تعريف للجهاد يف اإلسال ثالثًا :

 .. ؟ ومرشوع مسّوغْ 

 ؟ ما هي دواعيه املستجدة رابعًا :

،  هل ما سينتج عنه ملزم للمسلمني يف أندونيسيا بكل أطيافهم خامسًا :

 .. ؟ ، وبكل رشائحهم املذهبية والطائفية املتشددة واملعتدلة واملتساهلة

  ؟ هبا وأممهاهل هو ملزم للمسلمني يف كل بقاع األرض بدوهلا وشعو سادساً :

، أننا أمام ظاهرة شاعت  السؤال األولعن اجلواب يرجح لدينا يف 

، هي ظاهرة تسمية األشياء بغري  واستحكمت يف الفكر اإلسالمي اليوم

، وتارة حتت  اخلاص بالعام والفرع باألصل، تارة حتت ستار تسمية  أسامئها

امء فيحوهلا إىل غري عىل األس ستار املعنى االصطالحي الذي كثريًا ما يغلب

، وتارة حتت عنوان التقية التي إن طبقت عىل غري ما ينبغي  معناها األصيل

 : نية ُيظِهر صاحبها غري ما ُيضِمرطأصبحت نفا ًا أو با
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 ُيعطيك من طرف اللسان حالوةً 

 

ياروُغ منك كـام يـروُغ الثعلـُب    وا

 ويصدق فيها  ول الشاعر : 

ــارز  ةً إذا رأيــتا نيــوبا الليــِث ب

 

ــمُ   ــثا يبتس ــنَّنَّ أنَّ اللي ــال تظ  ف

وتارة حتت عنوان اجلدال بالتي هي أحسن إلبقاء احلوار مع اآلخر متصـاًل  

، ومـا  ، ناهيك عام يوفره القول بالرتادف من فسحة يف هـذا املجـال ال ينقطع

 . حيدثه فهم األلفاظ عىل احلقيقة واملجاز من خالف واختالف

، ال يقصدون  ا عكوفهم عىل تعريف اجلهادفحني يعلن علامء أندونيسي

ذلك اجلهاد األكرب واألصغر الذي أرشنا إىل وضوحه يف القرآن والسنة 

. وال يقصدون ذلك القتال ـ املشار أيضًا إىل  ، بل جانبًا من جوانبه واللغة

من الديار عىل  لرفع ودفع ما يقع من ظلم وبغي وعدوان وإخراج  وضوحه ـ 

يقصدون شيئًا آخرا عرفته  بل ، بل   بل فرد أو مجاعةفرد أو مجاعة من 

، وعرفه  اإلسالم عرب عبس وذبيان واألوس واخلزرج واليمنية والقيسية

 ، ثم العباسيون مع األمويني والربامكة بعد اإلسالم األمويون مع اهلاشميني

وعرفه أهل الفرق والطوائف واملذاهب يف مذابح تتشابك يف دوافعها شهوة 

، ومع التعصب  ، مع العصبية العشائرية من جانب ثان من جانب احلكم

،  ، وخيتلط فيها السيايس بالديني املتطرف املذهبي والطائفي من جانب ثالث

، وتتحول عىل ضوئها الثوابت  ، والبرشي باإلهلي واالجتامعي بالعقائدي

 . إىل متغريات واملتغريات إىل ثوابت

 : ث وتعريف مستجدات نعيشها اليوم هيإهنم ـ بكل بساطة ـ يقصدون بح
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..  .. والكفاح املسلح .. واخلروج عىل احلاكم الظامل ().. والصيال ()احلرابة

.. و تل  .. وجتويز العنف والقهر واإلكراه ومقاومة االحتالل اخلارجي والداخيل

.. ويقصدون بتعريفهم هذا كشف الستائر  األبرياء وتفجري املؤسسات العامة

، بابتداعهم مصطلحات فقهية   نعة التي حياول البعض االختفاء وراءهاواأل

 . اجلهاد إىل غزو والقتال إىل  تل عيدُ ، تُ  ، واجلهاد اهلجومي : اجلهاد االبتدائي مثل

، فـالزمن مل يكـن يف و ـت مـن األو ـات  السؤال الثاينعن أما يف اجلواب 

، بدليل أن البرش ظلوا عرشـات  ورمعيارًا فاعاًل يف احلكم بصحة النظر إىل األم

آخرها جبل اسمه  اف فيـه درج طويـل يف ،  يرون أن األرض مسطحة القرون

، فهل يعترب مرور القرون دلياًل عىل صـحة  يصعد عليه املوتى إىل العامل العلوي

؟ إن كامل الدين ومتام النعمة من الثوابت التـي مل نسـمع أن أحـدًا  تلك الرؤية

، وتعريف املستجد من املصـطلحات التـي يرمينـا هبـا  ذا يشء. لكن ه أنكرها

يقودنا بالتاِل ،  تعا ب السنني ـ شئنا أم أبينا ـ أمر آخر يدخل يف حقل املتغريات

إىل السؤالني الثالث والرابع عن مرشوعية البحث بام فيه من تفكر وتدبر وعن 

 . دواعي وضع التعاريف استجابًة إلحلاح ما نعيشه من مستجدات

، ال بل هي تكاليف تلزم العقالء  أما التفكر والتدبر والبحث فأمور مرشوعة

                                                 

()-  ًال تعاىل لعصاة هلل:  تال ا احلرابة لغة  ، :                  

          .. [ 33 : املائدة ] . 

()-  ًالسطو من أجل القهر الصيال لغة : . 
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، والذين حياولون تعطيل العقل بحجة سد الذرائع وإ فال باب  وذوي األلباب

، وبحجة التخصص الديني ملنع القائلني فيه  االجتهاد برتاج درء املفاسد حيناً 

، أو عامل رصفه  به وسنة رسوله، فهم إما جاهل بكتاب ر بغري علم حينًا آخر

، أو حمب  تقديس الرتاث وأهله ووجوب تقليده والتقيد به عن رؤية احلق

للظهور بارع يف انتقاء ما يعجبه وترك ما ال يعجبه من تراث هائل حافل 

، فيه كل ما حيتاج إليه السفسطائي للربهنة عىل  باملتضادات طافح باملتنا ضات

 . . وأسوؤهم من اجتمعت له هذه الصفات مجيعاً  اليشء وضده يف آن  معاً 

ة ألن اليشء ال ُيعرف إال  وأما دواعي وضع التعاريف حَّ
، فرضورية وُملِ

، بحكم كونه جامعًا  . وألنَّ للتعريف هبصفاته وال ُيدرك إال بتوصيفه وتعريف

، فوائد ترفع اللبس والغموض وتقي  لصفات اليشء مانعًا لدخول غريه فيه

، ونرضب لذلك مثاًل هو املقاومة املسلَّحة  ط والتشويش املتعمدمن اخلل

، واملقاومة  ، كام نراه واضحًا يف فلسطني والعراق وغريمها لالحتالل اخلارجي

  . اوغريمهوموريتانيا ، كام نراه واضحًا يف اجلزائر  املسلَّحة لالحتالل الداخيل

( االحتالل اخلارجي ) ن تعريف م( مقاومة االحتالل اخلارجي ) ال ُبدَّ لتعريف 

معارضة اإلصالح  . إذ ال يمكن تعريف ) أوالً ليكتمل تعريف مقاومته تالياً 

، وال يمكن تعريف (  إلصالح الدينيلـ) ا( مثاًل إن مل نضع تعريفًا حمددًا  الديني

ف أوالً ما هي  ترسيم احلدود )  .(  الرتسيم) وما هو ( احلدود ) ( مثالً إن مل نعرِّ

فاملحتل اخلارجي هو الغازي الوافد الذي يأيت ُمِغريًا من منطقة إىل منطقة 
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، فيبطش ببعض ويطرد بعضًا من ديارهم  أخرى ليحل حمل أهلها بقوة السالح

. وأبرز املقاصد اخلفية هلذا املحتل الغازي الوافد هو  وأراضيهم ويستعبد البا ي

نه من أهداف زائفة مضللة خيفي ، رغم ما يعل االستيالء عىل األرض والثروات

واحلرية ، ونرش الديمقراطية  ، كالتبشري والدعوة حيناً  وراءها مقصده األصيل

 . واحلضارة حينًا آخر

هذا هو تعريف االحتالل اخلارجي ـ كام نراه ـ الذي إن وضعناه نصب 

، وصلنا إىل نتائج  أعيننا ونحن نقرأ تواري  األمم والشعوب  ديمها وحديثها

، واكتشفنا كيف يسيطر الذايت عىل  دهشة مضحكة مبكية يف آن  معاً م

ا ائِها ..  يف هجومه عىل بغدادفهوالكو .  املوضوعي عند أهل كتب التاري  وُ رَّ

..  عىل الكويت .. وصدام حسني وتيمورلنك يف غاراته عىل حلب ودمشق

اسيني يف .. واألمويون اهلاربون من سيوف العب والصليبيون عىل صيدا وصور

.. وإنكلرتا عىل إيرلندا وجزر الفوكالند  املرشق عىل مدن األندلس يف املغرب

.. ونابليون عىل سواحل مرص  .. وهتلر عىل باريس ولندن وستالينغراد واهلند

حني مل  .. والواليات املتحدة عىل اهلنود احلمر يف األرض اجلديدة ) ومدهنا

ىل دريسدن وبرلني يف أملانيا وعىل ( وع تكن يومها ال واليات وال متحدة

..  عىل أفغانستان والعراقاألمريكيون شيام وناكازاكي يف اليابان ووهري

هؤالء كلهم حمتلون ينطبق ..  والصهاينة عىل حيفا ويافا واللد ودير ياسني

، والتعاون  هم مفسدون يف األرضوكلُ ،  هم معتدونوكلُ ،  عليهم التعريف
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اومتهم بكل الوسائل املتاحة فرض عني عىل كل ، ومق معهم خيانة عظمى

 .   ادر عليها

لكنهم مجيعًا ـ بحكم التعريف ـ يكابرون يف سرت احتالهلم ومقاصده 

غات ال تغني عند املتأمل املنصف من احلق شيئاً  ،  بشعارات وبرا ع ومسوِّ

ينخدع هبا أتباعهم ويقتنع هبا مؤيدوهم بانتظار أن يقبضوا ثمن هذا 

  . ()دالتأيي

                                                 

()- إن من املقرر ردًا عىل سؤال سائل :  من كتاب ) اجلهاد يف اإلسالم ( 111يقول د. البوطي ص

مثل ماليزيا وأندونيسيا والصني  لدى علامء التاري  أن معظم البالد النائية التي انترشا فيها اإلسالم

واهلند ، وخمتلف بقاع جنوب رشق آسيا ، إنام دخلها اإلسالم سلاًم عن طريق الدعاة واملسلمني الذين 

وكذلك املناطق التي انترش فيها اإلسالم من أوروبا كاألندلس ،  سا تهم مصاحلهم التجارية إىل هناك

وغريها إنام انترش فيها اإلسالم بواسطة الدعوة السلمية التي كانت وال تزال أ دس وأوسع  اعدة 

 أهـ . جهادية يف اإلسالم . وغريب من األخ السائل أن ال يعرف هذه احلقيقة الذائعة املشهورة .

 ل سامحته عن انتشار اإلسالم سلاًم عن طريق الدعاة وأصحاب املصالح ونحن نسلِّم بام  ا

التجارية ، إنام ليس فقط يف ماليزيا وأندونيسيا والصني وأوروبا واألندلس ، بل يف كل بقعة من بقاع 

 العامل وصل إليها املؤمنون باهلل ورسوله ، رغم أن التاري  مل حيفو لنا أسامءهم وأخبارهم . ونسلِّم معه

بأن الدعوة إىل سبيل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة وبأن نرش كلامت اهلل بالتي هي أحسن ، ليس فقط 

أ دس وأوسع  اعدة جهادية يف اإلسالم ، بل القاعدة الوحيدة حرصًا التي  ررها سبحانه يف تنزيله 

علامء التاري   رروا ذلك ، لكننا نخالفه يف أن يف كل يوم من أيام حياته املباركة .  والتزمها الرسول 

ونعترب ما  اله عن الدعوة السلمية جمرد كالم صحفي للتصدير ال معنى له يف ضوء ) جهاد هجومي ( 

نادى به سامحته يف كتاب فقه السرية ، ثم جدد الدعوة إليه يف كتاب اجلهاد يف اإلسالم ، زاعاًم أن 

عليها أمر الرشيعة اإلسالمية و ام عيها حكم  مهامجة الكافرين يف عقر دورهم هي آخر مرحلة استقرَّ 

 =                            .من كتاب فقه السرية [  91-91] انظر ص اجلهاد يف اإلسالم

 مناهج  

 معاهد 

 كليات
  جامعات
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، ما أعلنه سيادة  ولعلَّ أوضح مو ف هلؤالء املؤيدين للمحتلني يف العراق

جالل الطالباين يف مؤمتر صحفي نقلته  ناة اجلزيرة مبارشة رئيس العراق 

 شوال 11،  . م1002ترشين الثاين  11من عرص يوم األحد  41.30 الساعة

..  العراق ليس احتالالً وجود القوات األجنبية يف  .. : ) .  ال فيه هـ4111

.. يف اليابان  وات  ففي العراق حكومة وطنية ومؤسسات متارس عملها

 . ( أهـ ؟ .. فهل هي بلدان حمتلة .. ويف أملانيا  وات أجنبية أجنبية

، أن استيالء املحتل اخلارجي عىل الثروات أمْر مؤكْد  يبقى أن نضيف أخرياً 

ء عىل األرض واالستيالء عىل احلكم فأمْر ، أما االستيال له األولوية املطلقة

حمتمل  د يكون كام فعل الصهاينة يف فلسطني واألمويون يف األندلس وصدام 

، و د ال يكون كام فعل الربيطانيون يف جزر فوكالند  حسني يف الكويت

                                                                                                                     

أما علامء التاري  وأهل األخبار ـ مسلمني وغري مسلمني ـ فيخلطون مثل سامحته متامًا بني اجلهاد = 

، ويعتربون  ادهتا املسترتين  ملطامع االحتاللية حروبًا مقدسة، ويسمون احلروب التوسعية وا والقتال

، ويصنفون القتىل يف هذه احلروب ضمن  وائم  خلف أ نعة التبشري والدعوة  ديسني وجماهدين

: إننا كام نرى يف احلروب الصليبية غزوًا وعدوانًا ال  . فليأذن لنا سامحته بأن نخالفه فنقول الشهداء

بدليل وجود املسيحيني وكنائسهم وصوامعهم  بل تلك  برسالة املسيح  عال ة له بالتبشري

، يف تلك البقاع التي دخلوها كذلك نرى يف حروب األمويني باألندلس وحروب  احلروب وبعدها

، بدليل أن سبكتكني الغزنوي  الغزنويني يف اهلند غزوًا توسعيًا ال عال ة له بالدعوة إىل رسالة حممد 

، كان فيها ُكتَّاب وشعراء مسلمون مثل أيب الفتح عيل  إلغارة عىل أطراف اهلند وغزوهاحني رشع يف ا

. وأن ابنه حممود حني أغار عىل مدينة بست كان فيها  ضاة  بن حممد البستي كاتب امللك بايب نورا

 . [ اوما بعده 412ص 2انظر وفيات األعيان ج ]مسلمون و اضيًا للقضاة هو اخلطايب البستي املشهور 
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، حيث يعود املحتل إىل بالده بعد أن  واألمريكيون يف العراق وأفغانستان

،  . أما االحتالل الداخيل حاكاًم يأمتر بأوامره من بعيديرتك خلفه طا اًم 

،  د يكون بعده  فاالستيالء عىل احلكم أمْر مؤكد عنده له األولوية املطلقة

 . استيالء عىل الثروات و د ال يكون

فاملحتل الداخيل هو الغازي االنقاليب الذي إن نجح يف االستيالء عىل 

خارجي أو بدوهنام ـ وأعلن نفسه حاكاًم احلكم بقوة السالح ـ بدعم ومتويل 

، وأصبح وِل أمر  ، أصبح بطاًل  وميًا مصلحاً  دون انتخابات ودون شورى

 ، مثال ذلك العباسيون مع األمويني واملأمون مع أخيه األمني جتب له الطاعة

. أما إن فشل انقالبه  ناهيك عن أمثلة كثرية يف بالد كثرية يف العرص احلديث

 ، أصبح خائنًا للوطن واألمة جتب حماكمته وعمياًل للمرتبصني خرلسبب أو آل

. مثال ذلك الربامكة مع الرشيد واملعتزلة مع املتوكل  يف اخلارج جيب إعدامه

 .، إضافًة إىل أمثلة كثرية من عرصنا احلديث  وابن الزبري مع احلجاج

ط عىل إن جمرد وضع هذه التعاريف وتسمية األشياء بأسامئها ووضع النقا

من األسئلة  احلروف واحلصان أمام العربة ـ كام يقولون ـ يفتح الباب لسيل

 : وإشارات االستفهام

، يف  ، ورسالة اإلسالم خصوصاً  ما حكم الرساالت الساموية عموماً  -4

 ؟ مسائل االحتالل العسكري اخلارجي والداخيل
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 ؟ وهل ورد ذكرمها يف آيات التنزيل احلكيم -1

.. واالحتالل  يف االحتالل السيايس واال تصادي والفكري وما حكمها -3

 ؟ الطائفي واملذهبي

وبأن الطاعة واجبة لذي  .. ومن أين ومتى جاء القول بأن احلق للقوة -1

لاباة  ؟ الشوكة والغا

، ثم استبدلت  وملاذا وكيف استبدلت األمة اإلسالمية اجلهاد بالقتال -2

 ؟ ( هلجوميااد اجله ، حتت اسم ) القتال بالغزو

أليست الدعوة إىل التخصص الديني واجتناب القول يف الدين بغري  -1

العلامء ورثة  مقرونني بحديث نبوي ُ ِرئا عىل غري ما ينبغي هو )) علم

أخرى ـ يف وصاية احتاللية عىل عقول  مها األصل ـ مع مقاصد (( األنبياء

 ؟ الناس وآرائهم

لا نبي اإلسالم -1 وَّ من رسول رمحة للعاملني إىل غاز  يغري   من الذي حا

 ؟ أهم عمالء االستعامر أمثال حممد عبده  عىل املساملني بغتة دون إنذار

أم هم ثلة من فقهاء الرتاث  .. حسني هيكل وحممد مصطفى املراغيحممد و

 ؟ وجدوا بيننا اليوم من يقلدهم

لا اإلسالم من ال يقبل اهلل سبحانه من -2 وَّ ،  عباده دينًا غريه ومن الذي حا

؟ أهم املسترش ون  الغاية تربر الواسطةمنهاج إىل عقيدة ميكافيلية تؤمن بأن 

أم هم أساتذتنا يف  .. أمثال المانس وماسينيون وفوهلاوزن وغولدزهير

 ؟ املدارس واملعاهد واجلامعات
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 كليات
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، وهو يدعو الغرب  كيف ُندين حاكاًم مثل جورج بوش االبن -9

إىل حروب صليبية استبا ية عىل أمم ودول متثل يف رأيه ويقودهم فعاًل 

 ( يزعم أن النبي  جهاد هجومي ، وال ندين من يدعو إىل ) مثلثات للرش

، يوجب مهامجة الكفار وغزوهم كلام أتيحت الظروف وتوفرت  مارسه

 ؟  ؟ أليس اجلهاد اهلجومي هو الوجه اآلخر للحرب االستبا ية األسباب

: إما أن نعترب  هذا التشابه املخيف بينهام إىل أحد أمرينأال يدعونا  -40

، نضع له نسبًا رشيفًا يصل به إىل  الرئيس بوش إمامًا من أئمة املسلمني

[ أو  كام فعل األزهر ذات مرة مع امللك فاروق الدوحة النبوية املطهرة ]

 ؟ بوشية أن نعترب القائلني باجلهاد اهلجومي من الساللة اجلورج

 ،  بعض هذه األسئلةعن ل يف الصفحات التالية أن نجيب سنحاو

،  ، ونرتك البا ي للقارئ املتأمل املنصف ونلقي الضوء عىل بعضها اآلخر

 .  واهلل املستعان

 

، مفردات  رآنية أرشنا إىل مواضعها  اجلهاد والقتال والغزو واحلرب

والبغي والعدوان ، و ل مثل ذلك يف الظلم  وتعاريفها يف التنزيل احلكيم

، وحرية  ، والدفاع عن النفس . أما املقاومة املسلحة واإلخراج من الديار

،  ، والتمييز العنرصي ( واالستعامر بنوعيه كام رشحنامها ، واالحتالل ) الرأي
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،  ، والصيال . وأما احلرابة فمفردات سياسية شاعت يف عصور متأخرة

، واختالف  ، واجلهاد اهلجومي ، واجلهاد القتاِل واخلروج عىل احلاكم

،  . ولكل من هذه املفردات تعريفها يف مظاهنا . فمفردات فقهية املذاهب

ومن اخلطأ الفاحش العجيب أن نبحث عن تعريف مفردة سياسية يف آيات 

ة يف آيات ي، وعن تعريف مفردة فقه القرآن الكريم ويف املعاجم الفقهية

. لكن اخلطأ األعجب أن خيلط بعض  سيةالقرآن الكريم ويف املعاجم السيا

كام يف الفقرة  األئمة يف فتاوهيم وكتبهم بني القرآين والسيايس والفقهي

إنام هو عن اجلهاد عندما يتحول وينبغي أن أوضح هنا أن حديثنا  : ) التالية

، وال شك أن هذا اجلهاد يشء ومقاتلة  من دعوة باللسان إىل مقاومة مسلَّحة

فالصيال هو هجوم إنسان أو فئة عىل حياة إنسان أو عىل  .. خرالصائل يشء آ

، و د رشع اهلل عزَّ وجلَّ يف هذه احلال دفاع اإلنسان عن  ماله أو عرضه

انظر  ].  ( أهـ ..معينة حياته وعن ماله وعن عرضه ضمن حدود وآداب 

 . [ 443،441ص 1كتاب اجلهاد يف اإلسالم للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي ط

، ومنها السيايس  منها القرآين كاجلهاد ، نحن يف الفقرة أمام مجلة مفردات

، ومنها الفقهي  ، ومنها القانوين كالدفاع عن النفس كاملقاومة املسلَّحة

والتمييز بينها كخطوة أوىل رضوري لضامن صحة ما بعدها من  ، كالصيال

 واهلل املستعان . خطوات كام سنرى

،  ملة األوىل من فقرته أن ثمة ظرفًا زمانيًا ومكانياً وسامحته يقرر يف اجل
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، يتحول فيه اجلهاد من دعوة باللسان إىل مقاومة  ( عندما تشري إليه كلمة )

،  ، ناسيًا وهو خيلط احلابل بالنابل يف فقرته أن اجلهاد مفردة  رآنية مسلَّحة

عاجم السياسية وال وبالتاِل ال ُبدَّ من أن نجد يف القرآن الكريم ـ وليس يف امل

يف املوسوعات الفقهية ـ نصًا واضحًا يدل عىل هذا التحول املزعوم للجهاد 

. ولقد بحثنا عن نص من هذا النوع  من دعوة باللسان إىل مقاومة مسلَّحة

 . فلم نجد

،  ثم ينتهي سامحته يف آخر فقرته ليقرر أن اهلل عزَّ وجل  د رشع لإلنسان

عن حياته وعن ماله وعن ِعرضه ضمن حدود  ، الدفاع يف حال الصيال

، ناسيًا مرًة أخرى أن الصيال ـ إن كان دفاعًا عن احلياة واملال  وآداب معينة

أوجدها اخلالق سبحانه يف البرش  فطرة، بل هو  والِعرض ـ فهو ليس رشعاً 

،  . وهو ليس تكليفًا باجلهاد اسمها غريزة حب البقاء واحلفاظ عىل الوجود

   : ا يقولونا نجد أمرًا إهليًا باجلهاد موجهًا إىل الذين آمنبدليل أن

          ..  

    : ، ونجد إخبارًا يتضمن األمر بالقتال يقول [ 14 : التوبة ]

      .. [ 141 : البقرة ]  لكننا ال نجد مثل ذلك عن ،

ألن .  ، وكان من الطبيعي أال نجد ، وال عن الدفاع عن النفس الصيال

،  الدفاع عن النفس حفاظًا عىل البقاء صفة تكوينية ثابتة عند كل ذي نفس

 ، تكليف يأمره به ، ال حيتاج معها إىل ترشيع أو إنسانًا كان أم حيوانًا أم نباتاً 
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سواء أكانت أحكام هذا الترشيع أو التكليف من أحكام التبليغ أم من 

 . 443أحكام اإلمامة حسب تقسيم سامحته عىل ص

ونحن ننظر يف ، وأن نرى  فليأذن لنا سامحته مرة ثالثة ورابعة أن نخالفه

ة لدى القرآن الكريم أن التكليف باألصل يتعارض دائاًم مع الطبيعة التكويني

 : املكلف وخيالفها لزومًا بدليل األمثلة التالية

 ألن الطبيعة التكوينية لدى اإلنسان أ رب  ، إ امة الصالة تكليف -4

      : ، فجاءت اآليات لتقول إىل القعود والكسل

  [ 12] البقرة :       ..و [ 13] البقرة : 

 . [ 132] البقرة :          ..و

ساسية ألألن امللل والنسيان من الثوابت ا ، املداومة عىل الذكر تكليف -1

 ( يف املعجـم املفهـرس آليـات القـرآن ذ ك ر . انظر ) يف التكوين اإلنساين

 .  [ 11] الكهف :    ..     .. منها : 

ألن حب املال ومجعه وكنزه طبـع فطـري عنـد  ، إيتاء الزكاة تكليف -3

 :  ،  ال تعـاىل اإلنسان يتفرع عن غريزة حب البقاء واحلفاظ عىل الوجود

      [ 10 : الفجر ] . 

مكروه لدى اإلنسان ملا ينتج عنه من  تـل ومـن  ألنه ، القتال تكليف -1

 ،  من سـورة البقـرة 141، حسب ما نصت عليه رصاحة اآلية  إرا ة دماء
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  ..     .. . 

 مل يكتِف سامحته يف فقرته املقتبسة بجعل الدفاع عن النفس ترشيعاً 

هذا ال يصح إال إذا اعترب . و وآدابًا معينة ، بل ذهب إىل أن له حدوداً  تكليفياً 

 الرتاِث  با تُ كُ ، وا  ، والصيال دفاعًا عن النفس ، والقتال صياالً  اجلهاد  تاالً 

، وراح يبحث عن تعريف املقاومة املسلَّحة يف آيات التنزيل  الفقهي  رآناً 

، وعن تعريف  ، وعن تعريف البغي والعدوان يف كتب األخبار احلكيم

 . ملوسوعات الفقهيةاالستعامر واالحتالل يف ا

 ، كدفاع عن النفس : ملاذا ُيرِصُّ سامحته عىل إخراج الصيال نوالسؤال اآل

؟ ويقرر جعله ترشيعًا له حدود وآداب  من دائرة التكوين إىل دائرة التكليف

؟ واجلواب واضح له  معينة تدخل يف أحكام التبليغ ال يف أحكام اإلمامة

، ويعتدي عىل  ذي يستحل حرمات العبادعال ة باحلاكم اجلائر الظامل ال

مات وجودهم املتمثلة بالرضورات اخلمس ، ويبدأ باالستيالء عىل  مقوِّ

.  ب إما باغتيال الشورى أو بتزويرها وتلفيقهاصمقاليد احلكم بالقهر والغ

، بل يريد  لقاتا ل أو يُ صاوا وسامحته ال يريد هلذا احلاكم اجلائر الظامل أن يُ 

صيال نحو الظاملني الوافدين من اخلارج وحجبها عن أهل توجيه أحكام ال

، ولن يتم له ذلك إن هو اعترب أن الدفاع عن النفس  البغي واجلور يف الداخل

 واملال والِعرض فطرة تكوينية تستجيب لو وع العدوان والظلم والبغي واجلور

 . أيًا كان صاحبه ومصدره
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 كليات
  جامعات

 



 السريةوالسنة الثابت واملتغري يف  كتب فقه اجلهاد () اخلامس : ) فقه اجلهاد ( يف اجلزء 

 

111 

،  ( حجة اهلل البالغة م الدهلوي يف )إنه يف حماولته هذه يستشهد بام  اله اإلما

تنفيذ ترصفات البغاة وأئمة  ويستدل بام  اله اإلمام بن عبد السالم يف فصل )

( ويستند إىل ما  اله   واعد األحكام يف مصالح األنام ( من كتاب ) اجلور

 وأما .. : ) اإلمام النووي يف رشح صحيح مسلم الذي يلخص ذلك كله بقوله

فحرام بإمجاع املسلمني وإن كانوا  [ ويعني احلكام و تاهلم ] اخلروج عليهم

: وسبب التحريم ما يرتتب عىل ذلك من الفتن   ال العلامء .. فسقًة ظاملني

(  ، فتكون املفسدة يف عزله أكثر منها يف بقائه وإرا ة الدماء وفساد ذات البني

 .  [ 119ص 41انظر ج ].  أهـ

     : هلذا كله بقوله تعاىل أما نحن فنستشهد يف خمالفتنا

    .. [ 39 : احلج ] إن  رأناها بفتح التاء يف كلمة  . واآلية ،

، تدل بكل وضوح  ( معتربين أهنا فعل مضارع مبني للمجهول يقاتلون )

 . هعىل أن اإلذن باملقاتلة مرهون بو وع الظلم أيًا كان مصدر

      : ونستدلُّ يف إنكارنا هذا كله بقوله تعاىل

     .. [ 19 : النساء ] إىل  وله تعاىل :  

           .. [ 30 : نساءال ]  .

، وأن فاعله  يف أن أكل األموال بالباطل ظلم وعدوان واآليتان واضحتان

 كائنًا من كان .،  سيصىل ناراً 
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         : ونستند أخريًا إىل  وله تعاىل

        [ 490 : البقرة ]  واآلية تأمر بكل ،

 . وهذا  وضوح بقتال البادئني به وتنهى عن القتال اهلجومي االبتدائي

 .  ما سنتحدث عنه تفصياًل يف صفحات الحقة

   ..   : إال أن ما هيمنا فيام نحن بصدده هو  وله تعاىل

         [ 493 : البقرة ] .  واآلية تقرر بكل وضوح أن

، وال يدخل يف عدم حمبة اهلل له الذي أشار إليه   تال الظاملني ليس عدواناً 

، وتقرر أن االستمرار يف  تال الظاملني مطلوب طاملا أن  490السباق يف اآلية 

هذه دعوة ، و ، أيًا كان مركز الظامل يف املجتمع ومو عه منه الظلم ما زال  ائامً 

 . إىل اإلصالح بِنِفي الظلم املؤدي للفساد

إن االستشهاد واالستدالل بام  اله تعاىل واالستناد إىل ما  رره يف تنزيله 

، كقول اإلمام  احلكيم ال يبقي مكانًا أو اعتبارًا لكل  ول آخر أيًا كان  ائله

 . النووي ، وزعمه اإلمجاع عىل ذلك

د وأدلة ومستندات  رآنية يقود املتأمل بكل النظر فيام أوردناه من شواهو

، الذي ورد ذكره يف  وضوح إىل رؤية  اسم مشرتك بينها مجيعًا هو الظلم

  ..  : موضعًا من القرآن الكريم أوهلا يف  وله تعاىل آلدم وزوجه 129

       [ 32 : البقرة ]  وآخرها يف  وله .
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   تعاىل:                     

وللظلم كغريه من املفردات القرآنية با ة من املعاين لعلَّ .  [ 30 : اإلنسان ]

يال ، واغت ، وجماوزة احلدود املرسومة : وضع األمر يف غري موضعه أبرزها

 . حقوق اآلخرين أو انتقاصها

( واإلعراض عن آيات اهلل ظلم  42الكهف  فالكذب واالفرتاء ظلم )

( ومنع ذكر اهلل يف املساجد  410البقرة  ( وكتم الشهادة ظلم ) 11السجدة  )

( وأكل األموال بالباطل  43لقامن  ( والرشك باهلل ظلم ) 441البقرة  ظلم )

( وإعانة الكفار  40النساء  ل أموال اليتامى ظلم )( وأك 30،19النساء  ظلم )

يوسف  ( وأخذ الربيء بذنب العايص ظلم ) 1الفر ان  عىل اإلفك ظلم )

(  24واملائدة  9املمتحنة  ( وتولية الظاملني بتسليمهم مقاليد األمور ظلم ) 19

 . ( 4الطالق  والتعدي عىل حدود اهلل يف طالق النساء ظلم )

 ، رسمها تعاىل يف تنزيله احلكيم الظلم عىل أرض الوا ع هذه صور ارتسام

، أضف إليها صورًا أخرى تدخل بالقرينة حتت عنوان الظلم  رصحية واضحة

  : كالتطفيف يف  وله تعاىل

            

     [ 3-4 : املطففني ]  . 

ففي التطفيف جماوزة حلدود العدل بالكيل وامليزان وانتقاص حلق املشرتي 
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 .  ، جتعل من التطفيف ظلامً  يف احلصول عىل مقابل ما يدفعه

ا  وله تعاىل فالنهي عن االعتداء يف اآلية ال يعني ،   : وأمَّ

، بل يعني أيضًا االلتزام بالتدرج يف دفع الظلم وإنكار  االبتداء بالقتالفقط عدم 

، إذ ال يستقيم عقاًل وال نقاًل أن يتنادى املظلومون إىل محل السالح فورا  املنكر

نتخابات اال، أو فور حصول تالعب يف  تعرضهم لغش يف املواصفات مثالً 

حيرص االمتيازات وفرص  متييز طائفي أو حزيبظهور شبهة ، أو فور  مثالً 

 . العمل بفئة معينة ويمنعها أو يعر لها عن مجيع الفئات والرشائح يف املجتمع

،  ، إننا نقر بوجود  واعد وآداب معينة تنظم القتال والصيال نعم

يف نفي الظلم والفسوق والبغي ونسلِّم بوجود معيار تطبيقي متدرج 

والبغي نوع للظلم والفسوق والسكوت واخل،  لكن هذا كله يشء واجلور .

 يشء آخر .واجلور 

إننا نسلِّم بأن محل السالح من  بل جمموعة  ليلة من الناس هتدف 

،  ، وعصيان ألوامر وِل األمر الغتصاب احلكم هو خروج عىل إمجاع األمة

. هو أن  إنام ضمن رشط واحد .. ، وحرابة ومتزيق للصفوف ونقض للبيعة

، جاء إىل  ، منصفًا غري متحيِّز يف موا فه حكامهيكون احلاكم عادالً يف أ

.  ، أو شورى ملزمة غري معلمة ، أو استفتاء نظيف احلكم بعد انتخاب نزيه

، هو  فإن كان غري ذلك سقطت تلك التسميات وأصبحنا أمام أمر آخر

، إن هو نجح  احتالل داخيل حياول أن يستوِل عىل موا ع حمتل داخيل سبقه
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  . ر حيرم  تاله عند الدهلوي والنوويصار وليًا لألم

وإن فشل صار خارجيًا ينقض البيعة وزبرييًا يمزق وحدة األمة وأشعثيًا 

 . يعيص اهلل ورسوله ويعلن احلرابة عليهام

روضة  اإلمام النووي يف رشحه لصحيح مسلم ويف كتابه ) منهمثمة بعض ـ 

زعموا أن ، العقد الفريد  ، ومنهم اإلمام ابن عبد ربه األندليس يف ( الطالبني

لظامل أداة إهلية موجودة بإرادة اهلل ومشيئته و تاله واخلروج عليه إنام هو ااحلاكم 

الظامل سيف اهلل يف  خروج عىل  ضاء اهلل و دره وعىل إرادته ومشيئته فقالوا )

 . بي، وهذا  ول عج ( األرض ينتقم به ثم ينتقم منه

، ويعددها  يتبنَّى هذه األ وال واملزاعماألعجب من ذلك كله أن سامحته و

وما بعدها من كتاب  411انظر ص ]ويستشهد ويستدل هبا يف مجيع كتبه وحمارضاته 

رغم  [ وما بعدها من كتاب عىل طريق العودة إىل اإلسالم 410، وص اجلهاد يف اإلسالم

من كتاب  111دفاعه السطحي عن نفسه أمام منتقديه حني يقول عىل ص

 :  يف اإلسالماجلهاد 

وإنام نقلت  رار  .. إنني مل أضع نفيس مكان املجتهد يف هذا الكتاب .. )

، ومن مجلة ذلك ما نقلته عن إمام من أعلم أئمة الفقه  الفقهاء يف هذا

ومن أكرب املعضالت أن ال يميز  .. وأصلحهم وأوثقهم هو اإلمام النووي

مصادرها ها ويروهيا من القارئ بني رأي شخيص يراه املؤلف ونقول  جيمع

 .  ( أهـ بأمانة

 مناهج 

معاهد  
 كليات
  جامعات
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بمداهنة احلكام  وإين ألظن أن االهتام .. : )  ائالً  124ويتابع عىل ص

عن اخلروج  ىالذي هن ، وإنام هو موجه إىل رسول اهلل  ليس موجهًا إِل

ثم إن هذا االهتام موجه بعد ذلك  .. ن تلبسوا بكفر بواحإعىل احلكام إال 

وا اإلمجاع عىل حرمة اخلروج عىل احلكام املسلمني وإن للفقهاء الذين نقل

 . ( أهـ كانوا فاسقني

، وتضيع  الستجالء هذا كله يف مهاترات ختتلط فيها االهتامات بالدفاعات

، وتنترص فيها ذال ة اللسان واللعب باأللفاظ عىل أحكام  معها حدود األشياء

 ، ، والبغي ، واجلور : الظلم عاريف، ال ُبدَّ أوالً من اإلشارة إىل ت العقل السليم

. وال ُبدَّ من  ، كام وردت يف القرآن الكريم لكوهنا مفردات  رآنية والفسق

، ووجوب طاعته ـ إال يف حالة كفر بواح لنا عليه  اإلشارة إىل تعريف احلاكم

. كام ال ُبدَّ  ث لكوهنا مفردات نبويةمن اهلل سلطان ـ كام وردت يف األحادي

حيث تأيت األدلة القرآنية من ب،  ن التمسك بالرتاتبية يف ترجيح األدلةثانيًا م

، ثم تأيت األدلة النبوية من األحاديث ثانيًا رشط أال تعارض  اآليات أوالً 

، ثم تأيت األدلة الفقهية من مظاهنا ثالثًا رشط أال خترج عن األدلة  دلياًل  رآنياً 

 . الثابتة يف القرآن والسنة

، وال جمرد تالوين نصبغ  اتبية ليست جمرد زركشة نزين هبا كتبناإن هذه الرت

، بل هي منطلق أسايس ال جيوز تركه وال الرتاخي يف  هبا حمارضاتنا وجمالسنا

.  التمسك به ونحن نسوق الشواهد ونتخري من األدلة ما يوافق وجهة نظرنا

 مناهج  

 معاهد 

 كليات

  جامعات
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          : إهنا منهج ثابت  رره تعاىل بقوله

              

    [ 31 : األحزاب ]  هذا املنهج الثابت يلزمنا أوالً برتاتبية .

ويبني لنا ثانيًا أن   ..       .. واضحة تتمثل يف عبارة

، إال فيام مل يرد فيه حكم من اهلل  اخلرية يف الرأي الفردي أو اجلامعي ال تكون

، وحيدد  ، ويشمل هذا البيان ـ بال ريب ـ آراء الفقهاء واختياراهتم ورسوله

، أو  نبوي يعارض القرآن لنا ثالثًا مو فنا إن نحن وجدنا أنفسنا أمام حديث

 . أمام رأي فقهي ينا ض نصًا  رآنيًا أو نبوياً 

فناه آنفاً  ، ورسمنا بعض صوره ومعانيه كام وردت يف  أما الظلم فقد عرَّ

 وأما الفسق فقد ورد يف مخسني موضعًا من القرآن.  التنزيل احلكيم فال نعيد

 [ 11 : البقرة ]  ..       .. : الكريم أوهلا يف  وله تعاىل

    ..       : وآخرها يف  وله تعاىل

 : الكفر  هو فإذا تأملنا هذه اآليات وجدنا أن الفسق.  [ 1 : املنافقون ]

البقرة  ) ، نقض عهد اهلل ( 44احلجرات  ) ( و 11البقرة  ) ( و 21املائدة  )

 ، اإلفساد يف األرض  ( 11البقرة  ،  طع ما أمر اهلل به أن يوصل ) ( 11

 ، االستقسام باألزالم  ( 3 املائدة ، الذبح عىل األنصاب ) ( 11البقرة  )

 ( سبب هالك القرى  20الكهف  ، عصيان أوامر اهلل ) ( 3املائدة  )

، نقل األخبار  ( 414األنعام  يه )، األكل مما مل يذكر اسم اهلل عل ( 41اإلرساء  )
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(  11املائدة  ، احلكم بغري ما أنزل اهلل ) ( 1احلجرات  املفرتاة ونرش اإلشاعات )

 . ( 2الصف  زيغ القلوب )

بوجوب طاعة  : كيف يمكن عقاًل أن يأمر رسول اهلل  والسؤال اآلن

يف بلد رشك باهلل أشنعها الـ كام مرَّ معنا ـ ، وللظلم صور يتجسد هبا  حاكم ظامل

م رسول اهلل  43بداللة لقامن أهُله مجيعًا من املسلمني  ؟ وكيف يمكن أن حيرِّ

 ـ كام مرَّ معنا ـ ، وللفسق وجوْه يتجىلَّ هبا  اخلروج عىل حاكم فاسق

،  ؟ فإن فعل 21بداللة املائدة اإلسالم  هُ يف شعب معتقدُ البواح أسوؤها الكفر 

        : ه تعاىلأال يضعه ذلك حتت حكم  ول

              

  [ 11-11: احلا ة ] الذي فعل ذلك هو  ؟ واجلواب بكل بساطة :

الدكتور البوطي حني نقل عنهم تقليدًا دون الدهلوي والنووي وسامحة 

را فحني  . تفكر أو تدبُّر اإلمام النووي يف رشحه لصحيح مسلم زعم أوالً أن  ارَّ

.  ، وأن هذا التحريم مما تظاهرت األحاديث النبوية بمعناه ذلك بإمجاع املسلمني

ن يشهدون املسلمني عىل األ ل مم نسبًة منألن ،  أما زعم إمجاع املسلمني فباطل

أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل ينكرون هذا التحريم وهلم عىل ذلك أدلة 

، فلقد عدنا  وأما ما يشري إليه من أحاديث نبوية ورد فيها التحريم . ()وحجج

                                                 

()- فاخلروج عىل احلاكم الظـامل عنـدهم رشط ال تكتمـل إمامـة  املقصود هبؤالء هم أهل الشيعة ،

 . اإلمام إال به
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 : ا وبسطناها بالتأمل فوجدنا فيها أموراً إليها يف مظاهن

بل يتضمن  بارة النوويتحريم ليس مطلقًا كام هو يف عالأن  ، األول -

استثناء من التحريم هو أن يتلبس هذا احلاكم بكفر بواح للناس عليه من اهلل 

 .. هذا االستثناء هو الذي جتاهله اإلمام وأسقطه من اعتباره  سلطان

حلاكم الذي حيرم اخلروج عليه يف احلديث النبوي هو الذي أن ا ، الثاين -

وهو  ، ، سواء بالبيعة أو بالعهد وافقتهميأيت إىل احلكم برىض املحكومني وم

الذي مل يتلبس ال سابقًا وال الحقًا بصفة من صفات الفسق التي نصت عليها 

. فإن اتصف بصورة من  اآليات وال بصورة من صور اجلور والظلم التي بينتها

 هذه الصور أو بصفة من تلك الصفات فهو مستثنى من احلكم النبوي الوارد

 . يف األحاديث

 ال  ما رواه حذيفة بن اليامن يف صحيح مسلم من أن النبي  ، الثالث -

تسمع وتطيع لألمري وإن رضب ظهرك وأخذ مالك فاسمع  .. )):  له

فالعبارة من جهة أوىل ركيكة لغويًا ال تتناسب مع ما اشتهر عن .  أهـ (( وأطع

  : اىل، وتتعارض عموديًا من جهة ثانية مع  وله تع من فصاحة النبي 

                 .. [ 39 : احلج ]  ومع ،

. هذا التعارض وتلك الركاكة  عرشات اآليات األخرى التي تصف الظلم

قا ترجح لدينا أن هناك إدراجًا  احلديث يف عصور متأخرة مل يكن حلاِ

 . موجودًا يف األصل
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اء اهتموا  ، ورأينا  سامحته بعد  راءة كتابه بمداهنة احلكامثمة نا دون  رَّ

 كيف دافع عن نفسه بأنه نا ل غري جمتهد وبأن اهتامه باملداهنة إنام هو ـ يف ظنه ـ

اهتام موجه لرسول اهلل. ولقد كنا نقبل دفاعه هذا ـ عىل سطحيته ـ لو أنه  رأ 

ناء الواضح ، وراعى يف استنباطاته االستث احلديث  راءة مطلوبة كام ينبغي

ة  ل احلديث بعد إسقاطه وجتاهله إىل مداهنة للحكام الظَّلاما الرصيح الذي حتوَّ

 . الفاسقني يعارض ما أمر به اهلل تعاىل

وكنا نقبل دفاعه ونساحمه عىل إرسافه يف تقييم نفسه وهو يعترب أن اهتامه 

ارضاته عام لو أنه مل خيرج يف كتبه وحم ، باملداهنة إنام هو اهتام لرسول اهلل 

 . تطبيقًا ملا  اله و صده كتاب اهلل  اله و صده رسول اهلل 

هجرة  من كتاب فقه السرية يطالعنا عنوان عجيب هو ) 411فعىل ص

ى ذهابه إىل  . ومل يسمع أحد أن النبي  ( الرسول إىل الطائف سمَّ

 .الطائف هجرة 

حثًا بعنوان من كتاب اجلهاد يف اإلسالم يستهلُّ سامحته ب 411وعىل ص

 412( ثم ينتقل عىل ص ؟ اخلروج عىل احلاكم أهو بغي أم حرابة أم جهاد )

ْن املراد باحلاكم هنا لتعريف احلاكم حتت عنوان )  . ( ؟ ما

وإنام تتأتى احلرابة من فئة تعلن احلرب أو  أما تعريفه للحرابة يف  وله )

انظر  ](  أيًا كان نوعهالعداوة عىل املسلمني خارج الدولة اإلسالمية لسبب ما 

فأما إن كانت إمامة من  بله  .. ) :  وله . وأما تعريفه للبغي يف [ 411ص
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اإلمامة للثاين بمجرد الغلبة واالستيالء ، فال تنعقد  بالعهد منعقدة بالبيعة أو

. وأما  [ 412انظر ص ](  .. بل هو باغ  جتب مقاومته فإن مل يرتدع وجب  تله

ثم تقسيم اجلهاد  ، سيمه له إىل جهاد سلمي وجهاد  تاِلللجهاد وتق تعريفه

القتاِل إىل جهاد دفاعي مثاله غزوة أحد واألحزاب وحنني وجهاد هجومي 

انظر  ](  فبيتهم بغارة مباغتة أرسع رسول اهلل  ، وفيها ) مثاله غزوة خيرب

 ، ، فسوف نفرد هلا مكانًا يف صفحات الحقة لعظيم أمهيتها وخطرها [ 409ص

 .  ونقف أمام تعريفه للحاكم

هو امللك أو رئيس الدولـة مـن اسـتقرَّ  [ 412انظر ص ]احلاكم عند سامحته 

 :  ، وهو مسلم مل يتلبس بأي كفر رصيح بيده احلكم بواحدة من طرق ثالثة

 . البيعة املبارشة أو غري املبارشة -4

مة وأهل احلل ، وتعلم األ ، بأن يسمي احلاكم من خيلفه بعد موته العهد -1

 . والعقد فيها بذلك فال يستنكرونه وال يأبونه

، بعد موت احلاكم الذي كان  االستيالء بالقوة واملغالبة عىل احلكم -3

، أو أن تكون إمامة احلاكم  ، أو بعد عزله بسبب رشعي صحيح  بله

ت له بالقوة واملغالبة  . السابق  د استقرَّ

،  رم اخلروج عليه وإن كان ظاملًا فاسقاً هذا هو احلاكم الذي حيرم  تاله وحي

 . عند سامحته

 بتحريم اخلروج عىل كل حاكم مسلم مل يتلبس سابقًا أو الحقاً  رُّ قِ نُ أما نحن فا 

 مناهج  

 معاهد 

 كليات
  جامعات
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، ونسلم بأن حماولة إزاحته  ، جاء إىل احلكم بالبيعة بظلم أو فسق أو جور

ن ، ونرى أن احلاكم بطريقة البيعة ضم عن احلكم بغي يستوجب القتل

رشط العدل وطاعة اهلل هو الذي تدور حوله حرصًا مجيع التوجيهات اإلهلية 

: احلاكم عند اهلل ورسوله هو الذي وصل  . بمعنى آخر واألحاديث النبوية

 .  إىل احلكم بالطريقة األوىل

فام بال سامحته يستنبط لألمة من أحداث التاري  ومن كتب فقهاء 

ُه املداهنة طر ًا ثانيًة وثالثًة ل را لوصول إىل احلكم تتعارض عموديًا مع ما  رَّ

؟ ومتى كانت أحداث التاري  وكتب الفقه مصدرًا من  اهلل وبيَّناُه رسوله

 ؟ مصادر الترشيع

، وأهل  ، علمت به األمة فاحلكم بالعهد أو باال رتاح أو بالوصية باطل

وجمرد عدم  ، . ألن جمرد العلم هنا ال يكفي ، أم مل تعلم احلل والعقد فيها

، إذ ال ُبدَّ من بيعة عن رىض وموافقة تعود باملسألة إىل  االستنكار ال يكفي

 . الطريقة األوىل

ء بالقوة واملغالبة باطل أيًا كانت الرشوط والتخرجيات الواحلكم باالستي

.  . سواء أكان املستوِل مسلاًم مل يتلبس بكفر رصيح أم مل يكن التربيرية الفقهية

 .  ، واجتامع الرىض مع القهر بالقوة حمال هنا معدومة ألن البيعة

أن يزعم أن اهلل يف كتابه الكريم والرسول يف سنته املطهرة مل ألحد  فإن حال 

: هذا زعم صحيح يف الشـكل  ،  لنا له حيددا طريقة بعينها للوصول إىل احلكم
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 . باطل يف املضمون

 يلزمنا باسم  معني للحاكم صحيح أننا ال نجد يف كتاب اهلل وسنة رسوله ما

، وهذا  فقد يكون خليفة أو إمامًا أو أمريًا أو سلطانًا أو ملكًا أو رئيس مجهورية

:  ، إال أننا نجد فيهام ما يوجب موافقة املحكومني ورضاهم هو الشكل

 . ، وهذا هو املضمون الشورى والبيعة

 : رسولهففي التنزيل احلكيم يقول تعاىل واصفًا املؤمنني وآمرًا 

-           

   [ 32 : الشورى ] .  

-         [ 39 : الشورى ] . 

-  ..            

        [ 429 : آل عمران ] . 

  : ونفهم من اآليات أموراً 

 32ية أهنا جاءت يف اآلأن الشورى مسألة هامة عند اهلل تعاىل بدليل  أوهلا

 :  وسط ثالثة أسس ال يقوم الدين إال هبا هي

 ..  هلل إيامناً  االستجابة -أوالً 

 ..  إ امة الصالة ذكرًا وشكراً  -ثانياً 

 .  اإلنفاق من رزق اهلل تطوعًا وتقرباً  -ثالثاً 
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أهنا تكليف واجب ملزم لورودها بني تكاليف واجبة ملزمة يف آية  ثانيها

. الثالث أن  ()429ة األمر يف آل عمران ، ولورودها بصيغ 32الشورى 

الشورى واجبة ملزمة عىل صعيد الفرد يف جمال الزواج والطالق والتأجري 

، وعىل صعيد املجتمع يف جمال احلرب  واالستئجار والسفر والعمل والدراسة

 . والسلم والقتال والصلح وتسمية احلكام

ى ال عال ة هلا بالطريقة فإن طاب ملكابر من أهل الظاهر أن يزعم أن الشور

؟ وما حملها يف  39: فام معنى البغي يف آية الشورى  ، سألناه املوصلة إىل احلكم

؟ وكيف يمكن سلخها وعزهلا  السياق بعد التكليف بالشورى يف اآلية السابقة

           : عن  وله تعاىل

              .. 

البغي يف اآلية  ؟ أليس ؟ أليس أمر اهلل يف اآلية هو الشورى [ 9 : احلجرات ]

؟ وإذا كان  نهو االستبداد بالرأي واخلروج عىل مبدأ التشاور مع اآلخري

ا ها لُ طِّ عا ، فلامذا نُ  32التكليف بالشورى يشمل كل األمور بداللة آية الشورى 

؟ أليس احلكم أمرًا من  مستندنا يف هذا التعطيل؟ وما هو  يف مسألة احلكم

 ؟ أمور الناس إن مل نقل إنه أمهها عىل اإلطالق

                                                 

()- ( ال خيرج أو يتعارض مع ماسبق أن  لناه من أن التكليف ال يكون  إن الشورى تكليف  ولنا )

، وأميـل إىل  تشـبث برأيـه إعجابـًا بذاتـه. فاإلنسان بفطرته أميـل إىل االسـتبداد وال إال خالفًا للفطرة

. ومـن هنـا  . ومن هنا جاء التكليف بالشورى هتذيبًا هلذه الفطرة العجالة يف اختاذ القرارات واملوا ف

 .(  من شاور الناس شاركهم يف عقوهلم) :  أيضًا جاءت صحة  ول من  ال
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علمة غري الشورى م : ) إن من املشهور عن سامحة الدكتور البوطي  وله

. عجيب ألنه حيول الشورى  ، وهذا  ول عجيب وخطري يف آن  معاً  ( ملزمة

. وخطري ألنه يؤسس  من تكليف واجب مأمور به إىل حلية تزيينية لالستئناس

. فإذا استدلَّ مستشهدًا برجال مثل  ، ويكرس ذهنية الرأي الفرد للديكتاتورية

أمور ثم خالفوا مشاورهيم  حني شاوروا يف ، وغريمها وعمر  أيب بكر 

 القراءة املطلوبة .عىل غري  ه، كان استدالل واعتمدوا رأي أنفسهم

، كان له رأي  ألداء الزكاة للسلطة املركزيةاملانعني يف حرب  فأبو بكر 

ما فيهم رجاحة العقل  ككل أصحاب الرأي ، لكنه ـ مع ذلك ـ شاور من توسَّ

، فألنـه رآه  رى  ـد أنفـذ رأيا نفسـه. وإذا كـان بعـد الشـو وسالمة  الدين

ما سامحته مسألة تكميلية لرفـع العتـب   ، األرجح هَّ وليس ألن الشورى كام تاوا

 حني استشار أصحابه يف تدوين احلديث . و ل مثل هذا يف عمر  وأخذ العلم

وتوحيـد نسـ   . و ل مثل هـذا يف عـثامن  النبوي ثم رجح عنده أال يفعل

م اهلل وجهه و ل مثل ذلك يف اإلمام عيل . املصحف يف األمصار ، و تالـه  ، كرَّ

 . يف اجلمل وصفني

، القاعدة والطريقة الوحيـدة املقبولـة عنـد اهلل ورسـوله  تلك هي الشورى

، التـي نجـد إىل جانبهـا نـاظاًم آخـر يف القـرآن والسـنة  الستالم مقاليد احلكم

 . جيسدها تطبيقيًا عىل أرض الوا ع هو البيعة

         تعاىل:يقول 
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          [ 444 : التوبة ] . 

       : ويقول تعاىل خماطبًا رسوله الكريم

                

       [ 40 : الفتح ] . 

، ال خيرج  ( أصل ورد يف القرآن الكريم مخس عرشة مرة ب ي ع والـ)

، مكتوبًا كان أم  بيع أو رشاءب. إما عقد جتاري  فيها عن واحد من ثالثة معاين

          : ، ورد يف  وله تعاىل شفهياً 

         .. [ 9 : اجلمعة ] .  أو صك ملكية

       : يف  وله تعاىل، ورد  بأرض وعقار وبناء

          

  .. [ 10 : احلج ] مجع مفرده بيعة ، بكرس الباء وفتح الياء . والبِيع ،  ،

وهي الكنائس واألديرة وما حوهلا من أراض ،  اءيبكرس الباء وسكون ال

أو عهد ال عال ة له بالبيع والرشاء التجاري يتفق .  وأبنية داخلة يف ملكيتها

فيه املتعاهدان عن رىض عىل أمر يتعهد به األول مقابل أمر آخر يتعهد به 

، إنام ليس فيه  . من هذه الزاوية يعترب العهد عقدًا عىل سبيل املجاز الثاين
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    444. ومن هنا أيضًا جاء  وله تعاىل يف التوبة  ئع وأموال عينيةبضا

  ..  الطرف األول مؤمنون عهد تعا دي بني طرفنيالذي يشري إىل . 

 والطرف الثاين إله ويفٌّ بعهوده،  باعوا أنفسهم وأمواهلم مقاتلني يف سبيل اهلل

وهذا جوهر ما ذهب إليه جان .  ُهْم اجلنةاشرتاها منهم مقابل وعد بأن ُيْدِخلا 

، يعطي  حني اعترب أن العال ة بني الفرد والدولة عقد اجتامعي ()جاك روسو

 . ()الفرد فيه الوالء والطاعة مقابل أن تضمن له الدولة احلامية واملساواة

منذ أيام  يبقى أن نشري ختامًاإىل أن فقهاء القهر واالنقالبات العسكرية )

( الذين جييزون االستيالء  ، وحتى يومنا هذا ية ويزيد ومروان واحلجاجمعاو

عىل احلكم بالقوة واملغالبة ويضعون له رشوطًا للتخفيف منه وجتميله يف عيون 

، مها  ، ال ُبدَّ كي تستقيم حماولتهم من وضع تعريف مالئم ألمرين الناظرين

لوها من ُملزمة إىل . أما الشورى فقد حو الشورى والكفر البواح الرصيح

. وأما  ، وأباحوا للحاكم الفرد عدم األخذ هبا وااللتزام بتوجيهاهتا معلمة

. أما  الكفر البواح الرصيح فقد حرصوه بالصالة والزكاة والصوم واحلج

، وتعطيل تكافؤ  ، واالستئثار بالثروات ، واغتيال احلريات مصادرة األموال

، وإباحة  ، وإشاعة الرشاوى شخصية الفرص ، واستغالل املناصب لغايات

                                                 

()- كـان آلرائـه أثـر  ( 4112-4141 ، سويرسي املولد ) كاتب فرنيس وفيلسوف وعامل اجتامع ،

 . ( العقد االجتامعي . له مجلة كتب ونظريات أشهرها ) كبري يف تطور الديمقراطية احلديثة

()- ( 3 ، ملحق ر م ) من مشاكل املسلمني يف األ طار غري اإلسالمية . 
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 . هذا كله ـ رغم أنف اآليات الرصحية ـ ليس كفرًا بواحًا رصحياً  .. الفواحش

نحن لسنا ضد أن ينادي سامحته بام شاء ويدعو إىل ما شاء يف غرفة نوم 

فقهاء من ، لكننا ضد أن يكتب ذلك يف منهاج جامعي مقرر للناشئة  مقفلة

، تكرس دار النرش  ( هذا هو اإلسالم اب حيمل عنوان )، أو يف كت املستقبل

 . طا اهتا وكوادرها بكل محاس وإخالص لتوزيعه يف أنحاء العامل

إنَّ من املفيد  بل تفصيل القول يف أخطر وأعجب فقرات كتاب ) فقه 

السرية ( للدكتور البوطي ، ونعني هبا ما أطلق عليه اسم اجلهاد اهلجومي ، 

 الة عىل بعض ما استو فنا يف الكتاب املذكور : أن نعلق يف ُعجا 

: املسلم ال يكمل إسالمه مهام كان متحليًا  19يقول سامحته عىل ص -4

بالفضائل و ائاًم بألوان العبادات حتى جيمع إىل ذلك ساعات من العزلة 

 واخللوة .. أهـ .

ليتحدث عن حكمة العزلة عن الناس ،  24و 20ثم يميض عىل صفحتي 

فوائد اخللوة يف إحياء القلب بنور الصفاء ، فال يبقى لعكر الدنيا من وعن 

  ائاًل : بيدا أنه ال ينبغي أن يفهم 21سبيل إىل تعكري مرآته . ثم ليختم عىل ص

 معنى اخللوة كام شذَّ البعض ففهموها حسب شذوذهم وهو االنرصاُف الكيلُّ 

لك فضيلة بحد ذاهتا ، عن الناس واختاذ الكهوف واجلبال موطنًا واعتبار ذ

وملا كان عليه عادة أصحابه . أهـ . وليرتكنا مع طالبه  فذلك خمالفه هلديه 

 وتالمذته ومريديه تأكلنا احلرية ومتز نا إشارات االستفهام .

 مناهج  

 معاهد 

 كليات
  جامعات

 

 مناهج  

 معاهد 

 كليات
  جامعات

 

 مناهج  

 معاهد 

 كليات
  عاتجام
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 وهنا ال بد من القول : 

ن كل مسلم  يؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وباليوم اآلخر هيمه كثريًا إ

مه . وكل تلميذ ومريد ، يرى يف أستاذه وشيخه ما ال يراه أن يكمل إسال

اآلخرون ، هيمه كثريًا أن يأمتر بأوامره وجيمع إىل فضائله وعباداته ساعات 

من العزلة واخللوة وإال كان إسالمه نا صًا . لكنه سيفاجأ وهو هيم بذلك أن 

نبوي وملا العزلة واخللوة ـ يف أحد وجوهها عىل األ ل ـ خمالفتان للهدي ال

 كان عليه عامة الصحابة . 

. حكاًم فقهيًا  19إننا نرى يف عبارة ) املسلم ال يكمل إسالمه .. (  عىل ص

يف منتهى اخلطورة أصدره سامحته كي يستكمل املسلمون إسالمهم بجمع 

ساعات من العزلة واخللوة إىل فضائلهم وألوان عباداهتم . ونحن نفهم أنه 

رسم سلوك املسلم من أصل  رآين أو نبوي . ولقد ال بد لكل حكم فقهي ي

نظرنا يف التنزيل احلكيم بحثًا عن لفظتي ) العزلة ( و)اخللوة ( . فوجدنا أن 

العزل واالعتزال ورد عرش مرات بمعنى الرتك واالبتعاد وعدم خمالطة 

الكفار يف عبادة األوثان والقتال ، والنساء يف فرتات احليض . ووجدنا أن 

ـ باملعنى الذي ذهب إليه سامحته ـ مل ترد مطلقًا يف آيات القرآن اخللوة 

، فوجدناه يعدد أركان  الكريم . ثم نظرنا يف كتاب اهلل تعاىل ويف سنة نبيه 

اإلسالم بام فيها من شعائر وعبادات ، كالصالة والزكاة والصوم واحلج ، 

ملوا ف ، والصدق وبام فيها من فضائل ، كالصرب عىل املكاره ، والثبات يف ا
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يف القول والعمل ، والتفكر والتدبر يف آيات اهلل تعاىل ، والشكر عىل آالئه 

 {اليوم أكملت لكم دينكم ..  }ونعمه ، ثم رأيناه سبحانه بعد ذلك كله يقول 

يذكر شيئًا عن عزلة وخلوة من أي نوع كان ، سواء أكانت يف جبل  دون أن

 ة مغلقة .أم يف كهف أم يف رسداب أم يف غرف

تقول : الناس كالنار تدفأ هبا وال  ()لقد  رأنا عبارة لإلمام ابن حزم

 19ختالطها . وكنا يمكن أن نعتربها شاهدًا مؤيدًا لعبارة سامحته عىل ص

                                                 

()-  ( الذي يأخذ الوا ع عىل ما 121 – 321هو أبو حممد عيل بن حزم األندليس ) . هو عليه  هـ

ويقبل احلقيقة دائاًم عىل ظاهرها . يروي لنا املقري صاحب ) نفح الطيب يف أخبار األندلس الرطيب ( 

تر إال أن ابن حزم التقى يومًا بوجه حسن ، فقال لصديق معه : هذه صورة حسنة .  ال صاحبه : مل 

 الوجه ، فلعل ما سرتته الثياب ليس كذلك . فقال ابن حزم ارجتاالً :

ل  فيمن سباين حسنُهُ و ذا  ذي عا

 

 يطيُل مالمي يف اهلوى ويقوُل  

هُ    الحا مل تر غريا
 أمن أجل وجه 

 

 ومل تدِر كيف اجلسُم أنت عليُل  

 فقلُت له أرسفتا يف اللوم فاتئد 

 

 فعندي رْد لو أشاُء طويُل  

 أمل تر أين ظاهرْي وأنني 

 

 عىل ما أرى حتى يقوما دليُل  

 

 

هـ . (  110 – 141ًا هائاًل يف تنقيح مذهب داود بن عيل بن خلف األصفهاين ) بذل ابن حزم جهد

إمام أهل الظاهر يف املرشق ، وجادل عن هذا املذهب ، ووضع العديد من املؤلفات لعلَّ أمهها : 

اإلحكام ألصول األحكام واملحىلَّ والفصل يف امللل والنحل . يعترب ابن حزم إمام أهل الظاهر يف 

الكتاب والسنة دون تأويل أو تعليل ، ويقدم احلقيقة عىل املجاز يف  ، يعتمد يف مذهبه عىل ظاهر غربامل

فهم معاين األلفاظ . لكنه غالب الظن تعصب هلذا املنهج للو وف يف وجه املستهينني بالنصوص من 

علامء املتقدمني ع يف الأنصار القياس والتعليل ، وألَّب عليه الفقهاء واألمراء والعامة ، وكان كثري الو و

] انظر د من لسانه ، حتى  يل فيه : كان لسان ابن حزم وسيف احلجاج شقيقني . ال يكاد يسلم أح

  [ . 411، وحجة الوداع البن حزم حتقيق ممدوح حقي ، دمشق ، تذييل عن الظاهرية ص 312ص 3وفيات األعيان ج
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       لوال أهنا تتعارض عموديًا مع  وله تعاىل 

      ..  : وصدق اهلل  [ 43] احلجرات .

 العظيم وكذب االهنزاميون من أصحاب املرا ع واملخاريق .

من كتاب ) فقه السرية ( فيقتبس من سرية  402يبدأ سامحته عىل ص -1

عىل ابن هشام ومن تاري  الطربي صفحة بعنوان ) اإليذاء ( . ثم ينتقل 

 حتت عنوان ) العرب والعظات ( ليقول : 401ص

 أول ما  د خيطر يف بال املتأمل ، حينام يرى  صة ما لقيه رسول اهلل 

، من صنوف اإليذاء والتعذيب هو أن يتساءل :  ()وأصحابه من املرشكني

فيما هذا العذاب الذي لقيه النبي وأصحابه وهم عىل احلق ؟ وملاذا مل 

وجل منه وهم جنوده وفيهم رسوله يدعون إىل دينه اهلل عز  يعصمهم

 وجياهدون يف سبيله ؟

واجلواب أن أول صفة لإلنسان يف الدنيا أنه مكلف . أي أنه مطالب من 

 بل اهلل عز وجل بحمل ما فيه كلفة ومشقة . وأمر الدعوة إىل اإلسالم واجلهاد 

مستلزمات إلعالء كلمته من أهم متعلقات التكليف . والتكليف من أهم 

العبودية هلل تعاىل إذ ال معنى للعبودية هلل تعاىل إن مل يكن ثمة تكليف . وعبودية 

                                                 

()-   مل يكن لرسول اهلل كان أصحابه مجيعـًا مـن املـؤمنني املوحـدين ،  أصحاب من املرشكني ، بل

وهذا أمر يعرفه سامحته متامًا ، ولكن خانه التعبري وهو يكتب ، وكان األفضل منعًا لاللتباس لو أنه  ـال : 

 وأصحابه عىل يد املرشكني من صنوف اإليذاء والتعذيب .. حينام يرى  صة ما لقيه رسول اهلل 
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اإلنسان هلل عز وجل رضورة من رضورات ألوهيته سبحانه وتعاىل . فال معنى 

 لإليامن هبا إن مل ندرك عبوديتنا له . أهـ .

 إىل القول : 401ثم خيلص بعد ذلك كله عىل ص

 يه الدعاة إىل اهلل تعاىل واملجاهدون يف سبيل إ امة املجتمع وإذًا فإن ما يال

 اإلسالمي سنة إهلية يف الكون منذ فجر التاري  تقتضيها حكم ثالث :

أوالًـ صفة العبودية املالزمة لإلنسان هلل عز وجل . وصدق اهلل إذ يقول : 

 أهـ . {وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون  }

أول ما  د خيطر يف بال املتأمل وهو ينظر يف أخبار ونستأذن سامحته لنرتك 

وأصحابه عىل يد املرشكني ، ونأخذ ما خيطر بالتأكيد  إيذاء وتعذيب النبي 

يف باله وهو ينظر يف الفقرة السالفة ، حماوالً أن يفهم رس هذا التهويل وتلك 

ا املبالغة التي تطبع عادًة كتابات وخطب أهل الرتغيب والرتهيب ، ونرامه

واضحني يف الفقرة أعاله ، يف مجلة من مصطلحات وتعاريف يوردها 

 سامحته البسة لبوس التقرير احلاسم الذي ال يقبل ردًا وال نقاشًا ، مثل :

سبب ما يال يه األنبياء وأصحاهبم والورثة بعدهم من إيذاء وتعذيب  -4

 هو أهنم مكلفون .. 

 .. إن أول صفة لإلنسان يف الدنيا أنه مكلف -1

 الدعوة واجلهاد من أهم متعلقات التكليف .. -3



 السريةوالسنة الثابت واملتغري يف  كتب فقه اجلهاد () اخلامس : ) فقه اجلهاد ( يف اجلزء 

 

111 

 التكليف من أهم مستلزمات العبودية هلل تعاىل .. -1

 ال معنى للعبودية دون تكليف .. -2

 عبودية اإلنسان هلل رضورة من رضورات ألوهيته تعاىل .. -1

 ما يال يه الدعاة واملجاهدون من سنة إهلية يف الكون منذ فجر التاري  .. -1

      شاهد صدق ذلك كله هو  وله تعاىل  -2

   : [ 21] الذاريات . 

، ال ندري معه هل  ثمة غموض مقصود يف العبارات يوحي بالتنا ض

اإلنسان عبد ألنه مكلف ) حسب ما نفهمه من العبارة الثانية ( ؟ ، أم هو 

ال بد من إزالة ب ما نفهمه من العبارة الرابعة ( ؟ مكلف ألنه عبد ) حس

 الغموض ورفع التنا ض حتى نتمكن من فهم العبارة السادسة !

 يف العبارة الرابعة مصطلح هو : مسلتزمات العبودية ، ويف العبارة السادسة

، مل نفهمها رغم طول الو وف والتأمل .  مصطلح هو : رضورات األلوهية

امحته يفصل القول فيهام وحييلنا إىل مراجع تراثية تعيننا وكنا نتمنى لو أن س

عىل الفهم . منوهني إىل أن املصطلح الثاين مرفوض عندنا ـ وعند كثريين 

 فاأللوهية ليس هلا يف رأينا رضوراتـ من حيث املبدأ وبحسب الظاهر ،  غرينا

 والزعم هبا دون بينة مؤكدة واضحة أمر خطري .

ارة الثامنة ، لنجد أن سامحته خيلط عامدًا بكل بساطة يبقى أن ننظر يف العب
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التي اختارها سامحته  21بني العبودية والعبادية ، بدليل أن آية الذاريات 

تقرر أن اهلل تعاىل ما خلق اجلن واإلنس شاهدًا عىل صحة وصدق ما جاء به 

 إال ليكونوا عبادًا له وليس عبيدًا .

عابدًا يعبد اهلل حمبًة واختيارًا ، بل  فسامحته جربي ال يستطيع أن يتصور

اخللق عنده عبيد ال يملكون إال أن يعبدوا اهلل  هرًا وإرغامًا . وكنا نتمنى لو أن 

 : ()سامحته  رأ ما كتبه د. يوسف القرضاوي يف كتابه ) العبادة يف اإلسالم (

 احلياة واحلق أن دائرة العبادة التي خلق اهلل هلا اإلنسان ، وجعلها غايته يف

ومهمته يف األرض ، دائرة رحبة واسعة تشمل شؤون اإلنسان كلها وتستوعب 

 . [ 23] انظر صحياته مجيعًا .. 

   يف تفسري  وله تعاىل  أو  رأ ما كتبه الشي  حممد عبده

    ق بني العبادية والعبودية ، وأوضح أدلة اختالفه ففرَّ

ف العبادة بأهنا الطاعة مع غاية اخلضوع . مع من  عرَّ

 حول هذا املوضوع أو  رأ ما كتبه اإلمام ابن تيمية وتلميذه ابن  يم اجلوزية

 ففي رسالة ) العبودية ( يقول شي  اإلسالم :

العبادة يف الرشع خضوع وحب ، فمن عبد اهلل باحلب وحده فهو زنديق ، 

                                                 

()-  ) د. يوسف القرضاوي ، الدار املتحدة بدمشق ، الطبعة العرشون ، ) العبادة يف اإلسالم

  هـ .4143م . 4991
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 ومن عبده باخلوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجيء ،

 () ومن عبده باحلب والرجاء واخلوف فهو مؤمن موحد ..

-112خيصص سامحته يف كتابه ) فقه السرية ( إحدى عرشة صفحة )  -3

( للحديث عن غزوة ذات الر اع ، وأبرز ما حدث فيها ، والعرب  112

، يقول  111ىل صوالعظات املستخلصة منها ، نقف عند اخلرب الرابع منها ع

 فيه :

  ال : خرجنا مع رسول اهلل  ) روى ابن إسحاق وأمحد عن جابر 

 يف غزوة ذات الر اع . فأصيبت امرأة من املرشكني فلام انرصف رسول اهلل 

 افاًل وجاء زوجها ـ وكان غائبًا ـ حلف أن ال ينتهي حتى هيريق دمًا يف 

منزالً فقال :  فنزل النبي  ، . فخرج يتتبع أثر النبي  أصحاب حممد 

                                                 

()-  الزنديق هنا هو املغاِل يف دعوى حبه هلل فانتهى إىل أن زعم أنه وصل إىل حال مع اهلل مل تعد فيها

عنه األمر لتكاليف الرشع فائدة عنده ، فقد عبد ربه حتى أتاه اليقني وليس بعد اليقني يشء ، فسقط 

واملرجيء هو القائل بالرجاء واإلرجاء ،  ] انظر فيصل التفر ة بني اإلسالم والزند ة لإلمام الغزاِل [والنهي . 

فهو يرجو ألصحاب املعايص املغفرة من اهلل معتربًا أن اإليامن ال ترض معه معصية وأن الكفر ال تنفع 

إىل يوم احلساب يف اآلخرة . وهؤالء ثالثة  معه طاعة ، وهو يرجيء احلكم بتكفري أصحاب الكبائر

أصناف : صنف  ال باإلرجاء املحض ، وصنف مجع بني اإلرجاء واجلرب ، وصنف مجع بني اإلرجاء 

والقدر . أما احلروري فهو نقيض املرجيء ، يثبت الوعيد عىل املؤمنني ويغاِل يف اخلوف ويكفر 

نني . وهؤالء أصناف منهم اخلوارج النواصب ، وإنام أصحاب الكبائر وخيلدهم يف النار ولو كانوا مؤم

 1] انظر اخلطط املقريزية جسموا باحلروريني ألهنم خرجوا إىل حروراء لقتال اإلمام عيل كرم اهلل وجهه . 

 . وما بعدها [ 320ص
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من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه ؟  ال : فانتدب رجل من املهاجرين وآخر من 

فقاال : نحن يا رسول  ] مها عامر بن يارس وعباد بن برش عند ابن اسحق [األنصار 

عب .  ال : وكان رسول اهلل  ِم الشِّ وأصحابه  د نزلوا  اهلل .  ال : فكونا بِفا

 شعب من الوادي . إىل

ِم الشعب  ال األنصاري للم هاجري : أي الليل ذفلام خرج الرجالن إىل فا

حتب أن أكفيكه ، أوله أم آخره ؟  ال : بل اكفني أوله ، فاضطجع املهاجري 

فنام ، و ام األنصاري يصيل .  ال : وأتى الرجل فلام رأى شخص 

رسهم ( فرمى بسهم األنصاري عرف أنه ربيئة القوم ) الطليعة الذي حي

فوضعه فيه ، فنزعه األنصاري وثبت  ائاًم يصيل . ثم رمه بسهم آخر فوضعه 

فيه ، فنزعه وثبت  ائاًم . ثم عاد له بالثالثة فنزعه . ثم ركع وسجد وأهب 

صاحبه ) أيقظه (  ائاًل : أجلس فقد ُأثبتُّ .  ال : فوثب . فلام رآمها الرجل 

 مره [ فهرب . وملا رأى املهاجري ما باألنصاريعرف أن  د أنذر به ] اكتشف أ

من الدماء  ال : سبحان اهلل ، أفال أيقظتني أول ما رماك ؟  ال : كنت يف 

سورة أ رؤها فلم أحب أن أ طعها ، فلام ثابر عيلَّ الرمي ركعت فآذنتك . 

وأيِّم اهلل ، لوال أن أضيع ثغرًا أمرين رسول اهلل بحفظه لقطع نفيس  بل أن 

 عها أو أنفذها . أهـ .أ ط

حتت عنوان ) خامسًا (  112و 111ثم يفرد سامحته ثالثة أرباع صفحتي 

 للتعليق وبيان العرب املستخلصة من هذا اخلرب فيقول :
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) ال بد من أن يقف املسلم و فة متأملة طويلة أمام خرب ذينك الصحابيني 

، ليعلم طبيعة  بحراسته ومها يقومان عىل الثغر الذي أمرمها رسول اهلل 

 . اجلهاد اإلسالمي ، وكيف كان يامرسه أصحاب رسول اهلل 

مل يكن اجلهاد عماًل حركيًا يقوم عىل أساس املقاومة املادية املجردة ، ومل 

يتصور واحد من أولئك املسلمني هذه الصورة الشوهاء له وال يف حلظة 

همه الصحابة منه ـ واحدة . إنام اجلهاد ـ كام علمه الرسول ألصحابه وكام ف

عبادة كربى يتعلق فيها كيان املسلم فيها بخالقه جل جالله خاشعًا مستغيثًا 

متبتاًل . وما ساعة يكون فيها املؤمن أ رب إىل ربه جل جالله من تلك 

 الساعة التي يستدبر فيها الدنيا ويستقبل بوجهه شطر املوت واالستشهاد .

بن اة لذلك األنصاري ) عباد ولذلك ، كان من الطبيعي جدًا بالنسب

( أن يشغل شطر حراسته من الليل بركعات خاشعة يقف فيها  برش 

بني يدي ربه جل جالله ، و د انرصفت مشاعره كلها إىل مناجاته بآيات 

 من كتابه الكريم .

وكان من الطبيعي جدًا أن ال يباِل بذلك السهم الذي أرسع فانحطَّ يف 

الساعة  لذي تبعه ، ألن برشيته كلها كانت يف تلكجسمه وال بالسهم الثاين ا

مطوية ضمن مشاعره املنرصفة إىل ربه جلَّ جالله و د غمرهتا لذة املناجاة 

 بني العبد وربه ( . ثم خيلص سامحته إىل القول :

: وأيم اهلل لوال أن أضيع ثغرًا أمرين  وتأمل يا أخي املسلم يف  وله 
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 بل أن أ طعها ) أي الصالة ( . تلك هي بحفظه لقطع نفيس  رسول اهلل 

طبيعة اجلهاد الذي تكفل اهلل ألربابه بالنرص والفوز مهام كانت القوى املتألبة 

 عليهم واملتجمعة من حوهلم . 

فقارن ـ ليتقطع منك الكبد حرسة وأسى ـ بني ذلك اجلهاد واجلهاد اآلخر 

دالة اهلل يف األرض ، الذي نفخر باسمه وشعاراته اليوم .  ارن ، لتقف عىل ع

 ولتعلم أن اهلل ال يظلم الناس شيئًا ولكن الناس أنفسهم يظلمون .

ثم ارفع يديك إىل السامء متوساًل أن ال هيلكنا اهلل بام فعل املبطلون واجهد 

أن تسكب  طرات حارة من دمع عينيك فيهام ، فلعلَّ يف ذل العبودية إذ 

نا نقمة حفت علينا بتقصرينا ، وما نترسبل به صاد ني أمام اهلل ما يرد ع

 جنيناه من سيئ األعامل عىل نفوسنا . أهـ .

واخلرب كام يرى القارئ يدخل يف حقل الرتغيب والرتهيب الذي أجاز 

اإلمام أمحد التساهل فيه برواية األخبار واألحاديث النبوية . بدليل أنه حني 

لني ، بل انصبَّ اهتاممه رواه يف مسنده عن جابر مل هيتم كثريًا بتسمية الرج

عىل بيان ما جيب أن يكون عليه اخلشوع عند املصيل . لكن هذا كله يشء .. 

وما ذهب إليه سامحته من جتويز أن يرتك احلراس حراسة ما كلفوا بحراسته 

من ثغور يف و ت احلرب ويشغلوا أنفسهم بركعات خاشعات يناجون فيها 

ته ليس خبريًا وال علياًم بأمور أداء رهبم يشء آخر متامًا . وإذا كان سامح

الشعائر من صالة وصوم يف زمن احلرب باعتباره وحيد أبويه فلم تشمله 
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 وانني اخلدمة اإللزامية ، فقد كان عليه أن يسأل أهل اخلربة والعلم طبقًا 

من سورة النحل ، الذين لن يرتددوا إن سئلوا يف  13ألمر اهلل تعاىل يف اآلية 

 األنصاري إىل حمكمة عسكرية علنية جتعله عربة ملن اعترب .  ا رتاح حتويل

لقد غفل سامحته وهو يقرر لطالبه هذه الفتوى العجيبة عن عدد من 

يف يوم ذات الر اع علَّم أصحابه طريقة الصالة يف  أن النبي  أوهلااألمور ، 

 أن اخلرب ثانيهاو ت احلرب ، فكيف نسيها ذلك األنصاري هبذه الرسعة ؟ 

يتحدث عن أداء صالة نافلة وليس عن أداء صالة واجبة ، ويتحدث عن 

بقوله : ) من رجل يكلؤنا ليلتنا  تكليف واجب هو احلراسة أمر به النبي 

هذه ( ، فكيف ساغ عند األنصاري تقديم النافلة عىل الواجب ، وترك النبي 

 وأصحابه عرضًة للبيات وهم نيام ؟

 عىل األنصاري الذي ترك حراسة النبي وأصحابهومل يكتِف سامحته بالثناء 

يف أرض املعركة ، واستغرق يف صالة خاشعة شغلته عن واجبه املقدس ، بل 

جعل ذلك أمرًا طبيعيًا جدًا راح حيث طالبه عىل تقليده والتشبه به ، باعتباره 

 إىل ويدعوهم ،ألصحابه  املامرسة الصحيحة للجهاد التي علَّمها النبي 

 مشرياً  ، اليوم وشعاراته باسمه نفخر الذي اآلخر اجلهاد وبني بينه ةاملقارن

 الصهيوين لالحتالل الفلسطينية املقاومة إىل الترصيح دون ـ كعادته ـ بالتلميح

 . ()وجمالسه وخطبه كتبه يف وملزها غمزها عىل سامحته اعتاد التي

                                                 

()-  اجمبدمشق حني همال البوطي بحي األكراد بجامع د. البوطي انظر كمثال ملا ذهبنا إليه ، نص خطبة =  

 مناهج  

 معاهد 

 كليات
  جامعات

 

 مناهج  

 معاهد 

 كليات
  جامعات

 



 السريةوالسنة الثابت واملتغري يف  كتب فقه اجلهاد () اخلامس : ) فقه اجلهاد ( يف اجلزء 

 

124 

 الذي جلهادا ذلك التأمل جمهر حتت نضع أن ، لزوماً  منا يقتيض كله هذا

 سامحته فيه يرى ال والذي ، ( منه الصحابة وفهمه ألصحابه الرسول علَّمه )

 عبادة ) فيه يرى بل ( املجردة املادية املقاومة أساس عىل يقوم حركياً  عمالً  )

 كام . ( متبتالً  مستغيثاً  خاشعاً  جالله جلَّ  بخالقه املسلم كيان فيها يتعلق كربى

فه كام هاداجل هذا نستعرض أن يقتيض  كتب من عدد   عن نقالً  سامحته عرَّ

 لدعوتنا نفسه نذر الذين السلطان فقهاء من عدد   وعن ، ارتضاها التي الرتاث

 .. التالية صفحاتنا له سنفرد ما وهذا .  الوا بام احلريف والتقيد هبم التأيس إىل

  . املستعان واهلل

 

سرية ( بتقسيم الدعوة من كتاب ) فقه ال 93يبدأ سامحته عىل ص -4

 يف حياته ، منذ بعثته وحتى وفاته ، إىل أربع مراحل : اإلسالمية كام مارسها 

 الدعوة رسًا ، واستمرت ثالث سنوات .  -

 الدعوة جهرًا باللسان فقط ، واستمرت إىل اهلجرة .  -

                                                                                                                     

وأعلن أن االحتالل الصهيوين جاء جزاء وفا ًا البتعاد الفلسطينيني عن دينهم . الفلسطينية  املقاومة= 

متكئًا عىل تأزم العال ات حينها بني يارس عرفات ـ رمحه اهلل ـ والسلطات السورية . واخلطبة املذكورة 

كثر من عرش حلقات تلفزيونية جاءت ردًا عىل من انتقد سامحته من الفلسطينيني عىل تكريسه أ

أسبوعية متتابعة للحديث عن أنبياء وملوك بني إرسائيل ، الذين ورد ذكر بعضهم يف القرآن الكريم ، 

وورد ذكر أكثرهم يف كتب  صص األنبياء التي حشاها أصحاهبا بكل عجيب وغريب ، وأترعوها 

 التارخيي وعن مصايف األدلة العقلية .بزيادات نسجتها املخيلة الشعبية بعيدًا عن غرابيل التحقيق 
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الدعوة جهرًا مع  تال املعتدين والبادئني بالقتال أو الرش ، واستمرت  -

 املرحلة إىل عام صلح احلديبية .هذه 

الدعوة جهرًا مع  تال كل من و ف يف سبيل الدعوة أو امتنع عن  -

الدخول يف اإلسالم ـ بعد فرتة الدعوة واإلعالم ـ من املرشكني أو املالحدة 

 أو الوثنيني .

وكانت هذه املرحلة هي التي استقرَّ عليها أمر الرشيعة اإلسالمية و ام 

 أهـ . هاد يف اإلسالم .عليها حكم اجل

ليقول : ) واخلالصة أنه جيب املساملة أو اإلرسار  91ثم ينتقل عىل ص -1

بالدعوة إذا كان اجلهر أو القتال يرض هبا . وال جيوز اإلرسار بالدعوة إذا 

أمكن اجلهر هبا وكان ذلك مفيدًا . وال جيوز املساملة مع الظاملني واملرتبصني 

لقوة والدفاع عنها . وال جيوز القعود عن جهاد هبا إذا توفرت أسباب ا

 .ا توفرت وسائل ذلك وأسبابه ( أهـ الكافرين يف عقر دورهم إذا م

ليتحدث عن بيعة العقبة األوىل  412ثم يميض سامحته عىل ص -3

وعن بيعة العقبة الثانية فيقول : ) إن البنود املنصوص عليها يف البيعة األوىل 

اجلهاد بالقوة . ولكنها يف البيعة الثانية تضمنت  خالية من اإلشارة إىل

والدعوة  اإلشارة ـ بل الترصيح برضورة اجلهاد والدفاع عن رسول اهلل 

 إىل دينه بكل وسيلة ..

لقد كانت البيعة األوىل إذًا بيعة مؤ تة . أما البيعة الثانية فقد كانت 
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. ولذا ، فقد كانت  إىل املدينة بناًء عليه األساس الذي هاجر رسول اهلل 

شاملة للمبادئ التي ستتم مرشوعيتها بعد اهلجرة إىل املدينة ، ويف مقدمتها 

اجلهاد والدفاع عن الدعوة بالقوة . وهو حكم وإن مل يكن  د أذن اهلل 

أن ذلك سيرشع  برشعيته يف مكة ولكن اهلل عز وجل  د أهلم رسول اهلل 

 .  يف املستقبل القريب ( أهـ

، فيحكم سامحته بخطأ ابن هشام يف السرية النبوية  419ىل صأما ع -1

د بيعة العقبة وهو يزعم أن اجلهاد يف اإلسالم إنام رشع  بل اهلجرة ، وعن

لقول : ) ومن املتفق عليه أن أول آية يف اجلهاد ومرشوعيته الثانية ، لينتهي ل

 نرصهم  أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا وإن اهلل عىل هي  وله تعاىل 

 . أهـ  لقدير

والعظات من بيعة  استخالص العرب 419ثم يتابع سامحته عىل ص -2

 العقبة الثانية ، فيقول :

من املناسب أن يسبق القتال تعريف باإلسالم ودعوة إليه وإ امة  –( 4)

حلججه وحل املشكالت التي  د تقف يف سبيل فهمه . وال ريب يف أن هذه 

جلهاد ، ولذا كان القيام بتحقيقها فرض كفاية يشرتك هي املراحل األوىل يف ا

 املسلمون يف املسؤولية عنها . 

لهم واجب القتال إىل أن توجد  –( 1) ا تضت رمحة اهلل بعباده أن ال حيمِّ

هلم دار إسالم تكون هلم بمثابة معقل يأوون إليه ويلوذون به . ولقد كانت 
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 .  املدينة املنورة أول دار يف اإلسالم . أهـ

إىل تعريف اجلهاد واملراحل التي مر  410ثم يميض سامحته عىل ص -1

بذل اجلهد يف سبيل إعالء كلمة اهلل وإ امة املجتمع اإلسالمي ،  ههبا ، بأن

وبأن بذل اجلهد بالقتال نوع من أنواع اجلهاد . وأما املراحل التي مر هبا فقد 

عىل الدعوة السلمية ، ثم  كان اجلهاد يف صدر اإلسالم ـ كام علمنا ـ مقترصاً 

رشع إىل جانبها مع بدء اهلجرة القتال الدفاعي أي رد كل  وة بمثلها ، ثم 

رشع بعد ذلك  تال كل من و ف عقبة يف طريق إ امة املجتمع اإلسالمي ، 

 عىل أن ال يقبل من املالحدة والوثنيني واملرشكني إال اإلسالم . أهـ . 

 ائاًل : ) وعند  414ومراحله عىل صثم خيتم احلديث عن اجلهاد  -1

هذه املرحلة األخرية استقرَّ حكم اجلهاد يف اإلسالم ، وهذا هو واجب 

املسلمني يف كل عرص إذا توفرت لدهيم القوة والعدة الالزمة . وعن هذه 

   ..     املرحلة يقول اهلل تعاىل 

          : وعنها أيضًا  [ 413] التوبة ،

)) أمرت أن أ اتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل ، :  يقول رسول اهلل 

 . فمن  ال ال إله إال اهلل عصم مني ماله ونفسه وحسابه عىل اهلل ((

لتقسيم اجلهاد يف سبيل اهلل إىل حرب دفاعية  ومن هنا نعلم أنه ال معنى

وأخرى هجومية ، إذ مناط رشعة اجلهاد ليس الدفاع لذاته وال اهلجوم لذاته 

إنام مناطه احلاجة إىل إ امة املجتمع اإلسالمي بكل ما يتطلبه من النظم 
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واملبادئ اإلسالمية ، وال عربة بعد ذلك بكونه جاء هجومًا أو دفاعًا . هذه 

 صة معنى اجلهاد وغايته يف الرشيعة اإلسالمية . أهـ .هي خال

بعنوان ) مرحلة  144يفرد سامحته  ساًم خامسًا من كتابه عىل ص -2

احلرب الدفاعية ( ، يعدد فيه الغزوات الدفاعية ـ حسب تعبريه ـ التي غزاها 

بدءًا من غزوة ودان يف مطلع السنة الثانية للهجرة ، وحتى ما  بل  النبي 

زوة خيرب يف مطلع السنة السابعة للهجرة . يقول يف املقدمة : .. هي غ

غزوات دفاعية فعاًل ، فكل منها ـ كام سرتى ـ رد عىل مؤامرة أو عدوان بدأ 

به املرشكون ، ولذلك فهي متثل مرحلًة من مراحل الدعوة اإلسالمية يف 

هاد يف ، وليست تعبريًا عن احلكم الذي استقرَّ عىل أساسه اجل عرصه 

إىل تلك املرحلة حينام  ال لدى منرصفه عن  اإلسالم .. ولقد أشار النبي 

 غزوة بني  ريظة ـ فيام رواه البخاري ـ اآلن نغزوهم وال يغزوننا . أهـ . 

، ويف معرض العرب والعظات املستخلصة من غزوة  192عىل ص -9

إلسالمية عىل اخلندق ، يقول سامحته : ) من أجل هذا ال تعّرج الرشيعة ا

الناس ، وال ختص مجاعة يشء مما يسمى باالمتيازات ألي طبقة أو فئة من 

ة ما مهام كانت الدوافع واألسباب ، ألن صفة العبودية من منهم بحصان

 شأهنا أن تذيب كل ذلك وتلغيه من االعتبار ( .

كان جيب ـ متاشيًا مع عنوان القسم اخلامس ـ أن يأيت القسم  -40

بعنوان ) مرحلة احلرب اهلجومية ( ، لكننا دهشنا  343 صالسادس عىل

 مناهج  

 معاهد 

 كليات
  جامعات
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حني رأينا سامحته يضع له عنوانًا آخر هو ) مرحلة جديدة من الدعوة ( . 

تبدأ بصلح احلديبية يف أواخر سنة ست للهجرة وببيعة الرضوان ، وتنتهي 

بحجة الوداع يف أواخر السنة العارشة ، مرورًا بغزوة خيرب يف أوائل السنة 

: أول ما  333السابعة اهلجرية ، هذه الغزوة التي يقول عنها سامحته عىل ص

ينبغي أن يسرتعي انتباهنا من أمر هذه الغزوة مالحظة الفرق بني طبيعتها 

وطبيعة الغزوات السابقة التي حتدثنا عنها . لقد كانت الغزوات السابقة كلها 

عوا هبا عن وجودهم  ائمة عىل أسباب دفاعية ، ا تضت املسلمني أن يداف

وأن يردوا هبا هجامت أعدائهم ، كام  د رأيت لدى بيان سبب غزوة كل 

منها . أما هذه الغزوة ، هي أول غزوة تأيت بعد و عة بني  ريظة وصلح 

احلديبية ، فإن هلا وضعًا آخر ، وإهنا لتختلف اختالفًا جوهريًا عن تلك التي 

لدعوة اإلسالمية  د دخلت يف كانت من  بلها . وهي تدل بذلك عىل أن ا

 مرحلة جديدة من بعد صلح احلديبية . 

وأغار هبا فجأة عىل اليهود  فغزوة خيرب أول غزوة بدأها رسول اهلل 

الذين استوطنوا بقاع خيرب ، دون أن يبدؤوا املسلمني بأي حماربة أو  تال . 

تهم عىل لقد كان السبب الوحيد هلا هو دعوة اليهود إىل اإلسالم وحمارب

 كفرهم وعنادهم .. أهـ . 

يتصور معارضًا له فيام ذهب إليه ،  311وكأن سامحته عىل ص -44

يوم فتح مكة حني أمر أصحابه أال  يستشهد يف معارضته بام فعله النبي 

 مناهج  

 معاهد 

 كليات
  جامعات
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يقاتلوا إال من  اتلهم . فيقول يف الرد عليه : ) لقد كان من التدبري احلكيم 

به من أن يتفر وا يف مداخل مكة فال يدخلوها ما أمر به أصحا لرسول اهلل 

من طريق مدخل واحد لتفويت فرصة القتال عىل أهل مكة إن أرادوا 

ذلك حقنًا للدماء ما أمكن ، وحفظًا ملعنى  ذلك .. وإنام فعل رسول اهلل 

السالمة واألمن يف البلد احلرام . ومن أجل هذا أمر املسلمني أن ال يقاتلوا 

 ، وأعلن أن من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن . أهـ .إال من  اتلهم 

، يزعم  93ونبدأ مع تقسيم الدعوة اإلسالمية إىل أربع مراحل عىل ص

مارسها يف حياته منذ بعثته وحتى وفاته . وملا كان لفو  سامحته أن النبي 

       الدعوة  رآنيًا بدليل  وله تعاىل :

        ..  : فالباحث العا ل  [ 412] النحل .

عن مراحل هذه الدعوة ينظر يف القرآن الكريم ثم يف السنة النبوية الرشيفة 

 ليجد ما يغني به بحثه .

ة واحدة ثابتة ال ولقد نظرنا يف القرآن الكريم فوجدناه يتحدث عن دعو

 تتغري باختالف املكان وال ختتلف بتغري الزمان ، تم تكليف النبي  

 بتبليغها للناس عىل أربعة مستويات متدرجة يف االتساع والشمول :

وحده ،  ونجده يف  وله  ويشمل شخص النبي  املستوى الفردي : -4

 [ 3-4] العلق :          .. .    تعاىل : 

ويف أخبار السرية النبوية وهي حتكي لنا عن بدء نزول الوحي وما لقيه النبي 
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  ْدعه هبذه الدعوة بقوله تعاىل  إىل أن اكتمل انصياعه للدعوة كفرد ، وصا

         [ : 91احلجر ]  إىل  وله تعاىل ،

      : الذي نرى فيه أمرًا إهليًا  [ 141] الشعراء ،

 باالنتقال إىل املستوى الثاين . للنبي 

الفردي األول مل يتسع كام  إذا كان املستوى مستوى العشرية األ ربني : -1

أصابع اليد الواحدة اختلف أهل األخبار  نرى يف السرية إال لعدد ال يتجاوز

عدا السيدة خدجية ريض  يف أسامئهم ويف أسبقيتهم إىل اإليامن برسول اهلل 

اهلل تعاىل عنها ، فإن هذا املستوى اتسع حتى شمل العشرية من أعامم وعامت 

وأخوال وخاالت ، ثم انحرص باأل ربني منهم ، أي بمن كان يف مكة دون 

. ونجده رصحيًا يف  من أ ارب آمنة بنت وهب أم النبي من هم يف يثرب 

املار ذكرها ، كام نجده يف السرية النبوية عن ابن عباس  141آية الشعراء 

حتى صعد الصفا فهتف : يا   ال : ) ملا نزلت هذه اآلية خرج رسول اهلل 

معوا صباحاه .. يا بني عبد املطلب .. يا بني عبد مناف .. يا بني فالن .. فاجت

إليه فقال : أرأيتكم لو أخربتكم أن خياًل خترج بسفح هذا اجلبل أكنتم 

مصد يَّ ؟  الوا ما جربنا عليك كذبًا .  ال : فإين نذير لكم بني يدي عذاب 

 . [ 349ص 1] انظر تاري  الطربي جشديد ... 

وهذا يشمل كل الناطقني بالعربية بغض النظر عن  مستوى القوم : -3

 رايف املكاين الذي يتواجدون فيه .احليِّز اجلغ
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ت عليه الدعوة اإلسالمية  مستوى الناس مجيعًا : -1 وهو املستوى الذي استقرَّ

        إىل يومنا هذا ، متجسدًا بقوله تعاىل 

        ..  : [ 422] األعراف . 

هذه املستويات األربعة املتدرجة يف االتساع والشمول بني الفردية 

:  والعاملية ، حيكمها يف كل أحواهلا فقه األولويات الذي جيسده  وله 

، هي التي نجدها واضحة يف آيات القرآن  )) ابدأ بنفسك ثم بأخيك ((

         الكريم ، بدءًا من  وله تعاىل 

             

   : بام فيه من فردية تنحرص بشخص النبي  [ 2-4] الضحى ، 

     بداللة  وله تعاىل بعد ذلك يف السورة نفسها 

       ، إىل  وله تعاىل  [ 1] الضحى : 

  ..  : و وله تعاىل  [ 12] سبأ ،       

 ألربع ثم زعم أن النبي . فمن أين جاء سامحته بمراحله ا [ 401] األنبياء : 

 مارسها  يف حياته منذ بعثته وحتى وفاته ؟

للحق واإلنصاف نقول إننا نجد يف بعض كتب الرتاث ، وعند العديد من 

، شبيهًا بام ذهب إليه سامحته من تقسيم مراحل الدعوة  ()الفقهاء املعارصين

                                                 

()-  البداية والنهاية =واحلافو ابن كثري  [ 412 1] كتاب األم جمثال الرتاثيني القدامى : اإلمام الشافعي [ 



 السريةوالسنة الثابت واملتغري يف  كتب فقه اجلهاد () اخلامس : ) فقه اجلهاد ( يف اجلزء 

 

110 

حًا ال يف القرآن اإلسالمية إىل أربع ، هذا التقسيم الذي مل نجد له أثرًا واض

الكريم وال يف السنة النبوية الصحيحة كام أسلفنا ، إضافًة إىل أن مجيع من  ال 

 .بذلك استنباطًا إنام  الوه بوحي من ترغيب السلطان احلاكم أو ترهيبه 

، الذي عاش حياته كفقيه يف بغداد يف  ومثال هؤالء اإلمام الشافعي 

السيف وجبار بني العباس . لكننا عرص أيب جعفر املنصور صاحب النطع و

إذا كنا نفهم أن يضطر الشافعي ـ رهبة ـ إىل مسايرة أئمة وفقهاء زمانه من 

مالكية وأحناف وإعالن أن البنت ال حتجب إرث العم وأن الولد يف آيات 

   اإلرث هو الذكر دون األنثى ، رغم خمالفة ذلك لقوله تعاىل 

         ..  : وفيه يتضح بام  [ 44] النساء

ال يقبل اللبس أن األوالد فيهم الذكور وفيهم اإلناث وأن الولد حيجب 

سواْء أكان ذكرًا أم أنثى . نقول إذا كنا نفهم اضطرار الشافعي إىل ذلك حتى 

ئهم عىل احلكم أو لِناُقل حتى ال جيرد العباسيني من الغطاء الرشعي الستيال

د نفسه من الغطاء أمام حكم العباسيني ، فنحن ال نفهم ما الذي يدفع  ال جيرِّ

بالدكتور البوطي اليوم إىل تبني استنباطات فقهية متَّت صياغتها عىل غري ما 

هو مطلوب منذ ثالثة عرش  رنًا يف ظل حاكم مستبد ؟ إنه التقليد األعمى 

 وال يشء غريه .

                                                                                                                     

. ومثال املحدثني واملعارصين : الشي   [ 249، 242ص 1] السيل اجلرار جاإلمام الشوكاين  [ 2ص 1ج= 

] فقه السرية د. حممد سعيد رمضان البوطي  [ 123، 121ص 4سوة احلسنة ج] األحممد سعيد الصاغرجي 

 . [ 4991الصادر عام  12، 11واجلهاد يف اإلسالم ص 4912الصادر عام 
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 من ) أنه جيب املساملة أو اإلرسار 91ننتقل اآلن إىل ما  اله سامحته عىل ص

بالدعوة إذا كان اجلهر أو القتال يرضُّ هبا ، وال جيوز اإلرسار بالدعوة إذا 

 أمكن اجلهر هبا وكان ذلك مفيدًا ( .

مرة أخرى ، كان ال بد من العودة إىل آيات القرآن الكريم وإىل أخبار 

ة ، بحثًا عن مصداق ما  رره سامحته من أحكام وجوب املساملة السنة النبوي

أو اإلرسار بالدعوة ، ومن عدم جواز اإلرسار إذا أمكن اجلهر هبا . ومرة 

أخرى مل نجد يف هذين األصلني العظيمني أثرًا هلذه األحكام إالَّ أننا نرى 

الة يف التقّية عنده بإحدى أشكاهلا ، يف الو ت الذي ال حتتاج هذه الرس

 أوهلا أن يفعل ذلك ألمور ثالثة : تبليغها إىل تقّية ، وما كان لرسول اهلل 

عىل خلق عظيم ،  أن رسول اهلل  وثانيهاأن هذه الرسالة بيضاء نقّية ، 

مأمور بتبليغها منذ أول حلظة وال يكون هذا إال باإلعالن .  وثالثها أنه 

     بعد نزول  وله تعاىل  لقد وجدنا الرسول 

ىل رؤوس األشهاد ، ويدعو كل عشرية باسم أبيها يقف ع ، [ 141] الشعراء : 

 ويصيح : واصباحاه .. فيجتمع عليه الناس من كل حدب وصوب .. فيدعوهم

 1إىل عبادة الواحد األحد . ووجدنا الطربي يف تاري  الرسل وامللوك ج

م أيب بكر الصديق فيقول : ) .. ثم أسلم أبو بكر يروي خرب إسال 341ص

بن أيب  حافة الصديق ، فلام أسلم أظهر إسالمه ودعا إىل اهلل ورسوله . وكان 

أبو بكر رجاًل مألفًا لقومه ، حمببًا سهاًل ، وكان رجاًل تاجرًا ذا خلق ومعروف 

السته وكان رجال  ومه يأتونه لغري واحد من األمر لعلمه وجتاربه وحسن جم
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فجعل يدعو إىل اإلسالم من وثق به من  ومه فأسلم عىل يديه عثامن بن عفان 

والزبري بن العوام وعبد الرمحن بن عوف وسعد بن أيب و اص ، وطلحة بن 

 عبيد اهلل .. أهـ .

ارسها النبي وأصحابه عىل مدى السنوات فأين هي تلك الرسية التي م

ثم نقرأ ما يرويه الطربي عىل  لفناه ؟الثالث األوىل من الدعوة يف ضوء ما أس

من تارخيه ، عن حييى بن عفيف عن أبيه عن جده أنه  1من املجلد  344ص

 ال : كنت امرًأ تاجرًا  دمت مكة أيام احلج ، فأتيت العباس ، فبينا نحن عنده 

أ بل شاب فرمى ببرصه إىل السامء ثم  ام مستقباًل الكعبة ، فلم يلبث حتى 

عن يمينه ، فلم يلبث حتى جاءت امرأة فقامت خلفهام ، فركع جاء غالم  ام 

الشاب فركع الغالم واملرأة ، ورفع الشاب فرفع الغالم واملرأة ، وخرَّ الشاب 

ساجدًا فسجدا معه . فقلت : يا عباس ما هذا الدين ؟  ال : هذا ابن أخي 

فتح عليه ، حممد بن عبد اهلل يزعم أن اهلل أرسله به وأن كنوز كرسى و يرص ست

وهذه امرأته خدجية بنت خويلد آمنت به ، وهذا الغالم ابن عمه عيل بن أيب 

 طالب آمن به .  ال عفيف : فليتني آمنُت يومئذ فكنُت أكون رابعًا . أهـ . 

ية الدعوة عند النبي وأصحابه ونحن  ونتعجب من حديث سامحته عن رسِّ

حلج وعىل رؤوس األشهاد يتعمد الصالة يف حضن الكعبة يف موسم ا نراه 

يف و ت مل يكن  د آمن به أحد سوى امرأة هي خدجية وغالم هو عيل . اللهم 

إن كانت هذه من دالئل االستخفاء والرسية ، فامذا ترى تكون دالئل اجلهر 

 والعلن ؟
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إننا نتمنى أال يدافع سامحته عن نفسه هنا ، كام فعل يف كتاب ) اجلهاد يف 

، بأنه جاء بام جاء به بصفته نا اًل عن الرتاث  124و 2و 1اإلسالم ( ص

وليس بصفته فقيهًا وال جمتهدًا ، ألننا سنرد عىل دفاعه هذا بأن نا ل الكفر 

إن كان يدري ، وبأنه حني يستشهد أو فكيف آثم جلهله إن كان ال يدري 

من فقه تراثي ال يعرف شيئًا عن ظروف تدوينه وال عن دوافع  يقتبس

هو مسؤول عن شواهده وا تباساته حتى لو تبناها دون تفكر فاستنباطه ، 

 وتدبر وتبرص .

 إن مسألة رسية الدعوة زعم افرتاه فقهاء بني العباس عىل الرسول 

وأصحابه ليربروا تآمرهم الرسي حلركتهم االنقالبية عىل بني أمية التي 

ر خلقه ، نجحت يف حينها فأصبح العباسيون أبطاالً اختارهم اهلل لوالية أمو

ولو أهنا فشلت ـ لسبب أو آلخر ـ لتحول األبطال إىل خونة عمالء ، ووجد 

 هلم فقهاء السالطني عنوانًا يدخلوهنم حتته إىل النار مع الداخلني . 

ية الدعوة ( وعن ) وجوب  بعبارة أخرى ، حني يتحدث سامحته عن ) رسِّ

جلهر هبا ( فهو يتحدث اإلرسار بالدعوة ( وعن ) عدم جواز اإلرسار إذا أمكن ا

عن الدعوة العباسية عىل يد أيب مسلم وأيب العباس وأيب جعفر وليس عن 

وأصحابه . وعليه فهذا احلديث ال حمل  الدعوة اإلسالمية كام مارسها النبي 

له ـ كام نرى ـ يف كتاب جامعي حيكي عن السرية النبوية الرشيفة وفقهها ، بل 

 النقالبية ما جيب وما جيوز وما ال جيوز .حمله يف كتاب يرسم للحركات ا
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     إننا نتمنى عىل سامحته أن ينظر معنا يف  وله تعاىل 

   الذي اعتربه بعض أهل األخبار أول ما نزل من الوحي ، ثم يرشح

األليق لنا كفقيه أين هي الرسية يف هذا القول . أليس اجلهر واإلعالن هو 

 واألوىل يف مقام نفض الدثارات جانبًا والقيام واإلنذار ؟

       ونتمنى أن ينظر معنا يف  وله تعاىل 

ثم ال يرى فيه ـ كام نرى ـ نفيًا  اطعًا لكل إخفاء ورسية للهدى  [ 1] القلم : 

 . ()الذي أنعم اهلل به عليه

، وفيهام يتحدث سامحته عن بيعتي العقبة 1، 3 الفقرتني نصل اآلن إىل

                                                 

()-  لقد ورد لفو ) جمنون ( إحدى عرشة مرة يف القسم املكي من التنزيل احلكيم ، إحداها يف آية

 30] انظر تفسري الرازي جفرسين بمن فيهم ابن عباس والزجاج املذكورة أعاله . وذهب مجيع امل 1القلم 

إىل أنه يعني فا د العقل يف كل املواضع التي ورد فيها . ونحن إذ نقر بصحة هذا املعنى بداللة  [ 10ص

. فالعا ل ال  [ 31:  الصافات]         السياق يف  وله تعاىل 

يرتك دينه ومعتقده ليتبع شاعرًا يتخيل وجود ما ليس موجودًا ، أو جمنونًا فا د احلجى ينطق بام ال 

معنى آخر يتضمن اإلخفاء  1يعقل . لكننا وبداللة السياق أيضًا نرى هلذا اللفو يف آية القلم 

أكثر مما يعني فا د العقل ، واهلل سبحانه  واالستتار . بعبارة أخرى ، املجنون يف آية القلم يعني الكافر

يقسم بالقلم عىل أن رسوله الكريم ال خيفي وال جين ما أنعم اهلل به عليه من هدى وفر ان . يقول 

الزخمرشي يف أساس البالغة : ) ال جنَّ بكذا أي ال خفاء به ، كقول سويد : وال جنَّ بالبغضاء والنظر 

     لذي ذهبنا إليه أنه تعاىل يقول بعدها مبارشة الشزر ( أهـ .وما يؤكد املعنى ا

   [3:  القلم ]  وهذا األجر الكامل غري املنقوص إنام استحقه .  إلعالنه مانزل عليه من هدى

 منون .وعدم إخفائه له ، ولو كان اجلنون يف اآلية فقدان العقل ملا بقي أي مربر هلذا األجر غري امل
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 419، ويأخذ عىل ابن هشام عىل صفحة  412األوىل والثانية عىل الصفحة 

خطأه يف اعتبار أن اجلهاد يف اإلسالم إنام رشع  بل اهلجرة ، لنقف عند 

 أعجب املزاعم يف هاتني الفقرتني وهو  وله : ) لقد كانت البيعة األوىل إذاً 

 بيعة مؤ تة ( .

 واحلق أن كتب سامحته تطفح بمختلف املصطلحات العجيبة مثل : اجلهاد

السلمي واجلهاد القتاِل ، الدعوة الرسية والدعوة اجلهرية ، البيعة املؤ تة 

والبيعة األساس ، اجلهاد الدفاعي واجلهاد اهلجومي أو االبتدائي ، اجلهاد 

وغريها . وما هيمنا منها هنا هو حديثه باللسان واجلهاد بالقوة ، وغريها .. 

 عن البيعة املؤ تة والبيعة األساس .

 وكان حقه لقد أطلق سامحته عىل بيعة العقبة األوىل اسم ) البيعة املؤ تة ( .

عىل التقابل أن يطلق عىل الثانية اسم ) البيعة الدائمة ( ، لكنه هرب إىل اسم 

إال يعرفه هو أن البيعة ال تكون آخر هو ) البيعة األساس ( ، لسبب بسيط 

للرسل واألنبياء ، أما لغريهم فال تكون إال مؤ تة ومرشوطة دائمة ومطلقة 

ا أطلق ) بيعة  ا استبدل ما هو أدنى بام هو خري وأعىل ؟ ومِل ونتساءل : مِل

مؤ تة ( عىل البيعة الدائمة ؟ ومن هنا ففقهاء السالطني الذين أجازوا البيعة 

قة لسالطينهم ، إنام فعلوا ذلك بعد أن اعتربوا أن النبوة يشء الدائمة املطل

ث كاألموال والعقارات ، وبعد أن اعتربوا أن العلامء ورثة األنبياء  ُيورَّ

 بالعصمة والنبوة .
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ثم يعلن سامحته عن اختالف كل من البيعتني عن األخرى رغم اتفا هام 

بالسمع والطاعة ، بدليل يف جوهر واحد هو : إعالن اإلسالم وأخذ املواثيق 

يف الثانية ( والثاين  13يف األوىل ،  41وجود فار ني . األول عدد املبايعني ) 

خلو األوىل من اإلشارة إىل اجلهاد بالقوة بينام تضمن الثانية رصاحة رضورة 

 والدعوة إىل دينه . اجلهاد والدفاع عن رسول اهلل 

( كذلك نقف عند مصطلح ) اجلهاد  وكام و فنا أمام مصطلح ) البيعة املؤ تة

بالقوة ( الذي يذكرنا إىل حد ما بمصطلح آخر يشبهه عند سامحته هو ) اجلهاد 

فوا اجلهاد بأنه بذل الوسع والطا ة واجلهد يف مغالبة  القتاِل ( . نقول : لقد عرَّ

األمور ، فهو بحسب هذا التعريف يتضمن معنى القوة دونام حاجة إىل ذكرها 

حا الذي يتضمن معنى األمس . فكام أن  ولك : بارحت  حرفيًا ، متامًا مثل فعل باارا

املكان باألمس ، حشو ال مربر له عند الفصحاء ، كذلك  ولك اجلهاد بالقوة . إال 

أن املشكلة مع مصطلحات سامحته ليست مشكلة فصاحة ألن سامحته من 

ري أسامئها ، يقود الفصحاء بال ريب ، بقدر ما هي خلط يف تسمية األشياء بغ

بالرضورة إىل اعتبار اجلهاد  تاالً والقتال حربًا . بدليل أننا نجده يقول عىل 

: ) ومن املتفق عليه أن أول آية نزلت يف اجلهاد ومرشوعيته هي  وله  419ص

             تعاىل 

( أهـ . رغم أن اآلية مدنية تتحدث عن القتال وليس عن اجلهاد ،  [ 39] احلج : 

   فاملعروف أن األمر باجلهاد نزل يف آيات مكية كقوله تعاىل 
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       :[21]الفر ان. 

هشام خمطئًا يف السرية النبوية  يعترب ابن 419العجيب أن سامحته عىل ص

حني يقول ما يفهم منه إن القتال إنام رشع  بل اهلجرة عند بيعة العقبة 

الثانية . وهذا اعتبار صحيح ألن اإلذن بالقتال نزل بعد اهلجرة . لكن 

هي أول  39األعجب منه أن يقع سامحته يف خطأ أكرب حني يعترب آية احلج 

 آية نزلت يف اجلهاد . 

إىل أهم ما شاع يف كتب الدكتور البوطي وغريه من الغارفني من  نأيت

الرتاث دون تفكر وتدبر عمومًا ، ويف كتايب ) فقه السرية ( و ) اجلهاد يف 

اإلسالم ( خصوصًا ، من دعوة إىل  تال أهل الكفر ابتداًء يف عقر دورهم 

فري حتى وإن كانوا مساملني ، فأصبح ذلك ستارًا خيفي وراءه أهل التك

والتطرف ممارساهتم ، وغطاء يعطي املرشوعية ألهل العنف والغلو يف اعتبار 

 ال بديل هلا إال السيف . أن الشهادة بالرسالة والنبوة ملحمد 

بالقول : ) من املناسب أن يسبق القتال تعريف  419يبدأ سامحته عىل ص

د تقف يف باإلسالم ، ودعوة إليه ، وإ امة حلججه ، وحل للمشكالت التي  

سبيل فهمه . وال ريب أن هذه هي املرحلة األوىل يف اجلهاد ( أهـ . ثم ينتقل 

 ] يقصدإىل القول ) .. ال معنى لتقسيم اجلهاد يف سبيل اهلل  414سامحته عىل ص

إىل حرب دفاعية وأخرى هجومية ، إذ املناط ليس الدفاع لذاته وال  القتال [

إىل إ امة املجتمع اإلسالمي ، وال عربة بعد  اهلجوم لذاته ، إنام مناطه احلاجة

 مناهج  

 معاهد 

 كليات
  جامعات
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 ذلك بكونه جاء هجومًا أو دفاعًا ( أهـ . ثم خيتم سامحته بعد أن يعدد املراحل

األربع للدعوة اإلسالمية  ائاًل : ) .. ثم رشع بعد ذلك  تال كل من و ف 

 عقبًة يف طريق إ امة املجتمع اإلسالمي .. وعند هذه املرحلة األخرية استقرَّ 

 حكم اجلهاد يف اإلسالم ( أهـ . 

ونبدأ من البداية ، أي من  وله ) من املناسب أن يسبق القتال تعريف 

باإلسالم ( ونذهل ونحن نكتشف أن التعريف باإلسالم  بل القتال عند 

سامحته ليس واجبًا .. وال الزمًا .. وال رضوريًا .. بل هو جمرد مناسب ، 

عن لوحة تزيينية يف معرض متنقل يقرر لنا وكأن احلديث عن القتال حديث 

سامحته املكان املناسب الذي نضعها فيه ، أو حديث عن ربطة عنق تناسب 

 ألواهنا االحتفال القائم . 

ثمة يف العبارة ما هو أخطر من هذا . فقد جعل سامحته القتال فيها أصاًل 

، وجعل  له حموريًا ثابتًا ال بد منه وال مناص ، وهدفًا وحيدًا ال بديل

التعريف باإلسالم والدعوة إليه فرعًا تابعًا له ال جناح إن سبقه أم مل يسبقه ، 

حلقه أم مل يلحقه . ومن هنا فهو ال يقبل مساسًا هبذا األصل املحوري الثابت 

         ، ويزعم نس   وله تعاىل 

               

    : ويعترب كل من يرفض  بول هذا األسلوب [ 412] النحل . 

ر الناس بقوله تعاىل       يف الدعوة إىل اإلسالم وكل من يذكِّ
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              ... وبقوله تعاىل  [ 99] يونس : 

غزو الفكري ، ومن املشككني يف إنام هو من أرباب ال ()[ 121] البقرة : 

اإلسالم ، ومن مروجي الشائعات الباطلة ، الذين أرادوا أن يستولدوا من 

 . 411نظرياهتم غايات معينة حسب  وله حرفيًا عىل ص

ورغم أن سامحته مل يدخر جهدًا يف توليد املصطلحات العجيبة للقتال 

االبتدائي ، واحلرب الدفاعية مثل : اجلهاد القتاِل ، واجلهاد بالقوة ، واجلهاد 

يف اجلهاد ، واحلرب اهلجومية يف اجلهاد . إال أنه باملحصلة ينفض يديه منها 

أن ال معنى لتقسيم اجلهاد إىل دفاع وهجوم يف  414مجيعًا ، ليقرر عىل ص

ضوء احلاجة إىل إ امة جمتمع إسالمي ، وأن ال عربة بعد ذلك بكونه جاء 

أن اهلدف هو محل الناس عىل اإليامن ، و تاهلم إن هجومًا أو دفاعًا طاملا 

 ا تىض األمر يف عقر دارهم ولو مل تبدر منهم أية بادرة عدائية .

 لو بقيت املسألة مسألة خالف عىل العقد واإلسبال يف الصالة ، أو اختالف

لة هلان معىل مسح  الرجلني وغسلهام يف الوضوء وعىل اجلهر واإلرسار بالبس

احلوار ، وأمكن احلكم بجواز هذا القول أو ذاك أو بجوازمها األمر وسهل 

                                                 

()-  يالحو املتأمل أن مو ف اإلسالم من اإلكراه يف الدين مل يتغري من مرحلة إىل أخرى حسبام

فهي مدنية حسب تصنيف  121آية مكية أما آية البقرة  99يفهم من كالم سامحته . فآية يونس 

 املعجم املفهرس .

 مناهج  

 معاهد 

 كليات
  جامعات
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. بل أصبحت  1و 1معًا . لكن املسألة مل تعد كذلك عند سامحته يف الفقرتني 

مسألة منهج تربوي خطري يعبِّئ الناشئة من األجيال ويرسم هلم أن اجلهاد يف 

عىل اآلمنني  اإلسالم مراحل ، وأن آخر مراحله التي استقرَّ عليها هي اهلجوم

يف دورهم دون حتذير أو إنذار كلام سنحت الفرصة ، وأن املناط الرشعي 

للقتال هو إ امة املجتمع اإلسالمي ، وعليه فال عربة بعد ذلك إن جاء  تاالً 

 دفاعيًا أو هجوميًا . 

وتذهلنا الدهشة ونحن نتأمل مصطلح ) إ امة املجتمع اإلسالمي ( ، ثم 

يف القرآن والسنة فال نجد له أثرًا . ونزداد ذهوالً  ونحن نبحث عن ذكر له

ونحن نرى سامحته يدعو إىل الغزو وإىل احلروب االستبا ية ، وإىل  تال هو 

يف وا ع األمر  تاًل وليس  تاالً ، معتربًا أنه واجب املسلمني يف كل عرص إذا 

 رآنية ، مستندًا يف ذلك كله إىل آية  توفرت لدهيم العدة والقوة الالزمة

وحديث نبوي . وكان ال ُبدَّ ـ سواء اتفقنا معه فيام ذهب إليه أم اختلفنا ـ من 

الو وف بالتأمل والتحليل عند اآلية واحلديث ، ونبدأ باحلديث النبوي 

 مستعينني باهلل .

)) أمرت أن أ اتل  ال :  أن النبي  روى البخاري عن ابن عمر 

 وأن حممدًا رسول اهلل ويقيموا الصالة الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل

ويؤتوا الزكاة ، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهلم إال بحق 

 أهـ . ونلحو يف احلديث األمور التالية :  اإلسالم وحساهبم عىل اهلل ((

 ناهج  م

 معاهد 

 كليات
  جامعات
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ثبوت صحة احلديث عند البخاري ومسلم بدليل وروده يف  أوهلا :

 صحيحيهام .

صحته عند اإلمام أمحد بدليل عدم وروده يف مسنده ،  عدم ثبوت ثانيها :

 رغم ما اشتهر من تساهله يف رواية الصحيح وغريه . 

 ذكر احلافو ابن حجر يف ) فتح الباري يف رشح صحيح البخاري ( ثالثها :

أن من العلامء من استبعد صحته ، مستدلني بأن ابن عمر لو كان  21ص 4ج

أباه يعرتض عىل  تال مانعي أداء الزكاة إىل  عنده علم هبذا احلديث ملا ترك

 اخلليفة أيب بكر يف املدينة املنورة . 

 4اعتربه ابن حجر حديثًا غريب اإلسناد ] انظر فتح الباري ج رابعها :

 [ . 421ص

تعرض احلديث لإلدراج واإلضافة وتعددت فيه الروايات .  خامسها :

ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة ( فعبارة ) وأن حممدًا رسول اهلل ( وعبارة ) 

 نجدمها يف رواية وال نجدمها يف أخرى . 

انقسم الفقهاء واملفرسون يف فهم املقاصد النبوية من هذا  سادسها :

احلديث إىل مذاهب شتى . فمنهم من  ال بأن الناس هم الوثنيون ومن يف 

الناس حكمهم من املالحدة . ومنهم من اعترب احلديث رصحيًا يف مقاتلة 

 كافة ،  تاالً ابتدائيًا ال ينتهي إال عند غاية واحدة هي الدخول يف اإلسالم .

     سابعها : من الفقهاء من اعترب  وله تعاىل 
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    ..  : وحديث النبي  [ 2] التوبة  : أمرُت أن أ اتل ((

ناس  لكل آيات الدعوة إىل اإلسالم باحلسنى ، وأطلقوا عىل هذه  الناس .. ((

اآلية اسم آية السيف ، يقول القائلون بالنس  إهنا نسخت مئتي آية وحكم يف 

 . مل مع القرآن ( للشي  حممد الغزاِل [] انظر كتاب ) كيف نتعاالتنزيل احلكيم 

،  )) أمرُت أن أ اتل الناس (( ال :  إمجاع الرواة عىل أن النبي  ثامنها :

ولو أنه  ال : أمرت أن أ تل الناس .. لصح ما ذهب إليه سامحته من أن 

واجب املسلم يف عرصنا هذا االبتداء بقتال الناس كافة حتى تكتمل إ امة 

 مي . املجتمع اإلسال

وبيان ذلك أن القتل غري القتال ، فالقتل ال حيتاج إال إىل فاعل واحد ، أما 

. والقتل حرام يف كل أحواله إال  واحدةالقتال فال ُبدَّ له من فاعلني . وهذه 

    باحلق ، أما القتال فتكليف مكروه بدليل  وله تعاىل 

   . .  : واسم الفاعل من ق ت ل  ثانية، وهذه  [ 141] البقرة .

اتِل . وال يسمى املقاتل  اتِل ، أما اسم الفاعل من ق ا ت ل فهو ُمقا هو  ا

ابن آدم  بالقتال جاء ليقتله . بدليل  ول مقاتاًل إال حني هيب ليقاوم بادئاً 

              ألخيه 

      : ثالثة. وهذه  [ 12] املائدة . 

ومل خيف هذا الفرق عن عديد من األئمة والفقهاء ، فاإلمام الشافعي يقول 
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ل يف رسالته ).. ليس القتل من القتال بسبيل ، و د حيل  تال الرجل وال حي

 تله ( . واحلافو ابن حجر العسقالين يف فتحه ينقل عن الكرماين  وله ) حكم 

تارك الصالة وتارك الزكاة استدالالً باحلديث هو املقاتلة الشرتاكهام يف الغاية 

أما القتل فال ( . وابن د يق العيد يقول يف ) رشح العمدة ( : ال يلزم من إباحة 

 اتلة مفاعلة تستلزم  تاالً من جانبني . أهـ . املقاتلة إباحة القتل ، ألن املق

ولقد خفي هذا الفرق عىل سامحته حني وضع كتاب ) فقه السرية ( ، 

واستشهد بآية  رآنية وحديث نبوي ذكر فيهام األمر بالقتال فاعتربه أمرًا 

بالقتل ، وبالتاِل دلياًل عىل مرشوعية البدء بقتال وغزو اآلمنني يف بيوهتم 

   ..لدعوة إىل اإلسالم ، ضاربًا عرض احلائط بقوله تعاىل حتت راية ا

      : وبقوله تعاىل  [ 21] املائدة : و  [ 490] البقرة ، 

              

     ..  : إال أنه انتبه إليه بعد ثالثني  [ 91] النساء .

عامًا يف كتابه ) اجلهاد يف اإلسالم ( فاستبدل شاهده القرآين القديم يف التوبة 

   ..  بشاهد  رآين جديد هو  وله تعاىل  413

  ..  : وترك كل ما عداه عىل حاله دون تغيري [ 2] التوبة ،() . 

                                                 

()- تور البوطي ، كثريًا ما يفاخر ني لسامحة الدكسصديقنا صاحب دار الفكر من املريدين املتحم

يف جمالسه بقدرة شيخه عىل التطور واالعرتاف باخلطأ والرجوع عنه ، ثم يميض مستعرضًا كيف 

 تراجع سامحته عن رأي سابق  ديم له بخصوص املقاومة الفلسطينية ، معلنًا خالف ذلك يف كتابه =
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 لنجدها تقول  413ننتقل اآلن إىل دليله القرآين القديم يف آية التوبة 

           

         ونفهم أن اآلية تأمر الذين آمنوا ،

 بأن يقاتلوا دون تراخ وليونة الساكنني بقرهبم من الكفار ، واضعني باعتبارهم

اجتناب البدء بالعدوان والقتال فيكونوا بذلك من املتقني الذين يبتغون 

لغضبه وبغضه . كام نفهم أن اآلية رىض اهلل وحمبته هلم ويتحاشون التعرض 

)) ابدأ بنفسك ثم :  شاهد من شواهد فقه األولويات متامًا مثل  وله 

. فكام أن اآلية تأمر بقتال من بدأنا بالظلم والعدوان والقتال من  بأخيك ((

الكفار  ريبًا كان أم بعيدًا واألولوية ملن يلينا منهم ، كذلك احلديث يأمر 

 ألخ واألولوية للنفس ألن فا د اليشء ال يعطيه .برعاية النفس وا

لقد أوضحنا بالدليل املعترب خطأ ما ذهب إليه سامحته يف كتاب ) فقه 

                                                                                                                     

شيخه كمريد ، رغم لنحرتم محاسه . ونحن ال نشك بصدق صديقنا و 24= ) اجلهاد يف اإلسالم ( ص

إدراكنا أن منشأ احلرارة يف هذا احلامس إنام هو عال ة عمل جتاري ومصلحة متبادلة يف جمال النرش 

والتوزيع يمتد لعقود ماضية ، لكن املسألة ـ كام نراها ـ مسألة دين بآياته وأحاديثه ، ومسألة جيل 

هاث خلف املوغلني يف فيايف فقه العصور السالفة دون ناشئ أتعبه الغرف من الرتاث دون تدبر ، والل

اعتبار الوا ع املعاش ، مسألة ال جيوز أن حتكمها سوى الغرية الصاد ة عىل دين اهلل ورسوله ، بعيدًا 

عن املنافع واملصالح واملكاسب . لقد  رر سامحته يف كتاب ) فقه السرية ( أن اجلهاد يف سبيل اهلل  تال ، 

جب املسلم يف كل عرص ، وأن الغاية إزالة الكفر . ثم عاد بعد ثالثني عامًا ليكرر كل ما وأن القتال وا

 رره يف كتاب ) اجلهاد يف اإلسالم ( مع تغيري وحيد يف الغاية ، فأصبحت الغاية معه هي دفع احلرابة 

 وليس إزالة الكفر .

 مناهج  

 معاهد 

 كليات
  جامعات
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)) أمرُت من سورة التوبة ، واحلديث النبوي  413السرية ( . وبينَّا أن اآلية 

 ال يصحان دلياًل عىل ما تومهه وأخطأ فيه ، فال الدعوة أن أ اتل الناس .. ((

وأصحابه ـ  أربع مراحل ، وال هي رس  اإلسالمية ـ كام مارسها النبي 

وجهر ، وال اجلهاد  تال هجومي ، وال واجب املسلم  تال الناس كافة يف 

 عقر دورهم ولو مل يتلبسوا بعدوان .

بقي أن نوضح ، وبالدليل املعترب أيضًا ، خطأ ما ذهب إليه مكررًا ومرصًا 

من سورة التوبة ال  2اإلسالم ( ، وأن نبنيِّ أن اآلية يف كتاب ) اجلهاد يف 

تصح دلياًل عىل ما ظل يتومهه وخيطئ فيه . ولقد اختار سامحته هذه اآلية 

كدليل لكوهنا تنص عىل القتل وليس عىل القتال لعلها يف زعمه تؤيد ما 

 استنبطه من أحكام عجيبة ، ولكن هيهات ..

مرة  21و ذكره تعاىل يف تنزيله احلكيم القاف والتاء والالم ) ق ت ل ( لف

. ما هيمنا منها يف هذا  1:  22، وآخرها يف الربوج  21:  1أوهلا يف البقرة 

 احلوار أربع آيات هي :

-           

     ..  : [ 494] البقرة . 

-   ..         

     ..  [94:  النساء ] . 

 مناهج  

 معاهد 

 كليات
  جامعات
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-          

        ..  [2:  التوبة ] . 

-           [14:  األحزاب ] . 

ح الرصيح بالقتل يف هذه والسؤال اآلن : كيف نفهم هذا األمر الواض

املواضع األربعة يف ضوء عرشات اآليات التي حترم مطلقًا وحتت كل 

نفهمه من تأمل السباق والسياق الظروف  تل النفس إال باحلق ؟ واجلواب : 

التعرف عىل املقصودين بالقتل وعىل السبب الذي استحقوا به هذا  ومن

 األمر بالقتل .

نجدهم يف السباق ، أي يف اآلية  494لبقرة فاملقصودون بالقتل يف آية ا

. أما السبب فنجده يف    ..   ..وحتديدًا يف  وله تعاىل  490

.    ..      ..السياق وحتديدًا يف  وله تعاىل 

عناء كبري ليفهم أن القتل ال  إىل 494و 490وال حيتاج املتأمل يف آيتي البقرة 

بالقتل ، وبعد إخراج من الديار ، وبعد  يكون إال بعد  تال يبدؤه املقصودون

بقوله  490فتنة هي أشد من القتل . وهذا كله ضمن إطار عام حددته اآلية 

ويف ضوء رشط    ..        تعاىل 

 .   ..     ..بقوله تعاىل  494ية رسمته اآل

، فهم املنافقون الذين ورد ذكرهم  94أما املقصودون بالقتل يف آية النساء 
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حتديدًا . أما السبب فنجده يف سياق اآلية حيث  22يف السباق ، أي يف اآلية 

   ..     جاء القتل مرشوطًا يف  وله تعاىل 

     .. هم املتأمل أن القتل ال يكون . ويف

 إال إن سبقته هذه األمور الثالثة : االعتزال ، وإلقاء السلم ، وكف اليد .  باحلق

فهم املرشكون املذكورون رصاحًة يف  2ة وأما املقصودون بالقتل يف آية التوب

حتديدًا يستثني منهم  1السياق ، إنام ليس كل املرشكني . ألن السباق يف اآلية 

املسلمني عهد مل خير وه ، ومل ينارصوا ويؤيدوا عليهم أحدًا .  ه وبنيمن كان بين

ويوضح مع االستثناء السبب الذي استحقَّ املقصودون هذا األمر بالقتل . 

رة ثالثة يفهم املتأمل أن القتل ال يكون إال ملرشك معاهد نكث بعهده وأعان وم

 املعتدين وال يكون إال بعد إمهاله فرتًة من الزمن .

فثالثة أنواع ورد  14وأما املقصودون بالقتل واللعن يف آية األحزاب 

، هم : املنافقون ، والذين يف  لوهبم  10ذكرهم يف السباق ، أي يف اآلية 

ض ، واملرجفون يف املدينة . حيث نجد يف السباق أيضًا أن اللعن واألخذ مر

والقتل مرشوط بإرصارهم عىل ما يقومون به من أذى وكيد وافرتاء وتعاون 

 مع املعتدين . 

إال  ()ونتساءل ونحن ال نجد يف التنزيل احلكيم آيًة ذكر فيها القتال

                                                 

()-  490لتنزيل احلكيم أوهلا يف البقـرة مرة يف ا 11ورد ذكر القتال اساًم وفعاًل بمختلف ترصيفاته 

  ..بقولـه تعـاىل  10:  13املذكورة أعاله وآخرها يف املزمـل         ..  = 
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اسمه املعتدي ، حمددًا ومعرفًا ونجد يف سبا ها أو سيا ها طرفًا آخر بدأ به 

بشكل ال لبس فيه وال تورية ، كام نجده سبحانه يف أكثر من موضع يبيح لنا 

القتال فيه حيذرنا من العدوان واالبتداء ، سواء أكان يف حدود العال ات 

السلمية مع اآلخرين وعدم جتاوزها إىل عال ات حرب و تال كام يف  وله 

              تعاىل 

   : أم كان يف جمال حتليل وحتريم األطعمة  [ 490] البقرة ،

  واألرشبة وعدم جتاوز حدود ما أحل اهلل وما حرم كام يف  وله تعاىل 

               

    : [ 21] املائدة . 

ونتساءل ونحن ال نجد يف التنزيل احلكيم آية ذكر فيها القتل إال ويف 

ف املقصود بالقتل ،  سبا ها أو سيا ها توضيح ال لبس فيه وال تورية يعرِّ

 ويبني السبب الذي حتول هذا القتل اإلجرامي إىل  تل باحلق . 

ونتساءل أخريًا ونحن ننظر يف أسباب القتال ويف أسباب القتل ، فال نجد 

إال سببًا واحدًا جيوز يف وجوده ـ وال جيوز يف غيابه ـ  تل أو  تال هو :الظلم 

عىل إحدى  بكل جتلياته وصوره سواء أكان إخراجًا من الديار أو عدواناً 

 الرضورات اخلمس التي يتمثل الوجود اإلنساين فيها منفردة وجمتمعة . 

                                                                                                                     

وكلها آيات مدنية ليس من بينها آية مكية واحدة . وهذا دليـل ينفـي أن تكـون بيعـة العقبـة الثانيـة = 

 والدفاع عن الدعوة بالقوة ( حسب تعبري سامحته حرفيًا .) شاملة ملبادئ اجلهاد 
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من أين استنبط سامحته حكمه بأن ) إ امة املجتمع اإلسالمي ( سبب 

جيوز معه القتال ؟ وعىل أي أساس أ ام حكمه بأن ) اجلهاد  تال للناس 

استقى كافة ( وبأنه ) واجب عىل كل مسلم يف كل عرص ( ؟ ومن أين 

تعاريفه ومصطلحاته مثل : اجلهاد بالقوة ، الدفاع عن الدعوة بالقوة ، اجلهاد 

القتاِل ، اجلهاد االبتدائي ؟ وملاذا يرتك سامحته مفردات اهلل ورسوله إىل 

مفردات فقهية ومصطلحات تراثية ؟ وملاذا ُيرِصُّ عىل رصف األنظار عن 

نه الكفر ، ثم يغري رأيه ليزعم سبب القتل والقتال عند اهلل ورسوله ويزعم أ

 أنه احلرابة ، بينام هو بداللة اآليات واألحاديث ليس هذا وال ذاك ؟
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 ( مشاكلهم املسلمون يف األقطار غري اإلسالمية )

 

.. 
ُفوِجْئُت وأنا أهم بالكتابة عن مشاكل املسلمني يف األقطار غري 

اإلسالمية ، أن املسألة ليست بالبساطة والسهولة التي يتومهها املرء ، لعدد 

من األسباب يرى باحث بعضها ويغيب عن بعضها باحث آخر ، فإن استويا 

مجيعًا مل يستويا يف تقدير أمهيتها ، وعالقتها بالبحث ، وتأثريها يف  يف رؤيتها

 وعىل ما سيخلص إليه من نتائج .

ال ُبدَّ بادئ ذي بدء من حتديد املصطلحات وتعريفها ، وتعيني معانيها 

ودالاللتها . وهذا ما نفعله عند مجع الكسور العادية يف الرياضيات ، حني 

ج ، إذ ال يمكن اجلمع بني النصف والثلث دون نبدأ أوالً بتوحيد املخار

حتويلهام إىل أسداس ال يمس من قيمتهام األصلية . وهذا يعني أننا ال يمكن 

أن نكتب يف مشاكل املسلمني يف األقطار غري اإلسالمية ، ثم نتصدى لوضع 

حلول هلا ، قبل توضيح املقصود باملشكلة ومتى تصبح املشكلة مشكلة ، 

قصود باملسلمني ، وقبل حتديد املقصود باألقطار غري وقبل تعريف امل
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اإلسالمية ، فبدون هذا التحديد وذلك التعريف تضيع أرضية املنطلقات 

اًء ، حمارضين ومستمعني ، وتتحول  املوحدة بني املتحاورين ُكتَّابًا وُقرَّ

الثوابت إىل متغريات واملتغريات إىل ثوابت ، وحتمل األشياء غري أسامئها ، 

وتفرغ األسامء من مضامينها ودالاللتها ، ويصبح اخلروج عىل الثوابت 

 شائعًا ومسوغًا .

ال ُبدَّ من سؤاٍل يقول : هل اختالف  _مثاًل  _يف جمال تعريف املشكلة 

الرؤى ، الثقايف منها واألخالقي والسيايس واالقتصادي واالجتامعي 

أ من نظرة اآلخر هلذا والقانوين ، مشكلة بحد ذاته ؟ أم أن املشكلة تنش

االختالف وموقفه منه ؟ واجلواب الصحيح عن هذا السؤال يعترب اخلطوة 

األوىل الصحيحة عىل طريق حتديد وتوصيف املشكلة وصوالً إىل وضع أو 

 اقرتاح أو رؤية احللول هلا .

 االختالف بني اخللق نوعان : 

أشار إليه تعاىل بقوله :  األول : اختالف برشي تكويني

 :ويشمل هذا االختالف لون البرشة ، وشكل  [22]الروم .

 ( وغريها . DNAاجلمجمة ، وبصامت األصابع ، وأمحاض )

هذا النوع من االختالفات ُسنٌَّة من ُسنَِن اهلل يف الكون ال تقبل تبدياًل وال 
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حتوياًل ، من جهة أوىل ، وال خيار لصاحبها فيها لكوهنا قانونًا قهريًا من جهة 

أما النوع الثاين : ثانية ، وألهنا كذلك فصاحبها ال ُيسأُل عنها من جهة ثالثة . 

أشار إليه تعاىل يف قوله :  فهو اختالف إنساين اجتامعي

 :ويشمل هذا االختالف  [34]احلجرات .

العقائد والتقاليد واألعراف والثقافة ونمط السلوك واملعايري األخالقية 

 واملقاييس القانونية . 

هذا النوع من االختالفات هو أيضًا ُسنٌَّة من ُسنَِن اهلل يف الكون أرساها 

الً لقاعدة التدافع يف قوله تعاىل : سبحانه استكام

 

 . [243]البقرة:

هناك إذن اختالفات قائمة موجودة بني الناس شاؤوا أم أبوا ، ال 

ية وتعاقب يستطيعون هلا تبدياًل أو حتوياًل أو جتاهاًل ، كشأن اجلاذبية األرض

النهار والليل ، وجودها يتسبب لزومًا بحصول دفع وتدافع يؤدي بدوره إىل 

متييز عنرصي يتجىلَّ عند أحد الطرفني املتدافعني يف صور شتى ، أبرزها 

إنكار حق اآلخر يف احلياة الكريمة ، وإقصاؤه عن املشاركة يف بناء املجتمع 

تعتربه باألساس إنسانًا من  بحصاره والتضييق عليه ووضع قوانني خاصة به
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ُد عند بعض الطرف اآلخر يف التدافع  يف  _باملقابل  _الدرجة الثانية ، ويتجسَّ

 صور شتى مغايرة ، أبرزها االنعزال واالنزواء والتقوقع يف ) غيتويات (

ذات أسوار ال تراها العني لكنها أقوى يف الوقت ذاته من اإلسمنت املسلَّح 

فرصة مناسبة يستعيدون فيها كرامتهم وحريتهم وحقهم  واحلديد ، بانتظار

 يف احلياة .

حاملًة العالج واحلل يف ترياقني : األول هو  34هنا تأيت آية احلجرات 

التعارف ، والثاين هو التقوى والعمل الصالح . فمع التعارف ترتسخ أرضية 

يار قبول اآلخر والتعايش معه ومع التقوى يصبح العمل والسلوك هو املع

الوحيد لتقييم اإلنسان ، وليس لون اجللد والشعر والعيون ، وليس االنتامء 

 ألحد األنبياء املرسلني . 

   

 

ال ُبدَّ من  «من هم املسلمون أصحاب املشاكل ؟»ويف جمال حتديد 

التمييز بني مسلمني وافدين مهاجرين ، ومسلمني مواطنني اعتنقوا اإلسالم ، 

                                                 


، وهو كل حي يف مدينة من  ادندت طنهننه ية ينة من        ghettoesاسم مفرد مجعه غيتويات  ghettoالغيتو  

 وطات اجتهاعينة يو اةتانادية   عرق واحد يو ةومية واحدة يو ديانة واحندة ، طرغهانا ع نل النىنفنل ضينه  نغ      

 .  094. انظر معجم ويبنرت ص «احلي الياودي»يو سياسية . شاعت هذه ادفردة يف النرت النابع عشر مبعنل 
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املَْهَجر من أبوين مسلمني هم اجليل الثاين أو الثالث هناك  ومسلمني ُولُِدوا يف

التي يواجهها القسم  _أو لنقل املصاعب واهلموم  _بعد اهلجرة . فاملشاكل 

األول ختتلف متامًا عن تلك التي يتعرض هلا القسم الثاين وعن تلك التي يعاين 

مسألة منها القسم الثالث ، سواء من حيث الكم أم من حيث الكيف ، ك

التي نجدها بكل ثقلها وأبعادها عند الوافدين املهاجرين ،  _مثاًل  _اجلنسية 

ونجد بعضها عند اجليل الثاين والثالث املولود يف املَْهَجر ، إال أننا ال نجد هلا 

أثرًا عند أفراد القسم الثاين من مواطنني اعتنقوا اإلسالم ، مثاهلم حممد عيل 

رودي يف فرنسا . وقد تتفق املشاكل أو لنقل كالي يف أمريكا وروجيه غا

املشكلة عند اجلميع يف مكان وزمان وقضية واحدة ، كام حدث يف فرنسا 

، رغم أهنم مجيعًا  31/2/2113للمسلمني عند حظر احلجاب بتاريخ 

يواجهون مصاعب وإشكاليات خيتلط فيها االنتامء الوطني باملعتقد الديني 

ق ني بني أنياب والء إثني ال يدرون يف أغلب األحيان والقومي بالنبوّي ، ممزَّ

أيُّ وجهيه يأيت أوالً إن تساويا عندهم ، وأهيام الثابت وأهيام املتغري إن مل يتساويا 

، سواء أكان معتقدهم الديني يامثل السائد عند األغلبية يف بلد املَْهَجر ، 

كان غري ذلك ، كاملسيحي يف أوروبا وأمريكا واملسلم يف أندونيسيا ، أم 

كالبوذي واملسلم يف بلد مسيحي . وهذا يقودنا إىل وجوب تعريف األقطار 

 غري اإلسالمية .
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من التمييز بني قطر  ال ُبدَّ ، يف جمال تعريف األقطار غري اإلسالمية ،

اختار يف دستوره العلامنية كفرنسا وتركيا ، وقطر أعلن يف دستوره مسيحيته 

م يف دستوره االنتامء القومي عىل كالفاتيكان أو إ سالميته كإيران وقطر قدَّ

املعتقد الديني كجمهورية مرص العربية واجلامهريية العربية الليبية وغريمها ، 

وقطر سكت عىل بوذيته كالصني واليابان وعن برامهيته كاهلند . هذا التمييز 

ينه غري يكشف لنا من جهة أوىل عن مصاعب وإشكاليات موجودة يف بلد بع

موجودة يف بلد آخر ، ويساعدنا من جهة ثانية عىل فهم هذه املصاعب 

واإلشكاليات ورؤيتها عىل وجهها الصحيح ، وعىل وضع أو اقرتاح احللول 

 هلا .

ما هي األقطار غري اإلسالمية التي نبحث عن حلول ملشاكل املسلمني 

 فيها ؟ 

َفَها عديٌد  -3 من الفقهاء ؟ أهي أرض أهي دار احلرب والكفر كام َعرَّ

إىل وجوب غزوهم  _وما زالوا يدعون  _الكفار التي دعا عديٌد من الفقهاء 

يف عقر دارهم وعدم جواز القعود عن قتاهلم ابتداًء وهجومًا كلام توفرت 

 وسائل ذلك وأسبابه ؟
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أم هي األقطار التي ال جتوز اهلجرة إليها واإلقامة فيها ، بل ال  -2

إليها خشية وقوعه يف أيدي العدو ، فإن فعل مسلم ذلك  جيوز محل املصحف

 كان مرتدًا يستوجب القتل ؟

أم هي األقطار التي ال يسمح فيها بمامرسة شعائر اإلسالم علناً  -4

كالصالة والزكاة والصوم ؛ فإن كان ذلك مسموحًا بطل موجب اعتبارها دار 

 حرب وأرض كفار ؟

لبية مسلمة تضمن السيادة فيها أم هي األقطار التي ليس فيها غا -3

 للمسلمني ، سواء نصَّ دستورها وقوانينها املرعية عىل ذلك أم ال ؟

ومن الواضح أنَّ تبني التعريف األول لألقطار غري اإلسالمية ، يقطع 

الطريق أمام أي حوار كان ، حول أية مشكلة كانت ، وأمام كل حماولة 

 مؤمترات تناقش مسألة التعارف للبحث عن حلول هلا ، أو ينفي احلاجة إىل

 والتعايش واجلدال بالتي هي أحسن . 

وأنَّ تبني التعريف الثاين يؤدي إىل احلكم بالكفر عىل ثلث املسلمني يف 

، الذين ارتضوا منح والئهم لدول غري مسلمة هبجرهتم إليها  العامل

                                                 


، وإىل حما رة الشيخ حمهد ع ي التننريريي يف   6991نشري هنا إىل إحاائية ةام باا د. حمهد حمهدي  عام  

احلهاني يف النندوة الدوليننة   ، وإىل حما نرة د. ليننه    66/6/1446يخ منمترر اقة ينات االسنةمية ببنابيا بتنناب    
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وقبوهلم بقوانينها ، حني نعتربهم خارجني عن قوله تعاىل : 

 :وعن قوله [43]املائدة ،  : ال هجرة بعد((

 .  الفتح((

ومن الواضح أيضًا أنَّ تبني أحد التعريفني الثاين والثالث يقود إىل 

ر وضع األقطار غري اإلسالمية يف سلة واحدة ، ويؤ دي بالتايل إىل تصوُّ

حلول ومهية ملشاكل مفرتضة ، إن هي انطبقت عىل بلد بعينه ال تنطبق عىل 

بلد آخر . فاملسلمون يف الصني يعانون من مصاعب وإشكاليات ومهوم غري 

التي يعاين منها مسلمو الواليات املتحدة ، وُقْل مثل ذلك يف اليابان وفرنسا ، 

ن املسلمني يشكلون أقليات يف هذه البلدان ويف اهلند وبريطانيا ، رغم أ

 مجيعًا .

َة وهم شائع عند الكثريين يتصور أن املعتقد الديني عند أغلبية  َثمَّ

السكان يف بلد بعينه هو املعيار املعتمد لتصنيف هذا البلد يف دار اإلسالم أو 

ة ، ليست مسألة أقليات أو أكثريات مسلم _كام نراها  _دار الكفر . واملسألة 

                                                                                                                   

 يف جمهنع الشنيخ ي ند كفتنابو ، بالتعناوت منع جامعنة دوشيشنا اليابانينة  نت عننوات             19/61/1442بدمشق بتابيخ 

 ينوت ، مننام   م 024. وبد ضياا يت عدد ادن هني يف العامل هو م يناب و   «االسةم وادن هوت يف الب دات غري ادن هة  »

 م يوت من م يعيشوت كأة يات يف ب دات غري إسةمية .  024
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وإال فأين ُنَصنُِّف ألبانيا وكازاخستان وأوزباكستان ، واملسلمون فيها أكثرية 

بال ريب ؟ وأين نضع تركيا وهي تعلن علامنيتها يف دستورها رغم أن 

بعيدًا  _% من عدد السكان ؟ وكيف ننظُر أخريًا 44املسلمني فيها يشكلون 

اقة يف الشكل وتغليبًا للمضمون إىل بلدان أعضاء يف  _ عن الشعارات الربَّ

منظمة املؤمتر اإلسالمي غالبية سكاهنا مسلمة ، إال أن يف دساتريها وقوانينها 

 نصوصًا تطبقها عمليًا ال عالقة هلا بقرآن وال بسنة ؟

كيال تضيع احلدود بني الثوابت واملتغريات فننزلق إىل تسمية  _من هنا 

ة البدء بالتعاريف ، لكون جاءت الدعوة إىل رضور _األشياء بغري أسامئها 

التعاريف معايري من جانب ومنطلقات من جانب آخر ، ال ِغنَى للباحث 

عنها وهو يرسم صور املشاكل واحللول . ومن هنا جاءت الدعوة إىل أال 

نغفل حلظة واحدة عن الثوابت ونحن نرسم صور املشاكل يف األقطار غري 

أخريًا تظهر رضورة أن نبدأ بام اإلسالمية ونحاول وضع حلول هلا . ومن هنا 

يعانيه املسلمون يف األقطار اإلسالمية قبل التصدي ملا يعانون منه يف األقطار 

غري اإلسالمية ألن فاقد اليشء ال يعطيه . فمن القبيح عقاًل أن ندعو إخوتنا 

ًا واحدًا يف وجه تيارات معادية عقائديًا  يف مهاجرهم إىل الوقوف صفَّ

يًا واقتصاديًا ونحن مترشذمون تطحننا رحى التعصب وسياسيًا وثقاف

الطائفي والتطرف املذهبي ، وُتعمينا أضواء حب الظهور حينًا ومداهنة 
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السلطان حينًا آخر عن رؤية الثوابت والوصول عىل األقل إىل تعاريف متفق 

عليها ، وكأننا مل نسمع قوله تعاىل : 

 :وقوله  [33]البقرة ،  : ابدأ بنفسك((

 . ثم بأخيك((

ع عنها:  الثوابت القرآنية وما يتفرَّ

الذي أقامه تعاىل يف آية  أما الثابت القرآين األول فهو التعارف

هدفًا غائيًا للجامعات اإلنسانية شعوبًا وقبائل . والتعارف  34احلجرات 

طرفان كل من جانبه هدفه معرفة اآلخر والتعايش معه .  جهد ومسعى يبذله

ففي ضوء هذا الثابت تنهار كل الدعوات إىل التقوقع واالنزواء واالختباء 

خلف أسوار االنعزالية والتقّية ، وأوىل هبذا الثابت األول أعضاء اجلمعية 

 العمومية للمجمع العاملي .

الذي جعله تعاىل  فع الصالحوأما الثابت القرآين الثاين فهو العمل النا

مقياسًا وحيدًا ملكانة اإلنسان يف جمتمعه من جانب ،  34يف آية احلجرات 

ودرجته من الكرامة عند اهلل من جانب آخر . ففي ضوء هذا الثابت تتداعى 

مجيع املعايري األخرى ، املذهبية والطائفية والعقائدية واحلزبية والقومية 

ئرية ، وتسقط مرشوعية كل امتياز ومكسب حتقق والعرقية واألرسية والعشا
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عن غري طريق العمل النافع الصالح يف ضوء قوله تعاىل : 

 . 

ويف ضوء هذين الثابتني تأيت ثوابت فرعية أخرى مكملة ، عىل رأسها 

قوله تعاىل لنبيه الكريم : 

 :يليه قوله  [344]آل عمران .  :

يليهام قول اإلمام عيل  ))اخللق كلهم عيال اهلل أحبهم إىل اهلل أنفعهم لعياله((

كرم اهلل وجهه للمقداد بن األسود : الناس صنفان ، أخ لك يف الدين ونظري 

الثوابت الَعطَِرة : لك يف اخللق . ثم يأيت قول بعضهم َيْغِرُف من نبع هذه 

 اإليامن َهنيِّ .. وجه بشوش وقوٌل لنيِّ .

إن الذين التي نجدها يف قوله تعاىل :  أما الثابت الثالث فهو اهلجرة

توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفني يف 

جهنم األرض قالوا أمل تكن أرض اهلل واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم 

الرجال والنساء والولدان ال  إال املسـتضعفني من وسـاءت مصريا 

إىل قوله تعاىل :  [48،44]النساء: يستطيعون حيلة وال هيتدون سبيال

 

يف كام فهم اإلمام الرازي  _. ففي ضوء هذا الثابت نفهم  [311]النساء:

أن اهلجرة إنام هي هجرة من الوطن هربًا من  _ 32ص 33تفسريه الكبري ج
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الظلم وضيق العيش إىل أرض فيها عدل وسعة . فيسقط قول القائلني إهنا 

))ال هجرة بعد أبواهبا بقوله :  هجرة من مكة إىل املدينة أغلق النبي 

، يف التاريخ اإلسالمي . ناسني أن اهلجرة إىل املدينة املنورة هي الثالثة الفتح((

سبقتها هجرتان إىل احلبشة كان القصد النبوي الوحيد يف األمر هبام هو أن يف 

احلبشة سلطانًا عادالً ال ُيَصنُِّف الناَس بحسب عقائدهم ، وإنام بحسب 

قيمهم . ويف ضوء هذا الثابت أيضًا نفهم أن اهلجرة تكليف يشمل كل 

من أصحاب النار ، فيسقط بذلك قول القادرين عليها ، وأن القاعد عنه 

 .القائلني بتحريم اإلقامة والعمل والعيش يف األقطار غري اإلسالمية

ويتفرع عن هذا الثابت األصل ثابت فرعي آخر هو اهلجرة يف سبيل 

اهلل ، نراه يف قوله تعاىل : 

 :[238]البقرة  .

ر ويؤنث مجعه سبل ، نجده يف  موضعًا  344والسبيل يف اللغة اسم مفرد يذكَّ

من القرآن الكريم ، معناه الطريق والطريقة وما وضح منهام والسبب واحليلة 

                                                 


:  «ةضنايا ضناينة معاةنرة     »م  كتابنه   140ينول الدكتوب حمهد سعيد البوطي ب  ادة بمضات ع ل ص 

) م  الوا ح يت جتننا االنننات سنننية دولنة من  دول الففنر ومفلنه يف ط ن  الدولنة من  يبنر  مظناهر هنذه              

اليت َشدََّد اهلل يف التحذير مناا ، بل إت التجنيا يزيد ع نل االةامنة يف االعنةت عن  هنذا النوال     نم        ادواالة 

ادن م إىل جننية ب د يو دولة غري من هة منع االةامنة ضيانا    إىل النول : ) واخلةةة يت انتها   149ينتاي ع ل ص

ت العاب ة اليت ةد ينهياا بعض الناس  روبة ..   يهنن. وهنذا   ُمَحرَّم حرمة ذاطية ال يعاب اا وال يغالباا يي م  ادرببا

 ةوٌل عجيب ييًا كات منتنده ومرجعه ، يتادى لتعهيل  ابت م  اللوابت النرآنية ال خيت ف ضيه ممتمنات .
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واملدخل واملخرج . وابن السبيل هو املسافر العابر الذين انقطعت به وسائل 

ه . والسابلة هي الطريق املسلوكة وهي العابرون عليها . ولكل العودة إىل بلد

من هذه املعاين شاهد قرآين يف التنزيل احلكيم يعرفه أهل التفكر والتدبر فال 

 نطيل .

ونالحظ أن لفظ السبيل يف مواضعه القرآنية يأيت مضافًا إىل مضاف 

( ، 334لنساء ( ، وسبيل املؤمنني )ا44إليه ، فهناك سبيل الطاغوت )النساء 

( ، وسبيل 332( ، وسبيل املفسدين )األعراف 44وسبيل املجرمني )األنعام 

( 84( وسبيل الذين ال يعلمون )يونس 334الرشد والغي )األعراف 

( ، وهناك أخريًا 48و  24( وسبيل الرشاد )غافر 34وسبيل من أناب )لقامن 

التي نجد فيها أن  238 سبيل اهلل يف عرشات املواضع واآليات منها آية البقرة

سواء أكان جهادًا أكرب بمعناه العام الشامل أم جهادًا أصغر بمعناه  _اجلهاد 

سواء أكان فيها سفر وانتقال إىل بلد آخر  _وأن اهلجرة  _املخصوص املحدد 

ال يكونان يف سبيل اهلل إال إن اقرتنا برجاء رمحة اهلل ، ومن هنا  _أم مل يكن 

ج هجرة والصالة هجرة ، وطلب العلم هجرة ، والسعي فنحن نعترب أن احل

يف طلب الرزق هجرة . فهذه كلها هجرات ترجو رمحة اهلل : مغفرًة يف 

احلج .. ومعرفًة يف حتصيل العلم .. وتواصاًل مع اهلل يف الصالة .. وأمواالً 

تضمن رغد العيش يف طلب الرزق ، ونعترب أن اهلجرة هبذا املنظور الواسع 

 ، كل من مات وهو يسلك أحد سبلها شهيد حسب حديثه  جهاداً 
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 املشهور ، متامًا كاملقاتل يف احلروب واملعارك .

فردًا  _وأما الثابت الرابع واألخري ، فهو العالقة بني املسلم املهاجر 

فردية كانت ال انتخاب فيها وال  والسلطة احلاكمة يف بلد املهجر ، _ومجاعة 

لكي أم جملسية كام يف النظام اجلمهوري . هذه العالقة شورى كام يف النظام امل

توصيفًا وتعريفًا ملتغريات املكان  _فيام نرى  _التي تركها سبحانه 

ومستجدات الزمان ، إنام ِضْمَن خطوط عامة َيْغِلُب عليها الطابع األخالقي 

ي كاألمر باملعروف وال يكون إالَّ بمعروف ، وكاجلدال وال يكون إال بالتي ه

أحسن ، وكالدعوة إىل سبيل اهلل وال تكون إال باحلكمة واملوعظة احلسنة ، 

وكاحرتام حقوق اجلار املخالف يف دينه وعقيدته وال تكون إال كام حيب 

لنفسه ، ترسم للمسلم سلوكه يف أي جمتمع يعيش فيه . وإذا كانت هذه 

بح أكثر إلزامًا اخلطوط العامة ملزمة للفرد املسلم يف جمتمع مسلم ، فإهنا تص

يف املجتمعات غري املسلمة . ونحن ممن يرى أن قوله تعاىل : 

 :وكية للمسلم يف بلد املهجر ، من أبرز النواظم السل [43]النساء

خالفًا لرأي البعض يف كتب التفسري من أن اآلية موجهة للمحاربني ، وأن 

 الرضب يف سبيل اهلل قتال عىل وجه احلقيقة ال جماز فيه .

ففي ضوء هذا الثابت ال ُبدَّ من التمييز بني األقسام الثالثة للمسلمني 
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سواء كان حاصالً  _ألن املسلم الوافد املهاجر  يف األقطار غري اإلسالمية ،

ال دور له يف تسمية السلطان  _عىل حق اإلقامة والعمل أم غري حاصل 

ا إذا  احلاكم يف بلد املهجر ، ملكًا كان هذا احلاكم أم رئيسًا للجمهورية ، أمَّ

 حصل عىل اجلنسية فشأٌن آخر .

لبيعة ، التي هي بداللة ويف ضوء هذا الثابت أيضًا ال ُبدَّ من تعريف ا

ُد الطرف األول بموجبه بأمر أو بأمور ،  اسمها عقٌد بني طرفني ، يتعهَّ

مثاله قوله تعاىل :  ويتعهد الطرف الثاين باملقابل بأمر أو بأمور .

 :[333]التوبة  .

يعة وعقد ، يتعهد فيه املؤمنون بتقديم أنفسهم فنحن مع اآلية أمام صفقة وب

وأمواهلم لتكون كلمة اهلل هي العليا ، ويتعهد سبحانه فيه مقابل ذلك بأن هلم 

اجلنة . ومن هنا فنحن نرى أن العالقة بني احلاكم وحمكوميه ، وبني امللك 

ك مجهورية كانت أم غري ذل _واألمري أو السلطان ورعاياه ، وبني رئيس الدولة 

ومواطنيه ، إنام هي عالقة تعاقدية بني طرفني ، ال دخل للمعتقد الديني فيها ،  _

 متامًا كام رآها جان جاك روسو يف كتابه الشهري ) العقد االجتامعي ( .

مع هيود يثرب وما  نقول هذا وأمامنا العقد الذي أبرمه رسول اهلل 

يؤمنوا بأنه رسول اهلل . حوهلا ، وبايعوه فيه عىل مخسني بندًا ونيف دون أن 

بالعودة  وأمامنا عقد صلح احلديبية مع مرشكي قريش ، يتعهد فيه النبي 
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دون الوصول إىل البيت احلرام مع أمور أخرى ، ويتعهد املرشكون باملقابل 

بالسامح له بدخول البيت احلرام يف العام التايل مع أمور أخرى دون أن يؤمنوا 

 باهلل ورسوله .

ُف تلك مجلة  ثوابت ينبغي أال يغيب عنها الباحث املتأمل وهو يوصِّ

ى القرتاح احللول هلا ،  مشاكل املسلمني يف األقطار غري اإلسالمية ويتصدَّ

بعد وضع التعاريف الالزمة ، واجتناب اخللط بني الوالء الوطني واالنتامء 

ل بحثنا ه _القومي واملعتقد الديني . ولعلَّ من املفيد  ذا إىل تنظرٍي كيال يتحوَّ

 عىل نموذج  _جاف 
ِ
ًا ، بأن ُنْلِقَي بعَض الضوء أن ُنَطبَِّق عمليًا ما ُقْلنَاُه نظريَّ

مواطنني  _من  اإلشكاالت التي عانى منها مؤخرًا املسلمون يف فرنسا 

ونعني به مشكلة حظر احلجاب بقوة القانون يف  _ووافدين مهاجرين 

 مَّ توصيفها ومعاجلتها .املدارس الرسمية الفرنسية ، وكيف ت

   

 

اب الفرنيس مشكلة عند  31/2/2113بتاريخ  َر جملس النوَّ فجَّ

حني أقرَّ قانونًا يقيض بمنع الرموز  _مقيمني ومواطنني  _مسلمي فرنسا 

الصلبان الكبرية عند املسيحيني ، وقلنسوة  الدينية يف املدارس العامة هي :

ند املسلمني . ولعلَّ من املفيد هنا أن الرأس عند اليهود وحجاب املرأة ع

 نشري إىل أن عدد املسلمني اإلمجايل يف فرنسا يبلغ مخسة ماليني بينهم مئة ألف
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من أصل فرنيس . وأن عدد النساء املسلامت يف فرنسا يبلغ مليوين امرأة 

 تقريبًا . وهذا يعني أن اإلسالم هو الدين الثاين يف فرنسا بعد الكاثوليكية .

ُقوبَِل إقراُر هذا القانون بردود فعل متباينة داخل فرنسا  ولقد

ليس من املسلمني فحسب ، بل من أتباع الديانتني املسيحية  وخارجها

واليهودية . فالبابا يوحنا بولس الثاين أعلن عن استيائه من القانون ملا فيه من 

) قد أمنع أو وضع قيود عىل األديان ، والكاردينال راتزينغر من أملانيا قال : 

ألحد بأن يمنع ال أمنع فتاة مسلمة من ارتداء احلجاب ، لكني ال أسمح 

ارتداء الصليب ، السيام وأنه يرمز بشكل عام إىل التسامح ( أهـ. وما هيمنا هنا 

سا وخارجها عىل مسألة منع بالذات هو ردة فعل املسلمني داخل فرن

ألول دليل أبو بكر رئيس ، التي تباينت بدورها بني مؤيد مثاله ااحلجاب

املجلس اإلسالمي يف فرنسا حني قال : ) إن املسلمني جزٌء من اجلمهورية 

الفرنسية وجيب أن يتقيدوا بقوانينها . إين سأحرتم قانونًا يمنع احلجاب يف 

املدارس رشيطة أال ُيَطبََّق بشكٍل فظ ( أهـ. ومثاله الثاين شيخ األزهر حممد 

القرار الفرنيس بمنع احلجاب أمر خيص املواطنني  طنطاوي حني قال : ) إن

الفرنسيني ، وإن من حق الدولة الفرنسية أن تعمل لصالح بلدها ، وهلذا ال 

حيق ألحد االعرتاض عليه ( أهـ. ثم دعا إىل اجتامع للتشاور يف إصدار فتوى 

تعطي املرأة املسلمة رخصة رفع احلجاب إذا كانت تعيش يف بلد غري 
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معارض معتدل مثاله الشيخ أمحد كفتارو مفتي اجلمهورية  بنيإسالمي . و

هها إىل الرئيس الفرنيس جاك شرياك :  العربية السورية حني قال يف رسالة وجَّ

) إن األمة اإلسالمية تنظر إىل احلجاب عىل أنه من أسس دينها وليس جمرد 

سب مظهر أو عادة .. وهلذا فإن حظر ارتداء احلجاب يعد إجراء غري منا

أطالب احلكومة الفرنسية بإعادة النظر فيه ( أهـ. وبني معارض متشدد 

متطرف مثاله الدكتور حممد سعيد البوطي بن املال رمضان حني اهتم شيخ 

األزهر يف إحدى خطب اجلمعة بأنه ) موظف عاهد الشيطان أن يكون وليًَّا له 

نية أن يمزق كل ما يمكن ال وليًَّا هلل عزَّ وجل ، ثم عاهد أعداء اهلل رسًا وعال

أن  _كعادته  _متزيقه من مبادئ دين اهلل يف كل مناسبة ( . ومل ينَس سامحته 

يرى أن الذي منع شيخ األزهر من بيان حقيقة موقف العلامنية من احلجاب 

 هو عهده الذي قطعه عىل نفسه بني يدي الصهيونية . 

قد اعترب قرار وبني واصف مغاٍل مثاله الدكتور يوسف القرضاوي ، ف

حظر احلجاب يف املدارس الفرنسية الرسمية حربًا عىل اإلسالم واملسلمني ، 

وبني مهاجم كالشيخ أمحد الزين ممثل جتمع علامء املسلمني يف لبنان ، لقد 

ا إىل الرتاجع عام أفتى به أو إىل  هاجم شيَخ األزهر عىل فتواه ودعاه إمَّ

مد األطرش مؤسس حزب املسلمني االستقالة من منصبه . وأما الشيخ حم

يف فرنسا ، فقد شارك يف مظاهرة جابت شوارع باريس وسرتاسبورغ حتت 
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الفتات ُكتَِب عليها ) املوت لليهود ( ، بينام راح ينادي بمكرب الصوت ) لقد 

 انتخبناك يا شرياك لكنك ُخنتنا ( . 

ملشكلة بعد مرور أكثر من عامني عىل والدة ا _إننا ونحن نتأمل اليوم 

ما آلت إليه األمور ، وما توصل إليه املعارضون واملؤيدون من حلول  _

واقرتاحات ، تأخذنا الدهشة مكتشفني أن املسألة نامت كجميع املسائل 

األخرى يف األدراج ، وأن مجيع ردود الفعل احلامسية عىل املنابر أخذها 

ن غريهم من الفتور ، وأن مجيع من خطبوا وكتبوا حول املشكلة ، مكفري

األئمة تارة ، أو داعني إىل إعالن احلرب عىل فرنسا ومقاطعة بضائعها 

تارةأخرى ، أو موظفني للمسألة يف سوق االنتخابات وحوانيت السياسة ، 

 نسوا أن يضعوا هلا حالًّ أو أن يقرتحوا هلا خمرجًا .

ى لبحث مسألة حظر احلجاب يف  إن أهم ما جيب عىل من يتصدَّ

رسمية الفرنسية ، واقرتاح احللول هلا ، هو أال يغيب عن قوله املدارس ال

تعاىل : 

 

. وهذا يدعونا إىل مالحظة مجلة أمور ، إن نحن قصدنا أن نكون  [8]املائدة:

 : وحقًا  فعالً 

قرار احلظر اقترص عىل املدارس الرسمية الفرنسية ومل يتجاوزها إىل  -أ
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 املدارس واملعاهد اخلاصة . 

واقترص عىل مكان التعليم يف املجتمع وهو املدرسة ، ومل يتجاوزه  -ب

 إىل املعمل واملكتب والشارع والسوق . 

ن عند املسيحيني والقلنسوات عند وشمل رموزًا أخرى كالصلبا -ج

 اليهود ، ومل يتعمد ختصيص احلجاب باحلظر حرصًا . 

عدد املسلمني يف فرنسا مخسة ماليني تقريبًا ، مليونان منهم إناث  -د

والباقي ذكور لكن قرار احلظر ال يشمل كل اإلناث يف فرنسا ، بل يقترص 

بالقرار يف املدارس الرسمية  ألفًا منهن ُهنَّ املَْعنِيَّاُت  21-31أثره عىل 

الفرنسية ، وال يمس الذكور ال من قريب وال من بعيد . واملجتمع الفرنيس 

العلامين يرى يف مظاهرات الذكور احتجاجًا عىل قرار يمس اإلناث تدخاًل 

 فيام ال يعنيهم ووصايًة للرجل عىل املرأة ال حمل هلا عندهم . 

كام فعل الدكتور  _فريهم دون بينة إن اهتام اآلخرين بالعاملة وتك -هـ

ها  _البوطي وغريه  ال حيل مشكلة ، بل يساهم يف قيام مشكلة جديدة ال ُيِقرُّ

 أحد . 

إذا جاز استعامل املجاز والكناية والتشبيه يف خطاب عوام املسلمني  -و

إلثارة محاسهم ومشاعرهم ، فهو ال جيوز يف خطاب غري املسلمني أو يف 

ومن هنا كان وصف الدكتور القرضاوي لقرار حظر خطاب خواصهم . 
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احلجاب بأنه حرب عىل اإلسالم واملسلمني ، لن يفهم منه الفرنسيون سوى 

 أنه حتريض عىل العنف .

إن توظيف مسألة حظر احلجاب يف جمال االنتخابات واملقاصد  -ز

حتريٌف هلا عن مواضعها ،  _كام فعل الشيخ األطرش يف باريس  _السياسية 

يضلل الباحثني عن احللول ويساهم يف قيام مشكلة جديدة ، متامًا كرتاشق س

 االهتامات بالكفر والعاملة . 

فإذا نحن الحظنا ذلك كله ، وانطلقنا من الثوابت األربعة املذكورة 

سالفًا بالتفصيل وخصوصًا الثابت الرابع الذي يرسم العالقة بني اجلامعة 

بلد غري اإلسالمي ضمن إطار بيعة وعقد املسلمة والسلطة احلاكمة يف ال

اجتامعي ، نكون قد وضعنا العجالت عىل السكة الصحيحة متهيدًا للوصول 

 إىل حل .

مسألة حظر احلجاب يف فرنسا ليست مسألة دينية لبست ثوبًا سياسيًا ، 

رهتا رسالة الشيخ أمحد كفتارو  إىل الرئيس جاك شرياك  _رمحه اهلل  _كام صوَّ

ي لرتكيا العلامنية  ، ألهنا لو كانت كذلك لكان عىل األمة اإلسالمية التصدِّ

، ليس فقط يف املدارس الرسمية كام  3423التي حظرت احلجاب منذ عام 

فعلت فرنسا بل يف اجلامعات والربملانات والدوائر العامة أيضًا . ولو أهنا 

ذ كذلك لوجب التصدي لتونس اإلسالمية العربية التي حتظر احلجاب من
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سنني وسنني رغم عضويتها يف منظمة املؤمتر اإلسالمي ، ومل نسمع أن أحدًا 

مها بالكفر أو طلب منها إلغاء ما ذهبت  من األئمة أعلن عليها احلرب أو اهتَّ

 إليه !

ملاذا اكتفى بعض العلامء يف العامل اإلسالمي بإعالن الويل والثبور 

 ما فعلت تركيا وتونس ؟ وعظائم األمور عىل ما فعلت فرنسا ، وسكت عىل

مسألة سياسية لبست ثوبًا  ومسألة حظر احلجاب يف فرنسا ليست

، كام رآها شيخ األزهر ثم خلص بناًء عىل هذه الرؤية إىل فتواه الشهرية ، دينياً 

ْت فتوى شيخ األزهر بأن فرنسا حرة يف إصدار  ألهنا لو كانت كذلك َلَصحَّ

 ارضها أو أن يعرتض عليها .ما شاءت من قوانني وليس ألحد أن يع

رغم ما فيها من خيوط  _لقد غاب الدكتور الطنطاوي عن أن املسألة 

 مسألة عقد اجتامعي ال عالقة له بالدين وال بالسياسة . _دينية وسياسية 

حني اختاروا األرض  _مواطنني ووافدين  _فاملسلمون يف فرنسا 

ىل الوالء وطاعة القوانني مقابل الفرنسية وطنًا هلم وبايعوا الدولة الفرنسية ع

أن تضمن هلم حقوق املواطنة واملساواة واحلامية وحرية الرأي واملعتقد ، إنام 

فعلوا ذلك يف ظل جمموعة قوانني نافذة وافقوا عىل التقيد هبا ليس من بينها 

كدولة ترحب باهلجرة واملهاجرين  _حظر احلجاب . وبناًء عليه فإن فرنسا 
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ليست حرة يف  _األسباب أمهها رخص أجور العاملة الوافدة إليها لعدد من 

إصدار ما تشاء من قوانني دون موافقة الطرف اآلخر يف العقد االجتامعي 

وإن للمهاجرين املسلمني حق االعرتاض بكل الوسائل السلمية والقانونية 

 املتاحة إن هي فعلت ذلك .

يسة املنظمة الفرنسية قد خيطر لبعض املتفرنسني أمثال : فضيلة عامرة رئ

حلقوق الفتيات املسلامت ، وطارق رمضان املفكر اإلسالمي السويرسي ، 

وطاهر بن جلون الكاتب الفرنيس الشهري ، أن يزعموا أن قانون حظر 

احلجاب يف املدارس الرسمية الفرنسية أقره جملس النواب الفرنيس بتاريخ 

نائبًا عن  43ائبًا وامتناع ن 44نائبًا ومعارضة  343، بموافقة  31/2/2113

التصويت ، هلؤالء نقول : وهل يف جملس النواب الفرنيس أعضاء يمثلون 

املسلمني يف فرنسا مواطنني ووافدين ؟ إننا نشك يف وجود مثل هؤالء 

األعضاء ونحن نسمع الرئيس الفرنيس جاك شرياك يف خطابه يوم 

سيني يصف فرنسا بأهنا ) أرض استضافت الفرن 34/32/2114

املسلمني ( ، ويصف بلدان املغرب العريب بأهنا ) مستعمرات فرنسية جاء 

 مواطنوها إىل فرنسا لينضموا إىل قافلة املهاجرين األوروبيني اآلخرين ( .

ثمة أمر أخري باملقابل تفيد اإلشارة إليه ، هو أن حجاب املرأة يف 

اإلسالم ، رغم كونه أمرًا إهليًا ورد يف قوله تعاىل : 
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 :ثم  [44]األحزاب ،

جاءت السنة النبوية املطهرة لتبني عمليًا سبل تطبيق هذا األمر وتفاصيله إال 

األركان اخلمسة ية فال يرقى إىل مرتبة أنه يبقى يف املرتبة الثانية من حيث األمه

 يف حديث مشهور ، وآخرها التي ُبنَِي عليها اإلسالم ، حسب تعبريه 

 )) حج البيت من استطاع إليه سبيال (( .

لقد حلق أداء عبادة احلج يف يومنا هذا الكثري من التحسينات مل يعرفها 

احلجاج وضامن  املسلمون يف العرص النبوي ، غايتها احلفاظ عىل سالمة

أمنهم ، وقصدها تسهيل قضاء املناسك ألكرب عدد ممكن من الناس ضمن 

حدود طاقة املكان عىل االستيعاب . مثال هذه التحسينات األول : بناء 

طوابق للطواف حول الكعبة املرشفة ؛ وبناء جسور لرمي اجلمرات بعضها 

افع وتزاحم . فوق بعض ، يتضاعف معها عدد الطائفني والرامجني دون تد

ومثاهلا الثاين ، حتديد أعداد احلجاج لدى كل دولة إسالمية كي يتمكن 

القائمون عىل شؤون احلج من استقباهلم وإطعامهم وإرشادهم وعالج 

مرضاهم والسهر عىل أمنهم يف غدوهم ورواحهم ، رغم ما يتوهم الناظر 

يس ألحٍد أن السطحي هلذا التحديد أن فيه صدًا عن املسجد احلرام الذي ل

فإذا كانت السنة  من قصده والتوجه إليه . _من حيث املبدأ  _يمنع أحدًا 

أفال  _وهو من أركان اإلسالم كام ذكرنا  _احلسنة جائزًة يف أداء عبادة احلج 

جتوز يف احلجاب وقد اختلفت األلوان والبيئات واملناخات ؟ بحيث ال يثري 
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قيص وال ُيعمي ، وبحيث يقبله ما وال يشري ، وال يصف وال يشف ، وال يُ 

اء ، وما متيل إليه  اتفق عليه الفقهاء ودور اإلفتاء ، وما تستسيغه الفطرة الغرَّ

طبيعة الرجال والنساء مع اختالف أبناء البرشية مجعاء وضمن شعبة من 

 شعب اإليامن أال وهو ) احلياء ( ؟

   

البلدان غري اإلسالمية ، هناك مسائل عديدة أخرى يعاين منها املسلمون يف 

منها ما هو شائع يف البلدان اإلسالمية ، ومنها ما هو ُمِهمٌّ كمسألة احلجاب ، 

وهي اهلجرة والعمل واحلصول عىل اجلنسية واخلضوع بعدها لقوانني 

التجنيد اإلجباري ، وكذلك االنطواء واالنزواء واالنسالخ عن املجتمع 

ا عىل سبيل املثال مشكلة عانت منها بالعيش يف أحياء مغلقة ، نذكر منه

األقلية املسلمة اهلندية يف اجليش الربيطاين أيام احتالله للهند ، واألقلية 

املسلمة املغربية يف اجليش الفرنيس أيام احلرب العاملية الثانية حني تشكلت       

) الفرقة األجنبية ( و ) جيش الرشق ( ، واألقلية املسلمة يف اجليش 

ي يف العراق وهم يرون أنفسهم ُغَزاًة حمتلني جيتاحون بلدًا مسلاًم األمريك

 م  .2114/  2/  31دمشق يف           بزعم مزيٍف َثَبَت كذُبه فيام بعد .
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 السريةو السنةالثابت واملتغري  يف  اخلامساجلزء فهرس املوضوعات : 

 

٥١١ 

 فهرس املوضوعات  
 

 ٤٠١ .. طالعتنا القناة األوىل من حمطة اجلزيرة الفضائية بخرب يفيد .. -
علامء املسلمني يف أندونيسيا عاكفون إلرساء تعريف للجهاد يف  -

 اإلسالم بني دهشة املندهشني واستنكار املستنكرين . 
٤٠٢ 

أربعة عرش  هل األمة اإلسالمية بحاجة إىل إعادة تعريف اجلهاد بعد -
 قرناً من نزول وحي تم تعريف اجلهاد يف أكثر من أربعني موضعاً فيه ؟ 

٤٠٤ 

 القتال يشء واجلهاد يشء آخر . القتال من ق ت ل واجلهاد من ج هـ د ، -
 وكالمها دخلت عليه ألف املشاركة . 

٤٠٤ 

ال بد من التفريق بني القتال ونواظمه وأحكامه وبني اجلهاد ونواظمه  -
 حكامه فال يورطنا القول بالرتادف يف وضع هذه مكان تلك .وأ

٤٠٦ 

هل علامء أندونيسيا بحاجة لتعريف القتال ، وهو معرف يف اثنني  -
 وسبعني موضعاً من القرآن الكريم ؟ 

٤٠٧ 

الغزو ليس جهاداً وال قتاالً . إنه جريمة قتل من الدرجة األوىل مع  -
 ١٥٦ مرة واحدة يف آل عمران سبق اإلرصار والرتصد . ذكره تعاىل

 كصفة من صفات الكفار . 

٤٠٧ 

  ..: ما الذي حياول علامء أندونيسيا تعريفه وأمامهم قوله تعاىل  -   

                

  ..   ؟ ٣املائدة 

٤٠٨ 

إهنم ببساطة يقصدون تعريف مصطلحات مستجدة نعيشها اليوم منها  -
يال واخلروج عىل احلاكم الظامل ، ومنها سيايس  فقهي كاحلرابة والصِّ

٤١٠ 



 السريةو السنةالثابت واملتغري  يف  اخلامساجلزء فهرس املوضوعات : 

 

٥١٢ 

كالكفاح املسلح ومقاومة االحتالل ، بعد أن شاعت ظاهرة تسمية 
األشياء بغري أسامئها ، وشاع توظيف املصطلحات عىل غري قراءهتا 

 املطلوبة . 
 ٤١١ ما هو االحتالل اخلارجي ، ومن هو املحتل اخلارجي ؟  -
هوالكو يف بغداد .. وتيمورلنك يف حلب ودمشق .. وصدام حسني يف  -

الكويت .. وإنكلرتا عىل جزر الفوكالند .. ونابليون يف مرص .. 
واألمويون يف األندلس كلهم حمتلون خارجيون وكلهم معتدون 

 وكلهم مفسدون يف األرض .

٤١٢ 

 ٤١٢ املتعاونون مع أشباه هؤالء مثلهم يف حكم الرشع .  -
االستيالء عىل الثروات هدف مؤكد له األولوية املطلقة يف االحتالل  -

اخلارجي ، أما االستيالء عىل األرض وعىل احلكم فهدف حمتمل قد 
 يكون وقد ال يكون . 

٤١٢ 

ح يف االستيالء عىل املحتل الداخيل هو الغازي االنقاليب الذي إن نج -
احلكم بالقوة ـ بدعم ومتويل خارجي أو بدوهنام ـ أصبح بطالً قومياً 
وويل األمر جتب له الطاعة . أما إن فشل حتول إىل خائن عميل جيب 

 حماكمته وإعدامه . 

٤١٥ 

من أين ومتى جاء القول بأن احلق للقوة ، وبأن الطاعة واجبة لذي  -
 الشوكة والغلبة ؟

٤١٦ 

لَ اإلسالم من دين ال يقبل اهللا غريه إىل عقيدة انتهازية تؤمن م - وَّ ن حَ
 ٢٣٨بأن الغاية تربر الواسطة وال متانع سلوك سبيل املناورة [ انظر ص

 البوطي ] . د. من كتاب ( اجلهاد يف اإلسالم ) 

٤١٦ 



 السريةو السنةالثابت واملتغري  يف  اخلامساجلزء فهرس املوضوعات : 

 

٥١٣ 

 كيف ندين حاكامً مثل جورج بوش االبن ، وهو يدعو الغرب ويقودهم -
بية استباقية ، وال ندين فقيهاً يدعو إىل مهامجة اآلمنني إىل حروب صلي

يف دُورهم حتى لو كانوا مساملني ؟ أليس اجلهاد اهلجومي هو الوجه 
 اآلخر للحرب االستباقية ؟

٤١٧ 

اجلهاد والقتال والظلم مفردات قرآنية ، واملقاومة املسلّحة وحرية الرأي  -
يال واخلروج عىل احلاكم واالحتالل مفردات سياسية ، أما احلرابة  والصِّ

واجلهاد القتايل فمفردات فقهية . ولكل من هذه املفردات تعريفه يف 
 مظانه . 

٤١٧ 

من اخلطأ الفاحش أن نبحث يف املعاجم السياسية عن تعريف تطبيقي  -
 ملفردة قرآنية ، وأن نستعيد من كتب الفقه تعريفاً تطبيقياً ملفردة سياسية .

٤١٨ 

قول سامحته : إن حديثنا إنام هو عن اجلهاد عندما يتحول من نظرة يف  -
دعوة باللسان إىل مقاومة مسلحة . ويف قوله : وقد رشع اهللا يف حال 

يال دفاع اإلنسان عن حياته وماله وعِرضه ضمن حدود معينة .   الصِّ

٤١٨ 

الدفاع عن النفس صفة تكوينية موجودة يف جبلة مجيع املخلوقات ، ال  -
معها إىل ترشيع . أما اجلهاد والقتال والصالة والزكاة والصوم  حتتاج

فتكاليف تتعارض مع الطبيعة التكوينية تعارضاً قد يصل إىل حد الكره 
 كام يف القتال برصيح القرآن الكريم . 

٤٢١ 

يال ـ كدفاع عن النفس ـ من دائرة  - ُّ سامحته عىل إخراج الصِّ ملاذا يُرصِ
 تكليف .التكوين إىل دائرة ال

٤٢١ 

سامحته فيام ذهب إليه يستشهد ويستدل بام قاله اإلمام الدهلوي واإلمام  -
ابن عبد السالم ويستند إىل ما قاله اإلمام النووي . ونحن نستشهد 

٤٢٢ 



 السريةو السنةالثابت واملتغري  يف  اخلامساجلزء فهرس املوضوعات : 

 

٥١٤ 

 ونستدل ونستند إىل ما قاله سبحانه يف تنزيله احلكيم . 
ك فيها هو الظلم النظر يف آيات اجلهاد والقتال يقود إىل رؤية قاسم مشرت -

 موضعاً من القرآن الكريم . ٢٨٩الذي ورد ذكره يف 
٤٢٣ 

 ٤٢٤ صور ارتسام الظلم عىل أرض الواقع كام رسمتها آيات الكتاب العزيز .  -
يال . لكن هذا يشء ،  - رُّ بوجود حدود وآداب معينة للقتال والصِّ إننا نُقِ

ن علامء األمة أمجعوا عىل احلاكم الظامل الفاسق بحجة أ اخلروج عىلوحتريم 
وأن احلاكم الظامل  حتريمه وبدعو أن مفسدة عزله أكرب من مفسدة بقائه ،

 يشء آخر متاماً .  أداة إهلية موجودة بإرادة اهللا ومشيئته 

٤٢٦ 

لقد استنكر العديدون ما ذهب إليه سامحته من آراء عجيبة ، فكان رده  -
 د . عليهم أعجب حني قال إنه ناقل ال جمته

٤٢٦ 

ال بُدَّ من التمسك بالرتاتبية يف ترجيح األدلة ، بحيث تأيت األدلة القرآنية  -
من اآليات أوالً ، ثم تليها األدلة النبوية من األحاديث ثانياً رشط أال 
تعارض دليالً قرآنياً بأي وجه من الوجوه ، ثم تأيت األدلة الفقهية من 

 ن والسنة . مظاهنا رشط أال خترج عن ثوابت القرآ

٤٢٧ 

من  ٣٦هذه الرتاتبية ليست جمرد زركشة . إهنا منهج قرره تعاىل يف اآلية  -
 سورة األحزاب . 

٤٢٧ 

طاعة حاكم ظامل  بوجوب كيف يمكن عقالً أن يأمر رسول اهللا  -
فاسق وللظلم صور أشنعها الرشك باهللا ؟ واجلواب بكل بساطة : ليس 

 لوي والنووي والبوطي .من فعل ذلك ، إنه الده النبي 

٤٢٩ 

احلاكم الذي حيرم اخلروج عليه يف احلديث النبوي هو الذي يستلم  -
احلكم بالبيعة ، ومل يسبق له أن تلبس بأية صورة من صور الظلم أو 

٤٢٩ 



 السريةو السنةالثابت واملتغري  يف  اخلامساجلزء فهرس املوضوعات : 

 

٥١٥ 

 الفسق التي بينتها اآليات .
كام قال د. البوطي ؟ [ انظر إىل الطائف هجرة ،  هل كان ذهاب النبي  -

 ن كتاب فقه السرية ] . م ١٢٦ص
٤٣١ 

البيعة والشور وجهان للحكم ـ عندنا ـ ال ثالث هلام . مع االلتزام  -
بطاعة اهللا التي التزم هبا أبو بكر الصديق بقوله : أطيعوين ما أطعت اهللا 

 فيكم فإن عصيته فال طاعة يل عليكم . 

٤٣٥ 

واالنتخاب الشور رشط من رشوط صحة احلكم ، يقابلها االستفتاء  -
 يف يومنا هذا . ومن هنا ال يمكن إال أن تكون ملزمة . 

٤٣٦ 

املشهور عن سامحته قوله : الشور معلمة غري ملزمة . وهذا قول  -
عجيب وخطري يف آنٍ معاً . عجيب ألنه حيول الشور من تكليف 
واجب إىل حلية تزيينية لالستئناس . وخطري ألنه يؤسس للدكتاتورية 

س ذه  نية الرأي الفرد . ويكرِّ

٤٣٦ 

. املعاين الثالثة  ١٠وقفة عند كلمة ( البيعة ) كام وردت يف آية الفتح  -
 للبيع يف القرآن الكريم . 

٤٣٨ 

البيعة عهد وعقد . وهذا ما أشار إليها روسو يف كتابه الشهري ( العقد  -
 االجتامعي ) . 

٤٣٨ 

متحلياً بالفضائل وقائامً  هل صحيح أن املسلم ال يكمل إسالمه مهام كان -
 بألوان العبادات حتى جيمع إىل ذلك ساعات من العزلة واخللوة ؟ 

٤٣٩ 

ملا كان ال بد لكل حكم فقهي من أصل قرآين أو نبوي ، فقد بحثنا عن  -
 ال يكمل إسالم املسلم حسب رأي سامحته إال هبا ،العزلة واخللوة ، التي 

 يف القرآن والسنة فلم نجدها . 

٤٣٩ 



 السريةو السنةالثابت واملتغري  يف  اخلامساجلزء فهرس املوضوعات : 

 

٥١٦ 

: فيمَ هذا العذاب الذي لقيه النبي  ١٠٥يتساءل سامحته عىل ص -
وأصحابه وهم عىل احلق ؟ وملاذا مل يعصمهم اهللا منه ؟ واجلواب : أن 
أول صفة لإلنسان يف الدنيا أنه مكلف .. وأن الدعوة واجلهاد من أهم 
متعلقات التكليف ، والتكليف من أهم مستلزمات العبودية هللا تعاىل ، 

 بودية اإلنسان هللا رضورة من رضورات ألوهيته سبحانه . وع

٤٤٢ 

نظرة يف : متعلقات التكليف .. ومستلزمات العبودية .. ورضورات  -
 األلوهية عند سامحته . 

٤٤٢ 

الفرق بني العبادية والعبودية ، الغائب عن سامحته يف استشهاده بقوله  -

.  ٥٦الذاريات         تعاىل : 
 ما قاله الشيخ حممد عبده يف التفريق بينهام وهو يفرس قوله تعاىل :  

        وما قاله الدكتور يوسف .
القرضاوي يف كتاب ( العبادة يف اإلسالم ) . وما قاله اإلمام ابن تيمية يف 

 . رسالة العبودية 

٤٤٥ 

خرب املهاجري واألنصاري اللذين انتدهبام  ٢٦٦يروي سامحته عىل ص -
 ذات الرقاع . يوم رسول اهللا حلراسته مع أصحابه عند انرصافه من 

٤٤٧ 

ثم يفرد صفحة ونصف يف احلديث عن العرب املستخلصة ، والتعليق عىل  -
بأنه هو  ترك األنصاري للحراسة واالنشغال عنها بالصالة ، مادحاً ذلك

لكن لنا يف  اجلهاد اإلسالمي الذي كان يامرسه أصحاب رسول اهللا 
 اخلرب رأياً آخر .

٤٤٧ 

هل اجلهاد ـ حسب رأي سامحته ـ ليس عمالً حركياً يقوم عىل أساس  -
املقاومة املادية املجردة ؟ وهل هو عبادة كرب يتعلق فيها كيان املسلم 

٤٥١ 



 السريةو السنةالثابت واملتغري  يف  اخلامساجلزء فهرس املوضوعات : 

 

٥١٧ 

 بخالقه خاشعاً مستغيثاً متبتالً ؟ 
، يقسم فيها سامحته  ٩٣مجلة مقتطفات من كتاب فقه السرية بدءاً  من ص -

الدعوة إىل أربع مراحل ، ويتحدث عن رسية الدعوة يف مرحلتها األوىل ، 
وعن بيعة العقبة الثانية ، وعن دار اإلسالم ، وعن تعريف اجلهاد وغايته 

،  جلهاد اهلجومييف إقامة املجتمع اإلسالمي ، وعن اجلهاد الدفاعي وا
 ودليله يف القرآن والسنة . 

٤٥١ 

الدعوة إىل سبيل اهللا يف القرآن الكريم واحدة ال مراحل فيها ، وثابتة ال  -
 تتغري باختالف املكان والزمان . 

٤٥٧ 

 ٤٥٧ للدعوة أربعة مستويات : فردي ، وعشائري ، وقومي ، وإنساين .  -
مل نجد له أثراً ال يف القرآن الكريم  وجوب اإلرسار بالدعوة واجلهر هبا -

 وال يف السنة النبوية ، بل وجدنا عكس ذلك . 
٤٦٢ 

عىل مد السنوات  وأصحابه أين هي الرسية التي ما رسها النبي  -
يصيل يف الكعبة  الثالث األوىل ، حسب زعم سامحته ـ ونحن نراه 

 يض اهللا عنها ؟وامرأة هي زوجته خدجية ر وخلفه غالم هو اإلمام عيل 

٤٦٢ 

سامحته دون ريب يتحدث عن الدعوة العباسية وليس عن الدعوة  -
 اإلسالمية . 

٤٦٣ 

   كنا نتمنى أن ينظر معنا يف قوله تعاىل :  -     

    . ـ نفياً قاطعاً لكل إخفاء ورسية فيه ـ كام نر ثم ال ير 

٤٦٤ 

ؤقتة يف العقبة األوىل والبيعة األساس يف العقبة الثانية واجلهاد البيعة امل -
 بالقوة حسب تعبري سامحته .

٤٦٥ 

 ٤٦٦: ومن املتفق عليه أن أول آية نزلت يف اجلهاد  ١٦٩يقول عىل ص -



 السريةو السنةالثابت واملتغري  يف  اخلامساجلزء فهرس املوضوعات : 

 

٥١٨ 

       ومرشوعيته هي قوله تعاىل : 

           ونحن نقول : هذه آية  ٣٩احلج .
مدنية تأذن بالقتال . أما اجلهاد فتكليف سبق نزوله يف مكة كام يف 

 ، واخللط بينهام عجيب .  ٥٢الفرقان 
القتال تعريف ويقول عىل الصفحة نفسها : من املناسب أن يسبق  -

قائالً ) ال معنى لتقسيم  ١٧١باإلسالم ودعوة إليه .. ( ثم خيتم عىل ص
اجلهاد يف سبيل اهللا إىل حرب دفاعية وأخر هجومية ، إذ املناط ليس 
الدفاع لذاته وال اهلجوم لذاته ، إنام مناطه احلاجة إىل إقامة املجتمع 

 اإلسالمي .. أهـ . 

٤٦٧ 

التعريف باإلسالم قبل القتال ليس واجباً وال رضورياً ، بل هو جمرد أمر  -
 . مناسب 

٤٦٨ 

مناط القتال رفع الظلم بحسب اآلية ، فمن أين جاء سامحته بمصطلح  -
 . ؟ ( إقامة املجتمع اإلسالمي ) 

٤٦٨ 

إننا نعجب ونحن نر سامحته يدعو إىل الغزو وإىل احلروب االستباقية  -
وإىل قتال هو يف الواقع قتل مع سبق اإلرصار والرتصد ، مستنداً يف 

 رآنية وحديث نبوي . دعوته هذه إىل آية ق

٤٧٠ 

أما احلديث فمن العلامء من استبعد صحته كاإلمام أمحد ، حسب ما  -
 ذكره احلافظ ابن حجر العسقالين يف فتح الباري . 

٤٧١ 

(( أمرتُ أن أقاتل الناس .. )) ، وهذا يفرسه اإلمام ابن يقول :  النبي  -
ة املقاتلة إباحة القتل دقيق العيد يف ( رشح العمدة ) : ال يلزم من إباح

 قتاالً من جانبني .ألن املقاتلة مفاعلة تستلزم 

٤٧١ 



 السريةو السنةالثابت واملتغري  يف  اخلامساجلزء فهرس املوضوعات : 

 

٥١٩ 

   ..  وأما اآلية فقد قرأها سامحته بعيداً عن قوله تعاىل :  -

        ١٩٠البقرة . 

٤٧٣ 

ات يف القرآن الكريم : مر ٤األمر بالقتل الذي له عالقة ببحثنا هذا ورد  -
 . ٦١، األحزاب  ٥، التوبة  ٩١، النساء  ١٩١البقرة 

٤٧٦ 

كيف نفهم هذا األمر الواضح الرصيح بالقتل يف ضوء عرشات اآليات  -
 التي حترم مطلقاً ـ مهام كانت الظروف ـ قتل النفس إالَّ باحلق ؟

٤٧٦ 

 ٤٨٣ لهم .امللحق : املسلمون يف األقطار غري اإلسالمية ـ مشاك -
 

   
 
 

 ويف اخلتام نقول بقول اهللا تعاىل يف كتابه العزيز : 

                   

        ]٢٨:  املائدة [ . 

 هــ . املوافـق ١٤٢٧/ ربيـع األول /  ١٢يف ا الكتـاب هذتمَّ بفضله تعاىل وتوفيقه 

 سوريا . –دمشق الشام  م .٢٠٠٦/ نيسان /  ١٠لـِ 
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