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 قدمة الطبعة الثالثة م

 

 .. أما بعد: .سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

وقد زدت يف هذه الطبعة زيادات مهمة منها (  فهذه مقدمة الطبعة الثالثة لكتاب )مهامت يف اجلهاد

 ما ييل:

ومنها نقل كالم مهم عن اإلمام    نقوالت عن أهل العلم املاضي واملعارصين   األمر األول: 

 جهاد الدفع.   يف   مالك واإلمام أمحد  

من أنه مل يقل أحد بوجوب إذن اإلمام   توجيه كلمة اإلمام عبد الرمحن بن حسن    :األمر الثاين

 يف اجلهاد. 

التي ظاهرها عدم اشرتاط القدرة يف جهاد  توجيه كلمة شيخ اإلسالم ابن تيمية    :األمر الثالث 

 وكذا ال جيب إذن اإلمام فيه. الدفع

 اجلواب عىل شبهة التوسع يف الرجوع إىل أهل الثغر عند االختالف. :األمر الرابع  

 إىل غري ذلك من الزيادات املهمة التي حيتاج إليه يف هذا العرص.  

 برمحته وكرمه أن يتقبل هذا الكتاب وجيعل له القبول إنه الرمحن الرحيم. أسأل اهلل 

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

ـ  1434/  8/  15  ه
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 األوىلللطبعة  -حفظه اهلل   -تقديم فضيلة الشيخ العالَّمة صالح الفوزان 

 

 احلمد هلل، والصالة والسالم عىل نبينا حممد وبعد:

 فقد اطلعت عىل هذا البحث: )مهامت يف اجلهاد(، فوجدته جيًدا يف موضوعه، واحلمد هلل. 

 

 كتبه

 صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان

 هـ1424/  3/ 25فـي 
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 .. أما بعد: .وبركاتهسالم عليكم ورمحة اهلل  

املمُجدد  لإلمام  اإلسالم(  )فضل  كتاب  عىل  شحي  من  استللتها  اجلهاد(  فـي  )مهامت  فهذه 

 :املصلح

عبد بن  األعىل  -الوهاب    حممد  الفردوس  يف  وإياه  اهلل  فضل   -مجعنا  برشح  )اإلعالم  املسمى 

 اإلسالم(.

املاسة إليها يف هذه األزمان من كثرة القيل والذي دعاين إلفراد هذه املهامت ما أظنه من احلاجة 

 والقال يف اجلهاد بحق أو بباطل أو بكالم ممزوج بينهام. 

وإن مما يعي عىل االعتدال يف أمر اجلهاد بال إفراط وال تفريط؛ أن حيُسن التصور للسبب املخرج  

تنا وتغلب األعداء علينا مصيبة عظيمة وبالء جسيم  فإن ضعف أم  لألمة من املأزق الذي تعيشه

جيب علينا أن نسعى يف إزالته، وهذا ال يتحقق غاية التحقيق إال بحسن تشخيصه، وأالَّ خيلط يف 

أكثر   وما  والَعَرض،  املرض  بي  واتشخيصه  األمراض  بي  فيام املخلِّطي  لذا خلطوا  ألعراض؛ 

 ظنوه عالًجا ودواء.  

 فظنت طائفة أن املرض هو: مكر األعداء، وتغلبهم.   -

 فعليه ظنت الدواء: إشغال املسلمي بالعدو، وخمططاته، وأقواله، وترصحياته.

 وظنت طائفة أخرى أن املرض: تسلط احلّكام الظلمة يف بعض الدول اإلسالمية.  -

 الدواء: إسقاط هؤالء احلّكام، وشحن نفوس الناس جتاههم.فعليه ظنت 
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األبدان  - يف  املسلمي  تفّرق  املرض:  أن  ثالثة  طائفة  مجعهم،   ؛وظنت  الدواء:  ظنت  فعليه 

 وتوحيدهم؛ ليكثروا.  

 وكل هؤالء خمطئون يف تشخيص الداء برصيح القرآن والسنة فضاًل عام ظنوه دواء.

 ې ۉ زب  :إذا اتقينا اهلل ال يرضنا كيد األعداء قال اهلل تعاىل ووجه خطأ الطائفة األوىل: أننا 

 .(1) رب ۇئوئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ىې ې ې

ووجه خطأ الطائفة الثانية: أن احلّكام الظلمة عقوبة يسلطهم اهلل عىل الظاملي، بسبب ذنوب  

تعاىل: قال  الظلمة    ،(2) ربۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے زب  املحكومي،  فليس احلّكام 

 إذن الداء، بل الداء املمَحكومون أنفسهم. 

)وتأمل حكمته تعاىل يف أن جعل ملوك العباد وأمراءهم ووالهتم من جنس   :قال ابن القيم  

وإن    ؛فإن استقاموا استقامت ملوكهم  : بل كأن أعامهلم ظهرت يف صور والهتم وملوكهم  ،أعامهلم

عليهم عدلت  ووالهتم  ؛عدلوا  ملوكهم  جارت  جاروا  واخلديعة   ؛وإن  املكر  فيهم  ظهر  وإن 

؛ وإن منعوا حقوق اهلل لدهيم وبخلوا هبا منعت ملوكهم ووالهتم ما هلم عندهم فوالهتم كذلك

وبخلوا هبا عليهم؛ وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما ال يستحقونه يف معاملتهم أخذت    من احلق

امل يستحقونهمنهم  ال  ما  والوظائف  لوك  املكوس  عليهم  من   ؛ ورضبت  يستخرجونه  ما  وكل 

اَمهلم  وليس يف احلكمة اإلهلية   ؛الضعيف يستخرجه امللوك منهم بالقوة، فُعاّمهلم ظهرت يف صور أعم

وملا كان الصدر األول خيار القرون وأبرها    ؛أن يوىل عىل األشار الفجار إال من يكون من جنسهم

تأبى أن يويل علينا يف مثل هذه    ؛الهتم كذلك، فلام شابوا شيبت هلم الوالةكانت و فحكمة اهلل 

 

  .120( سورة آل عمران: 1)

  .129( سورة األنعــــــام: 2)
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 األزمان مثل معاوية وعمر بن عبدالعزيز، فضاًل عن مثل أيب بكر وعمر، بل والتنا عىل قدرنا

 . (1)ووالة من قبلنا عىل قدرهم، وكل من األمرين موجب احلكمة ومقتضاها( 

أن الكــثرة وتوحــيد الصــفوف مع الذنوب ال تنفع،    :فة الــثالــثةجــه خطــأ الطــائوو 

ہزب كام قال تعاىل: ے ہۀ ھ ھ ھ  ھ  ہ   .[ 25]التوبة:ربہ 

د هذه الكثرة فُهِزم الصحابة  ب بدَّ  يوم حني. أمل تر كيف أن ذنب الُعجم

املبتدعة من الصوفية واألشاعرة واملعتزلة؛ ألن الواجب    :ومن الذنوب  توحيد الصفوف مع 

 ی ی زب  جتاههم اإلنكار عليهم، وأقل أحوال اإلنكار القلبي مفارقتهم ال جمالستهم، قال تعاىل:

 .(2) ربجئی

حسن  املسلمي  اإلخوان  جلامعة  األول  املؤسس  يرددها  الَّتي  املقولة  خطأ  تعلم  هنا  ومن 

 ون فيام اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعًضا فيام اختلفنا فيه(. البنا:)نتعا

وهي من األسس الَّتي قامت عليها هذه اجلامعة؛ لذا ترى حسنًا البنا وأتباعه طبقوها عمليًّا مع  

 الرافضة والصوفية وغريمها.

التشخيص  فام  أمتنا،  داء  تشخيص  يف  األخطاء  أبنمَت  قد  ينادي:  أن  لقائل  كله،  هذا  وبعد 

 ؟صىل اهلل عليه وسلم صحيح املبني عىل كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا ال

بسبب  بالعباد  تنمزل  تي  الَّ املصائب  أن  يف  النبوية  واألحاديث  القرآنية  اآليات  تكاثرت  فيقال: 

 مت خت حتجت يب ىب مب خب حبجب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی زب  ذنوهِبم، قال تعاىل: 

 . [١٦5]آل عمران: ربمث جث يت ىت

 

  (. 178-177/ 2) :( مفتاح دار السعادة1)

  . 140 :سورة النساء (2)
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وإّن من أعظم املصائب   ؛ األدلة وأقوال أهل العلم يف ثنايا هذه الرسالةوقد ذكرت شيًئا من  

 والباليا: تغلب األعداء وضعف املسلمي، فمن هذا يظهر جليًّا ما ييل:  

 أن الداء واملرض هو: تقصري املسلمي يف دينهم، وخمالفتهم لرشيعة نبيهم.  

 والدواء والشفاء هو: إرجاعهم إىل دينهم احلق. 

دول وأعراض   بعض  عىل  الظلمة  احلّكام  وتسليط  وتسلطهم،  الكّفار،  غلبة  هو:  الداء  هذا 

 املسلمي. 

 أال ترى إىل الرشك كيف رضبت أطنابه، ورفعت راياته يف أكثر العامل اإلسالمي؟ 

أعزها   -وأال ترى إىل التوحيد كيف حيارب يف أكثر بالد العامل اإلسالمي خال الدولة السعودية

جزى اهلل حّكامها   -الَّتي تريب أبناءها عىل التوحيد يف املدارس النظامية واملساجد    -اهلل باإليامن 

 .وعلامءها كل خري

فإذا كان هذا حال العامل اإلسالمي مع أعظم ذنب يعىص اهلل به )الرشك األكرب(، فكيف نريد  

ا.    نرًصا وعزًّ

العامل   أكثر  يف  الظاهرة  السائدة  فهي  والشهوانية  األخرى  الُشُبهاتِية  املعايص  عن  ناهيك 

 اإلسالمي.

الداء عالج  عن  بالَعَرض  نشتغل  فال  رامحي،  وألمتنا  صادقي  كنا  إىل  فإذا  إرجاعهم  وهو   ،

 دينهم.

 أعيننا بعز اإلسالم واملسلمي.  أسأل اهلل أن هيدينا مجيًعا لرصاطه املستقيم، ويقر 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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 استهاللة كتاب مهمات فـي الجهاد

 

آمركم بخمس اهلل أمرين هبن: )  :أنه قال  عليه وسلمصىل اهلل  عن النَّبي   عن احلارث األشعري  

خلع فقد  شرب  قيد  اجلامعة  فارق  من  فإنه  واجلامعة،  واهلجرة،  واجلهاد،  والطاعة،  ربقة   السمع، 

اإلسالم من عنقه إال أن يراجع، ومن دعا بدعوى اجلاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل، يا  

وصام فادعوا بدعوى اهلل الذي سامكم املسلمي رسول اهلل: وإن صىل وصام ؟ قال: وإن صىل  

 . (1)  (واملؤمني عباد اهلل

 .(2)يف النهاية  مجع ُجثوة بالضم، وهو اليشء املجموع. قاله ابن األثري  :واجلثى

 ذم الدعوى بغري اإلسالم، وهي دعوى اجلاهلية، واألمر بدعوى اإلسالم. :وجه الداللة

 :(3) عىل مسألتي   يف هذا احلديث فوائد ومسائل أقترص منها

   األوىل: شعية اجلهاد

 ٻ زب  تواترت النصوص القرآنية والنبوية يف األمر باجلهاد وذكر فضائله، كام قال تعاىل:

 .[٤١]التوبة: ربڀپ پ پ پ ٻ

سبحانه:   ۓ ۓ ے ے ھ ھ ہ ھ ھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںزبوقال 

 . [ ١١    ١٠]الصف:  ربۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ

 

وظاهر إسناد الحديث الصحة، ( وقال: حديث حسن صحيح غريب.  2863(، والترمذي )17209رواه أحمد )  (1)

 . وصححه العالمة األلباني في صحيح الترمذي 

 ( طبعة دار ابن الجوزي.138النهاية في غريب الحديث واألثر ) (2)

 ألنه املتعلق بمبحث الجهاد.   ( الثانية ) دون    ( األولى ) الذي اقتصرت عليه هو في هذا الكتاب   (3)
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َوٌة يف سبيل صىل اهلل عليه وسلمقال: قال رسول اهلل    وخرج الشيخان عن أنس بن مالك   : )لَغدم

َحة خري من الدنيا وما فيها(  . (1) اهلل أو َروم

أنه قال: )انتدب اهلل   صىل اهلل عليه وسلم، عن رسول اهلل  وكام أخرج الشيخان عن أيب هريرة  

ملن خرج يف سبيله، ال خيرجه إال جهاد يف سبييل، وإيامن يب، وتصديق برسويل، فهو عيّل ضامن أن  

 .(2)أو أرجعه إىل مسكنه الذي خرج منه، نائاًل ما نال من أجر أو غنيمة( أدخله اجلنة، 

ِمه  قال ابن قدامة   )واجلهاد من فروض الكفايات يف قول عامة أهل العلم، وحكي عن    :يف ُحكم

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ زب  سعيد بن املسيب أنه من فروض األعيان، ُثمَّ قال قول اهلل تعاىل: 

 ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 وهذا يدل عىل أن القاعدين غري آثمي مع جهاد غريهم. [ ٩5]النساء: ربڤڤ

تعاىل: اهلل  ]التوبة:  ربۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئائ ائ ى ى ې زب  وقال 

١22  .] 

 . (3)كان يبعث الرسايا، ويقيم هو وسائر أصحابه  صىل اهلل عليه وسلموألن رسول اهلل 

 : ال نعلم شيًئا من أبواب الرب أفضل من السبيل. : قال أمحد وقال األثرم 

، وذكر له أمر الغزو فجعل يبكي، ويقول: ما من  : سمعت أبا عبد اهلل  وقال الفضل بن زياد  

 . اهـ كالم ابن قدامة. (4) ليس يعدل لقاء العدو يشء( :أعامل الرب أفضل منه. وقال عنه غريه

 

 (. 4981مسلم )   (2792البخاري ) (1)

 (. 4967مسلم )   ( 3123البخاري )   (2)

 (. 13/ 6املغني ) (3)

 (. 11  - 10/ 13املغني ) (4)
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ل غريه عليه، كجمهو  .( 1) ر أهل العلم فضلوا العلم وجعلوه أفضل األعاملومن العلامء من َفضَّ

 وليس املقصود هنا بيان أي األعامل أفضل، وإنَّام املراد اإلشارة إىل أن فضل اجلهاد عظيم.  

 إذا علم ما تقدم فمن املهم معرفة ما ييل:

تقبل   :أوالً  حتى  عبادة  لكل  ويشرتط  تقدم،  كام  والتطوعات  العبادات  أعظم  من  اجلهاد 

فال جياهد إال عىل الطريقة التي شعها   ،صىل اهلل عليه وسلماإلخالص هلل واملتابعة لرسول اهلل  

وعمل هبا السلف الصالح بعده، وإرادة األجر ورضا اهلل باجلهاد   صىل اهلل عليه وسلمرسول اهلل  

 .بل البد أن يكون عىل طريقة صحيحة ،ليس كافياً 

كافية  غري  احلسنة  تعاىل:  فالنية   ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ زب  قال 

أنه قال بن مسعود    عبد اهللوأخرج الدارمي عن    [  104    103]الكهف:    ربڻ ڻ ڻ ڻ

)وكم مريد للخري   :وصحابته  صىل اهلل عليه وسلمألناس يتعبدون عىل خالف طريقة رسول اهلل 

 مل يصبه(.

 

أن جهاد األعداء وقتاهلم يف الرشيعة مرشوع لغريه، وهو إقامة دين اهلل يف األرض فهو   :ثانياً  

 .[١٩٣]البقرة: ربچ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃزب ليس مقصوًدا لذاته، كام قال تعاىل:

: )فقاتلوهم حتَّى ال يكون شك وال يعبد إال اهلل وحده ال شيك له،  قال ابن جرير الطربي  

البالء عن عباد اهلل من األرض وهو الفتنة، ويكون الدين كله هلل(، يقول: )وحتَّى تكون  فريتفع  

 الطاعة والعبادة كلها هلل خالصة دون غريه، وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل. 

 

 (. 120، 44، 43/ 2( واآلداب الشرعية )470، 468، 465/ 1الفروع ) ،( 75/ 6( انظر منهاج السنة ) 1)
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ذلك  قال  من  جريج .ذكر  وابن  والسدي  وقتادة  واحلسن  عباس  ابن  عن  بإسناده  ساقه  ُثمَّ   .

 .(1)وغريهم رمحهم اهلل( 

: )فدلت اآلية واحلديث عىل أن سبب القتال هو الكفر؛ ألنه قال وقال أبو عبد اهلل القرطبِي  

 . (2)أي: كفر، فجعل الغاية عدم الكفر وهذا ظاهر( ﴾َحتَّى اَل َتُكوَن فِتمنَةٌ ﴿ تعاىل:

: )من قاتل لتكون كلمة اهلل العليا صىل اهلل عليه وسلمسول اهلل    : قال رويف حديث أيب موسى  

 .  (3)فهو يف سبيل اهلل( متفق عليه

 .فدل أنه ليس مرادًا لذاته وإنام إلعالء كلمة اهلل تعاىل

 ڇ ڇ ڇ چزب  ولو كان اجلهاد مقصوًدا لذاته ملََا سقط بأخذ اجلزية كام قال تعاىل:

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 .[2٩]التوبة: رب  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

ر أمريًا عىل   صىل اهلل عليه وسلميف صحيح مسلم: )كان رسول اهلل    ويف حديث بريدة   إذا َأمَّ

جيش أو رسية أوصاه يف خاصته بتقوى اهلل ومن معه من املسلمي خرًيا، ُثمَّ قال: اغزوا باسم اهلل 

ال متثلوا وال تقتلوا وليًدا، وإذا يف سبيل اهلل، قاتلوا من كفر باهلل، اغزوا وال تغلوا وال تغدروا و

لقيت عدوك من املرشكي فادعهم إىل ثالث خصال، أو خالل: فذكر اإلسالم، فإن مل يستجيبوا  

 . (4)فاجلزية، فإن مل يعطوا فالقتال( 

 

 (. 162/ 9التفسير ) (1)

 (.354/ 2التفسير ) (2)

 (. 5028مسلم )  ،(123البخاري ) (3)

 (. 4619صحيح مسلم ) (4)
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السالم   عبد  بن  العز  والسالح واخليل  قال  الكراع  وإعداد  اليه  وبالسفر  للجهاد  )فالتأهب   :

فاملقصود ما شع    اجلهاد الذي هو وسيلة إىل إعزاز الدين وغري ذلك من مقاصد اجلهادوسيلة إىل  

 .(1)اجلهاد ألجله( 

: )وملا كان اجلهاد يف سبيل اهلل وسيلة إىل إعالن اإليامن ونرشه، وإمخال  وقال ابن دقيق العيد  

 . (2) الكفر ودحضه( 

تيمية   ابن  اإلسالم  شيخ  ترك  قال  عىل  )فالعقوبة  مقصود  :  هي  املحرمات  وفعل  الواجبات 

 . (3)اجلهاد يف سبيل اهلل(

 .(4)جردت سيوف اجلهاد(  -أي التوحيد -)ألجله  :وقال ابن القيم 

 :يف تفسريه وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي 

الكفار وأخذ  ) دماء  به سفك  املقصود  ليس  وأنه  القتال يف سبيله،  من  املقصود  تعاىل  ذكر  ثم 

أمواهلم، ولكن املقصود به أن يكون الدين هلل تعاىل، فيظهر دين اهلل تعاىل عىل سائر األديان، ويدفع 

ال قتال( كل ما يعارضه من الرشك وغريه، وهو املراد بالفتنة، فإذا حصل هذا املقصود فال قتل و

(5) . 

 

 (. 105/ 1قواعد األحكام في مصالح األنام ) (1)

 ( وأقراه.193/ 7( ونقله في الفتح كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد. وفي طرح التثريب )164/ 1إحكام األحكام ) (2)

 (.308/ 28مجموع الفتاوى ) (3)

 . (4/ 1(، وأعالم املوقعين )34/ 1زاد املعاد) (4)

 (. 88التفسير )ص (5)
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اجلهاد املرشوع نوعان: جهاد طلب، وجهاد دفع. إال أن جهاد الدفع أوجب من جهاد   : ثالثاً 

 الطلب.  

أما قتال الدفع: فهو أشد أنواع دفع الصائل عن احلرمة والدين؛  ):  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال يشء أوجب بعد اإليامن من دفعه،   ،إمجاًعافواجب  

فال يشرتط له شط، بل يدفع بحسب اإلمكان، وقد نص عىل ذلك العلامء أصحابنا وغريهم،  

 . (1) فيجب التفريق بي دفع الصائل الظامل الكافر، وبي طلبه يف بالده( 

املسابقة شعت ليتعلم املؤمن القتال ويتعوده ويتمرن عليه فمن   : )فإذا كانتوقال ابن القيم  

وقد يقصد الظفر   ،املعلوم أن املجاهد قد يقصد دفع العدو إذا كان املجاهد مطلوًبا، والعدو طالًبا 

 بالعدو ابتداًء إذا كان طالًبا والعدو مطلوًبا، وقد يقصد كال األمرين.  

اجلهاد، وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب، فإن جهاد واألقسام الثالثة يؤمر املؤمن فيها ب

 ٱزب   يشبه باب دفع الصائل وهلذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه، كام قال اهلل تعاىل:  الدفع

  .[٣٩]الحج: ربپٻ ٻ ٻ ٻ

 ؛ : )من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد(صىل اهلل عليه وسلموقال النَّبي  

ألن دفع الصائل عىل الدين جهاد وقربة، ودفع الصائل عىل املال والنفس مباح ورخصة، فإن قتل 

 فيه فهو شهيد. 

فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوًبا، وهلذا يتعي عىل كل أحد يقم وجياهد فيه: 

ه، وهذا كجهاد العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغري إذن غريم

املسلمي يوم أحد واخلندق، وال يشرتط يف هذا النوع من اجلهاد أن يكون العدو ضعفي املسلمي 

 

 (.532االختيارات الفقهية )ص  (1)



 

14 
 

م كانوا يوم أحد واخلندق أضعاف املسلمي، فكان اجلهاد واجًبا عليهم؛ ألنه حينئذ  فام دون، فإهنَّ

 احلال يف هذا النوع. جهاد رضورة ودفع، ال جهاد اختيار، وهلذا تباح فيه صالة اخلوف بحسب

 وهل تباح يف جهاد الطلب إذا خاف فوت العدو ومل خيف كرته؟  

فيه قوالن للعلامء مها روايتان عن اإلمام أمحد، ومعلوم أن اجلهاد الذي يكون فيه اإلنسان طالًبا  

 مطلوًبا أوجب من هذا اجلهاد الذي هو فيه طالب ال مطلوب، والنفوس فيه أرغب من الوجهي.  

 ا جهاد الطلب اخلالص فال يرغب فيه إال أحد رجلي:وأم

إما عظيم اإليامن يقاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا، ويكون الدين كله هلل، وإما راغب يف املغنم 

 والسبي.  

فجهاد الدفع يقصده كل أحد، وال يرغب عنه إال اجلبان املذموم شًعا وعقاًل، وجهاد الطلب  

 ملؤمني.  اخلالص هلل يقصده سادات ا

الناس؛ إلعالء كلمة اهلل ودينه،  يقصده خيار  فيه طالًبا مطلوًبا فهذا  الذي يكون  وأما اجلهاد 

 . (1)ويقصده أوساطهم؛ للدفع وملحبة الظفر( 

وهو بخالف اإلطالق   ،دفع الصائل عىل جهاد الدفع من اإلطالق العام  إطالق ابن تيمية    :تنبيه

إذا اعتدى عليه إنسان أو حيوان، والذي يف   ،اخلاص الذي فيه الدفاع عن النفس واملال والعرض

: )من قتل دون ماله فهو شهيد( صىل اهلل عليه وسلم: قال رسول اهلل مثله قال عبد اهلل بن عمرو 

 متفق عليه، ويدل عىل هذا كالم املذاهب األربعة. (2)

 

 (.189-187الفروسية )ص (1)

 (. 378صحيح مسلم )  ( 2480صحيح البخاري )  (2)
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وإن شهر املجنون عىل غريه سالحا فقتله املشهور عليه عمدا جتب الدية يف  )  :يم  قال ابن نج

والدابة الصبي  هذا  وعىل  أما    ؛ماله،  صائل  غري  كان  إذا  هذا  أقول:  قيمتان[  عليه  يعني  ]قوله: 

 . (1)الصائل فقد علمت أنه ليس عليه جزاء هلل تعاىل تأمل(

]وجاز دفع صائل[ ابن يونس يف كتاب حممد وغريه يف اجلمل إذا صال عىل ):  قال العبدري

الرجل فخافه عىل نفسه فقتله ال يشء عليه ]بعد اإلنذار لفاهم وإن عن مال[ انظر قبل هذا عند 

]وقصد قتله إن علم أنه ال يندفع إال به[ تقدم نص سحنون قد حل   (فيقاتل بعد املناشدة)قوله:  

 حي نصب للحرب. 

: ال يقصد املصول عليه القتل إنام ينبغي أن يقصد الدفع فإن أدى إىل ال ابن العريب املالكي  وق

 .(2)القتل فذلك إال أن يعلم أنه ال يندفع إال بالقتل فجائز قصد قتله ابتداء( 

]باب دفع الرجل عن نفسه وحريمه ومن يتطلع يف بيته[: قال اإلمام الشافعي ):  قال املاوردي  

ا طلب الفحل رجال ومل يقدر عىل دفعه إال بقتله فقتله مل يكن عليه غرم كام لو محل عليه : )إذ

صىل اهلل عليه مسلم بالسيف فلم يقدر عىل دفعه إال برضبه فقتله بالرضب أنه هدر قال رسول اهلل  

ان  فإذا سقط عنه األكثر ألنه دفعه عن نفسه بام جيوز له ك  (من قتل دون ماله فهو شهيد):  وسلم

   األقل أسقط(. اهـ

أو جارح   أو قاطع لطرقه  قلت: وهذا كام قال: إذا خاف اإلنسان عل نفسه من طالب لقتله

فله دفع الطالب عىل ما سنصفه وإن أفىض الدفع إىل قتله،   أو خافه عىل ولده أو زوجته  لبدنه

أو كان هبيمة   أو كان غري مكلف كالصبي واملجنون   سواء كان الطالب آدميا مكلفا كالبالغ العاقل

 

 ( 38/ 3البحر الرائق ) (1)

 . (442/  8التاج واإلكليل ملختصر خليل ) (2)
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اهلائج والبعري  الصائل  نفسه  كالفحل  إحياء  من  به  مأمور  هو  تعاىل:  ملا  اهلل   چ ڃ زب  لقول 

 .(1)(: )إن اهلل حرم من املسلم ماله ودمهصىل اهلل عليه وسلمبي ولقول الن [ 2٩]النساء: رب چچ

]باب دفع الصائل[: كل من قصد إنسانًا يف نفسه، أو أهله، أو ماله، )  :قال ابن قدامة املقديس  

أنه   صىل اهلل عليه وسلمأو دخل منزله بغري إذنه، فله دفعه؛ ملا روى عبد اهلل بن عمرو عن النبي  

 .رواه اخلالل بإسناده.(من أريد ماله بغري حق فقاتل فقتل، فهو شهيد)قال: 

 . (2)، فقاتله، فإن قتلته فإىل النار، وإن قتلك فشهيد( : )من عرض لك يف مالك وقال احلسن 

القيم   ابن  دفع   :قال  باب  يشبه  الدفع  جهاد  فإن  الطلب؛  جهاد  من  أصعب  الدفع  )وجهاد 

تعاىل:   اهلل  قال  كام  نفسه  عن  يدفع  أن  للمظلوم  أبيح  وهلذا   ٻ ٻ ٻ ٱ زبالصائل 

)من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون    صىل اهلل عليه وسلم  :وقال النبي  [٣٩]الحج:  ربپٻ

 .(3)دمه فهو شهيد(

 قتاال للصائل من كل وجه.  )يشبه( فليس جهاد الدفع:تأمل قوله

فإنه ال   قتاًل،  القتل  تزيد  العدو وليس لدهيم قدرة ملواجهته بل ومواجهته  إذا هجم  فعىل هذا 

 يتجمع ملواجهته، بل كل يكون مالزمًا داره فمن دخل عليه فليقتله. 

بي أن اجلهاد مرشوع لغريه، وهو إقامة دين اهلل يف األرض فقبل الدعوة إليه البد  رابعًا: إذا ت 

من الفقه الرشعي الدقيق مع النظر يف واقع املسلمي وهو هل الدعوة هبذه الوسيلة حتقق الغاية 

 املقصودة من إقامة دين اهلل ؟ 

 

 (.451/  13الحاوي الكبير ) (1)

 (. 112/ 4الكافي في فقه اإلمام أحمد ) (2)

 ( 187الفروسية )ص:  (3)
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املسلمون يف ضعف من جهة  كان  إذا  أنه  معرفة هذا؛ هو  يعي عىل  بالنسبة   مما  والعتاد  الُعدة 

لعدوهم فال يصح هلم أن يسلكوا مسلك جهاد العدو وقتاله؛ لكوهِنم ضعفاء، ويوضح ذلك أن  

والصحابة بقتال الكفار ملََّا كانوا يف مكة، لضعفهم من جهة   صىل اهلل عليه وسلماهلل مل يأمر رسوله  

 الُعدة والعتاد بالنسبة لعدوهم.  

: )وكان مأموًرا بالكف عن قتاهلم لعجزه وعجز املسلمي عن قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

ذلك، ُثمَّ ملََّا هاجر إىل املدينة وصار له هبا أعوان أذن له يف اجلهاد، ُثمَّ ملََّا قووا كتب عليهم القتال 

م مل يكونوا يطيقون قتال مجيع ال كفار، فلام فتح اهلل مكة ومل يكتب عليهم قتال من ساملهم؛ ألهنَّ

بقتال  تعاىل  اهلل  أمره  باإلسالم  العرب  وفود  إليه  ووفدت  العرب،  وملوك  قريش  قتال  وانقطع 

الكفار كلهم إال من كان له عهد مؤقت، وأمره بنبذ العهود املطلقة، فكان الذي رفعه ونسخه ترك 

 .(1)القتال(

اجلهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة : )ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان ووقال  

 .(2)بقلبه والدعاء لألمة وحمبة اخلري وفعل ما يقدر عليه من اخلري: مل يكلف ما يعجز عنه( 

)وسبب ذلك أن املخالفة هلم ال تكون إال مع ظهور الدين وعلوه: كاجلهاد، وإلزامهم    :وقال  

ضعفاء مل ترشع املخالفة هلم، فلام كمل الدين باجلزية والصغار، فلام كان املسلمون يف أول األمر  

 .(3)وظهر وعال، شع ذلك(

 

 (.237/  1الجواب الصحيح )  (1)

 (.396/ 28مجموع الفتاوى ) (2)

 (. 420/  1اقتضاء الصراط املستقيم ) (3)
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فكان ذلك عاقبة الصرب والتقوى اللذين أمر اهلل هبام يف أول األمر، وكان إذ ذاك ال يؤخذ )وقال:  

مؤمن  كل  حق  يف  اآليات  تلك  وصارت  جزية،  غريهم  وال  باملدينة  الذين  اليهود  من  أحد  من 

رص اهلل ورسوله بيده وال بلسانه، فينترص باَِم يقدر عليه من القلب ونحوه، مستضعف ال ُيمكنه ن

وصارت آية الصغار عىل املعاهدين يف حق كل مؤمن قوي يقدر عىل نرص اهلل ورسوله بيده أو 

وعىل   صىل اهلل عليه وسلملسانه، وهبذه اآلية ونحوها كان املسلمون يعملون آخر ُعُمر رسول اهلل  

راشدين، وكذلك هو إىل قيام الساعة، ال تزال طائفة من هذه األمة قائمي عىل احلق عهد خلفائه ال

أو يف وقت   ينرصون اهلل ورسوله النرص التام، فمن كان من املؤمني بأرض هو فيها مستضعف

هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصرب والصفح عمن يؤذي اهلل ورسوله من الذين أوتوا الكتاب  

 واملرشكي.

فإنَّام يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون يف الدين، وبآية قتال الذين وأم ا أهل القوة 

 . (1)أوتوا الكتاب حتَّى يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون( 

)هذه اآليات تتضمن األمر بالقتال يف سبيل اهلل، وهذا كان    :وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي  

 (بعد اهلجرة إىل املدينة، ملََّا قوي املسلمون للقتال أمرهم اهلل به، بعدما كانوا مأمورين بكف أيدهيم

(2). 

ألدى   -مع قلة َعَدِدهم وُعَدِدهم، وكثرة أعدائهم  -   )ومنها: أنه لو فرض عليهم القتال  :وقال  

إىل من   ذلك  ذلك  ولغري  دوهنا،  ما  عىل  العظمى  املصلحة  جانب  فروعي  اإلسالم،  اضمحالل 

 احلكم.  

 

 (.413/ 2الصارم املسلول ) (1)

 (. 89التفسير )ص   (2)
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وكان بعض املؤمني يودون أن لو فرض عليهم القتال يف تلك احلال غري الالئق فيها ذلك، وإنَّام  

قال الالئق فيها القيام باَِم أمروا به يف ذلك الوقت من التوحيد والصالة والزكاة ونحو ذلك، كام  

 . [٦٦]النساء:  ربڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ زب تعاىل:

 .(1) (فلام هاجروا إىل املدينة، وقوي اإلسالم، ُكتِب عليهم القتال يف وقته املناسب لذلك

  وتفرقوا  )ويف وقتنا هذا ضعف أمر اجلهاد ملا تغري املسلمون   :العزيز ابن باز    وقال العالمة عبد

 وصار املسلمون اآلن إال من شاء اهلل ال هيتمون إال بمناصبهم  وصارت القوة والسالح بيد عدونا

العاجلة باهلل  وشهواهتم  إال  قوة  العاجل وال حول وال  إال   ؛وحظهم  العصور  يبق يف هذه  فلم 

 .(2) والتوجيه إليه( الدعوة إىل اهلل عز وجل 

من شط وهو  -أي اجلهاد  )البد فيه  :العثيمي  وقال شيخنا العالمة املحقق حممد بن صالح

أن يكون عند املسلمي قدرة وقوة يستطيعون هِبا القتال، فإن مل يكن لدهيم قدرة فإّن إقحام أنفسهم 

م   ؛عىل املسلمي القتال وهم يف مكةيف القتال إلقاء بأنفسهم إىل التهلكة، وهلذا مل يوجب اهلل   ألهنَّ

أمروا  شوكة  هلم  وصار  اإلسالمية  الدولة  ُنوا  وَكوَّ املدينة  إىل  هاجروا  فلام  ضعفاء  عاجزون 

بالقتال.وعىل هذا فالبد من هذا الرشط، وإال سقط عنهم كسائر الواجبات ألن مجيع الواجبات  

تعاىل: لقوله  القدرة  فيها   ۈ ۆ ۆ ۇ ۇزب   وقوله:  ربھ ہ ہ ہزب  يشرتط 

)   (ربٴۇۈ
3). 

 

 (. 188التفسير )ص   (1)

 (. 122/ 3مجموع فتاوى ابن باز ) (2)

 (. 9/ 8الشرح املمتع ) (3)
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فضل وقال   بيانه  بعد  اهلل  سبيل  يف  للجهاد  اإلسالمي  املجتمع  بحاجة  يتعلق  سؤال  عىل  ا  ردًّ

اجلهاد ومنزلته العظيمة يف الرشع اإلسالمي ليكون الدين كله هلل، وأضاف: )هل جيب القتال أو 

 جيوز مع عدم االستعداد له ؟  

نبيه وهو يف مكة أن   ال جيب وال جيوز ونحن غري مستعدين له، واهلل مل يفرض عىل  :فاجلواب 

يقاتل املرشكي، وأن اهلل أذن لنبيه يف صلح احلديبية أن يعاهد املرشكي ذلك العهد الذي إذا تاله 

 اإلنسان ظن أن فيه خذالًنا للمسلمي. 

: يا رسول اهلل ألسنا عىل  عمر بن اخلطاب    كثري منكم يعرف كيف كان صلح احلديبية حتَّى قال

 ل؟احلق وعدونا عىل الباط 

 قال: بىل.

 قال: فلم نعطي الدنية يف ديننا؟.

، وأن اهلل  ما يف شك أنه أفقه من عمر    صىل اهلل عليه وسلمفظن أن هذا خذالن، ولكن الرسول  

 .إينِّ رسول اهلل ولست عاصيه وهو نارصي  :تعاىل أذن له يف ذلك وقال

وإن كان ظاهر الصلح خذالًنا للمسلمي، وهذا يدلنا يا إخواين عىل مسألة مهمة وهو قوة ثقة 

 . املؤمن بربه 

املهم: أنه جيب عىل املسلمي اجلهاد حتَّى تكون كلمة اهلل هي العليا ويكون الدين كله هلل، لكن 

مدافعة وجهاد املهامجة   اآلن ليس بأيدي املسلمي ما يستطيعون به جهاد الكفار حتَّى ولو جهاد

ا، أما نحن عىل  ما يف شك اآلن غري ممكن حتَّى يأيت اهلل بأمة واعية تستعد إيامنيًّا ونفسيًّا، ُثمَّ عسكريًّ

 . (1)هذا الوضع فال ُيمكن أن نجاهد( 

 

 هـ.1414لقاء الخميس الثالث والثالثين في شهر صفر/  (1)
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ومِمَّا يزيد بيان أن القوة شط إلقامة جهاد الطلب ابتداء أن اهلل اشرتط يف العدد للوجوب أن  

 ہ ۀ ۀڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱزب  الرجل املسلم مقابل اثني، كام قال تعاىل:  يكون 

 .[٦٦]األنفال:  ربۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ

فعل  كام  الفرار،  هلم  َوجَلاز  القتال،  عليهم  وجب  ملََا  املسلمي  أضعاف  ثالثة  الكفار  كان  فلو 

 الصحابة يف غزوة مؤتة. فهذا يؤكد أن القوة شط. 

للدجال قال: قال   يف قصة قتل عيسى  ومن هذا أيًضا ما أخرج مسلم عن النواس بن سمعان 

إينِّ قد أخرجت عباًدا  :فبينام هو كذلك، إذ أوحى اهلل إىل عيسى): صىل اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

 -أي: ضمهم إىل جبل الطور -ألحد بقتاهلم، فحرز عبادي إىل الطور  -أي: ال قدرة-يل ال يدان 

 .  (1)( ويبعث اهلل يأجوج ومأجوج 

، ومعنى ]حرزهم قال العلامء: معناه ال قدرة وال طاقة، ُثمَّ قال: لعجزه عن دفعه)  :قال النووي  

هم واجَعلم هلم حرًزا  .(2) (إىل الطور[ أي: ُضمَّ

ومن معه ضعيفة بالنسبة ليأجوج ومأجوج أمره اهلل   ففي هذا احلديث أنه ملََّا كانت قوة عيسى  

 أال يقاتلهم وجياهدهم، فدل هذا عىل أن القدرة شط.  

 

قوة    :خامًسا فالبد من  والعتاد،  العدة  قوة  إىل  املسلمي    اإليامن باإلضافة  عند  أي )واإلسالم 

، وإال فإذا كانت ذنوب املسلمي ظاهرة متكاثرة، وكان قيامهم بالدين ضعيًفا ال (القوة املعنوية

مي مألوًفا، سيام يف أمر التوحيد والسنة بأن يكون الرشك والبدع وعموم املعايص شائًعا عند املسل

 

 (. 7560صحيح مسلم ) (1)

 . (68/ 18شرح مسلم ) (2)
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م عن نرص اهلل بعيدون إال أن يشاء اهلل  ويكون أهلها غالبي، فإذا كان حال املسلمي كذلك، فإهنَّ

تعاىل قال  ورمحته،   يب ىب مب خب حبجب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی یزب   :بفضله 

 .[١٦5]آل عمران: ربجت

  ربحبيئجبزب  يعني: قلتم ملََّا أصابتكم مصيبتكم بأحد  ربحبجب يئ ىئ زب)   :قال ابن جرير الطربي  

من أي وجه هذا؟! ومن أين أصابنا هذا الذي أصابنا ونحن مسلمون وهم مرشكون وفينا نبي 

وسلماهلل   عليه  اهلل  يا حممد   صىل  قل  وشك؟!  باهلل  كفر  أهل  وعدونا  السامء،  من  الوحي  يأتيه 

أصابكم هذا الذي أصابكم    :يقول: قل هلم  ربحبجت يب ىب مبزب  للمؤمني بك من أصحابك:

 .(1)من عند أنفسكم بخالفكم أمري وترككم طاعتِي ال من عند غريكم وال من ِقَبِل أحد سواكم(

 .ونقله عن مجاعة من السلف كعكرمة واحلسن وابن جريج والسدي 

 .(2) : إنَّام تقاتلون بأعاملكم وقال أبوالدرداء

ُتمم َأنَّى َهَذا﴿:  وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي من أين أصابنا ما أصابنا وُهِزمنا؟! :  أي  ﴾ُقلم

قل هو من عند أنفسكم حي تنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما حتبون، فعودوا عىل أنفسكم 

 . (3) باللوم، واحذروا من األسباب املردية( 

تِي أوجبت : )وحيث ظهر الكفار، فإنَّام ذاك لذنوب املوقال شيخ اإلسالم ابن تيمية   سلمي الَّ

 ے ے ھ ھ ھزب   نقص إيامهنم، ثم إذا تابوا بتكميل إيامهنم نرصهم اهلل، كام قال تعاىل: 

 

 (. 108/ 4جامع البيان في تفسير القرآن ) (1)

 باب عمل صالح قبل القتال.  ،علقه البخاري، كتاب الجهاد (2)

 (. 156التفسير )ص   (3)
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 خب حبجب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی زب  وقال:[ ١٣٩]آل عمران:  ربڭ ڭ ۓ ۓ

 .(1) ربجت يب ىب مب

: )وأما الغلبة فإن اهلل تعاىل قد يديل الكافرين عىل املؤمني تارة، كام يديل املؤمني عىل وقال  

مع عدوهم، لكن العاقبة للمتقي   صىل اهلل عليه وسلمالكافرين، كام كان يكون ألصحاب النَّبي  

 .[5١]غافر:  ربڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿزب  فإن اهلل يقول:

وك ضعٌف،  املسلمي  يف  كان  ذنوهِبم وإذا  بسبب  ذلك  كان  عليهم  مستظهًرا  عدوهم  ان 

وخطاياهم؛ إما لتفريطهم يف أداء الواجبات باطنًا وظاهًرا، وإما لعدواهِنم بتعدي احلدود باطنًا 

 ڭۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀزب  وظاهًرا، قال اهلل تعاىل:

 .[١55]آل عمران: رب

 .  ربجت يب ىب مب خب حبجب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی یزب  :وقال تعاىل

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چزب   :وقال تعاىل

( [٤١ -٤٠]الحج: رب  گ گ گ گک ک ک ک ڑڑ ژ ژ
(2) . 

)فلو رجع العبد إىل السبب واملوجب لكان اشتغاله بدفعه أجدى عليه، وأنفع   :وقال ابن القيم  

فهو الذي سلطه عىل نفسه بظلمه، قال   -وإن كان ظاملًِا-فإنه   له من خصومة من جرى عىل يديه

 .  ربجت يب ىب مب خب حبجب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی زب  اهلل تعاىل:

 

 باب عمل صالح قبل القتال.  ،علقه البخاري، كتاب الجهاد (1)

 . (424/  14( )239/  8، وانظر: ) (645/ 11مجموع الفتاوى ) (2)
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تعاىل:   اهلل  وقال  ظلمهم،  بسبب  هو  إنَّام  هلم:  وغلبتهم  هلم،  عدوهم  أذى  أن   یزبفأخرب 

 ([٣٠]الشورى: ربحب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی
(1). 

 ٹ ٿزب   : )وكذلك النرص والتأييد الكامل، إنَّام هو ألهل اإليامن الكامل، قال تعاىل:وقال  

 حص مس خس حس جس مخ زب :وقال  [5١]غافر:    ربڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 . [١٤]الصف: ربمص

فمن نقص إيامنه نقص نصيبه من النرص، والتأييد، وهلذا إذا أصيب العبد بِمصيبة يف نفسه أو 

 ماله، أو بإدالة عدوه عليه، فإنَّام هي بذنوبه، إما برتك واجب، أو فعل حمرم. وهو من نقص إيامنه.

الناس عىل قوله تعاىل: ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦزب   وهبذا يزول اإلشكال الذي يورده كثري من 

وجييب عنه كثري منهم بأنه لن جيعل هلم عليهم سبياًل يف اآلخرة، وجييب   [١٤١]النساء:  ربڃ ڄ

 آخرون بأنه لن جيعل هلم عليهم سبياًل يف احلجة.

ا مثل هذه اآليات، وأن انتفاء السبيل عن أهل اإليامن الكامل، فإذا ضعف اإليمامن   :والتحقيق أهنَّ

صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيامهنم، فهم جعلوا هلم عليهم السبيل باَِم 

 تركوا من طاعة اهلل تعاىل. 

ولو اجتمع عليه من فاملؤمن عزيز غالب مؤيد منصور، مكفي، مدفوع عنه بالذات أين كان،  

 ھزب   بأقطارها، إذا قام بحقيقة اإليامن وواجباته، ظاهًرا وباطنًا، وقد قال اهلل تعاىل للمؤمني: 

عمران:  رب ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ تعاىل:  [ ١٣٩]آل   ں ں ڱ ڱ ڱزب   وقال 

 . [ ٣5]محمد:  ربہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 

 (.240/ 2مدارج السالكين ) (1)
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يفردها  هِبا، وال  الَّتي هي جند من جنود اهلل، حيفظهم  بإيامهِنم وأعامهلم،  إنَّام هو  فهذا الضامن 

عنهم ويقتطعها عنهم، كام َيرِتُ الكافرين واملنافقي أعامهلم، إذ كانت لغريه، ومَل تكن موافقة ألمره(  

(1). 

الكتاب والسنة بفهم سلف األمة، فإن اهلل وإن املسلمي إذا رجعوا إىل دينهم احلق القائم عىل  

تعاىل قال  كام  والتمكي  العزة  هلم  وجيعل   ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤزب :  ينرصهم، 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 .[55]النور:  ربڑژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎڌ ڌ

الصادقة، الَّتي شوهد تأويلها وخمربها، فإنه    : )هذا من أوعادهقال الشيخ عبد الرمحن السعدي  

هم  يكونون  األرض،  يف  يستخلفهم  أن  األمة،  هذه  من  الصالح  والعمل  باإليامن  قام  من  َوَعَد 

ن هلم دينهم الذي ارتىض هلم، وهو دين اإلسالم،  اخللفاء فيها، املترصفي يف تدبريها، وأنه ُيمكِّ

األ هلذه  ارتضاه  كلها،  األديان  فاق  من الذي  يتمكنوا  بأن  عليها،  ونعمته  وشفها  لفضلها  مة، 

إقامته، وإقامة شائعه الظاهرة والباطنة، يف أنفسهم ويف غريهم؛ لكون غريهم من أهل األديان  

وسائر الكفار مغلوبي ذليلي، وأنه يبّدهلم من بعد خوفهم الذي كان الواحد منهم ال يتمكن من 

ا بالنسبة إىل إظهار دينه، وما هو عليه إال بأذى   كثري من الكفار، وكون مجاعة املسلمي قليلي جدًّ

 غريهم، وقد رماهم أهل األرض عن قوس واحدة، وبغوا هلم الغوائل.

فوعدهم اهلل هذه األمور وقت نزول اآلية، وهي مَل تشاهد االستخالف يف األرض والتمكي 

بحيث يعبدون اهلل وال يرشكون به شيًئا،  فيها، والتمكي من إقامة الدين اإلسالمي، واألمن التام،  

عىل  يفوقون  باَِم  الصالح  والعمل  اإليامن  من  األمة،  هذه  صدر  فقام  اهلل،  إال  أحًدا  خيافون  وال 

 

 (.182/ 2إغاثة اللهفان ) (1)
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التام  األمن  وحصل  ومغارهَبا،  األرض  مشارق  وفتحت  والعباد،  البالد  من  فمكنهم  غريهم، 

 والتمكي التام. 

وال يزال األمر إىل قيام الساعة، مهام قاموا باإليامن والعمل    فهذا من آيات اهلل العجيبة الباهرة،

الصالح، فالبد أن يوجد ما وعدهم اهلل، وإنَّام يسلِّط عليهم الكفار واملنافقي، ويديلهم يف بعض 

 . (1)األحيان، بسبب إخالل املسلمي باإليامن والعمل الصالح( 

واألمة   نه كغريه من الواجبات البد من القدرةولك  )فالقتال واجب  :وقال العالمة ابن عثيمي  

عاجزة   شك  ال  عاجزة.  اليوم  يسقط   اإلسالمية  إذًا  مادية؛  قوة  وال  معنوية  قوة  عندها  ليس 

 . (2) رب پپ ٻ ٻزب  : قال تعاىل ربھ ہ ہ ہزب الوجوب عدم القدرة عليه:

لضعف   :وقال   ونحوه؛  بالسيف  اهلل  سبيل  يف  باجلهاد  القيام  يتعذر  احلارض  عرصنا  يف  )إنه 

 وألجل دخوهلم وعدم إتياهنم بأسباب النرص احلقيقية املسلمي ماديًا ومعنويًا 

 .(3)فلم يبق إال اجلهاد بالدعوة إىل اهلل عىل بصرية(  يف املواثيق والعهود الدولية 

   :واملؤمنون املوقنون  أهيا املسلمون الصادقون 

هذا سبيل عز اإلسالم واملسلمي، ومَتكينه يف األرض، فاسلكوه واجتهدوا يف تكثري سالكيه،  

تفنَى األعامر دونه، كام لبس عىل  وال يغرنكم الشيطان، وخيذلنكم بأن هذا الطريق بعيد منتهاه 

والسري عىل الطريق   ىل اهلل عليه وسلمصكثريين؛ ألننا مل نؤمر من ربنا إال بإبالغ ما حيبه اهلل ورسوله  

ولنكن عىل   [ ٤٨]الشورى:  رب ڻڻ ڻ ڻ ں زب  النبوي، ومل نطالب بالنتائج، وقطف الثامر قال تعاىل:

 

 (. 668التفسير )ص   (1)

 (. ط املصرية. 3/375أول كتاب الجهاد:) -شرح رياض الصالحين (2)

 . (18/388) الفتاوى  (3)
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 ی ی ىئ زب  علم أن اهلل لو أراد هداية املدعوين، وعز اإلسالم واملسلمي لفعل كام قال اهلل تعاىل:

 مث جث يت ىت مت ختحت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی

 . [٣5]األنعام: ربمح جح مج حج يثىث

 وتذكر من أن من تعجل شيًئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. 

وكان ناصًحا هلم؛ لريى أن ما    إن من لديه معرفة ولو قليلة بحال األمة اإلسالمية اليوم  :تنبيه

يقوم به بعضهم من دعوة األمة جلهاد الكفار جهاد الطلب هو من إهالكها والرتدي هِبا يف اهلاوية؛ 

 : تفقد يف هذه األزمان قوهَتا الدينية -وإىل اهلل املشتكى-ألن أمتنا  

 فرايات الرشك من دعاء األولياء والتقرب إليهم مرفوعة.

دع مرضوبة، ناهيك عن اإلحلاد والتحريف ألسامء اهلل وصفاته من جهة وأطناب التصوف والب

 األشاعرة واملعتزلة واجلهمية، فهو اليشء املقرر يف أكثر جامعاهتا ومعاهدها املسامة إسالمية. 

أما يف الدعوة إىل اهلل فتحّزب ومجاعات جاهلية توايل وتعادي عىل احلزب، يميلون مع األهواء 

 حيث مالت:  

فسعت لتكثري الناس ولو عىل غري الدين باسم املصلحة؛ ليقفوا    عة هدفها احلكم فحسبمجا  -

 معها لنيل اهلدف املنشود كجامعة اإلخوان املسلمي.  

ومجاعة هدفها هداية املدعوين ولو عىل غري السبيل والطريق املستقيم؛ لذا تراهم ال يتورعون    -

 رًيا من أتباعها جهاالً ال علم هلم كجامعة التبليغ.  عن الوقوع يف احلرام هلداية غريهم فرتى كث

ام ال يدعوان إىل التوحيد ونبذ الرشك كي ال يفرقوا الناس  ومن عجيب أمر هاتي اجلامعتي أهنَّ

 عنهم.

 أما الفساد األخالقي والتتبع لسنن الغرب الكافر فهو هدي الكثري السيام الشباب والشابات. 



 

28 
 

فهي أمة ظاملِة ال يوىل عليها إال أمثاهلا من الظلمة كام   -اليوم-تنا  فإذا كانت هذه حال أكثر أم

 .[١2٩]األنعام: ربۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےزب قال تعاىل:

م مل ينرصوا اهلل كام قال تعاىل:    زبفكام تكونوا ُيوىلَّ عليكم، بل وهم عن نرص اهلل بعيدون؛ ألهنَّ

 . [ ٧]محمد:  ربۈ ۆ ۆ ۇ

فنحن   والعتاد  العدة  جهة  من  خيفى-ُثمَّ  ال  املصنع   -كام  فهو  الكافر  لعدونا  بالنسبة  ضعفاء 

الوسيلة الناجعة الناجحة لعز األمة لألسلحة واملحتكر، ونحن املستهلكون لرديء ما صنع؛ لذا  

ومَتكينها الرجوع إىل اهلل والدعوة بالكلمة رويًدا رويًدا، فإن أغلق باب ولج الداعية من باب آخر 

جلهاد العدو الكافر هم    -اآلن - والذين يدعون األمة  .[2]الطالق:  ربں ں ڱ ڱ ڱ ڱ زب  وهكذا:

 يف احلقيقة يسعون هلالكها من حيث ال يدرون. 

ا العثيمي  قال  العالمة حممد بن صالح  قائللشيخ  لنا  قال  لو  ملاذا ال نحارب    :: )وهلذا  اآلن 

 أمريكا وروسيا وفرنسا وانجلرتا ؟؟!! ملاذا ؟!

تي يف أيدينا وهي عند أسلحتهم   تِي قد ذهب عرصها عندهم هي الَّ لعدم القدرة؛ األسلحة الَّ

 ما تفيد شيًئا فكيف ُيمكن أن نقاتل هؤالء ؟!  بمنمزلة سكاكي املوقد عند الصواريخ

وانجلرتا   وفرنسا  أمريكا  نقاتل  أن  علينا  جيب  أنه  قائل:  يقول  أن  احلمق  من  إنه  أقول:  وهلذا 

 وروسيا، كيف نقاتل؟!!

زب   هذا تأباه حكمة اهلل تعاىل، ويأباه شعه، لكن الواجب علينا أن نفعل ما أمر اهلل به تعاىل:

 . [٦٠نفال: ]األ رب ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 .(1) هذا الواجب علينا أن نعدَّ هلم ما استطعنا من قوة، وأهم قوة نعدها هو اإليمامن والتقوى( 

 

 رام من كتاب الجهاد، الشريط األول، الوجه )أ(.شرح بلوغ امل  (1)
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والقوة للكفار ال يصح إذا كان    بل حتَّى إحياء روح اجلهاد يف أرض أهلها مسلمون واملكنة

 يرتتب عليه مفاسد أعظم من إهالك املسلمي وزيادة تسليط للكافرين كام نراه من حولنا. 

ننا نعيش حالة ضعف بام  أل  -اآلن   -اعرتض بعضهم عىل القول بعدم مرشوعية اجلهاد    :فائدة

سفيان   أيب  بن  معاوية  عن  الشيخان  اهلل    روى  رسول  وسلمأن  عليه  اهلل   :قال  صىل 

 . (1) )وال تزال عصابة من املسلمي يقاتلون عىل احلق ظاهرين عىل من ناوأهم إىل يوم القيامة(

ال تقوم الساعة إال عىل شار اخللق، ):  ويف صحيح مسلم قال عبد اهلل بن عمرو بن العاص  

هم ش من أهل اجلاهلية، ال يدعون اهلل بيشء إال رده عليهم. فبينام هم عىل ذلك أقبل عقبة ابن 

أنا فسمع يا عقبة! اسمع ما يقول عبد اهلل، فقال عقبة: هو أعلم وأما  ت عامر فقال له مسلمة: 

اهلل   وسلمرسول  عليه  اهلل  قاهرين   صىل  اهلل،  أمر  عىل  يقاتلون  أمتي  من  عصابة  تزال  ال  يقول: 

 لعدوهم، ال يرضهم من خالفهم، حتَّى تأتيهم الساعة، وهم عىل ذلك. 

: أجل، ُثمَّ يبعث اهلل رحيا كريح املسك مّسها مس احلرير، فال ترتك نفًسا يف قلبه  فقال عبد اهلل  

 .  (2) ن اإليامن إال قبضته، ُثمَّ يبقى شار الناس عليهم تقوم الساعة(مثقال حبة م

املعرتض وأن    :فقال  زمان،  كل  يف  اجلهاد  استمرار  تأكيد  معنامها  يف  وما  احلديثي  هذين  يف 

 املسلمي ال ينقطعون عنه إىل أن هَتب هذه الريح الطيبة.  

 ثة أوجه:وما فهمه هذا املعارض من استمرار اجلهاد مردود من ثال

 

 (. 412صحيح مسلم )  ( 7311صحيح البخاري )  (1)

 (. 5066صحيح مسلم ) (2)
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العملية أكرب شاهد، وأظهر دليل عىل أن   صىل اهلل عليه وسلمأن سنة رسول اهلل    :الوجه األول

وهذا رد واضح عىل املستدلي   ،قتاله مل يكن دائاًم مستمًرا، بل كان ينقطع ما بي غزوة وأخرى

 بظاهر هذه النصوص. 

الثاين يأجوج ومأجوج   أن عيسى    :الوجه  فإذا أخرج اهلل  اليهود وغريهم،  نزل فسيقاتل  إذا 

عليهم.  لك  قوة  ال  ألنه  الطور؛  جبل  إىل  معك  من  وخذ  تقاتلهم  أالَّ  إليه   أوحى 

ال يستمر مقاتاًل إىل أن هيب   فهاهو عيسى    -وقد تقدم  -أخرجه مسلم عن النواس ابن سمعان  

 اهلل الريح الطيبة. 

ة يفرس بعضها بعًضا فال يصح ألحد أن يأخذ بعًضا من كالم رسول اهلل  الوجه الثالث: أن السن

ويبني عليه دون النظر يف كالمه اآلخر الذي يفرسه، فقد تقدمت األدلة عىل   صىل اهلل عليه وسلم

 أن جهاد الطلب ال يصح يف حالة الضعف، وجهاد الدفع يسقط بعد مَتكن العدو. 

 فإن قيل: فام معنى هذين احلديثي؟

القوة ف إذا جاء وقته وهو وجود  بأمر اهلل ومنه اجلهاد  أنه ال تزال عصابة قائمة  يقال: معنامها 

 وكانت مصلحة اإلسالم واملسلمي يف إقامته.   اإليامنية والعسكرية

القدرة وشط اإليامن وانتصار املسلمي  للتتار عىل شط  واعرتض بعضهم بجهاد املسلمي 

 عليهم.  

عرتاض عىل الرشطي السابقي: )اإليامن والقدرة( هبذا احلدث من االعرتاض متضوهذا اال

 التارخيي. 

 وجواب االعرتاض عىل القدرة أن يقال: 



 

31 
 

العدو؛ لذا ردوهم    إنه كان عند املسلمي يومذاك قدرة يغلب عىل الظن أن يصدوا ويردوا هبا

 ،لظن رد العدو هبا والبحث جار فيمن ليست عنده قدرة يغلب عىل ا  -واحلمد هلل    وكرسوهم  

ويدل عىل سقوط جهاد الدفع عند     -فضاًل عن جهاد الطلب  -ففي مثل هذا يسقط جهاد الدفع  

 عدم القدرة ما ييل: 

يف مكة فإهنم مل يقاتلوا ألن القتال    وصحابته    صىل اهلل عليه وسلمفعل رسول اهلل    :الدليل األول

لعدم قدرهتم عىل مواجهة عدوهم عىل أن قوهتم بالنسبة لعدوهم أقوى  ؛يرضهم أكثر مما ينفعهم

صىل اهلل فإذا مل يؤذن لرسول اهلل    ،بكثري من الدول اإلسالمية اليوم التي تريد أن تواجه الكافرين

خري هذه األمة يف   إليامن قد بلغ أعاله وصحابته  وهو يف ا  - لعدم قدرهتم    وصحابته    عليه وسلم

 . فغريهم من باب أوىل -اإليامن 

 أن خيرج بعباده إىل الطور وأال يقاتل يأجوج ومأجوج.  أن اهلل أمر عيسى  :الدليل الثاين

صىل اهلل للدجال قال: قال رسول اهلل    يف قصة قتل عيسى  أخرج مسلم عن النواس بن سمعان  

ال  :أي-فبينام هو كذلك، إذ أوحى اهلل إىل عيسى: إينِّ قد أخرجت عباًدا يل ال يدان ):  عليه وسلم

ويبعث اهلل يأجوج    -ضمهم إىل جبل الطور  :أي-ألحد بقتاهلم، فحرز عبادي إىل الطور    -قدرة

 . (1) ( ومأجوج 

العلامء: معناه ال قدرة وال طاقة، ُثمَّ قال: لعجزه عن دفعه، ومعنى )حرزهم : )قال  قال النووي  

هم واجَعلم هلم حرًزا(  .(2) إىل الطور( أي: ُضمَّ

 

 (. 7560صحيح مسلم ) (1)

 . (68/ 18شرح مسلم ) (2)
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ومن معه ضعيفة بالنسبة ليأجوج ومأجوج أمره اهلل   ففي هذا احلديث أنه ملََّا كانت قوة عيسى  

   أال يقاتلهم وجياهدهم، فدل هذا عىل أن القدرة شط.

]البقرة:  ربٴۇۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ زب  أن القدرة شط يف كل عبادة لقوله تعاىل:  :الدليل الثالث

هريرة  [ ١٦]التغابن:  رب ھ ہ ہ ہزب وقوله:    [ 2٨٦ أبو  قال  وقال  اهلل عليه وسلم:  )إذا صىل   :

 . متفق عليه (1)  (أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

أما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن ):  فإن قيل: قد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

احلرمة والدين. فواجب إمجاًعا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال يشء أوجب بعد 

العلامء  ذلك  اإلمكان، وقد نص عىل  يدفع بحسب  بل  له شط،  فال يشرتط  دفعه،  من  اإليمامن 

 .(2)ا وغريهم، فيجب التفريق بي دفع الصائل الظامِل الكافر، وبي طلبه يف بالده( أصحابن

وال يريد أن القدرة ليست   يريد أنه ليس له شط زائد عىل عموم العبادات فيقال: إن ابن تيمية  

 شطًا؛ ألنه معلوم أهنا شط يف كل عبادة.

هو يف وجوب جهاد الدفع ال أنه ال شط جلهاد وللفائدة: فإن اإلمجاع الذي حيكيه ابن تيمية  

 الدفع.

 فإن هذا ليس شطًا يف جهاد الدفع، بل يدفعه كل مسلم  ،أما جواب االعرتاض عىل اإليامن 

 و مبتدعًا لكن نرص اهلل مع أهل اإليامن أكرب. ولو كان فاسقًا أ

 

 (. 3321صحيح مسلم )  ( 7288صحيح البخاري )  (1)

 (.532االختيارات الفقهية )ص  (2)
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)حتى إن العدو اخلارج    :يف جهاد املسلمي جهاد الدفع ضد التتار فقال فقد بّي هذا ابن تيمية  

عن شيعة اإلسالم ملا قدم دمشق خرجوا يستغيثون باملوتى عند القبور التي يرجون عندها كشف 

 رضهم وقال بعض الشعراء:

 لوذوا بقرب أيب عمر   ـن الـترتيا خـائفـي مـ

 أو قال: 

 ينجيكم من الرضر   عوذوا بقرب أيب عمر

فقلت هلم: هؤالء الذين تستغيثون هبم لو كانوا معكم يف القتال الهنزموا كام اهنزم من اهنزم من  

وحلكمة اهلل عز و   املسلمي يوم أحد؛ فإنه كان قد قىض أن العسكر ينكرس ألسباب اقتضت ذلك

 جل يف ذلك.

وهلذا كان أهل املعرفة بالدين واملكاشفة مل يقاتلوا يف تلك املرة لعدم القتال الرشعي الذي أمر  

فال يكون    وملا حيصل يف ذلك من الرش والفساد وانتفاء النرصة املطلوبة من القتال  اهلل به ورسوله

 .(1)فيه ثواب الدنيا وال ثواب اآلخرة( 

هل احلكومات    :عن اجلهاد يف البوسنة واهلرسك: )ولكن أنا ال أدري  العالمة ابن عثيمي  قال  

 اإلسالمية عاجزة ؟ أم ماذا؟

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کزب   :إن كانت عاجزة فـاهلل يعـذرهـا. واهلل يقــول

 . [٩١]التوبة: رب ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 

 (.732/  2الرد على البكري ) (1)
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فـإذا كـان والة األمور يف الدول اإلسالمية قد نصحوا هلل ورسوله لكنهم عاجزون فاهلل قد 

 .(1)عذرهم...( 

من أمهها: القدرة؛   فال بد له من شوط  ؛)إذا كان فرض كفاية أو فرض عي  :عن اجلهاد  وقال  

 فإن مل يكن لدى اإلنسان قدرة فإنه ال يلقي بنفسه إىل التهلكة. 

تعاىل اهلل  قال  ]البقرة:  رب ے ے ھ ھ ھھہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻزب   :وقد 

١٩5])
(2). 

التايل وقال   السؤال  البوسنة واهلرسك؟ مع   :جوابًا عىل  إىل  يذهب  أن  أراد  فيمن  رأيكم  )ما 

 :التوضيح(

ألن اهلل عز وجل إنام شع اجلهاد    ؛أرى أنه يف الوقت احلارض ال يذهب إىل ذلك املكان   :اجلواب 

 . (3)أن املسألة اآلن فيها اشتباه من حيث القدرة(    واهلل أعلم    وفيام نعلم من األخبار    مع القدرة

تبيَّ اجلهاد واتضحصحيح أهن فإذا   ؛م صمدوا ولكن ال ندري حتى اآلن كيف يكون احلال ! 

 .(4) حينئذ نقول: اذهبوا( 

 مثل اجلهاد يف العراق وسوريا. علاًم أن اجلهاد يف البوسنة كان جهاد دفع

 

 . 990سؤال  34لقاء  284/ 2الباب املفتوح  (1)

 .1095سؤال  42لقاء  420/ 2الباب املفتوح  (2)

 . اشتراطه القدرة في جهاد الدفع :يستفاد من كالمه  (3)

 . 3 :الثانية ،26 :الدقيقة ،من أشرطة الباب املفتوح من املوقع االنترنت الرسمي للشيخ 19 :الشريط رقم (4)
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)لكن اآلن ليس بأيدي املسلمي ما يستطيعون به جهاد الكفار، حتى وال جهاد مدافعة(   :وقال  

(1). 

 

فال جيوز جهاد جماهد إال بإذهِنم، ويدل لذلك    ،أن أمر اجلهاد مناط بوالة األمر ال بغريهم  :سادساً 

 ما ييل:

قال: )إنَّام اإلمام   صىل اهلل عليه وسلمأن رسول اهلل    أخرج البخاري ومسلم عن أيب هريرة    :أوالً 

ُجنَّة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى اهلل تعاليوعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغريه 

 .(2) كان عليه منه(

)اإلمام ُجنَّة(؛ أي كالسرت؛   :فهذا خرب بمعنى الطلب؛ أي األمر وهو نص يف املسألة، قال النووي

اإلسالم،  بيضة  وحيمي  بعض،  من  بعضهم  الناس  ويمنع  املسلمي،  أذى  من  العدو  يمنع  ألنه 

 ويتقيه الناس، وخيافون سطوته.

ومعنى )ُيقاَتل من ورائه(؛ أي يقاتل معه الكفار والبغاة واخلوارج وسائر أهل الفساد والظلم( 

(3). 

واملراد   ع العدو من أذى املسلمي، ويكف أذى بعضهم عن بعض: )ألنه يمنوقال ابن حجر  

 .(4) باإلمام: كل قائم بأمور الناس(

 

 . 977سؤال  ،33لقاء  ،261/ 2الباب املفتوح  (1)

 . (4878صحيح مسلم )  ( 2957صحيح البخاري )  (2)

 . (230/ 12شرح مسلم ) (3)

 . (136/ 6فتح الباري ) (4)
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اليامن    :ثانياً  بن  حذيفة  عن  الشيخان  أدركنِي )قال:    أخرج  إن  ترى  فام  اهلل،  يا رسول  قلت: 

: فاعتزل قال  ،ذلك؟ قال: تلزم مجاعة املسلمي وإمامهم. فقلت: فإن مل تكن هلم مجاعة وال إمام

 .(1)تلك الفرق كلها، ولو أن تعض عىل أصل شجرة حتَّى يأتيك املوت وأنت عىل ذلك( 

 وجه الداللة: أنه مأمور بالتزام مجاعة املسلمي وإمامهم وأالَّ يفارقهم.  

يذهب   الذي  قيل:  مجاعة    -اآلن -فإن  إىل  وإمامهم  مسلمي  مجاعة  من  ينتقل  هو  اجلهاد  إىل 

 هم، فهو إذن مالزم جلامعة املسلمي وإمامهم.  مسلمي آخرين وإمام

عنه  :قيل هنى  الذي  الغدر  عي  وهو  جيوز  ال  اهلل    هذا  وسلمرسول  عليه  اهلل  رواه   صىل  فيام 

قال: )إن الغادر ينصب له لواء   صىل اهلل عليه وسلم ، أن رسول اهلل  الشيخان عن عبد اهلل بن عمر  

 . (2) يوم القيامة، يقال: هذا غدرة فالن( 

 وابن حنظلة.   عىل حرمة خلع البيعة من يزيد إىل ابن مطيعوقد استدل به ابن عمر 

صىل اهلل عليه  ومن األدلة أيًضا عىل حرمة مثل هذا ما خرجه مسلم عن ابن عمر أن رسول اهلل  

 .(3) قال: )من خلع يًدا من طاعة لقي اهلل يوم القيامة ال حجة له(  وسلم

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

وإال لصار األمر فوىض، ولتنازع الناس    فهذه القاعدة دليل عىل تعليق أمر اجلهاد بويل األمر

فيام بينهم، بل لعل بعضهم يقتل بعًضا، فهذا ال يرى اجلهاد مناسًبا، واآلخر يقاتله لتصوره أنه 

 وهكذا. ينكر شعيته، وآخرون يقاتلون طائفة مسلمة ابتداء لظنهم كفرهم

 

 (. 4890) صحيح مسلم  ( 3606صحيح البخاري )  (1)

 (. 4629صحيح مسلم )  ( 6178صحيح البخاري )  (2)

 (. 4899صحيح مسلم ) (3)
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 وإليك طرًفا من كالم أهل العلم يف تعليق اجلهاد بويل األمر: 

: )وال خترج الرسايا إال بإذن اإلمام ليكون متجسًسا هلم عضًدا من ورائهم، وربَّام القرطبي  قال  

 .(1)احتاجوا إىل درئه( 

 : )مسألة: قال ابن عرفة الشيخ عن املوازية: أيغزى بغري إذن اإلمام؟  قال احلطاب 

حبيب: قال   ابن  قال  قال:  ُثمَّ  عليهم.  واٍل  وتولية  اإلمام  بإذن  إال  فال  واجلمع  اجليش  أما   :

يدمههم  أن  إال  خمالفته  حرمت  ملصلحة  القتال  عن  اإلمام  هنى  إن  يقولون:  العلم  أهل  سمعت 

 .(2)العدو( 

 يراه من  : )وأمر اجلهاد موكول إىل اإلمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيامقال ابن قدامة  

 .(3)ذلك( 

إال أن يفاجئهم عدو خيشى كلبه باإلذن    : )وال جيوز الغزو إال بإذن اإلماموقال صاحب املحرر  

 . (4) فيسقط( 

: )أما إذا كان الكفار قاصدين املسلمي بالقتال فللمسلمي قتاهلم دعوة دفًعا عن وقال البهويت

 نفوسهم وحريمهم.

 

 (.  5/275الجامع ألحكام القرآن ) (1)

 (.349/ 3مواهب الجليل ) (2)

 (. 13/16املغني ) (3)

حرر في الفقه ) (4)
ُ م
 (. 170/ 2امل
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اإلما إىل  موكول  اجلهاد  ونكايتهم وأمر  العدو  وبحال  الناس  بحال  أعرف  ألنه  واجتهاده؛  م 

 . (1) وقرهِبم وبعدهم، ويلزم الرعية طاعته فيام يراه من ذلك( 

: )وال جيوز الغزو إال بإذن األمري ألنه أعرف باحلرب وأمره موكول إليه، وألنه إن مَل جتز  وقال 

 .(2)املبارزة إال بإذنه فالغزو أوىل( 

والغطغط وغريهم من    إىل اإلخوان من أهل األرطاوية   د بن محد بن عتيق  وكتب الشيخ سع

عتيبة ومطري وقحطان وغريهم:)وممَّا انتحله بعض هؤالء اجلهلة املغرورين االستخفاف بوالية 

والتساهل بمخالفة إمام املسلمي، واخلروج عن طاعته، واالفتيات عليه بالغزو وغريه،   املسلمي

 وهذا من اجلهل والسعي يف األرض بالفساد بمكان، يعرف ذلك كل ذي عقل وإيامن. 

وقد علم بالرضورة من دين اإلسالم أنه ال دين إال بجامعة، وال مجاعة إال بإمامة، وال إمامة إال  

إن اخلروج عن طاعة ويل أمر املسلمي من أعظم أسباب الفساد يف البالد والعباد بسمع وطاعة، و

 . (3) والعدول عن سبيل اهلدى والرشاد( 

رسالة كتبها إىل اإلخوان من أهل األرطاوية: )وال جيوز   وقال الشيخ عمر بن حممد بن سليم يف  

وال مجاعة ه، فإنه ال دين إال بجامعةوعقد الذمة واملعاهدة إال بإذن  االفتيات عليه بالغزو وغريه

وال إمامة إال بسمع وطاعة؛ فإن اخلروج عن طاعة ويل األمر من أعظم أسباب الفساد  إال بإمامة

 .(4) يف البالد والعباد( 

 

 (. 41/ 3)كشاف القناع  (1)

 (. 72/ 3كشاف القناع ) (2)

 ([.9/139)  5(، ط302/ 7) 2]ط السنية، كتاب الجهادالدرر  (3)

 ([. 166/ 9) 5(، ط313/  7)  2املرجع السابق ]ط (4)
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 ۇڭ ڭ زب)اخلطاب يف اجلهاد إلمام األمة، وهلذا قال تعاىل:    : قال الشيخ حممد العثيمي  

والرجل اذا خرج بدون إذن اإلمام خارج عن اجلامعة، وخمطئ عىل نفسه، خصوصا .[٨٤]النساء:  رب

 . (ثم عثر عليه عىل أنه من هذه الدولة صار هناك مشاكل يف عرصنا هذا. وإذا خرج وجاهد

 .والشواهد كثرية من كالم أئمة الدعوة 
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 تنبيهات

إذن ويل األمر عام جلهاد الدفع كام أنه جلهاد الطلب لعموم األدلة فإهنا مل تفرق   :التنبيه األول

يفجأهم   أن  مثل  إذن ويل األمر ألي سبب  أخذ  يتمكن من  مل  إذا  إال  والطلب  الدفع  بي جهاد 

 العدو. 

)وسئل مالك عن العدو ينزل بساحل من سواحل املسلمي، أيقاتلهم املسلمون   :قال ابن رشد  

 استئامر الوايل؟  بغري 

أن يستأذنوه يف قتاهلم قبل أن يقاتلوهم، وإن كان بعيدا مل   أرى إن كان الوايل قريبا منهم   :فقال

 يرتكوهم حتى يقعوا هبم.

 فقيل له: بل الوايل بعيد منهم؟

وأن قتال  : ثم قال ابن رشد ؛كيف يصنعون أيدعوهنم حتى يقعوا هبم، أرى أن يقاتلوهم :فقال

 .(1)ذن اإلمام ال جيوز، إال أن يدمههم فال يمكنهم استئذانه( العدو بغري إ

أنه جيب إذن اإلمام حتى يف جهاد الدفع إال إذا مل يتيرس ذلك ومثله    هذا واضح من اإلمام مالك  

سمعت أيب يقول: إذا أِذَن )  :من رواية ابنه عبد اهلل    ، ويف مسائل اإلمام أمحد  كالم ابن رشد  

 . أتيهم النفري فال بأس أن خيرجوااإلمام القوم ي

 . قلت أليب: فإن خرجوا بغري إذن اإلمام 

قال: ال، إال أن يأذن اإلمام إال أن يكون يفاجئهم أمر من العدو وال يمكنهم أن يستأذنوا اإلمام،  

 .(2)فأرجو أن يكون ذلك دفعًا من املسلمي( 

 

 (.590/ 2البيان والتحصيل ) (1)

 .258 :ص (2)



 

41 
 

 . أنه يوجب إذن اإلمام حتى يف جهاد الدفع، إال إذا مل يتيرس ذلك هذا واضح من اإلمام أمحد  

 ة. ومثله ما سيأيت من كالم بقية احلنابل

وال خيرجون    )وواجب عىل الناس إذا جاء العدو أن ينفروا املقل منهم واملكثر  :قال اخلرقي  

 .(1) إىل العدو إال بإذن األمري إال أن يفجأهم عدو غالب خيافون كلبه فال يمكنهم أن يستأذنوا( 

ميع، : )وألهنم إذا جاء العدو، صار اجلهاد عليهم فرض عي فوجب عىل اجلقال ابن قدامة  

فإذا ثبت هذا، فإهنم ال خيرجون إال بإذن األمري؛ ألن أمر احلرب   التخلف عنه،  فلم جيز ألحد 

موكول إليه، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم، ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن يرجع إىل رأيه؛ 

ألن املصلحة   ؛إال أن يتعذر استئذانه ملفاجأة عدوهم هلم، فال جيب استئذانه  ألنه أحوط للمسلمي

 .(2)تتعي يف قتاهلم واخلروج إليه،لتعي لفساد يف تركهم( 

هذا    )قوله ]وال جيوز الغزو إال بإذن األمري، إال أن يفجأهم عدو خيافون كلبه[  :قال املرداوي

 . (3) وقدمه يف الفروع وغريه(  وجزم به يف الوجيز وغريه  وعليه أكثر األصحاب   املذهب نص عليه

)وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن احلرمة    :ما معنى كالم ابن تيمية  :فإن قيل

والدين فواجب إمجاعًا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال يشء أوجب بعد اإليامن من 

 دفعه فال يشرتط له شط بل يدفع بحسب اإلمكان. 

 

 (.138مختصر الخرقي )ص:  (1)

 (. 213/  9املغني ) (2)

 (. 151/  4اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي ) (3)
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الكافر وبي   وقد نص عىل ذلك العلامء أصحابنا وغريهم فيجب التفريق بي دفع الصائل الظامل

 .(1)طلبه يف بالده( 

وأن ذكره لإلمجاع ليس راجعًا إىل أنه ال شط، وإنام إىل وجوب    سبق بيان معنى كالم ابن تيمية

 جهاد الدفع فحسب.

 ؛ فهذا يراد به فيام يتعلق برشط إذن ويل األمر إذا مل يتمكن استئذانه (فال يشرتط له شط)وقوله  

 ه حمتمل ألحد أمرين:وذلك أن كالم ،كأن يفجأهم

 . إما أنه يف إسقاط إذن ويل األمر يف جهاد الدفع مطلقًا، أو أنه إسقاط له عند عدم إمكان استئذانه

نص عىل ذلك العلامء أصحابنا )فال يصح محله عليه؛ ألنه نسب قوله للحنابلة ملا قال    أما األول

فيتعي محله عىل   ،وأهنم يوجبون إذنه يف جهاد الدفع  ،وتقدم النقل عن احلنابلة وإمامهم  (وغريهم

 املعنى الثاين.  

التنبيه الثاين: املراد بإذن اإلمام ترصحيه بالسامح للجهاد ال سكوته، ومثل هذا إذن الوالدين،  

ادة من ملكهم كسيارهتم وغري ذلك، علاًم أن اإلمام إذا هنى عن القتال وإذن اآلخرين يف االستف

فإذا   فال يصح االلتفات للخالف يف مسألة إذن ويل األمر للجهاد؛ ألن هذا عند عدم وجود هنيه

الرعية يف االستنصار ويف   ،وجد هنيه مل جتز خمالفته؛ ألن طاعته واجبة وليس اجلهاد واجبًا عىل 

 .- كام سيأيت بل املخاطب بالوجوب اإلمام  جهاد الدفع يف دولة أخرى

الغالة يف باب اجلهاد   الثالث: طار مجع من  أن التنبيه  ملا ظفروا هبا وهي ظنهم  فرحوا  بكلمة 

ينكر إجياب إذن ويل األمر يف اجلهاد، وبنوا ذلك عىل قوله     الرمحن بن حسن  اإلمام العالمة عبد

: )وبلغنا: أن ابن نبهان، ملا أشف عىل النسخة، كتب اعرتاضات وأّصل فيها أصوالً، ال يدري 

 

 (.538/ 5الكبرى البن تيمية )الفتاوى  (1)
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هل سبقه إليها مبتدع أم ال؟ فلو قيل هلم: من هذا مذهبه؟ ومن قال به؟ مل جيب عن ذلك بام يصلح 

 أن يعد جوابًا.  

 .(1) م فال جهاد( فمن ذلك فيام بلغنا عنه: أنه ال جهاد إال مع إمام، فإذا مل يوجد إما

بل مراده    إنكار مطلق إذن ويل األمر يف اجلهاد  الرمحن بن حسن    وليس مراد الشيخ اإلمام عبد

يشء غري ما يذكره هؤالء؛ وهو إجياب إذن ويل األمر يف جهاد الدفع مع عدم وجوده لذا نص عىل 

 )فإذا مل يوجد إمام فال جهاد(. :قوله

 :ويؤكد هذا أمور ثالثة

جعل القول الذي جاء به ابن نبهان قوالً حمدثًا    أن اإلمام عبد الرمحن بن حسن    :األولاألمر  

 .مبتدعًا مل يسبقه إليه أحد

وال يمكن أن يكون هذا يف مطلق إجياب إذن اإلمام يف اجلهاد ألن إجياب إذن اإلمام يف اجلهاد 

فضاًل عن أقوال بقية أهل العلم من   مشهور يف كتب احلنابلة كاملغني وغريه وال يمكن خيفى عليه  

 . املالكية وغريهم

يبي أنه   تتمة للجواب نفسه  وكأنه    كالمًا آخر  أن لإلمام عبد الرمحن بن حسن    :األمر الثاين

صىل اهلل للجهاد ويل أمر يرجع إليه فقال: )معلوم: أن الدين ال يقوم إال باجلهاد، وهلذا أمر النبي  

باجلهاد مع كل بر وفاجر، تفويتًا ألدنى املصلحتي لتحصيل أعالمها، وارتكابًا ألخف   عليه وسلم

فساد الدين، أعظم من فجور الفاجر؛ ألن باجلهاد فإن ما يدفع باجلهاد من    الرضرين لدفع أعالمها

للمسلمي،  الغلبة  تكون  وأهله حتى  الرشك  ويندفع  وبأحكامه،  به  العمل  ويقوى  الدين  يظهر 

 

 (. 167/   8الدرر السنية في األجوبة النجدية ) (1)
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لو ظهروا ألفسدوا يف األرض  فإهنم  الباطل،  الكافرين، وتندفع لسورة أهل  والظهور هلم عىل 

 األرض. بالرشك والظلم والفساد، وتعطيل الرشائع والبغي يف

: )إن  صىل اهلل عليه وسلموحيصل باجلهاد مع الفاجر، من مصالح الدين ما ال حيىص، كام قال  

ولو ترك اجلهاد معه لفجوره لضعف   اهلل ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام ال خالق هلم(

فساد اجلهاد، وحصلت الفرقة والتخاذل، فيقوى بذلك أهل الرشك والباطل، الذين غرضهم ال

 وذهاب الدين. 

فإذا ابتيل الناس بمن ال بصرية له وال علم وال حلم، ونزل املرشكي وأهل الفساد من قلبه منزلة  

أهل اإلسالم، لطمع يرجوه منهم أو من أعواهنم، وأعاهنم عىل ظلمهم، وصدقهم يف كذهبم، فإنه 

 ال يرض إال نفسه، وال يرض اهلل شيئًا. 

ء العدو وعاداه، واجتهد يف دفعه، فقد جاهد وال بد، وكل طائفة  كل من أقام بإزا:ويقال أيضا

 .(1) تصادم عدو اهلل، فال بد أن يكون هلا أئمة ترجع إىل أقواهلم وتدبريهم( 

 )فال بد أن يكون هلا أئمة ترجع إىل أقواهلم وتدبريهم(.  :تأمل قوله ال سيام ملا قال 

حسن   بن  الرمحن  عبد  العالمة  أن  الثالث:  الدولة   األمر  بي  إمام  بال  الزمن  من  برهة  عاش 

 السعودية األوىل والثانية ففي مثل هذا الزمن قال هذا الكالم.

دل عىل ما ذهبوا إليه فقد أن كالم اإلمام عبد الرمحن بن حسن ي  جدالً    -ثم أخريًا لنفرض  

بقية أهل العلم  بقوله دون أقوال  تقدم ذكر األدلة عىل خالفه فام الذي دعاهم إىل أن يتمسكوا 

 كاملك وأمحد وغريهم بل واألدلة الرشعية ؟؟

 

 (. 201/  8(. الدرر السنية في األجوبة النجدية ) 201/ 8الدرر السنية في األجوبة النجدية ) (1)
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األدلة متكاثرة عىل وجوب نرصة املسلم ألخيه املسلم املظلوم، سواء كان الظامِل مسلاًم أو   :سابعاً 

كافًرا، وسواء كانوا أفراًدا أو مجاعات أو دوالً، إال أن هذا مقيد يف الرشيعة بأال يكون بي املسلمي 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ زب  والكفار عهد وميثاق، قال تعاىل:

 . [٧2األنفال: ]ربۀۀ

هؤالء األعراب الذين مَل هياجروا يف قتال دينِي،   : )يقول تعاىل: وإن استنرصوكمقال ابن كثري 

أن   إال  الدين،  يف  إخوانكم  م  ألهنَّ نرصهم؛  عليكم  واجب  فإنه  فانرصوهم،  هلم  عدو  عىل 

مهادنة إىل مدة، فال ختفروا ذمتكم، وال   : ؛ أيربڻ ڻ زب  يستنرصوكم عىل قوم من الكفار

 . (1)( وهذا مروي عن ابن عباس  تنقضوا أيامنكم مع الذين عاهدتم

بنفري أو مال الستنقاذهم، قال ابن العريب املالكي   :)يريد إن دعوا من أرض احلرب عونكم 

يهم، يريد حتَّى فأعينوهم، فذلك عليكم فرض، إال عىل قوم بينكم وبينهم عهد، فال تقاتلوهم عل

 .(2)يتم العهد أو ينبذ عىل سواء( 

: )إال أن يستنرصوكم عىل قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق فال تنرصوهم عليهم، قال القرطبي  

 .(3)وال تنقضوا العهد حتَّى تتم مدته(

 

 (.  97/ 4التفسير ) (1)

 (.887/ 2أحكام القرآن ) (2)

 (.8/57الجامع ألحكام القرآن ) (3)
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أي: عهد   ؛ربۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں زب  : )وقوله تعاىل:قال الشيخ عبد الرمحن السعدي  

م إذا أراد املؤمنون املتميزون الذين مل هياجروا قتاهلم، فال تعينوهم عليهم؛ ألجل  برتك القتال، فإهنَّ

 .(1)ما بينكم وبينهم من امليثاق( 

فمن هذا كله يستفاد أن كل دولة مستقلة يف احلكم، فإذا كان بينها وبي دولة كافرة عهد وميثاق، 

َتَدت هذه الدولة الكافرة عىل دولة أخرى مسلمة، فال يصح للدولة املسلمة أن تنرص أختها  فاعم

ىل اهلل عليه صاملسلمة عىل الكافرة ما دام بينها وبي الكافرة عهد وميثاق، ويؤكد هذا فعل النبي  

يف صلح احلديبية، فإنه مل ينرص أبا بصري وأبا جندل عىل كفار قريش؛ ألن بينه وبي كفار   وسلم

بل  جندل،  وأبا  بصري  أبا  ينرصوا  مل  واليته  حتت  الذين  الكرام  وأصحابه  وميثاًقا،  عهًدا  قريش 

 كفار قريش.   يه وسلم صىل اهلل علالتزموا بالعهد الذي عاهد عليه إمامهم وويل أمرهم رسول اهلل 

ومن ذلك أيًضا: أنه إذا كان بي بعض ملوك املسلمي وبعض ملوك الكفار عهد جاز مللك آخر 

من ملوك املسلمي أن يغزو الكفار، فليس عهد وال ميثاق ملك ملزًما لآلخر من امللوك، بل كل 

 دولة مستقلة وحدها.

 

صىل اهلل ديبية: )والعهد الذي كان بي النَّبِي  يف ذكر الفوائد الفقهية يف قصة احلقال ابن القيم  

وبي املرشكي، مَل يكن عهًدا بي أيب بصري وأصحابه وبينهم، وعىل هذا فإذا كان بي   عليه وسلم

بعض ملوك املسلمي وبعض أهل الذمة من النصارى وغريهم عهد، جاز مللك آخر من ملوك 

 

 (. 362التفسير )ص   (1)
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مَل   إذا  أفتى به شيخ اإلسالم يف املسلمي أن يغزوهم، ويغنم أمواهلم  بينه وبينهم عهد، كام  يكن 

 .(1) نصارى ملطبة وسبيهم مستدالًّ بقصة أيب بصري مع املرشكي( 

هل ندع الكفار يستحلون دماء وأعراض وأرض إخواننا املسلمي، ونحن واقفون    :فإن قيل

 مكتوفو األيدي ننظر إليهم؟ أو يرىض هبذا مسلم؟

 بينهم وبي الكفار عهد وميثاق هلم حالتان:  فيقال: إن املسلمي الذين

م إن مَل    :األوىل أن يكونوا أقوياء، ففي هذه احلالة يعلم املسلمون األقوياُء الكفار املعتدين أهنَّ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱزبينتهوا عن ظلم إخواهِنم فسينقضون العهد وامليثاق كام قال تعاىل:  

 فإن انتهى الكفار، وإال نبذوا عهدهم وأعانوا إخواهنم املسلمي.  [ 5٨]األنفال: ربہۀ ۀ ڻ

دينهم وأعراضهم   :الثانية حفظ  فيه مصلحة هلم يف  وامليثاق  العهد  وبقاء  يكونوا ضعفاء،  أن 

ودنياهم، ونقضهم للميثاق يسبب مفسدة أكرب من النفع املرتتب عىل نقضه: ففي مثل هذه احلالة 

صىل هدهم وميثاقهم وال ينرصون إخواهَنم، كام هو حال رسول اهلل  يبقى هؤالء املسلمون عىل ع

مل ينقض العهد وامليثاق؛ ألجل   صىل اهلل عليه وسلممع أيب بصري وأيب جندل، فإنه    اهلل عليه وسلم

نرصة أيب بصري وأيب جندل واملستضعفي يف مكة من املسلمي، وختليصهم من الكفار املعذبي هلم 

 أشد العذاب. 

عثيمي  وقال   بن  حممد  اهلل   :العالمة  سبيل  يف  باجلهاد  القيام  يتعذر  احلارض  عرصنا  يف  )إنه 

وألجل  وعدم إتياهنم بأسباب النرص احلقيقية  لضعف املسلمي ماديًا ومعنويًا  بالسيف ونحوه

 .(2) فلم يبق إال اجلهاد بالدعوة إىل اهلل عىل بصرية(  دخوهلم يف املواثيق والعهود الدولية 

 

 (. 309/ 3زاد املعاد )  (1)

 . (18/388) الفتاوى  (2)
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 تنبيهان  

فإن   ،أنه إذا قدر أن النرصة تعينت عىل الدولة املسلمة للدولة املسلمة األخرى  األول: أؤكد

الوجوب عىل والة األمور ال عموم الناس، فإن عموم الناس تبع والهتم، فإن قرص والهتم فاإلثم 

عليهم والناس بريئون، وإن اجتهد والهتم وحكامهم فأصابوا فلهم أجران وإذا أخطأوا فلم أجر 

 صلح ويدل لذلك أن الصحابة التزموا ما التزمه ويل أمرهم يف  ،وسيلقون اهلل وحياسبهم  ،واحد

 . احلديبية ومل يتسللوا لنرصة املستضعفي يف مكة أو نرصة أيب بصري وأيب جندل

صىل اهلل عليه الثاين: حاول بعضهم أن جيعل العهود املربمة يف صلح احلديبية خاصة برسول اهلل  

 أو منسوخة. وسلم

امل زاد  من  مواضع  يف  القيم  ابن  بينه  كام  إليهام  يلتفت  ال  االدعائي  هذين  فقال وكال  /  3)عاد 

ذلك علموا حينئذ أنه حكم مستقر غري منسوخ، وقد  صىل اهلل عليه وسلمفلام فعل النبي   :(273

 تقدم فساد هذا الظن ا.هـ

 ومما يدل عىل أنه ليس منسوخًا أمران: 

 .وذلك أن األصل يف األحكام الرشعية عدم النسخ ،األمر األول: أن هذا خالف األصل

فقول من ادعى    :( يف مسألة أخرى178/  2زاد املعاد يف هدي خري العباد )  قال ابن القيم يف

ـ   نسخه أو اختصاصه خمالف لألصل، فال يقبل إال بربهان ا.ه

 . وال برهان يدل عىل أنه منسوخ

جلب املصالح وتكميلها ودرء املفاسد  )  عىل قاعدةاألمر الثاين: أن بنود صلح احلديبية قائمة  

هذا   (وتقليلها قائم عىل  كله  الدين  لنسخها ألن  فال موجب  بيانًا شافيًا  القيم  ابن  ذلك  بي  كام 

 .األصل وهو جلب املصالح وتكميلها ودرء املفاسد وتقليلها
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ط باإلمام، فالغزو بال : )وإنام مل جيز ذلك؛ ألن األمر منوقال شيخنا العالمة حممد بن عثيمي  

إذنه إفتيات وتعدٍّ عىل حدوده، وألنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن اإلمام ألصبحت املسألة  

 .(1)فوىض، كل من شاء ركب فرسه وغزا، وألنه لو مكن الناس من ذلك حلصلت مفاسد عظيمة  

عثيمي ابن  العالمة  قا  :وقال  وهلذا  األمة،  إلمام  اجلهاد  يف  تعاىل:)اخلطاب  اهلل   ڭزب  ل 

 . [٨٤]النساء: ربۇڭ

خصوصا يف عرصنا    ،وخمطئ عىل نفسه  ،والرجل اذا خرج بدون اذن االمام خارج عن اجلامعة

 هذا. واذا خرج وجاهد ثم عثر عليه عىل انه من هذه الدولة صار هناك مشاكل(

 . وقد تقدم نقل أقوال بعضهم وهذا مقتىض كالم الفقهاء ملا علقوا اجلهاد عىل إذن ويل األمر

  

 

الوالدين بإذن  إال  اجلهاد  جيوز  ال  وقد   ثامنًا:  املسلمي،  الوالدين  يف  العلم  أهل  بإمجاع  وهذا 

حصل خالف يف الوالدين الكافرين، قال ابن عبد الرب: )ال خالف علمته أن الرجل ال جيوز له 

 .(2) ووالداه كارهان أو أحدمها(  الغزو

: )وبه قال مالك،  يف وجوب إذن الوالدين ملا عزا هذا القول إىل عمر وعثامن  وقال ابن قدامة 

واألوزاعي، والثوري، والشافعي، وسائر أهل العلم. وقد روى عبد اهلل بن عمرو بن العاص، 

 

 (. 22/  8الشرح املمتع على زاد املستقنع )  (1)

 (. 40/  5االستذكار ) (2)
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فقال: يا رسول اهلل أجاهد؟ فقال: ألك أبوان؟   صىل اهلل عليه وسلمقال: )جاء رجل إىل رسول اهلل  

 . (1)ال: ففيهام فجاهد( قال: نعم. ق

وقال: حديث حسن    ، رواه الرتمذي (2)مثله    صىل اهلل عليه وسلم، عن النبي  وعن ابن عباس  

 صحيح.

رواية إليهام،   :ويف  ارجع  قال:  يبكيان.  أبوي  وتركت  اهلجرة،  عىل  أبايعك  جئت  )فقال: 

 .(3)فأضحكهام كام أبكيتهام(

صىل فقال له رسول اهلل    صىل اهلل عليه وسلم: )أن رجال هاجر إىل رسول اهلل  وعن أيب سعيد  

: هل لك باليمن أحد؟ قال: نعم، أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: ال. قال: فارجع، اهلل عليه وسلم

 . رواهن أبو داود.(4)فاستأذهنام، فإن أذنا لك فجاهد، وإال فرّبمها( 

وحديث: )ففيهام   ؛(5)د فرض كفاية، وفرض العي يقدم(  وألن بر الوالدين فرض عي، واجلها

 . (6)فجاهد( متفق عليه 

ومن تشديد أهل العلم يف هذا أن من العلامء من ذهب إىل وجوب استئذان الوالدين الكافرين،  

 . (7) وهذا قول الثوري وقول احلنفية وقول عند املالكية( 

 

 (. 6668صحيح مسلم )  ( 5972صحيح البخاري )  (1)

 (. 1671( سنن الترمذي )2)

 (. 2530سنن أبي داود ) (3)

 (. 2532سنن أبي داود ) (4)

 (.208/  9املغني البن قدامة )  (5)

 (.1975/  4( وصحيح مسلم ) 59/  4صحيح البخاري )  (6)

 (. 3/350( والتاج واإلكليل )3/220( وحاشية ابن عابدين )25/ 13ينظر إلى املغني ) (7)
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ملا تقدم بيان أن    ، وال يصح لقائل أن يقول: إن جهاد الدفع يف الدول األخرى فرض عي علينا

 ور ال عوام الرعية. الوجوب يف أمثال هذا عىل والة األم

تنبيه: يردد بعضهم شبهة وهي: أن من ذهب للجهاد وقع يف معصية والديه أو ويل أمره فإن 

صىل اهلل أن رسول اهلل    أجر الشهادة يكفر هذه املعصية، ملا أخرج مسلم عن عبد اهلل بن عمرو

 . (1)  (قال: )يغفر للشهيد كل ذنب إال الدين وسلمعليه 

 وكشف هذه الشبهة اهلزيلة من أوجه: 

أن من ذهب للجهاد ال يلزم أن يتقبل منه، وأن يأخذ أجر الشهداء فإن قبول   :الوجه األول

 وليس كل من عمل هذا العمل الصالح أخذه أجره.  ،األعامل الصاحلة مبنية عىل شوط

: )والذي نفيس بيده صىل اهلل عليه وسلمقال رسول اهلل    :قال  ويف الصحيحي عن أيب هريرة  

اهلل أعلم بمن يكلم يف سبيله إال جاء يوم القيامة، واللون لون الدم، ال يكلم أحد يف سبيل اهلل، و

 .(2)  والريح ريح املسك(

 . أما الذنب وهو معصية الوالدين ومعصية ويل األمر فإنه متحقق

يف قصة   أن الرشيعة تعامل اإلنسان بنقيض قصده، كام أخرج الشيخان عن عائشة    :الوجه الثاين 

فقد عاملت الرشيعة اإلنسان    (3) : )إنام الوالء ملن أعتق(  صىل اهلل عليه وسلموقول النبي  بريرة  

قد حيرم هذه   فإنه  الشهادة  ذنبه سيغفر ألجل  أن  املعصية بحجة  تعمد  فلذا من  بنقيض قصده، 

 الشهادة؛ ألن الرشيعة تعامل اإلنسان بنقيض قصده. 

 

 (. 4991صحيح مسلم ) (1)

 (. 4970صحيح مسلم )  ( 2803صحيح البخاري )  (2)

 (. 3850صحيح مسلم )  ( 456صحيح البخاري )  (3)
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ين عند موردها فكيف يريد رضا اهلل بمعصية  الوجه الثالث: أن هذه الشبهة تدل عىل ضعف د

 .اهلل

ماحكم الذهاب إىل اجلهاد دون إذن ويل األمر؟   :-حفظه اهلل    -ُسِئَل العالمة صالح الفوزان  

 مع أنه يغفر للمجاهد من أول قطرة من دمه وهل يكون شهيدًا؟

بل يكون    ، جماهداً ال يكون جماهدًا إذا عىص ويل األمر وعىص والديه وذهب، ال يكون    : اجلواب 

 . عاصياً 

 هل من جاهد بدون إذن ويل األمر ثم قتل فهل يكون شهيدًا أم ال؟ :-حفظه اهلل  -وُسِئَل 

يكون   أن  يظهر يل  وال  قتاله شعيًا،  يكون  فال  القتال،  له يف هذا  مأذون  يكون غري  اجلواب: 

 .(1)شهيدًا( 

 

يرجع   :تاسعاً  أن  يف  ش  نذير  وهو  للغاية،  خطري  اجلهادية  الساحات  يف  الرايات  تعدد  إن 

يف   حصل  كام  عدوهم  عىل  قضائهم  بعد  الدماء  وسفك  بالقتل  بعض  عىل  بعضهم  املجاهدون 

بعض عىل  بعضهم  القادة  رجع  ملا  تعاىل:  ،أفغانستان   پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱزب  قال 

 .[٤٦]األنفال: ربپپ پ

وهذا ما خيشى اآلن وبشدة عىل أهل سوريا يف مواجهة عدوهم الطاغية بشار وحزبه النصريي 

والرافضة )حزب الالت(، فكم أخشى أال يتجاوبوا لسعي الدولة السعودية جلمعهم حتت راية 

  واحدة كام فعل األفغان قبُل بعد حماولة الدولة السعودية مجعهم حتت راية واحدة.

 

 

 (.56، 52/ 1اإلجابات املهمة في املشاكل امللمة ) (1)
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وهي أن الذين يقّدرون القوة من    ردد كثري من ذوي احلامسة واملتعاطفي معهم شبهة  : عاشاً 

واملباشون مقارعة األعداء يف الساحات املسامة جهادية   عدمها هم املرابطون يف أرض املعركة

وهذا الكالم يف واقعنا املعارص كالم عاطل باطل ال يلتفت إليه؛ وذلك أن معايري القوة   ...الخ

املادية يف زماننا هي قوة األسلحة، وال يرتاب عاقالن أهنا يف أيدي الكفار أقوى كثريًا مما يف أيدينا، 

ملا   -فضاًل عن مجاعات جتمعت وأدعت رفع راية اجلهاد- أيدي دولة املسلمي  بل ال نسبة ملا يف

 يف أيدي دول الكافرين كأمريكا وروسيا. 

سؤال وال  استفتاء  إىل  حيتاج  ال  كله  لوضوحه   وهذا  جهادية؛  املسامة  املعارك  أرض  يف  َمن 

يفوظهوره ينازع  ال  لذا  منهم،  قبل  ملا  هذا  خالف  ادعوا  غال  ولو  حتى  املجاهدينهذا  وإنام   ة 

بيننا وبينهم وقالوا   التفاوت  املادية مع اإلقرار بشدة  بالقوة  أنه ال قيمة وال عربة  جهاًل يّدعون 

 .إن شاء اهلل  تكفي القوة اإليامنية، وتقدم الرد عىل هذه احلامسة اجلهادية بام يكفي  -ومحاسة

الذين هم يف أرض املعركة دون أهل العلم وأهل وحتجج بعض هؤالء يف إرجاع تقدير القوة إىل  

فعليك باملجاهدين وأهل   إذا رأيت الناس قد اختلفوا )  :بام روي عن سفيان بن عيينة  احلل والعقد

 ([٦٩]العنكبوت: ربۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻزب   :الثغور، فإن اهلل يقول
(1). 

  للهداية التي هي حميطة بأبواب العلم: )وهلذا كان اجلهاد موجبا  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

فجعل ملن جاهد فيه هداية مجيع سبله   رب ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ زب  :كام دل عليه قوله تعاىل

إذا اختلف الناس يف يشء   :وهلذا قال اإلمامان عبد اهلل بن املبارك وأمحد بن حنبل وغريمها  ؛تعاىل

 

 (. 290/ 7(: وتفسير الثعلبي الكشف والبيان )17452تفسير ابن أبي حاتم )  (1)
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  (ربۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻزب  ل:فانظروا ماذا عليه أهل الثغر فإن احلق معهم؛ ألن اهلل يقو

(1). 

 :واإلجابة عىل هذه اآلثار من جهات 

ولو   ،أنه إذا سلم بأن املراد هبذه اآلثار التمسك بقول الذين هم يف أرض املعركة  :اجلهة األوىل

 ک ڑ ڑ ژ ژزب  جهاالً دون أهل العلم الذين أمرنا بالرجوع إليهم كام قال تعاىل:   كانوا 

إنه   [  ٨٣]النساء:  ربڻں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک

وما   عىل افرتاض بأن هذا هو معنى هذه اآلثار؛ فهي إذًا ختالف هذه اآلية وأمثاهلا من األحاديث

: أمجع العلامء عىل أن من استبانت له سنة النبي كان كذلك فهو مردود كام قال اإلمام الشافعي  

 .(2) (كائنًا من كان مل يكن له أن يدعها لقول أحد  صىل اهلل عليه وسلم

إن هذه اآلثار إما أهنا يف اخلالف املخصوص باجلهاد أم يف كل خالف يف الرشيعة،    :اجلهة الثانية

 وباالحتامل األول يتمسك هؤالء احلامسيون يف اجلهاد وهو احتامل ضعيف ألمرين:

 أنه خمالف أللفاظ اآلثار فهي عامة يف كل خالف. :األمر األول

وهو أن املجاهدين أقرب إىل اهلداية والتوفيق لقوله   أن يف اآلثار بيان سبب سؤاهلم  :األمر الثاين

 .[٦٩]العنكبوت: ربہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻزب  تعاىل:

وإنام ألن اهلل وعد   ،فإذا كان كذلك فليس األمر لكوهنم أعرف باجلهاد واقعيًا ألهنم يف امليدان 

 وهذا شامل ملسائل الرشيعة كلها  ،املجاهدين فيه هداية سبيله، ومنه القول الصواب عند اخلالف

 ويتفرع عن هذا الوجه الذي يليه.

 

 (.442/   28مجموع الفتاوى ) (1)

 (. 282/ 2إعالم املوقعين ) (2)
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الثالثة اجتهاد  :اجلهة  آلة  املجاهدين وعنده  للعلم من  أهاًل  اآلثار ملن كان  املراد هبذه  وال   إن 

يدخل يف ذلك اجلهال قطعًا وال من ليس عنده آلة اجتهاد؛ فإن مثل هؤالء ال جيوز أن جيتهدوا 

 )ومل خيتلف العلامء أن العامة عليها  :ويفتوا ويتكلموا يف الرشع بجهل باإلمجاع. قال ابن عبد الرب

جل: عز  اهلل  بقول  املرادون  وإهنم  علامئها،   ، [٤٣]النحل:  ربٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀزب  تقليد 

وأمجعوا عىل أن األعمى ال بد له من تقليد غريه ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك 

من ال علم له وال برص بمعنى ما يدين به ال بد له من تقليد عامله، وكذلك مل خيتلف العلامء أن  

ليل والتحريم والقول العامة ال جيوز هلا الفتيا؛ وذلك واهلل أعلم جلهلها باملعاين التي منها جيوز التح

 . (1) يف العلم( 

 . فأقوال العلامء يفرس بعضها بعضًا وقول العامل حيمل عىل ما يوافق اإلمجاع ال عىل ما خيالفه

إن اآلية التي استدلوا هبا يف هذه اآلثار ال تفيد بحال أن املجاهد اجلاهل بالرشع    :اجلهة الرابعة

هل العلم الراسخي الذين بنوا كالمهم عىل علم وأدلة جيوز أن يفتي يف شع اهلل بجهل، وخيالف أ 

 ۇئ ۇئ وئ زب  : قال اهلل تعاىل شعية، بل واآليات كثرية يف حرمة القول عىل اهلل بجهل وبغري علم

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳزب:  وقال  [ ٣٦]اإلسراء:  ربی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ زب  : وقال[  ٣٣]األعراف:  ربڱ ڱ

عىل  ،  [ ١١٦]النحل:  رب ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆۆ املجاهدة  آية  تدل  أن  يمكن  فال 

 ويوافق بعضه بعضًا.   ألن القرآن يفرس بعضه بعضاً   مرشوعية الفتوى للمجاهد ولو كان جاهاًل؛ 

 

 (. 114/  2جامع بيان العلم وفضله )  (1)
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  ، اجلهة اخلامسة: إن املتعي عند اخلالف اتباع الدليل ملن كان أهاًل ملعرفة األدلة أو ظهر له الدليل

وال جيوز ألحد ترك الدليل الذي ظهر له لكون هذه املسألة قد أفتى فيها أحد املجاهدين كام تقدم 

 .نقل اإلمجاع عن الشافعي 

كام قال   أو مل يظهر له الدليل يتبع قول األعلم من أهل الذكر  ،ومن مل يكن أهاًل ملعرفة الدليل

تعاىل للحق   [  ٤٣النحل:  ]ربٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀزب  :اهلل  بتوفيق األعلم  الظن  وذلك ألن 

 .(1) أكثر من غريه( 

باملجاهدين يف عدة وقائع  :اجلهة السادسة ي  املَسمِّ أّكد خطأ  له من دافع  الذي ما  الواقع   أن 

كاحلركات املسامة جهادية يف الفلبي وكشمري والبوسنة والصومال والعراق وطالبان واحلركات  

بأفغانستان  اآلن  املسامة   ،اجلهادية  احلركات  أن  املتأخرة  العقود  يف هذه  أعرف  ال  بل  وهكذا... 

ات  بل الواقع الذي ال يستطيع أن يدفعه حتى املكابر أن احلرك  جهادية أعزت اإلسالم يف أرض

يسموا   أن  اجلهادية  احلامسة  ذوي  من  كثري  اضطر  لذا  نفعت،  مما  أكثر  أرضت  جهادية  املسامة 

ماء  ليحفظوا  نرصًا  الدور  وتدمري  األنفس  وقتل  النساء  وترميل  األطفال  تيتيم  من  هزيمتهم 

 وجوههم.  

 يا. أما من استجاب ألمر اهلل بالرجوع إىل أهل العلم يف أمثال هذه الوقائع نجا دينًا ودن

أن اآلمر بالرجوع إىل أهل الثغور اإلمام أمحد بن حنبل، ومع ذلك خالفهم يف   :اجلهة السابعة

إذا سبي الطفل الذي مل يبلغ ومعه أبواه   :وهي  مسألة تتعلق باجلهاد ملا رأى قوهلم خمالفًا للدليل

الكافران أو أحدمها، فإن أهل الثغور جيعلونه مسلاًم تبعًا لسيده املسلم الذي أرسه، وال يلتفتون  

 إىل والديه أو أحدمها.

 

 . (255/  4)  انظر إلى إعالم املوقعين (1)
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وكان ابن حنبل يتعجب من قول أهل الثغور يف ذلك؛ ألهنم مل يلتفتوا إىل )  : قال ابن عبدالرب

 .(وجعلوا حكمه حكم سيده املسلم ألحوالأبويه يف حال من ا

 .(1) : )فأبواه هيودانه أو ينرصانه( صىل اهلل عليه وسلم)ثم جعل حيتج عليهم بقول النبي  :وقال

 عىل ماذا حيمل كالم هؤالء األئمة ويوجه ؟  :فإن قيل

العلم والتقوى  فيقال: عىل حالة اثنان يف  إذا تساوى  وتكلام يف مسألة مل يظهر أحدمها   وهي 

فريجح يف مثل هذه احلالة قول   بالنسبة للمستفتي والسائل الدليل املقنع املرجح لقوله عىل اآلخر

 العامل الذي يف الثغور عىل قول غريه؛ ألنه أحرى باهلداية والتوفيق لكونه فاق صاحبه هبذا اجلهاد. 

 ترجح اآلخر بجهاد األعداء عىل هذه الصورة.   ام ملا تساويا يف جهاد النفس ويف حتصيل العلمفه

 

 الكفار أصناف ولكل صنف حكم. :احلادي عرش

 صىل اهلل عليه وسلم كان املرشكون عىل منمزلتي من النَّبي  )  :قال  أخرج البخاري عن ابن عباس  

وال  يقاتلهم  ال  عهد  أهل  ومرشكي  ويقاتلونه،  يقاتلهم  احلرب  أهل  مرشكي  كانوا  واملؤمني، 

 . (2)يقاتلونه( 

 وأهل العهد ثالثة أصناف:  ،: )الكفار إما أهل حرب، وإما أهل عهدقال ابن القيم 

 . وأهل أمان  -ج هدنة.وأهل  -ب  أهل ذمة. -أ

 وقد عقد الفقهاء لكل صنف باًبا، فقالوا: باب اهلدنة، باب األمان، باب عقد الذمة.  

 

 (. 117/  3االستذكار ) (1)

 (. 5286صحيح البخاري )  (2)
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ولفظ )الذمة(، و)العهد( يتناول هؤالء كلهم يف األصل، وكذلك لفظ )الصلح(؛ فإن الذمة 

 من جنس لفظ العهد والعقد(. 

يت ناول املسلمي بعضهم مع بعض،  ُثمَّ قال: )وهكذا لفظ )الصلح( عام يف كل صلح، وهو 

وصلحهم مع الكفار، ولكن صار يف اصطالح كثري من الفقهاء )أهل الذمة( عبارة عمن يؤدي 

اهلل  حكم  عليهم  جيري  أن  عىل  املسلمي  عاهدوا  قد  وهؤالء  مؤبدة،  ذمة  هلم  وهؤالء  اجلزية، 

تِي جيري فيها حكم اهلل ورسوله،   م ورسوله، إذ هم مقيمون يف الدار الَّ بخالف أهل اهلدنة فإهنَّ

صاحلوا املسلمي عىل أن يكونوا يف دارهم، سواء كان الصلح عىل مال أو غري مال، ال جتري عليهم 

أحكام اإلسالم كام جتري عىل أهل الذمة، لكن عليهم الكف عن حماربة املسلمي، وهؤالء يسمون  

 أهل العهد وأهل الصلح وأهل اهلدنة.

 :ي يقدم بالد املسلمي من غري استيطان هلا، وهؤالء أربعة أقسامفهو الذ  :وأما املستأمن

فيه، وإن   فإن شاءوا دخلوا  والقرآن،  رسل وجتار ومستجريون حتَّى يعرض عليهم اإلسالم 

وال  هياجروا،  أالَّ  هؤالء  وحكم  غريها،  أو  زيارة  من  حاجة  وطالبو  بالدهم  إىل  رجعوا  شاءوا 

يقتلوا، وال تؤخذ منهم اجلزية، وأن يعرض عىل املستجري منهم اإلسالم والقرآن، فإن دخل فيه  

إن أحب اللحاق بِمأمنه أحلق به، ومَل يعرض له قبل وصوله إليه، فإذا وصل مأمنه عاد فذاك، و

 .(1) حربيًّا كام كان( 

 ؛(2) ال جتوز يف الرشيعة اهلدنة املؤبدة بي املسلمي والكفار باالتفاق، كام حكاه ابن القيم  :مسألة

 ألنه يؤدي إىل إلغاء شعية اجلهاد.

 

 .(2/873أحكام أهل الذمة )  (1)

 .(2/876أحكام أهل الذمة )  (2)
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مع كفار قريش   صىل اهلل عليه وسلمأما الصلح واهلدنة املؤقتة فهي جائزة، وقد فعلها رسول اهلل  

 :لح املطلق جائز عىل أصح القولي، ومعناهوالص  ؛كام يف صلح احلديبية فصاحلهم عرش سنوات 

أن يصالح املسلمون الكفار صلًحا مطلقًا غري مؤقت وال مؤبد ويف نيتهم متى ما تقووا نقضوا  

 الصلح بعد إعالم الكفار.

: )وجيوز عقدها مطلًقا ومؤقًتا، واملؤقت الزم من الطرفي: جيب قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

الوفاء به، ما مَل ينقضه العدو، وال ينقض بِمجرد خوف اخليانة يف أظهر قويل العلامء، وأما املطلق 

 .(1)فهو عقد جائز يعمل اإلمام فيه باملصلحة(

 وقال: )فإن املرشكي كانوا عىل نوعي:  

 مؤقت، وهو عقد جائز غري الزم، ونوًعا هلم عهد مؤقت، فأمر اهلل نوًعا هلم عهد مطلق غري

رسوله أن ينبذ إىل املرشكي أهل العهد املطلق؛ ألن هذا العهد جائز غري الزم، وأمره أن يسريهم  

وقد   ؛ أربعة أشهر، ومن كان له عهد مؤقت فهو عهد الزم، فأمره اهلل أن يويف له إذا كان مؤقًتا

وذهب بعضهم إىل أنه جيوز لإلمام أن يفسخ  ؛إىل أن اهلدنة ال جتوز إال مؤقتةذهب بعض الفقهاء 

 اهلدنة مع قيامهم بالواجب. 

ا جتوز مطلقة ومؤقتة، فأما املطلقة فجائزة غري الزمة خيري    :والصواب  هو القول الثالث، وهو أهنَّ

 . (2)بي إمضائها وبي نقضها، واملؤقتة الزمة( 

 (.13راءة إىل آية )ُثمَّ ذكر صدر سورة ب

 

 (.  542االختيارات الفقهية )ص  (1)

 (. 175/ 1الجواب الصحيح )  (2)
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إذا عرف هذا فهل جيوز لويل األمر أن يعقد اهلدنة مع الكفار عقًدا مطلًقا ال )  :وقال ابن القيم  

يقدره بِمدة، بل يقول: ]نكون عىل العهد ما شئنا[، ومن أراد فسخ العقد فله ذلك إذا أعلم اآلخر 

 ؟ ومَل يغدر به، أو يقول: ]نعاهدكم ما شئنا ونقركم ما شئنا[

 وغريه: فهذا فيه للعلامء قوالن يف مذهب أمحد 

يف    يف موضع، ووافقه طائفة من أصحاب أمحد كالقايض    ال جيوز، قال به الشافعي    :أحدمها

 يف )املغني(، ومل يذكروا غريه.)املجرد( والشيخ 

جيوز ذلك، وهو الذي نصَّ عليه الشافعي يف )املخترص(، وقد ذكر الوجهي يف مذهب   :والثاين

 .  أمحد طائفة آخرهم ابن محدان 

ا ال تكون الزمة بل جائزة، فإنه جوز لإلمام فسخها مَتى شاء، وهذا    واملذكور عن أيب حنيفة   أهنَّ

 القول يف الطرف املقابل لقول الشافعي األول.

 وسط بي هذين القولي.  والقول الثالث:

ألهل خيرب: )نقركم ما أقركم اهلل( بأن   صىل اهلل عليه وسلمعن قول النَّبِي    وأجاب الشافعي  

املراد: نقركم ما أذن اهلل يف إقراركم بحكم الرشع، قال: وهذا ال يعلم إال بالوحي، فليس هذا لغري 

م    صىل اهلل عليه وسلم  النَّبي القول كأهنَّ إذا كانت مطلقة تكون الزمة وأصحاب هذا  ا  أهنَّ ظنوا 

وذلك   مؤبدة كالذمة، فال جتوز باالتفاق، وألجل أن تكون اهلدنة الزمة مؤبدة فالبد من توفيتها

 أن اهلل تعاىل أمر بالوفاء وهَنى عن الغدر، والوفاء ال يكون إال إذا كان العقد الزًما. 

مطلقة ومؤقتة، فإذا كانت مؤقتة جاز أن جتعل أنه جيوز عقدها    : -وهو الصواب   - والقول الثاين  

بحيث جيوز لكل منهام فسخها متى شاء كالرشكة والوكالة واملضاربة   الزمة، ولو جعلت جائزة

 ونحوها جاز ذلك، لكن برشط أن ينبذ إليهم عىل سواء.
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ها، وجيوز عقدها مطلقة، وإذا كانت مطلقة مَل ُيمكن أن تكون الزمة التأبيد، بل متى شاء نقض

وذلك أن األصل يف العقود أن تعقد عىل أي صفة كانت فيها املصلحة، املصلحة قد تكون يف هذا 

 وهذا.  

وللعاقد أن يعقد العقد الزًما من الطرفي، وله أن يعقده جائًزا ُيمكن فسخه إذا مل يمنع من ذلك  

ا إىل مدة طويلة مانع شعي، وليس هنا مانع، بل هذا قد يكون هو املصلحة، فإنه إذا عقد عقدً 

فقد تكون مصلحة املسلمي يف حماربتهم قبل تلك املدة، فكيف إذا كان ذلك قد دل عليه الكتاب  

 والسنة؟

مع املرشكي كانت كذلك مطلقة غري مؤقتة، جائزة غري   صىل اهلل عليه وسلموعامة عهود النَّبي  

ي، لكن سكاهنا كانوا هم  الزمة، منها عهده مع أهل خيرب، مع أن خيرب فتحت وصارت للمسلم 

اليهود، ومل يكن عندهم مسلم، ومل تكن بعد نزلت آية اجلزية، إنَّام نزلت يف )براءة( عام تبوك سنة 

تسع من اهلجرة، وخيرب فتحت قبل مكة بعد احلديبية سنة سبع، ومع هذا فاليهود كانوا حتت حكم 

 وهنم.  فإن العقار ملك املسلمي د ،صىل اهلل عليه وسلمالنَّبي 

 أو )ما أقركم اهلل(.  وقد ثبت يف الصحيحي أنه قال هلم: )نقركم ما شئنا(

وقوله: )ما أقركم اهلل( يفرسه اللفظ اآلخر، وأن املراد: أنَّا متى شئنا أخرجناكم منها، وهلذا أمر  

 .(1) يف خالفته( عند موته بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وأنفذ ذلك عمر

)ويف القصة دليل عىل جواز عقد اهلدنة مطلًقا من غري توقيت، بل ما شاء اإلمام، ومَل   :وقال  

يف   جيئ بعد ذلك ما ينسخ هذا احلكم ألبته، فالصواب جوازه وصحته، وقد نصَّ عليه الشافعي  

 

 (.2/874أحكام أهل الذمة )  (1)
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عىل سواء ، ونص عليه غريه من األئمة، ولكن ال ينهض إليهم وحيارهُبم حتَّى يعلمهم  رواية املزين  

 . (1)ليستووا هم وهو يف العلم بنقض العهد( 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژزب   قال تعاىل:  الذي يقدر املصالح واملفاسد هم العلامء،  :تنبيه

والذين بيدهم [  ٨٣]النساء:  ربڻں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک

األمر   واهلدنة هم والة  العهد  اجلهاد    -إبرام  أمر  تقدم يف  تقدير    -كام  واملفاسد فليس  املصالح 

 راجًعا للمجاهدين كام يدندن به بعضهم ألمرين:

أن اهلل مل يأمرنا عند التنازع أن نرجع أمورنا للمجاهدين، بل أمرنا بالرجوع إىل    :األمر األول

تعاىل قال  لذا  العلامء؛  هم  برشيعته  الناس  وأعلم   ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀزب  :شيعته، 

 .[٤٣]النحل: ربٺ

أنه قد بان يف غري ما حالة سالفة معارصة خطأ اجتهاد املمُجاهدين ملََّا خالفوا العلامء   : األمر الثاين

 ۉ ۅزب  الربانيي الذين شابت حلاهم يف العلم الرشعي، فهل من معترب مدكر؟! قال تعاىل:

 . [2]الحشر: ربۉ

يعلم   قتلت،  فال  األنفس  من  فآالف  واملسلمي،  اإلسالم  عىل  اجتهاداهُتم  جنت  كم  اهلل  إال 

ومئات من األعراض انتهكت، ومدن كثرية عامرة سحقت، ناهيك عمن أصيب وشد وضيق 

 عليه، وسجن، فهو يشء ال حيىص.

ن  ومل يفرح بفعاهلم إال اثنان: محاسيون مهجيون تسريهم عواطفهم ال عقوهلم، وكفار مرتبصو

 هيتبلون كل فرصة لرضب اإلسالم واملسلمي.  

 

 (. 146/ 3زاد املعاد )  (1)
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إذا كان املسلمون مستضعفي يف أرض، ومل يستطيعوا إظهار دينهم، فتجب عىل   :الثاين عرش

 اهلجرة بالكتاب والسنة واإلمجاع.  املستطيع منهم

 گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڍ ڌڌ ڍ ڇ ڇزب  :قال تعاىل

 . [٩٧]النساء: ربں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ

صىل اهلل عليه وثبت عند النسائي وابن ماجه عن هَبز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول اهلل  

قال: )كل مسلم عىل مسلم حمرم، أخوان نصريان ال يقبل اهلل تعاىل من مرشك بعدما أسلم   وسلم

 . (1) عماًل، أو يفارق املرشكي إىل املسلمي( 

 

 وقد حكى اإلمجاع مجاعة من أهل العلم: 

: )فنزلت هذه اآلية الكريمة عامة يف كل من أقام بي ظهرايَنِّ املرشكي وهو قادر  قال ابن كثري  

عىل اهلجرة، وليس متمكنًا من إقامة الدين فهو ظامل لنفسه مرتكٌب حراًما باإلمجاع وبنص هذه 

 .(2) (اآلية

 .(3): )وأما اهلجرة عن املواضع الَّتي ال يتأتى فيها أمر الدين فهي واجبٌة اتفاًقا( وقال العيني 

قد تقرر أنه من   -دم اهلجرةأي: ع  -: )ألن هذا ذنٌب  وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن  

د صاحبها بالوعيد الشديد بنص القرآن وإمجاع أهل العلم إال ملن أظهر دينه(  . (4) الكبائر املُتوعَّ

 

 (.2536سنن ابن ماجه )  ( 2568سنن النسائي ) (1)

 .رب...ڍ ڌ ڍ  ڇ ڇزب في تفسيره عند قوله تعالى:  (2)

 (. 80/ 14عمدة القاري ) (3)

 مجلد الجهاد(.   - 146)ص   الدرر السنية (4)
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: )وكالم أهل العلم يف هذه املسألة كثرٌي متفقون عىل  وقال الشيخ املحقق عبد الرمحن السعدي  

ادًرا عىل ذلك وليس ألحٍد خروٌج عام الوجوب إذا عجز عن إظهار دينه، واستحبابه إذا كان ق

 .  (1)قالوا واستدلوا عليه وعللوه( 

وعلة وجوب اهلجرة: كوهنم مستضعفي ال يستطيعون إظهار دينهم، ويستوي يف هذا ما إذا 

كانت األرض أرض مسلمي فاستوىل عليها الكفار، ومَتكنوا، أو إذا كانت األرض أرض كفار 

 فأسلم فيها مسلمون.  

وأصحابه، فرتكوا دورهم وأمواهلم، ومنهم من    صىل اهلل عليه وسلموقد قام باهلجرة رسول اهلل  

 أحب البقاع إىل اهلل.   -مكة- ترك أهله وأبناءه، وهم يف ذلك هياجرون عن البيت احلرام 

إظهار   استطاعوا  إن  الكفار  فيها  متغلب  أرض  يف  يعيشون  الذين  فاملسلمون  هذا؛  تقرر  فإذا 

لوا الكفار املتغلبي عىل أرضهم؛ لكوهِنم دينهم، فال جتب عليهم اهلجرة، لكن ال جيوز هلم أن يقات

ضعفاء ويتسبب يف إيذاء الكفار للمسلمي أكثر، وقتاهلم للكفار يرض أكثر مِمَّا ينفع، فكيف لو أن  

هؤالء املسلمي زيادة عىل ضعفهم من جهة العدة والعتاد هم ضعفاء من جهة دينهم، بأن يكون  

 الرشك منترًشا والبدع دينًا يدان به.  

املسلمون الذين ال يستطيعون إظهار دينهم وال اهلجرة، فإن   :-من باب أوىل  - خل يف هذا  ويد

 هؤالء أشد ضعًفا.

ومِمَّا يؤمِل وحيزن أنه كثرًيا ما يكون اإلسالم مقبوالً يف أرض متغلب فيها الكفار، فيدخل الناس  

سالم، ُثمَّ ما إن تستمر اإلسالم فوًجا بعد فوج، أو فرًدا بعد فرد بحسب اختالف قبول أهله لإل

احلال هكذا إال وخترج طائفة ضعيفة قليلة رافعة راية اجلهاد، وقتال الكفار، فيحصل تشديد عىل 

 

جموعة الكاملة ) (1)
َ م
 .( 7/69امل
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ويقل عدد الداخلي يف اإلسالم، إن مل   ،املسلمي يف دينهم ودنياهم من الكفار، فتتوقف دعوهُتم

   يعدم، فبهذا مل يؤد اجلهاد األمر الذي شع له بل عطله.

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتهو


