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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 المقدمة 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،    هللاحلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ اب  إن

من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن الإله إال اله وحده الشريك له،  
أويل العلم واجلهاد، والسداد والرشاد،  وأن حممدا عبده ورسوله، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه  

ارق واملغارب، وعلى من تبعهم إبحسان إىل يوم  الذين محلوا إلينا هذا الدين، حىت بلغوا به املش 
 الدين. 

أما بعد : فإن هللا سبحانه وتعاىل أرسل رسوله حممدا صلى هللا عليه وسلم ابهلدى ودين احلق 
ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون، ولقد صدق هللا تعاىل وأجنز وعده، فظهر هذا الدين،  

 وكان ظهوره نوعني: 

لدين يف نفسه، وهو الظهور ابحلجة والبيان، وهذا الظهور متحقق الزم  أحدمها : ظهور ا 
للدين يف كل عصر وحال، فال دين أكمل من هذا الدين، وال أحسن وال أعدل، وال أوىف حباجات 

 العباد يف معاشهم ومعادهم منه.

ن  والنوع اآلخر: ظهور الدين بظهور أهله ومحلته، وهو الظهور ابلسيف والسنان، حىت تكو 
,  (1) الغلبة يف األرض لإلسالم وأهله، فتحقُُّق هذا الظهور منوط بقيام أهل الدين به كما أمرهم هللا  

,وختُلُفه يف بعض األوقات ليس لنقص  (2) ﴾َولَيَ ْنُصَرنَّ هللاُ َمن يَنصُره ِإنَّ اَّللََّ َلَقِويٌّ َعزِيز  ﴿قال تعاىل  
 هذا الدين يف نفسه، وإمنا لتقصري محلته. 

و إن من القيام أبمر هللا املؤدي إىل ظهور الدين وأهله : اجلهاَد يف سبيل هللا ؛ حفظا للدين  
ىل وحرماته، ودعوًة إىل هللا وإعالًء لكلمته، ولقد تكررت اآلية الكرمية آنفُة الذكر _ أعين قوله تعا

 
 .   1014ص( ،   9(  انظر: تيسير الكريم الرحمن بتفسير كالم المنان ، تفسير سورة الصف ، اآلية ) 1)
 ( .   40(  سورة الحج ، اآلية ) 2)
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الدين ُكلِ ه  ﴿ لُِيظِهره على  الذي أرسَل رسوَله ابهلُدى وَديِن احلقِ   _ يف ثالثة مواضع من   ﴾هَو 
 كانت كلها يف سياق احلث على اجلهاد يف سبيل هللا والرتغيب فيه.  )3(الكتاب 

أن اجلهاد مبعىن )القتال( يف سبيل هللا من أجلِ  القرابت، وأفضل األعمال، وهو ذروة  ومعلوم  
سنام اإلسالم.  وهل جيادل أحد يف فضله ؟ وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، حني جاءه  
رجل يسأله قائالً : دلين على عمل يعدل اجلهاد يف سبيل هللا، قال: "ال أجده!"، مث قال : "هل  

تطيع إذا خرج اجملاهد أن تدخل مسجدك، فتقوم وال تفرت قدماك، وتصوم وال تفطر؟! ". قال  تس 
 !.   ( 4) : ومن يستطيع ذلك؟ قال: " فذلك الذي يعدل اجلهاد يف سبيل هللا"

غري أن اجلهاد مبعناه اخلاص )القتال( مع كل هذا الفضل هو حكم شرعي من مجلة األحكام 
الشرعية.  ومعىن هذا أنه جيب أن تتوافر فيه أحكامه التفصيلية وأسبابه وشروطه وتنتفي موانعه. 
وهذه كلها أحكاٌم وضوابط ال ميكن أخذها إال من مشكاة الوحي، وليس من دواوين احلماسة أو 

 ات النفوس الغاضبة أو هوى القلوب العابثة!.  ثور 

فهناك ضرورة إىل بيان العلم الشرعي و نشره يف أحكام اجلهاد، وذلك أن اجلهاد عبادة،  
وذلك إمنا يكون ابلعلم املستمد من   وشرط العبادة   مع إخالصها هلل   موافقتها لسنة رسول هللا 

 . (5)  مل عمال ليس عليه أمران فهو رد ((:)) من ع فقد قال  كتاب هللا وسنة رسول هللا 

اليمان  اليمان، وأبو    وعن أيب عبيدة بن حذيفة بن  قال : )) جاء رجل إىل حذيفة بن 
  موسى األشعري قاعد، فقال : أرأيت رجال ضرب بسيفه غضبا هلل حىت قتل، أيف اجلنة أم يف النار؟

فقال أبو موسى : يف اجلنة، قال حذيفة : استفهم الرجل وأفهمه ما تقول. ..فلما كان يف الثالثة  
  قال : وهللا ال تستفهمه، فدعا به حذيفة فقال : رويدك إن صاحبك لو ضرب بسيفه حىت ينقطع 

 
 ( من سورة الصف .  9( من سورة الفتح ، و )   28( من سورة التوبة ، و )    33(  هي : اآلية ) 3)
يِر، وراجع : إعالم الموقعين  - ((4 ِر بَاب فَْضِل الِجهاِد َوالس ِ  .  4/188صحيح البخارى: ِكتَاب الِجَهاِد َوالس ِ
( عن عائشة > , وعلقه البخاري في موضعين من صحيحه: أحدهما في كتاب  1718مسلم, كتاب األقضية , الحديث)(  رواه  5)

البيوع، باب النجش ومن قال ال يجوز ذلك البيع، واآلخر في كتاب االعتصام، باٌب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خالف الرسول  
ولفظه )) من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردفي كتاب الصلح ((, باب إذا  من غير علم فحكمه مردود، كما رواه موصوال  

  (.5697اصطلحوا على صلح جور, الحديث )
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اجلنة، وإن مل يصب احلق ومل يوفقه هللا للحق فهو يف النار.   فأصاب احلق حىت يقتل عليه فهو يف  
 . (6) مث قال : والذي نفسي بيده، ليدخلن النار يف مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا((

يصدق يف مجيع أمور    - واضطرار الناس يف مجيع أحواهلم إليه-وإذا كانت احلاجة إىل العلم   
فإن احلاجة إىل العلم يف أمر اجلهاد أعظم وأكرب، وذلك لسعة الناس يف عباداهتم ومعامالهتم ؛  

متعلَّق اجلهاد ومشول أثره ؛ألن اجلهاد مبا يقع فيه من تصرفات إمنا ينسب ويضاف إىل اإلسالم 
واملسلمني عموما ؛ فإن املرء إذا زل يف شيء من عباداته أو معامالته فإمنا ينسب خطؤه إليه،  

 .  ( 7)أما الزلل يف أمر اجلهاد فإن تبعته تلحق املسلمني كافة حبيث ال يتعداه إىل سواه، 

فإن القتال الذي ال ينضبط بضوابط الشرع خيرج من دائرة اجلهاد املقدس املعترب، إىل دائرة  
الفعل املنفلت املهدر الذي ال ميت إىل اجلهاد الشرعي بصلة! وال يغري من هذا إطالق اسم اجلهاد  

: " الشريعُة َمبْناها وأساسها على احلكم ومصاحل   -رمحه هللا-يقول ابن القيمعليه.. ويف ذلك  
العباد يف املعاش واملعاد. وهي عدل كلها، ورمحة كلها، ومصاحل كلها، وحكمة كلها. فكل مسألة 
خرجت عن العدل إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة 

ست من الشريعة وإن إدخلت فيها ابلتأويل، فالشريعة عدل هللا بني عباده، ورمحته  إىل العبث، فلي
 ( . 8) أمت داللة وأصدقها "  بني خلقه، وظله ىف أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله

واملتأمل يف كالم هللا ابن القيم يدرك أمهية انضباط األعمال واألحكام مبراعاة املصاحل حىت تصح  
 ها إىل الشريعة، وأن اخلروج ابألعمال إىل دائرة العبث خيرج هبا عن دائرة الشريعة.نسبت

ومن أجل بيان تلك املعاين جاء هذا الكتاب، لتحقيق أهم مسائل اجلهاد والشبهات املتعلقة  
به بتأصيل من النصوص الشرعية، ونقوالت من كالم األئمة الراسخني يف العلم، أسأل هللا أبن  

 جيعله خالصا لوجهه الكرمي.  ينفع به و 

 

 
( , قال: حدثنا أسد ,قال : حدثنا المبارك بن فضالة عن يونس بن عبيد عن ابن    87/  1(  أخرجه ابن وضاح في ) البدع (, )6)

 ، و قد عنعن هنا .  918ذيفة به . و المبارك ))صدوق يدلس (( كما في التقريب ص سيرين , قال أخبرني أبو عبيدة بن ح
 تم النقل بتصرف من  مقدمةكتاب الفروق الفقهية في كتاب الجهاد للشيخ عبدهلل بن فهد سليمان القاضي - ((7
 . 3/3إعالم الموقعين ، - ((8
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 : مقدمات أربع وهذا الكتاب يتكون 

 : معنى الجهاد وبيان فضله المقدمة األولى في 

    النبوية  السيرةالجهاد في  مراحل : المقدمة الثانية في بيان
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 املطلب األول : اجلهاد قبل اهلجرة وفيه  فرعان 

 األول : حال املسلمني يف تلك املرحلة الفرع 

 الثاين  : من أحكام تلك املرحلة الفرع 

 املطلب الثاين  : اجلهاد مابعد اهلجرة  وفيه فرعان 

 الفرع األول : حال املسلمني يف تلك املرحلة     

 الثاين : من أحكام تلك املرحلة الفرع 

 وأهم شروطه أقسام الجهاد وأسبابه وحكمه  : بيان في ثالثة المقدمة ال

 مطالب  اوفيه

 وفيه فرعان: األول  : أقسام اجلهاد:  املطلب

 الفرع األول : جهاد أهل الكفر

 الفرع الثاين : حهاد أهل البغي

 الثاين :  أسباب جهاد الطلب وحكمه وفيه ثالث فروع :   املطلب

 األول :  أسباب جهاد الطلب    الفرع 
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ن هي املهيمنة على سائر الشرائع وليس من أجل  السبب األول:  هو فرض شريعة اإلسالم لتكو  
 إكراه الناس على دخول دين اإلسالم.     

   .الثاين  : نصرة املسلم   السبب

 . جهاد الطلب  حكمالثاين:    الفرع 

 . الثالث: حكم جهاد الدفع   املطلب

 .اجلهاد وفيه ثالثة فروع  شروطالرابع :   املطلب

   .القدرة يف اجلهادالفرع األول :  اشرتاط 

   . الفرع الثاين: اشرتاط إذن اإلمام والقتال حتت رايته يف مجيع أنواع اجلهاد

 .الفرع الثالث:  اشرتاط إذن الوالدين يف جهاد الطلب

 .وشروطه اد: من فتاوى األئمة املتعلقة ابجلهالفرع الرابع

   المتعلقة بهالمعاصرة والشبهات   مفاهيم الجهاد:  المقدمة الرابعة في بيان 

 :ثالثة مطالب وفيها   

       . املستفادة  املفاهيماملطلب األول: 

 .  أهم الشبهات املتعلقة  ابجلهاد:  الثاين املطلب

 وحواره مع القرضاوي بن ابز بشأن الصلح مع اليهودفتوى الشيخ ا  املطلب الثالث:
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 المقدمة األولى 

 فضله الجهاد  نىمع في
 

( و ما تصرف منه    ه ادالناظر يف األدلة الشرعية من الكتاب و السنة جيد أن اسم ) اجل  إن 
 قد ورد فيهما مراداً به معنيان، معىن عام للجهاد و معىن خاص. 

املعىن العام للجهاد، فهو كل بذل للجهد يف سبيل حتقيق مرضاة هللا سبحانه و تعاىل،    فأما
، ))فهذه  (9)   ﴾  فال ُتِطع الكافرين و جاهدهم به جهاداً كبريا  ﴿اقرأ يف هذا املعىن قوَل هللا تعاىل  

سورة مكية، أُمر فيها جبهاد الكفار ابحلجة و البيان و تبليغ القرآن، و كذلك جهاد املنافقني، إمنا  
اي أيُّها النيبُّ جاهد الكفاَر و   ﴿هو تبليغ احلجة، و إال فهم حتت قهر أهل اإلسالم، قال تعاىل  

 .  (11) ((  (10)  ﴾ املنافقني

قال ابن    (12)  ﴾  ُسبلنا  نَ هِديَ نَّهمو الذيَن جاَهدوا فينا لَ   ﴿من هذا الباب قول هللا تعاىل    و
السدي وغريه : نزلت هذه اآلية قبل    قال يف مرضاتنا وبغية ثوابنا.     معناهعطية يف تفسريه : ))  

هللا وطلب    نفرض القتال.  قال ابن عطية : فهي قبل اجلهاد العريف، و إمنا هو جهاد عام يف دي
 . (13) مرضاته (( 

أمته حواريون    إال كان له من  )) ما من نيب بعثه هللا يف أمة قبلي   منه أيضا قول النيب    و
إهنا ختلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون    مث وأصحاب أيخذون بسنته ويقتدون أبمره،  

 ومنجاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن،    فمن  ؛ ويفعلون ما ال يؤمرون  
 .  (14) جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل (( 

 
 ( .   52(  سورة الفرقان ، اآلية ) 9)
 ( .  9( ، و سورة التحريم ، اآلية )   73)  (  سورة التوبة ، اآلية 10)
 ( .  5/  3(  زاد المعاد ) 11)
 ( .  69(  سورة العنكبوت ، اآلية )  12)
 ( .  240ـ  239/  12(  المحرر الوجيز )  13)
 ( .   50(  رواه مسلم من حديث عبد هللا بن مسعود ، كتاب اإليمان ، الحديث ) 14)
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قال : نعم، قال : )) ففيهما فجاهد((   است أذنه يف اجله اد )) أحي والداك ؟ ((  ملن  قوله    و
اجلهاَد إذ يقول: )) هو بذل الوسع      (16)هبذا املعىن العام يُ َعرِ ف شيخ اإلسالم ابن تيمية  و.  (15)

 . (17) وهو القدرة   يف حصول حمبوب احلق، و دفع ما يكرهه احلق (( 

يقول: )) اجلهاد حقيقته االجتهاد يف حصول ما حيبه هللا من اإلميان و العمل الصاحل، ومن   و
 .(18) ن الكفر و الفسوق و العصيان ((  دفع ما يبغضه هللا م

  هبذا املعىن العام   يتضمن جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار وجهاد    فاجلهاد
 . (19)املنافقني

أما املعىن اخلاص للجهاد فهو جهاد الكفار خاصة، و قد ورد اجلهاد هبذا املعىن يف آٍي   و
إن  الذيَن آمنوا و هاجروا و جاهدوا يف سبيِل هللا أولئك    ﴿قال هللا تعاىل :    فقدوأحاديث كثرية.    

َأَجعلُتم سقايَة احلاجِ  و عمارَة املسجِد احلراِم كمن آمن ابهلل    ﴿، و قال :  (20) ﴾   يرجون رمح  َة هللاِ 
ا املؤمنون الذيَن آمنوا ابهلِل ورسولِه   ﴿، و قال سبحانه (21) ﴾ وجاهَد يف سبيِل هللا خرِ واليوِم اآل إمنَّ

 .  (22)﴾  مث مل يراتبوا و جاهدوا أبمواهلم و أنفسهم يف سبيِل هللا أولئَك هُم الصادقون 

ال َيْستوي القاعدون ِمَن املؤمنني غرُي ُأويل الضرِر واجملاهدون يف سبيِل هللِا    ﴿تعاىل :    وقال
أبمواهلم و أنفسهْم فضَّل هللاُ اجملاهديَن أبمواهلم وأنفسهْم على القاعدين درجًة وُكال وَعَد هللاُ احلُسىن  

القاعدين أجراً عظيماً.  درجاٍت م اجملاهديَن على  رمحًة وكان هللا غفوراً    ومغفرًة و  نهوفضَّل هللاُ 
 .  (23)  ﴾رحيما 

 
( ، و مسلم ، كتاب البر والصلة و    3004ير ، باب الجهاد بإذن الوالدين ، الحديث )  (  رواه البخاري ، كتاب الجهاد و الس15)

 ( عن عبد هللا بن عمرو بن العاص } .   2549األدب ، الحديث ) 
هـ، ونشأ في دمشق، كان من أبرز  661(  هو: أحمد أبو العباس تقي الدين بن عبدالحليم بن عبدالسالم، ولد في حران سنة  16)

ابلة ومجتهديهم، إماما في العلم والعمل واالحتساب والجهاد كثير التصنيف، امتحن بالسجن مرارا، وتوفي سجينا في قلعة  علماء الحن 
 (. 1/168هـ. انظر في ترجمته: الكواكب الدرية البن عبد الهادي، الدرر الكامنة )728دمشق سنة 

 ( .   193ـ   192/  10(  مجموع الفتاوى )  17)
( ، اإلنجاد في   342/    1( . و انظر في تعريف الجهاد بمعناه العام : المقدمات الممهدات )   191/  10السابق ) (  المصدر 18)

 ( .   536/    4،  التاج و اإلكليل )   18ـ   10أبواب الجهاد ص
 ( .   6/  5ل األوطار ) ( ، ني  18ـ  11/  1( ، اإلنجاد )   108/  14(، الحاوي للماوردي )   10ـ  9/    3(  انظر: زاد المعاد )  19)
 ( .   218(  سورة البقرة ، اآلية )  20)
 ( .   19(  سورة التوبة ، اآلية ) 21)
 ( .   15(  سورة الحجرات ، اآلية ) 22)
 ( .  96ـ   95(  سورة النساء ، اآليتان ) 23)



 

11 

الذيَن آمنوا وهاجروا و جاهدوا يف سبيِل هللا أبمواهلم و أنُفسهْم أعظُم درجًة    ﴿تعاىل :    وقال
عنَد هللِا و ُأولئك هم الفائزوَن.  يُ َبِشُرُهْم رُّهبم ِبرمحٍة منه و رضواٍن و جناٍت هلم فيها نعيٌم مقيٌم.   

 .   (24)  ﴾ نَّ هللا عنده أجٌر عظيمإ  أبداً خالدين فيها 

اي أيها الذين آمنوا هل َأُدلُّكم على جتارٍة تُنجيكم من عذاٍب أليٍم.  تؤمنون    ﴿تعاىل    وقال
ابهلل و رسوله و جتاهدون يف سبيل هللا أبموالكم و أنفسكم ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون. يغفْر  

عدٍن ذلك الفوز    تلكم ذنوبكم و يدخْلكم جناٍت جتري من حتتها األهناُر و مساكَن طيبًة يف جنا
 . (25)﴾لعظيم.  و ُأخرى حتبوهنا نصٌر من هللا وفتٌح قريب ا

، وحتث عليه ومن (  26) السنة فقد جاءت أحاديث كثرية ترغب يف اجلهاد مبعناه اخلاص  وأما
 ذلك:

العمل أفضل ؟ قال : ))إميان ابهلل، و    أي  قال : سألت النيب    ، عن أيب ذر     ماجاء
 .  (27)   جهاد يف  سبيله((

: ما يعدل اجلهاد يف سبيل هللا عز وجل؟ قال: ))    : قيل للنيب    قال  أيب هريرة    وعن
عليه مرتني أو ثالاث ,كل ذلك يقول: )) ال تستطيعونه(( وقال يف الثالثة:    فأعادوا  ال  تستطيعونه (( 

))مثل اجملاهد يف سبيل هللا كمثل الصائم القائم القانت آبايت هللا ال يفرُت من صيام وال صالة حىت 
 . (28) يرجع اجملاهد يف سبيل هللا تعاىل ((

، أي الناس أفضل ؟ فقال رسول أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال :قيل اي رسول هللا  وعن
هللا صلى هللا عليه وسلم :  ))مؤمن جياهد يف سبيل هللا بنفسه وماله(( قالوا : مث من ؟ قال: ))مؤمن 

 .(29) يف شعب من الشعاب يتقي هللا ويدع الناس من شره((  

 
 ( .  22ـ   20(  سورة التوبة ، اآليات ) 24)
 ( .  12ـ   10(  سورة الصف ، اآليات ) 25)

 ى الجهاد بالقتال بدحل فيه من حيث العموم  قنال البفاة والخوارج  ألن معن  - ((26
 ( .   84( ، و مسلم ، كتاب اإليمان ، الحديث ) 2518(  رواه البخاري ، كتاب العتق ، باٌب : أي الرقاب أفضل ؟ الحديث )  27)
اري بنحوه في كتاب الجهاد والسير ،  ( ، من حديث أبي هريرة ، ورواه البخ  1878(  رواه مسلم ، كتاب اإلمارة، الحديث )  28)

  ( .  2787( ، وباب الناس مؤمن مجاهد بنفسه و ماله في سبيل هللا ، الحديث )    2785باب فضل الجهاد و السير ، الحديث ) 
(  2786(  رواه البخاري ، كتاب الجهاد و السير، باٌب : أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه و ماله في سبيل هللا ، الحديث )29)

 (   1888ومسلم ، كتاب اإلمارة ، الحديث )  
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اجلنة  أيب هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه  وسلم : )) إن يف    وعن
سبيل هللا يف  للمجاهدين  أعدها هللا  درجة  ((    مائة  واألرض  السماء  بني  الدرجتني كما  بني  ,ما 

(30). (31 ) 

 

 
(، و لمسلم عن أبي سعيد    2790(  رواه البخاري، كتاب الجهاد و السير ، باب درجات المجاهدين في سبيل هللا ، الحديث )  30)

 (   1884نحوه: كتاب اإلمارة ، الحديث )  
 الجهاد للشيخ عبدهلل بن فهد سليمان القاضيتم النقل بتصرف من  مقدمةكتاب الفروق الفقهية في كتاب  - ((31
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 المقدمة الثانية 
 النبوية     السيرةالجهاد في  مراحل

 : مطلبان اوفيه
 

 الجهاد قبل الهجرة وفيه  فرعان:  المطلب األول 
 في تلك المرحلة  المسلمينحال : األول  الفرع

أسلم معه الشيء الكثري من الظلم واإلضطهاد، فصربوا ومل    نوم  عاىن رسول هللا    لقد
 يقابلوا ذلك بعنف وال اغتياالت وال غدر، ومن ذلك :

 التعذيب واالضطهاد  ▪
مربعمار وأهله وهم يعذبون فقال أبشروا آل عمار وآل ايسر فإن موعدكم     جابر أن   عن -

   "( 32)  اجلنة 
وأبو     أظهر إسالمه سبعة: رسول هللا     منقال :" كان أول    عبد هللا ابن مسعود    عن -

  وأما فمنعه هللا بعمه أيب طالب ،    النيب    فأما،  قدادبكر وعمار وأمه مسية وصهيب وبالل وامل
 وصهروهمسائرهم فأخذهم املشركون وألبسوهم أدراع احلديد،    وأماأبو بكر فمنعه هللا بقومه،  

بالال فإنه هانت عليه نفسه   إالمنهم من أحد إال وقد وااتهم على ما أرادوا،    فمايف الشمس،  
  وهو يطوفون به يف شعاب مكة،    فجعلواعلى قومه فأخذوه فأعطوه الولدان،    وهان يف هللا،  

  ( 33) "يقول أحد أحد
و ذكر آهلتهم خبري مث تركوه فلما أتى رسول هللا    م يرتكوه حىت سب النيب  عمار   فل  وأما" -

  هللا ما تركت حىت نلت منك و ذكرت آهلتهم خبري قال    ول قال : ما وراءك قال : شر اي رس
  ( 34) ": كيف جتد قلبك ؟ قال : مطمئن ابإلميان قال : إن عادوا فعد 

 
؛ وقال األلباني :"حسن    5666( ر  438/  3المستدرك على الصحيحين  )   صححه ووافقه الذهبي وقال :"على شرط مسلم"     - ((32

 ( تحقيق األلباني 103صحيح" فقة السيرة )ص: 
صححه الحاكم ووافقه الذهبي المستدرك   حسن "؛  وقال المحقق األرنؤوط :"إسناده    7083( ر558/  15صحيح ابن حبان )  - ((33

   5238( ر 320/  3على الصحيحين  )
 3362( 389/  2صححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال :"على شرط البخاري ومسلم"  المستدرك على الصحيحين  )- ((34
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وهو متوسد بردة له يف ظل الكعبة قلنا له     شكوان إىل    قال  (  35)ت  خباب بن األرَ   عن -
أال تستنصر لنا أال تدعو هللا لنا قال كان الرجل فيمن قبلكم حيفر له يف األرض فيجعل فيه  
دينه وميشط أبمشاط  فيشق ابثنتني وما يصده ذلك عن  فيوضع على رأسه  فيجاء ابملنشار 

وهللا ليتمن هذا األمر حىت  احلديد ما دون حلمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه
ولكنكم   غنمه  على  الذئب  أو  هللا  إال  خياف  ال  حضرموت  إىل  صنعاء  من  الراكب  يسري 

 ( 36)   "تستعجلون 

 الحصار بمنع الغذاء، ومحاولة قتل النبي   ▪
قال:" منزلنا غدا إن شاء هللا خبيف بين كنانة حيث    البخاري عن أيب هريرة عن النيب  ويف  -

  ( 37) تقامسوا الكفر "
) خبيف بين كنانة ( املراد احملصب وهو يف أعلى مكة على طيق مىن واخليف كل ما حندر من     •

اجلبل وارتفع عن املسيل.  ) حيث تقاسوا على الكفر ( املكان الذي حتالفوا فيه على إخراج  
 ( 38) لصحيفة على مقاطعة بين هاشم واملطلب [وكتبوا ا   لنيبا

:"...    جاء - النبوة  دالئل    بلغ   حىت   كانوا  ما  كأشد  املسلمني  على  اشتدوا  املشركني  إن  مثيف 
    هللا   رسول  يقتلوا  أن  مكرها  يف   قريش  واجتمعت،  البالء  عليهم  واشتد ،     اجلهد  املسلمني

  هللا   رسول  يدخلوا  أن   وأمرهم،  املطلب  عبد  بين   مجع  القوم  عمل  طالب  أبو  رأى  فلما،  عالنية
   فعله  من  فمنهم ،  وكافرهم  مسلمهم  ذلك  على  فاجتمعوا،  قتله  أراد  ممن  ومينعوه ،  شعبهم 

    هللا  رسول  منعوا  قد  القوم  أن  قريش  عرفت   فلما،  ويقينا  إمياان  فعله  من  ومنهم،     محية
  يبايعوهم   وال  جيالسوهم  ال  أن  أمرهم  فأمجعوا  قريش   من  املشركون   اجتمع،  ذلك  على  واجتمعوا

 ومواثيق  وعهودا   صحيفة  مكرهم  يف   وكتبوا،  للقتل    هللا   رسول   يسلموا  حىت   بيوهتم   يدخلوا  وال

 
مناة بن تميم التميمي ويقال الخزاعي  هو خباب بن االرت بتشديد المثناة بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن زيد    - ((35

 أبو عبد هللا سبي في 
الجاهلية فنبيع بمكة فكان مولى أم أنمار الخزاعية وقيل غير ذلك نزل الكوفة ومات بها سنة سبع وثالثين ؛ انظر اإلصابة في تمييز  

 2215( ت 230/  3الصحابة )
 سالمباب عالمات النبوة في اإل3612( ر  201/ 4صحيح البخاري )  - ((36
 باب نزول النبي صلى هللا عليه و سلم مكة  1512( ر 576/ 2صحيح البخاري )  - ((37
 ( 248/ 18انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) - ((38
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  هاشم   بنو   فلبث،  للقتل  يسلموه   حىت  رأفة  به  أتخذهم  وال  صلحا  أبدا  هاشم  بين  من  يقبلوا  ال
   ( 39) "  األسواق  عنهم  وقطعوا، واجلهد البالء عليهم واشتد ، سنني ثالث يعين شعبهم يف 

 إخراجهم من ديارهم  ▪
  قريشا  ذلك  فبلغ  النجاشي  أرض  إىل  ننطلق  أن    هللا  رسول  أمران:    قال  موسى  أيب  عن  -

 قدموا   و  فقدمنا  هدااي  للنجاشي  مجعوا  و  (  40) الوليد  بن  عمارة  و  العاص  بن  عمرو  إىل  فبعثوا
  رغبوا  منا  قوما  إن :    العاص  بن  عمرو  قال  مث   له  سجدوا  و   فقبلها  هبدية   فأتوه  النجاشي  على
 فقال   فبعث:    قال  نعم:    قال  ؟  أرض  يف :    النجاشي  هلم  فقال  أرضك  يف   هم  و  ديننا  عن  منا
 جملسه   يف   جالس  هو  و  النجاشي  إىل  فانتهينا  اليوم  خطيبكم  أان  أحد  منكم   يتكلم  ال:    جعفر  لنا
  فقال   مساطني  جلوس  الرهبان  من  القسيسون  و   يساره  عن  عمارة  و  ميينه  عن  العاص  بن   عمر  و
  والرهبان  القسيسني  من  عنده  من  زبران   إليه  انتهينا  فلما  لك  جيسدون  ال   إهنم:    عمارة  و  عمر  له

  هللا  إن :  قال ؟ ذاك ما و :  النجاشي له فقال  هلل إال نسجد ال:  جعفر فقال للملك اسجدوا
  أن  فأمران أمحد امسه بعده من أييت  برسول عيسى به  بشر الذي الرسول هو و رسوله فينا بعث
 املنكر  عن  هناان  و  ابملعروف  أمران  و  الزكاة تؤيت  و  الصالة  نقيم  و  شيئا  به  نشرك  ال  و  هللا  نعبد
  يف   خيالفونك  إهنم  امللك  هللا  أصلح :    له  قال  عمرو  ذلك  رأى  فلما  قوله  الناس  فأعجب:    قال

  هو  هللا  فيه يقول  قال ؟  مرمي ابن يف  صاحبك يقول  ما:  جلعفر النجاشي فقال مرمي  ابن عيسى
 من  عودا  النجاشي  فتناول:    قال  بشر  يقرهبا  مل  العذراء  البتول  من  أخرجه  كلمته  و  هللا  روح

  مرمي ابن يف  تقولون ما على  هؤالء يزيد ما الرهبان  و القسيسني معشر اي :   فقال فرفعه  األرض
  به   بشر  الذي  أنه  و  هللا   رسول  أنه  أشهد  فأان  عنده   من  جئتم  مبن  و   بكم  مرحبا  هذه  يزن  ما

  و  شئتم  ما  أرضي  يف   امكثوا  نعليه  أمحل  حىت  ألتيته  امللك  من  فيه  أان  ما  لوال  و  مرمي  ابن  عيسى
   ( 41) " هديتهم هذين على ردوا:  قال  و  كسوة  و بطعام  هلم أمر

 
 (   191/    2)  - دالئل النبوة للبيهقي   - ((39
النجاشي فجرت له معه   وه إلىهو عمارة بن الوليد بن المغيرة بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم ، مات كافرا ؛ الن قريشا بعث  -((40

عليهم من قريش لما وضع عقبة بن أبي معيط سلى الجزور على   قصة ،  فاصيب بعقله وهام مع الوحش ، وهو ممن دعا النبي  
    6833( ت 217/  8. انظراإلصابة في تمييز الصحابة ) ظهره وهو يصلى 

 3208( ر 338/  2ك على الصحيحين  )صححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال على شرطهما،  المستدر  - ((41
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 فخرجنا   ابليمن  وحنن    النيب  خمرج  النيب  خمرج  بلغنا:     قال  موسى  أيبالصحيحني عن    ويف  -
 يف   قال  وإما  بضع  يف   قال  إما  رهم  أبو  واآلخر  بردة  أبو  أحدمها  أصغرهم  أان يل  وأخوان  أان  إليه

 ابحلبشة   النجاشي  إىل   سفينتنا   فألقتنا  سفينة  فركبنا   قومي  يف   رجال   ومخسني  اثنني   أو  ومخسني  ثالثة
   خيرب   افتتح   حني    النيب   فوافقنا  مجيعا  قدمنا  حىت  معه  فأقمنا   طالب  أيب   بن  جعفر  فوافقنا

" (42 )    . 

 بيعة العقبة تمت في خفاء ▪
  منازهلم  يف   الناس   يتتبع   سنني   سبع  مبكة    هللا   رسول   مكث    قال  جابر  عن  الزبري   أيب  عن ▪

  إن  حىت  ؟ (    ريب  رساالت  أبلغ   حىت  وينصرين  يؤويين  من: )    يقول  مبىن  واملواسم  وجمنة  بعكاظ
  وميشي  يفتنك  ال  قريش   غالم  احذر:  فيقولون  قومه  فيأتيه   مصر  من  أو  اليمن  من  ليخرج  الرجل

  الرجل  فيخرج  وصدقناه  فآويناه  يثرب  من  هللا   بعثنا  حىت  ابألصابع  إليه  يشريون  وهم   رحاهلم  بني
  األنصار   دور  من  دار   يبق   مل   حىت  إبسالمه  فيسلمون  أهله   إىل   وينقلب   القرآن   ويقرئه   به   ويؤمن  منا
    النيب   نرتك  مىت  حىت:    فقلنا   اجتمعنا  إان  مث    اإلسالم  يظهرون   املسلمني  من  رهط  فيها   إال

  فواعدانه  املوسم  يف   عليه  قدموا  حىت  رجال   سبعون   منا  إليه  فرحل  وخياف  مكة  جبال  يف   يطرد 
  ؟   نبايعك  عالم  هللا   رسول  اي:  فقلنا  توافينا  حىت  ورجلني  رجل  من  عندها  فاجتمعنا  العقبة  بيعة
  وعلى   واليسر  العسر  يف   والنفقة  والكسل  النشاط  يف   والطاعة  السمع  على  تبايعوين: )    قال

  تنصروين  أن  وعلى  الئم  لومة  هللا  يف   يبايل  ال  يقوهلا  وأن  املنكر  عن  والنهي  ابملعروف  األمر
  إليه  فقمنا(     اجلنة  ولكم   وأبناءكم   وأزواجكم  أنفسكم  منه  متنعون  مما  عليكم   قدمت  إذا   ومتنعوين
  نضرب  مل فإان يثرب أهل اي  رويدا:  فقال أصغرهم  من وهو زرارة بن أسعد  بيده  وأخذ فبايعناه

  خياركم   وقتل  كافة  العرب  منازعة  اليوم  إخراجه  وأن    هللا  رسول   أنه  نعلم  وحنن  إال  اإلبل  أكباد 
فإما  السيوف  تعضكم  وأن  وإما  هللا  على   وأجركم   ذلك   على   تصربوا   أن ،    من  ختافون   أنتم ، 

 
 6567( ر172/ 7باب غزوة خيبر ؛ صحيح مسلم  )  4230( ر 137/ 5صحيح البخاري )  - ((42
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  فقمنا  أبدا  البيعة  هذه  ندع   ال   فوهللا  عنا  أمط:    فقالوا  لكم   أعذر   فهو  ذلك  فبينوا  جبنا  أنفسكم
  ( 43) :"اجلنة ذلك  على  يعطينا أن وشرط علينا فأخذ فبايعناه  إليه

بن مالك قال : خرجنا يف حجاج قومنا من املشركني وقد صلينا وفقهنا ومعنا الرباء    كعب" عن   ▪
العقبة من أوسط أايم   بن معرور كبريان وسيدان. .. وخرجنا إىل احلج فواعدان رسول هللا  

ومعنا عبد هللا بن عمرو    التشريق فلما فرغنا من احلج وكانت الليلة اليت وعدان رسول هللا  
و جابر سيد من سادتنا وكنا نكتم من معنا من قومنا من املشركني أمران فكلمناه  بن حرام أب

وقلنا له اي أاب جابر إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا وإان نرغب بك عما أنت فيه أن  
فأسلم وشهد معنا    تكون حطبا للنار غدا مث دعوته إىل اإلسالم وأخربته مبيعاد رسول هللا  

يبا قال فنمنا تلك الليلة مع قومنا يف رحالنا حىت إذا مضى ثلث الليل خرجنا  العقبة وكان نق
نتسلل مستخفني تسلل القطا حىت اجتمعنا يف الشعب عند    من رحالنا مليعاد رسول هللا  

رحالكم قال فقال له العباس بن عبادة بن نضلة    ارفعوا إىل  قال رسول هللا    مثالعقبة. ..
  مل  فقال رسول هللا    قالئت لنميلن على أهل مىن غدا أبسيافنا،  والذي بعثك ابحلق لئن ش

    ( 44) أومر بذلك "

 هجرة النبي  ▪
  إال   قط  أبوي  أعقل  مل:"   :  قالت    النيب  زوج  عنها  هللا  رضي  عائشة  عن  البخاريصحيح    يف  ▪

 فلما   وعشية  بكرة  النهار  طريف     هللا  رسول  فيه  أيتينا  إال  يوم  علينا  مير  ومل  الدين  يدينان  ومها
  الدغنة   ابن  لقيه  الغماد  برك  إذا   حىت  احلبشة  أرض  حنو   مهاجرا   بكر  أبو  خرج  املسلمون   ابتلي 
  يف   أسيح   أن  فأريد  قومي  أخرجين  بكر  أبو  فقال  ؟  بكر  أاب  اي  تريد  أين، فقال  القارة  سيد  وهو

  تكسبإنك    ؛  خيرج   وال   خيرج  ال  بكر   أاب  اي  مثلك   فإن:  الدغنة  ابن  قال.   ريب  وأعبد  األرض
. ..    جار  لك  فأان  احلق  نوائب  على  وتعني  الضيف  وتقري  الكل  وحتمل  الرحم  وتصل  املعدوم
  البتني  بني   خنل   ذات   هجرتكم   دار   أريت   إين )    للمسلمني    النيب  فقال   مبكة  يومئذ  والنيب 

 
قال المحقق األرنؤوط:" إسناده صحيح على شرط مسلم" ؛  صححه الحاكم ووافقه    6274( ر  172/  14صحيح ابن حبان )   - ((43

 14496( ر 322/  3سند أحمد بن حنبل )(  ؛ م681/ 2الذهبي المستدرك على الصحيحين  ) 
 ، و قال المحقق األرنؤوط " حديث قوي وهذا إسناد حسن"    15836( ر 460/  3مسند أحمد بن حنبل )  - ((44
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 إىل  احلبشة  أبرض  هاجر  كان  من  عامة، ورجع  املدينة  قبل  هاجر  من  فهاجر  احلراتن  ومها(.   
  يؤذن  أن  أرجو  فإين  رسلك  على)      هللا  رسول  له  فقال  املدينة  قبل  بكر  أبو، وجتهز  املدينة

 على   نفسه  بكر  أبو  فحبس(.     نعم)    قال  ؟   أنت  أبيب  ذلك  ترجو  وهل  بكر  أبو  فقال(.     يل
  قالت ،   أشهر  أربعة  اخلبط  وهو  السمر  ورق   عنده   كانتا  راحلتني  وعلف  ليصحبه  هللا   رسول
  رسول   هذا  بكر  أليب  قائل، قال  الظهرية  حنر  يف   بكر  أيب  بيت  يف   جلوس  يوما  حنن  فبينما:  عائشة

  يف   به  جاء  ما، وهللا  وأمي  أيب   له  فداء   بكر  أبو ، فقال  فيها  أيتينا  يكن  مل  ساعة  يف   متقنعا  هللا
  أليب   النيب فقال فدخل له فأذن فاستأذن  هللا رسول فجاء قالت.  أمر إال الساعة هذه
  قد   فإين)    قال  هللا  رسول  اي  أنت  أبيب  أهلك  هم  إمنا:  بكر  أبو  فقال(.     عندك  من  أخرج)    بكر
)      هللا  رسول  قال  ؟  هللا  رسول  اي  أنت  أبيب  الصحابة  بكر  أبو  فقال(.     اخلروج  يف   يل   أذن
    هللا   رسول   قال  هاتني   راحليت  إحدى   -  هللا  رسول   اي  أنت   أبيب   -  فخذ   بكر  أبو  قال(.     نعم
، فقطعت  جراب  يف   سفرة  هلما، وصنعنا  اجلهاز  أحث  فجهزانمها:  عائشة  قالت(.     ابلثمن)  

،  النطاقني   ذات  مسيتفبذلك    ؛   اجلراب  فم   على   به  فربطت  نطاقها  من   قطعة  بكر  أيب  بنت  أمساء
  عندمها   يبيت  ليال  ثالث  فيه، فكمنا  ثور  جبل  يف   بغار  بكر   وأبو    هللا   رسول  حلق  مث قالت  

  قريش   مع  فيصبح   بسحر  عندمها  منفيدجل    ؛  لقن  ثقف  شاب  غالم، وهو  بكر   أيب  بن  هللا  عبد
،  الظالم  خيتلط   حني   ذلك  خبرب   أيتيهما   حىت  وعاه   إال  به   يكتادان  أمرا  يسمع  فال   كبائت  مبكة

 ساعة   تذهب  حني  عليهما   فريحيها   غنم  من  منحة  بكر   أيب  موىل  فهرية  بن  عامر  عليهماويرعى  
،   بغلس  فهرية   بن   عامر   هبا   ينعق، حىت  ورضيفهما  منحتهما   لب ، وهو  رسل  يف   فيبيتان   العشاء  من

 بين   من  رجال   بكر  وأبو    هللا  رسول، واستأجر  الثالث  الليايل  تلك  من   ليلة  كل  يف   ذلك  يفعل
  يف   حلفا  غمس  قد ،  ابهلداية  املاهر، واخلريت  خريتا  هاداي  عدي  بن  عبد   بين  من، وهو  الديل

  وواعداه   راحلتيهما  إليه  فدفعا، فأمناه  قريش  كفار  دين  على  وهو   السهمي،  وائل  بن  العاص  آل
  والدليل   فهرية  بن  عامر  معهما، وانطلق  ثالث  صبح   براحلتيهما، فأاتمها  ليال  ثالث  بعد  ثور  غار

 ( 45)"الساحل طريق هبم فأخذ

 
 باب هجرة النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة  3905( ر 58/ 5صحيح البخاري )  - ((45
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 من أحكام تلك المرحلة:  الثاني   الفرع
واملسلمون مبكة، فكانوا مأمورين   عنه، وهذا يوم كان    منهياً   اجلهادكان    املرحلةهذه    يف 

املسلمني ال يستطيعون وليس هلم دولة وال قوة،    ألنبكف األيدي وإقام الصالة وإيتاء الزكاة  ؛  
وكان هللا أيمر نبيه ابلصرب والصفح واالنتظار، إىل أن أييت الفرج، ومن قاتل يف هذه املرحلة فإنه 

يف هذه املرحلة اإلضرار ابملسلمني وابلدعوة،    اليكون قد عصى هللا ورسوله؛ ألنه يرتتب على القت
ولكن اجلهاد يف هذه املرحلة يكون  ابحلجة والبيان ،واحلكمة    وتسلط الكفار على املسلمني. ، 

واملوعظة احلسنة، ومقابلة الصد، وتعذيب املؤمنني، وطردهم ابلعفو، والصرب اجلميل كما يف قوله  

يَ ُقوُلوَن  َعَلى َما    َواْصرِبْ   تعاىل :  وقوله،   (46 )فَاْصدَْع مبَا تُ ْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكنَي    تعاىل :  

ياًل   (47 )َواْهُجْرُهْم َهْجًرا مجَِ

جهل وأصحاب له جلوس   وأبويصلى عند البيت،    قال:" بينما رسول هللا    عن ابن مسعود   -
وقد حنرت جزور ابألمس،  فقال أبو جهل: أيكم يقوم إىل سال جزور بىن فالن فيأخذه فيضعه  

بني كتفيه    وضعهىف كتفى حممد إذا سجد ؟  فانبعث أشقى القوم فأخذه فلما سجد النىب  
ه عن  قائم أنظر. لو كانت ىل منعة طرحت  وأانقال: فاستضحكوا وجعل بعضهم مييل على بعض  

ساجد ما يرفع رأسه حىت انطلق إنسان فأخرب فاطمة فجاءت   والنىب    ظهر رسول هللا  
صالته رفع صوته مث   وهى جويرية فطرحته عنه. مث أقبلت عليهم تشتمهم فلما قضى النىب 

دعا عليهم وكان إذا دعا دعا ثالاث. وإذا سأل سأل ثالاث مث قال » اللهم عليك بقريش «.  
ما مسعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته مث قال » اللهم عليك أبىب  ثالث مرات فل

جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أىب  

 
 سوؤة الحجر  94اآلية    - ((46
 سورة المزمل  10اآلية    - ((47
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ابحلق لقد رأيت الذين مسى صرعى  معيط «. وذكر السابع ومل أحفظه فوالذى بعث حممدا 
 ( 48) ب قليب بدر." يوم بدر مث سحبوا إىل القلي

مل يستطع أن يدفع عن نفسه، ومل يستطع ابن مسعود رضي   االستدالل : أن النيب    وجه
 هللا عنه نصرته، ومل يلمه على ذلك ؛ لعدم قدرته .  

ابلكف عن قتاهلم لعجزه وعجز املسلمني عن ذلك،    امأمورً   وكان : "- رمحه هللا-ابن تيمية  قال •
قووا كتب عليهم القتال    مَّالَ   اجلهاد، مثَّ   أعوان أذن له يف   اله هبِ   صارهاجر إىل املدينة و   مَّالَ   مثَّ 
فلما فتح هللا    ،يكونوا يطيقون قتال مجيع الكفار   ملَ   ميكتب عليهم قتال من ساملهم؛ ألهنَّ   وملَ 

العرب، ووفدت إليه وفود العرب ابإلسالم أمره هللا تعاىل    وملوكيش  مكة وانقطع قتال قر 
عهد مؤقت، وأمره بنبذ العهود املطلقة، فكان الذي رفعه   لهبقتال الكفار كلهم إال من كان 

 .   (49) ونسخه ترك القتال
"...وقال • وعلوه: كاجلهاد،    وسبب:  الدين  ظهور  مع  إال  تكون  ال  هلم  املخالفة  أن  ذلك 

تشرع املخالفة هلم،   وإلزامهم ابجلزية والصغار، فلما كان املسلمون يف أول األمر ضعفاء ملَ 
 .   (50)فلما كمل الدين وظهر وعال، شرع ذلك"

  

 
/  5باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صالته   ؛ صحيح مسلم  )   240( ر 57/  1صحيح البخاري ) - ((48
 4750( ر179

 (.  237/  1( الجواب الصحيح )49)
 (. 420/ 1( اقتضاء الصراط المستقيم ) 50)
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 : الجهاد مابعد الهجرة  وفيه فرعان: المطلب الثاني  
 حال المسلمين في تلك المرحلة     : الفرع األول 

املدينة وقامت دولة اإلسالم، ُأذن له ابلقتال ومل يؤمر كما بني تعاىل بقوله :"    إىلهاجر    ملا

 َُْم ظُِلُموا َوِإنَّ اَّللََّ َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر    ُأِذن ُأْخرُِجوا ِمْن ِداَيرِِهْم ِبَغرْيِ    الَِّذينَ    لِلَِّذيَن يُ َقاتَ ُلوَن أبَِهنَّ

بَ ْعَضهُ  َدْفُع اَّللَِّ النَّاَس  َوَلْواَل   ُ يَ ُقوُلوا رَب َُّنا اَّللَّ َأْن  َمْت َصَوا  مْ َحقٍ  ِإالَّ  هَلُدِ  َوَصَلَواٌت  بِبَ ْعٍض  َوبَِيٌع  ِمُع 

َلَقِويٌّ َعزِيٌز    َ ُ َمْن يَ ْنُصُرُه ِإنَّ اَّللَّ فأذن هلم     (51  )َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اَّللَِّ َكِثريًا َولَيَ ْنُصَرنَّ اَّللَّ

بدون أمر، فكانت هذه هتيئة هلم، فاألمور الشاقة يشرعها هللا شيئاً فشيئاً؛ من أجل التسهيل على  

يف َسِبيِل اَّللَِّ    َوقَاتُِلوا بقتال من قاتل، والكف عمن مل يقاتل كما يف قوله تعاىل :   أُمر  مث النفوس.  

 يسمى قتال الدفع.   وهذا    (52) اَل حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َواَل تَ ْعَتُدوا ِإنَّ اَّللََّ 

واملؤمنني    ابن عباس رضي هللا عنهما قال :" كان املشركون على منزلتني من النيب    عن
 فلما   (  53) كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركي أهل عهد ال يقاتلهم وال يقاتلونه"

اْنَسَلَخ    فَِإَذا يف قوله تعاىل :    كما دولة، أُمروا ابلقتال    المقوي املسلمون، وكانت هلم شوكة، ولإلس

  ْرَصدٍ اأْلَْشُهُر احْلُُرُم فَاقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجْدمُتُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقْ ُعُدوا هَلُْم ُكلَّ مَ 

يُن ُكلُُّه َّلِلَِّ فَِإِن انْ تَ َهْوا فَِإنَّ اَّللََّ    َوقَاتُِلوُهمْ   :تعاىل   وقوله،  (  54)اآلية َنٌة َوَيُكوَن الدِ  َحىتَّ اَل َتُكوَن ِفت ْ

 
 سورة الحج 40،  39اآليتان   - ((51
 رة البقرة سو 190اآلية   - ((52
 باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن  5286( ر 48/ 7صحيح البخاري )  - ((53
 سورة التوبة  5من اآلية  - ((54
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جاء الفتح، ودخل    حىت يف الغزو، غزوة بدر وأحد     .  فشرع رسول هللا     (55  )مبَا يَ ْعَمُلوَن َبِصريٌ 

 الناس يف دين هللا أفواجاً. 

 من أحكام تلك المرحلة : الثاني   الفرع
من أتسيس الدولة املسلمة، ووجود جيش قوي يدافع عنها، إال أن هذه القوة    الرغم  على

يف خالل تلك املرحلة مبا يتناسب مع قدرته،    حمدودة، وقد متر بنكسات ، وقد تعامل النيب  
وقدرة جيشه الذي يقوده، ويف أحيان كثرية الميلك وسيلة يقاتل هبا عدوه إال الدعاء عليهم، عند  

من ذلك، أنه حىت وإن وجدت القوة ووجد التأييد    ويفهم ثرة عددهم وقوة عدهتم،    تعذر قتاهلم لك
من رب العاملني ،إال أنه قد شرع لنا األخذ ابألسباب املادية، وأن الجنازف يف أمر النطيقه، وأن  

 الشواهد لذلك:    ومنحنسب جلميع األمور اليت يتحقق هبا النصر على العدو،    

 معركة أحد   أوال ▪
)56(البخاري  عن الرباء بن عازب   صحيح   يف  -

  "النيب    جعل    وكانوا    -على الرجالة يوم أحد
فقال ) إن رأيتموان ختطفنا الطري فال تربحوا مكانكم هذا    (  57)عبد هللا بن جبري   -مخسني رجال  

حىت أرسل إليكم وإن رأيتموان هزمنا القوم وأوطأانهم فال تربحوا حىت أرسل إليكم (.  فهزموهم  
فقال  ثياهبن.   رافعات  وأسوقهن  بدت خالخلهن  قد  يشتددن  النساء  رأيت  فأان وهللا  قال 

وم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون ؟ فقال عبد  أصحاب عبد هللا بن جبري الغنيمة أي ق
؟ قالوا وهللا لنأتني الناس فلنصيب من الغنيمة   هللا ابن جبري أنسيتم ما قال لكم رسول هللا 

فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمني فذاك إذ يدعوهم الرسول يف أخراهم فلم يبق مع  
وأصحابه أصاب من املشركني    سبعني وكان النيب  غري اثين عشر رجال فأصابوا منا    النيب  

يوم بدر أربعني ومائة سبعني أسريا وسبعني قتيال.  فقال أبو سفيان أيف القوم حممد ثالث مرات 
 

 سورة األنفال  39اآلية   - ((55
البراء بن عازب بن الحارث بن عدي األوس األنصاري األوسي يكنى أبا عمارة ويقال أبو عمرو له وألبيه صحبة ،   هو   -    56))

ابتنى بها دارا ، ومات في إمارة مصعب بن الزبير،  وأرخه بن حبان سنة اثنتين وسبعين. انظر اإلصابة في تمييز  نزل الكوفة و 
 فما بعدها/ باب البراء  155/ص 1؛ االستيعاب ج  618/ت 278/ص1الصحابة ج 

ف بن مالك بن االوس  هو عبد هللا بن جبير بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس وهو البرك بن ثعلبة بن عمرو بن عو   - ((57
   4600( ت31/  6( ؛ اإلصابة في تمييز الصحابة )258/  5االنصاري االوسي شهد العقبة وبدرا وقتل يوم أحد . انظر أسد الغابة )
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أن جييبوه مث قال أيف القوم ابن أيب قحافة ثالث مرات مث قال أيف القوم ابن    فنهاهم النيب  
ال أما هؤالء فقد قتلوا فما ملك عمر نفسه فقال  اخلطاب ثالث مرات مث رجع إىل أصحابه فق

كذبت وهللا اي عدو هللا إن الذين عددت أحياء كلهم وقد بقي لك ما يسؤوك.  قال يوم بيوم  
بدر واحلرب سجال إنكم ستجدون يف القوم مثلة مل آمر هبا ومل تسؤين مث أخذ يرجتز اعل هبل  

اي رسول هللا ما نقول ؟ قال ) قولوا هللا أعلى  ) أال جتيبونه (.  قالوا    اعل هبل قال النيب  
) أال جتيبونه (.  قال قالوا اي رسول   العزى وال عزى لكم فقال النيب  اوأجل (.  قال إن لن

 ( 58) هللا ما نقول ؟ قال ) قولوا هللا موالان وال موىل لكم ("
صفوان بن    علىيدعو    " كان رسول هللا    -رضي هللا عنهما-البخاري:"عن ابن عمر  ويف  -

} ليس لك من األمر شيء إىل قوله فإهنم    فنزلت بن هشام،    واحلارثأمية وسهيل بن عمرو،  
 ( 59) ظاملون {"

كسرت رابعيته يوم أحد وشج ىف رأسه    أن رسول هللا    أنس   عنويف صحيح مسلم     -
فجعل يسلت الدم عنه ويقول: » كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رابعيته وهو يدعوهم 

 ( 60) إىل هللا «. فأنزل هللا عز وجل )ليس لك من األمر شىء("

 من فوائد تلك الواقعة :

ليذر املؤمنني على ما أنتم عليه حىت  : } ما كان هللا  تعاىلعند قوله    – هللا    رمحه–ابن كثري    قال •
: ال بد أن يعقد سببا من احملنة، يظهر فيه وليه، ويفتضح فيه  أيمييز اخلبيث من الطيب { :"

به   امتحن  الذي  أحد  يوم  بذلك  يعين  الفاجر.  واملنافق  الصابر،  املؤمن  به  يعرف  عدوه. 
وهتك به سرت    ،  ولرسوله  هلل  وطاعتهماملؤمنني، فظهر به إمياهنم وصربهم وجلدهم وثباهتم  

    ( 61) املنافقني، فظهر خمالفتهم ونكوهلم عن اجلهاد وخيانتهم هلل ولرسوله"
الصحيحني عن ابن عباس رضي هللا عنهما يف احلديث الطويل الذي فيه قصة هرقل    ويف  •

  وسألتك  حيث جاء فيه :"   ، وحديث مع أيب سفيان  عندما قرئ عليه كتاب رسول هللا  
 

 باب ما يكره من التنازع واالختالف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه  2874( ر1105/ 3صحيح البخاري )  - ((58
  باب } ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون {  4069( ر 99/ 5صحيح البخاري )  - ((59
 4746( ر 179/  5صحيح مسلم  ) - ((60
 )173/ 2تفسير ابن كثير )  - ((61
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  وتنالون هل قاتلتموه فزعمت أنكم قاتلتموه، فتكون احلرب بينكم وبينه سجاال، ينال منكم 
 ( 62) الرسل تبتلى مث تكون هلم العاقبة" وكذلكمنه، 

 : غزوة الخندق     ثانيا ▪
إبراهيم التيمى عن أبيه قال كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت   عن  صحيح مسلم :" ويف  -

قاتلت معه وأبليت فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك لقد رأيتنا مع رسول هللا    رسول هللا  
    ليلة األحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر فقال رسول هللا    أال رجل أيتيىن خبرب القوم «

القوم    نا فلم جيبه منا أحد مث قال » أال رجل أيتينا خبرب جعله هللا معى يوم القيامة «. فسكت
جعله هللا معى يوم القيامة «. فسكتنا فلم جيبه منا أحد مث قال » أال رجل أيتينا خبرب القوم  
جعله هللا معى يوم القيامة «. فسكتنا فلم جيبه منا أحد فقال » قم اي حذيفة فأتنا خبرب القوم  

ابمسى أن أقوم قال » اذهب فأتىن خبرب القوم وال تذعرهم على «.  «. فلم أجد بدا إذ دعاىن  
فلما وليت من عنده جعلت كأمنا أمشى ىف محام حىت أتيتهم فرأيت أاب سفيان يصلى ظهره  

قول رسول هللا   أرميه فذكرت  أن  فأردت  القوس  » وال    ابلنار فوضعت سهما ىف كبد 
مشى ىف مثل احلمام فلما أتيته فأخربته خبرب تذعرهم على «. ولو رميته ألصبته فرجعت وأان أ

من فضل عباءة كانت عليه يصلى فيها فلم أزل   القوم وفرغت قررت فألبسىن رسول هللا 
 ( 63) انئما حىت أصبحت فلما أصبحت قال » قم اي نومان «." 

  ينقل  األحزاب  يوم    هللا   رسول  رأيت:   قال  - عنه  هللا  رضي-  الرباء   عن  صحيحنيال  يف  -
  (64) "  بطنه بياض الرتاب  وارى وقد، الرتاب

 كدية  فعرضت،  حنفر  اخلندق   يوم  إان:   قال  -عنه  هللا  رضي-جابرصحيح البخاري عن    ويف  -
  قام  مث ،  انزل  أان:   فقال  اخلندق   يف   عرضت  كدية  هذه:    فقالوا،    النيب  فجاؤوا،  شديدة

 
ل ؛ صحيح  باب قول هللا عز وجل }قل هل تربصون بنا إال إحدى الحسنيين{ والحرب سجا2804( ر 19/  4صحيح البخاري )     - ((62

 4707ر  )163/ 5مسلم  ) 
 4741ر)177/  5صحيح مسلم  ) - ((63

 1803ر 1430ص      3؛ صحيح مسلم  ج  2682/باب حفر الخندق/ر1043ص      3صحيح البخاري  ج  - (64)
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  يف   فضرب،  املعول    النيب   فأخذ ،  ذواقا  نذوق   ال  أايم   ثالثة  ولبثنا،  حبجر  معصوب  وبطنه
  (65) "أهيل  كثيبا  فعاد الكدية

  وينقلون  املدينة  حول  اخلندق   حيفرون  واألنصار  املهاجرون  جعل:  قال  أنس  عنالبخاري    ويف  -
  يدي   بني  توضع،  سنخة  إبهالة  هلم  فيصنع،  الشعري   من  كفي  مبلء  يؤتون،    متوهنم  على  الرتاب
   (66) "مننت ريح   وهلا، احللق يف   بشعة وهي جياع  والقوم ، القوم

  قال  املدينة  متر  شاطران  حممد اي :  فقال  سلم و   عليه هللا   صلى النيب   إىل الغطفاين احلارث جاء -
  سعد   و  الربيع  بن  سعد  و  عبادة  بن  سعد  و  معاذ  بن  سعد  إىل  فبعث  السعود  استأمر  حىت:  
  عن   رمتكم   قد  العرب  أن  علمت   قد   إين: )    فقال  هللا   رمحهم   مسعود  بن  سعد  و  خيثمة  بن

  عامكم  إليه  تدفعوا  أن  أردمت  فإن  املدينة  متر   تشاطروه  أن   يسألكم  احلارث  وأن   واحدة   قوس
  أو  هللا  ألمر  فالتسليم السماء  من أوحي هللا  رسول   اي :   قالوا(   بعد  أمركم  يف  تنظروا  حىت هذا
  رأيتنا   لقد  فوهللا  علينا  االبقاء  تريد   إمنا  كنت  فإن  ؟  ورأيك  هلواك  تبع  فرأينا   أوهواك  رأيك  عن

  ( 67) " قرى أو بشرى إال مترة  منا ينالون ما سواء على وإايهم
  األنصار  آوهتم  و   املدينة  أصحابه  و     هللا  رسول  قدم  ملا:    قال  عنه  هللا  رضي  كعب  بن   أيب  عن -

    ( 68) " فيه إال  يصبحون  ال و ابلسالح إال يبيتون  ال  كانوا  واحدة قوس عن العرب رمتهم
 ومن فوائد تلك الواقعة :

مل يواجههم مباشرة بل أجتهد املسلمون يف عدم مباشرة قتاهلم لكثرة عدده وقوة    النيب    أن •
من رب العاملني ،ومعه أفضل   املؤيدعددهم فحفروا اخلندق من أجل ذلك، وهو الرسول  

 ألسباب.   ، ومع ذلك مل يواجهوا هذا العدوا، وهذا من ابب األخذ ابالبشر من بعده 
 اقرتح التنازل عن بعض األموال لفك احلصار عنهم.    النيب   أن •

 
/باب غزوة الخندق وهي األحزاب قال موسى بن عقبة كانت في شوال سنة أربع/ر  1505ص      4صحيح البخاري  ج   - (65)
3875  
/باب غزوة الخندق وهي األحزاب قال موسى بن عقبة كانت في شوال سنة أربع/ر  1504ص      4حيح البخاري  ج  ص - (66)
3874  
/  4، وتكلم عن طرقه في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير )   5409( ر 28/  6المعجم الكبير الطبراني )  - ((67
325 ) 
(  28/  6؛ المعجم الكبير الطبراني )3512( ر434/  2المستدرك على الصحيحين  )   أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ،  - ((68
 5409ر
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اإلنسان مهما بلغ من قوة اإلميان والشجاعة فقد أييت عليه وقت هو فيه خائف، وهذا    أن •
 حيث مل يقم أحد.   هو من طبيعة البشر كما يف حديث حذيفة 

 .    فلم يملك سوى الدعاء، ولم يؤمر بقتال     ءثالثا :   قتل القرا  ▪
إىل بين عامر يف  أقواما من بين سليم    : بعث النيب     قالأنس    نع  اريالبخ   يف  -

  سبعني فلما قدموا قال هلم خايل أتقدمكم فإن أمنوين حىت أبلغهم عن رسول هللا  
إذ أومؤوا إىل رجل منهم    وإال كنتم مين قريبا فتقدم فأمنوه فبينما حيدثهم عن النيب  

مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم    مثفطعنه فأنفذه فقال هللا أكرب فزت ورب الكعبة،  
فأخرب جربيل عليه السالم    -قال مهام فأراه آخر معه    -إال رجال أعرج صعد اجلبل  

نقرأ أن بلغوا قومنا أن لقينا    فكنا أهنم قد لقوا رهبم فرضي عنهم وأرضاهم،    النيب  
ان   ربنا فرضي عنا وأرضاان.  مث نسخ بعد فدعا عليهم أربعني صباحا على رعل وذكو 

 " (69 )وبين حليان وبين عصية الذين عصوا هللا تعاىل ورسوله 
وجد على شيء قط وجده عليهم     يف قصة قتل القراء قوله " فما رأيت    أنسعن    و -

  ( 70) يف صالة الغداة رفع يديه فدعا عليهم" فلقد رأيت  
  

 
 باب من ينكب في سبيل هللا ؛   2801( ر 18/ 4صحيح البخاري )  - ((69
 قال المحقق األرنؤوط :" إسناده صحيح على شرط مسلم"   12425( ر 137/  3مسند أحمد بن حنبل )  - ((70
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 وبعدها    من الفوائد العامة لمراحل الجهاد قبل الهجرة : الفرع الثالث  

 اختالف أحكام اجلهاد الذي مبعىن القتال ابختالف حال القوة والضعف.   •

أن هللا جعل الدنيا مداولة بني الناس واملسلم مأمور ابالتباع لإلحكام يف كل مرحلة  سواء  •
 . كان الدولة لإلسالم، أو كانت للكفر واألسوة يف ذلك النيب 

 وبني التهور .   -لشرع بضوابط ا-التفريق بني الشجاعة املنضبطة  •
  –   عن األموال أو غري ذلك مما هو اثبت جواز التنازل عنه من خري البشر  -التنازل    أن •

 الأبس به.   –، أو لتحقيق مصلحة، أولدرء مفسدة ضعفيف حال ال
القراء    أن • قتل  ليس مذموما كما قصة  القدرة  لعدم  الرد  الكافر وعدم  االعتداء من  وجود 

 وحنوها. 
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 ة الثالث دمة المق
 أقسام الجهاد  بيان في 

 وأسبابه وحكمه و شروطه
   مطالب أربعةا وفيه

 :وفيه فرعان أقسام الجهاد: األول   المطلب
قسمني : األول :   إىل ينقسمجهاد الكفار ، وهو بهذا المعنى  : الفرع األول
  (71) جهاد الدفع: والثاين  جهاد الطلب. 
 جهاد أهل البغي ومن في حكمهم: الفرع الثاني

البعض من الناس ، يتصور أبن القتال املشروع ، قاصر على قتال الكفار فحسب ، وال شك أبن  
هذا فهم قاصر ، فإن القتال مشروع ضد املسلم إذا بغى واعتدى ،ويكون قتاله من اجلهاد املشروع 

وقد   يرتتب عليه مجيع آاثره.     فََأْصِلُحوا   اقْ تَ تَ ُلوا  اْلُمْؤِمِننيَ   ِمنَ   طَائَِفَتانِ   َوِإنْ : }تعاىل  قال الذي 
نَ ُهَما   فَاَءتْ   فَِإنْ   اَّللَِّ   َأْمرِ   ِإىَل   َتِفيءَ   َحىتَّ   تَ ْبِغي  الَّيِت   فَ َقاتُِلوا  اأُلْخَرى  َعَلى  ِإْحَدامُهَا  بَ َغتْ   فَِإنْ   بَ ي ْ

نَ ُهَما   فََأْصِلُحوا َا*{}  اْلُمْقِسِطنيَ   حيُِبُّ   اَّللََّ   ِإنَّ   َوَأْقِسُطوا  اِبْلَعْدلِ   بَ ي ْ   َبنْيَ   فََأْصِلُحوا  ِإْخَوةٌ   اْلُمْؤِمُنونَ   ِإمنَّ
  اإلميان   عن  خترج  ال  مؤمنة  أهنا  مع  الباغية  الفئة  قتال  فأوجب  ،[  10  ،9:  احلجرات]    {َأَخَوْيُكمْ 
  فأمر :"   (318/  2)  القرآن  أحكاميف تفسري هذه اآلية)    -رمحه هللا-وقال اجلصاص    .ابلقتال
  وقول ،    واملنكر  البغي  من  عليه  هم  ما  وترك،    تعاىل  هللا   أمر  إىل  الفيء  بعد  إال  عنهم   يرفعه  ومل  بقتاهلم

  أمر   قد  ألنه؛    أيضا  ذلك  يوجب  "بيده   فليغريه  منكرا  منكم  رأى  من"  صلى هللا عليه وسلم  النيب
 " يزيله حىت قتله  فعليه ابلقتل  إال تغيريه ميكنه  مل فإذا ،  ذلك أمكن  وجه أي  على بيده  بتغيريه

ابن قدامه رمحه هللا   البغيقال  أهل  قتال  نقل اإلمجاع على وجوب  أن  بعد   ، املغين  فقال    يف 
  :اخلارجون عن قبضة اإلمام أصناف أربعة:"

،  فهؤالء قطاع طريق  ،  قوم امتنعوا وخرجوا عن طاعته وخرجوا عن قبضته بغري أتويل  :  أحدهم-1
      . ساعون يف األرض ابلفساد أييت حكمهم يف ابب مفرد  

 
 ( 537/  5الفتاوى الكبرى ) - ((71
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،  كالواحد واالثنني والعشرة وحنوهم  ،  ال منعة هلم  ،  أهنم نفر يسري  ، إال  قوم هلم أتويل  :الثاين-2
 .فهؤالء قطاع طريق

إال من خرج  ،  ويستحلون دماء املسلمني وأمواهلم ...الثالث اخلوارج الذين يكفرون ابلذنب  -3 
-ب  حتيزوا يف مكان  - أ    : فإن،    فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا املتأخرين أهنم بغاة ،  معهم  

وإن كانوا يف قبضة اإلمام استتاهبم  ، كسائر الكفار   صاروا أهل حربوكانت هلم منعة وشوكة ،  
ني  وكانت أمواهلم فيئا ال يرثهم ورثتهم املسلم، فإن اتبوا وإال ضربت أعناقهم ، كاستتابة املرتدين  

 .   وهو قول بعض أهل العلم خاصة أهل احلديث ، ، هذا على القول أبهنم كفار 

الرابع   -4 لتأويل  ،  ويرومون خلعه  ،  خيرجون عن قبضة اإلمام  ،  قوم من أهل احلق    :  الصنف 
فهؤالء البغاة الذين نذكر يف هذا الباب  ،  حيتاج يف كفهم إىل مجع اجليش  ،  وفيهم منعة  ،  سائغ

؛  ملا ذكران يف أول الباب ؛  وواجب على الناس معونة أمامهم في قتال البغاة، حكمهم 
    )72(  لقهره أهل البغي وظهر الفساد يف األرض أه .، وألهنم لو تركوا معونته 

 ق ماذكره ابن قدامة رحمه هللا على الواقع. يطبت •
كالدواعش ، أو    حركات جهاديةتلك احلركات اليت تتحدث ابسم اإلسالم ، وتزعم أهنا  لو جئنا ل

هلم  من اخلوارج ، قد احنازوا إىل مكان ، و   فئة  أهنم   فسوف جتد ،    القاعدة ، أو يوكو حرام ، وحنوها
، فيكونون بذلك  أينما كانوا  ،  جعلوا ألنفسهم احلق يف استحالل الدماء املعصومة  و قوة ومنعة ،  

إمنا اخلالف قد وقع يف تكفريهم أو عدم قتاهلم حمل إمجاع بني املسلمني ، و من أهل احلرب ، و 
 تكفريهم.

قوم    ورحم هللا ابن قدامة عندما ذكر أصناف اخلارجني على اإلمام ، مث ذكر الصنف الرابع : أبهنم  
    " ويرومون خلعه لتأويل سائغ، خيرجون عن قبضة اإلمام ، من أهل احلق 

جوا على اإلمام ، وجب قتاهلم . فكيف  فإذا كان أهل احلق ، ولو كان عندهم أتويل سائع ، إذا خر 
  ؤالء ؟ فليس هلم أتويل إال أتويل املنافقني كما قال هللا تعاىل فيهم:  هب                          

                                             .  سورة البقرة     12-11اآليتان 

 
   9/3انظر المغني ص    –  (72)
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 :    فرعانوحكمه وفيه  الطلبأسباب جهاد :   الثاني المطلب
 أسباب جهاد الطلب   :   األول   الفرع

هو فرض شريعة اإلسالم لتكون هي املهيمنة على سائر الشرائع وليس     السبب األول: 
 من أجل إكراه الناس على دخول دين اإلسالم.     

يُن َّلِلَِّ فَِإِن    قَاتُِلوُهمْ تعاىل:    قوله:  السببعلى هذا    يدل   مما َنٌة َوَيُكوَن الدِ  َحىتَّ اَل َتُكوَن ِفت ْ

َنةُ   تعاىل:"  لقوله  ؛  (  74) هي الكفر  الفتنةو    (73  ،)انْ تَ َهْوا َفاَل ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمنيَ  َأَشدُّ    َواْلِفت ْ

أَي َُّها النَّيبُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقنَي َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم    ايَ   كقوله تعاىل:    و   (75  )ِمَن اْلَقْتلِ 

. ، وقوله  (77) من كفر ابهلل"  قاتلوا احلديث يف صحيح مسلم:"  يف وقوله     (76  )َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصريُ 

 ( 78) رأى منكم منكراً فليغريه بيده" احلديث منكما يف صحيح مسلم )

 مسألة:  مقولة " أن اإلسالم نشر بحد السيف والجواب عنها " 

العقدية التأرخيية: أن اإلسالم  اليرمي إىل إشعال احلروب، وإمنا كانت    الدينيةمن احلقائق    إن
الناس، حىت يكون  احلرب هي آخر ما يلجأ إليه يف سبيل الدفاع عن الدين، ويف سبيل نشره بني  

بينا للناس أمجيعني، ليهلك من هلك عن بينة، وتقوم احلجة ابلبالغ، ومل يكره أحد من الناس على  
الدخول يف دين اإلسالم، أما مقولة ) أن هذا الدين نشر حبد السيف، فهي أسطورة من األساطري  

فتحت  ابلدعوة فحسب مثل  اليت يكذهبا التاريخ ( ، وحسبك أن كثريا من البلدان اإلسالمية إمنا  
الغرب،   لماءاندنوسيا، وماليزاي  ،وغريها.، والذي يشهد لذلك أيضا هو قول أهل األنصاف من ع

 وعلماء الشرق : 

 
 سورة البقرة  193من اآلية  - ((73
 ( 211/  1انظر أحكام القرآن البن العربي )- ((74
 سورة البقرة  191من اآلية  - ((75
 سورة التوبة  73اآلية   - ((76

وصيته  /باب تأمير اإلمام األمراء على البعوث و  1357ص    3صحيح مسلم ج   من حديث  سليمان بن بريدة عن أبيه قال   - (77)
    1731إياهم بآداب الغزو وغيرها/ر

 من حديث أبي سعيد الخدري   186ر50/  1صحيح مسلم    - ((78
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 (  79) :  شهادات علماء الغرب    أ ▪
  غزاة   أحرزه  الذي  السريع  النجاح  يرجع: »    مصر  فتح   عن(     أرنولد)    الغريب  املؤرخ  قول •

  البيزنطي   احلكم  كرهوا  الذين،  املسيحيني  األهايل   ترحيب  من  لقوه  ما  إىل،  شيء  كل  قبل  العرب
  ويقول «.      الالهوت  علماء   على  مرير  حقد  من  أضمروه  وملا،  الظاملة  اإلرادة  من  به  عرف  ملا

  وإرادة  اختيار   عن  ذلك  فعلت  إمنا،  اإلسالم  اعتنقت  اليت  املسيحية  القبائل   هذه   إن : »    أيضاً 
 على  لشاهد  مسلمة  مجاعات  بني  هذا  وقتنا  يف   يعيشون  الذين  املسيحيني  العرب  وإن ،  حرة
 .  (80) «   التسامح  هذا

 يبعث  اإلسالم أن  يزعم امللتوية األغراض ذوي من فريق كان  وإذا » :   ليويت الفرنسي ويقول •
  يف   الزمان  من  مدة   املسلمني  بني   قضيت  رجالً   بصفيت  فإين  والتعصب  والفوضى  التدمري   على

  ال   املزاعم  تلك  مجيع  إن :    أقول  الكتب  يف   اإلسالم  عن  قرأته  مبا  أكتفِ   ومل  والغرب  الشرق 
  كانوا  ما  فتوحهم  يف   املسلمني  إن جوستاف لوبون "  ويقول.    (81) «     الصحة  من  هلا  نصيب
  حلكم  خاضعني  داموا   ما  التعبد   حرية  هلم   يرتكون  بل   اإلسالم  اعتناق   على   األخرى   األمم  جيربون

، احلديثة  السياسة  رجال  من  كثري   من  حكمة  أكثر  كانوا  العرب  إن " ويقول أيضا  : »    اإلسالم
  قواعدهم  من فكان ؛ آخر شعب أوضاع  مع تتناسب ال شعب أوضاع  أن املعرفة حق عرفوا

.    (82) «  ومعتقداهتا  وعاداهتا  بقوانينها  االحتفاظ  هلا  ويرتكوا،  حريتها  املغلوبة  لألمم  يطلقوا  أن
  على   وحتملهم  أمرهم   ألول  أبصارهم  لتعمي  العرب  انتصارات  كانت  وما: »    أيضاً   ويقول

  وال ،  أمرهم  على  املغلوبني   إرهاق   يف   اشتدوا  وال ،  العادة  يف   الفاحتني  عند   املألوف   اإلفراط 
  ذلك  عملوا  ولو،  العامل  أقطار   يف   بثه  يريدون  كانوا  الذي   اجلديد  دينهم  ابلقوة  عليهم   فرضوا

  ينج   مل  اليت  التهلكة  هذه  التقاة  حق  فاتقوا،  هلم  ختضع  مل  اليت  الشعوب  مجيع  عليهم  ألهاجوا
  الشام  يف   دخلوا  حيث  رأيناهم  بل،  الالحقة  القرون  يف   الشام  دخلوا  الذين  الصليبيون  منها

،  ومعتقداهتم  وأوضاعهم  أنظمتهم   هلم  اتركني  الرفق  مبنتهى  الشعوب  يعاملون  أسبانيا  و  ومصر
 

/ من مقال بعنوان : قصة العالقة بين اإلسالم والنصرانية   34ص   153جميع الشواهد التالية  نقلتها من  مجلة البيان عدد  - (79)
 لحقيل  ( إبراهيم محمد ا  2 -  1: التنصير لم يكن غائباً) 

 .   8، عن المصدر السابق ،   70  -  69الدعوة إلى اإلسالم ،  - (80)
 .  38/ 1مجلة المارش دي فرانس ، تعريب جريدة األهرام عن اإلسالم والحضارة العربية ، لمحمد كرد علي ،  - (81)
 .  1/56حياة الحقائق عن كتاب محمد كرد علي ، اإلسالم والحضارة العربية ،   - (82)
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  األغلب   على  كانت   ضئيلة  جزية  إال  هم  ضمنوه  الذي  السالم  مقابل  يف   عليهم  ضاربني  غري 
  القدر  هذا بلغ فاحتاً  الشعوب عرفت ما . قبل من أداؤها عليهم كان  اليت الضرائب من أقل
     (83) « واللطف  الرقة هذه مطاويه يف  حوى ديناً  وال املساحمة من

 شهادة علماء الشرق  - ب ▪
أبو    –" كلما أدرس أكثر أكتشف أن قوة اإلسالم ال تكمن يف السيف " ماهامتا غاندي   •

 اهلند احلديثة يف " اهلند الفتاة ".  
يشوهون    هنم إ  – ( يرون النار بدالً من الضوء والقبح بدالً من احلسن    ) نقاد حممد    إهنم •

النقاد    إنإن هذا يعكس فسادهم الشخصي.      ويصورون كل صفة جيدة كأهنا رذيلة عظيمة.
الذين تكسوهم الغشاوة ال يستطيعون أن يروا أن السيف الوحيد الذي استخدمه حممد كان  

سيف الرمحة والشفقة، الصداقة واملغفرة.  إنه السيف الذي يقهر األعداء ويطهر قلوهبم.   
جياانندرا ديف شارمة   ابنديت.   الصلبإن سيفه كان أكثر حدة من السيف املصنوع من  

   (84) ه 1928شاسرتى يف اجتماع جبوراكبور اهلند سنة 
فضل    لقد. :"1947نوفمرب سنة    17سيخى  يف " نوان هندوستان " دهلي    صحفي  وقال •

اهلجرة على حماربة قومه.  ولكن عندما وصل الظلم واالضطهاد أبعد من نطاق االحتمال 
ممكن أن ينتشر ابلقوة أغبياء    لدينين يؤمنون أن امحل سيفه دفاعاً عن النفس.  هؤالء الذ

بعيدون كل البعد    ؛ألهنم هبذا االعتقاد    ونال يعلمون طرق الدين وال طرق احلياة.إهنم فخور 
 عن احلقيقة. 

  

 
 .   144/ 1اإلسالم والحضارة العربية ،     - (83)
نقال عن كتاب  الرسول األعظم محمد صلى هللا عليه وسلم /ألحمد ديدات ؛ ترجمة: علي عثمان، مراجعة: محمد مختار تم     - (84)

 http://www.islam.msتحميل هذا الكتاب من موقع هداية الحيارى/ 

http://www.islam.ms/
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المسلم  :الثاني  السبب والسنة     ،  نصرة  الكتاب  النصوص من  وقد جاءت 
،   كافًرا كان الظاِلم مسلًما أوسواء  ، بوجوب نصرة المسلم ألخيه المسلم المظلوم

  بثالثة أمور  ، إال أن هذا مقيد في الشريعة    وسواء كانوا أفراًدا أو جماعات أو دوالً 
: 

 األول : القدرة وسيأتي مزيد بيان لهذا الشرط  •
وميثاق  • عهد  والكفار  المسلمين  بين  يكون  بأال  تعاىل:  الثاني:  قال    ﴿َوِإنِ ، 

نَ ُهْم ِميثَاق  َنُكْم َوبَ ي ْ يِن فَ َعَلْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ َعَلى قَ ْوٍم بَ ي ْ  (. 85) ﴾اْستَ ْنَصُروُكْم يف الدِ 
: يقول تعاىل: وإن استنصروكم هؤالء األعراب الذين مَل يهاجروا يف -رمحه هللا-ابن كثري   قال •

م إخوانكم يف الدين،   قتال دييِن، على عدو هلم فانصروهم، فإنه واجب عليكم نصرهم؛ ألهنَّ
َنُكمْ إال أن يستنصروكم على قوم من الكفار   نَ ُهْم ِميثَاق   ﴿بَ ي ْ أي: مهادنة إىل مدة، فال    ﴾َوبَ ي ْ

وهذا مروي عن ابن عباس    (.  86) ختفروا ذمتكم، وال تنقضوا أمْيانكم مع الذين عاهدمت
 (87)   . 

إن دعوا هؤالء املؤمنون الذين مل يهاجروا من أرض احلرب    يريد :"- رمحه هللا-القرطيب    قال •
أن   إال  ختذلوهم.  فال  عليكم  فرض  فذلك  فأعينوهم،  الستنقاذهم  مال  أو  بنفري  عونكم 
يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق فال تنصروهم عليه، وال تنقضوا العهد حىت 

 ( 88) "تتم مدته
مستقلة يف احلكم، فإذا كان بينها وبني دولة كافرة عهد  "فمن هذا كله يستفاد أن كل دولة   •

وميثاق، فاْعَتَدت هذه الدولة الكافرة على دولة أخرى مسلمة، فال يصح للدولة املسلمة أن  
تنصر أختها املسلمة على الكافرة ما دام بينها وبني الكافرة عهد وميثاق، ويؤكد هذا فعل  

ينصر أاب بصري وأاب جندل على كفار قريش؛ ألن بينه وبني    يف صلح احلديبية، فإنه ملَ   النَّيب  

 
 سورة األنفال  72اآلية    - ((85
 ( 97/ 4تفسير ابن كثير )  - ((86
 (.  97/ 4ابن كثير )   ( تفسير87)

 ( 57/ 8تفسير الجامع ألحكام القرآن  )  - ((88
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كفار قريش عهًدا وميثاقًا، وأصحابه الكرام الذين حتت واليته مَل ينصروا أاب بصري وأاب جندل،  
 كفار قريش.    بل التزموا ابلعهد الذي عاهد عليه إمامهم وويل أمرهم رسول هللا  

ذلك أيًضا: أنه إذا كان بني بعض ملوك املسلمني وبعض ملوك الكفار عهد جاز مللك    ومن •
ملك   ميثاق  وال  فليس عهد  الكفار،  يغزو  أن  املسلمني  ملوك  من  من   ملزًماآخر  لآلخر 

عند حديثه عن صلح   – هللا    رمحه–امللوك، بل كل دولة مستقلة وحدها.   قال ابن القيم  
وبني املشركني، مَل يكن عهًدا بني أيب بصري وأصحابه    ن بني النَّيب  الذي كا  والعهداحلديبية: "

وبينهم، وعلى هذا فإذا كان بني بعض ملوك املسلمني وبعض أهل الذمة من النصارى وغريهم  
عهد، جاز مللك آخر من ملوك املسلمني أن يغزوهم، ويغنم أمواهلم إذا مَل يكن بينه وبينهم  

اإل  د،عه شيخ  به  أفىت  مع كما  بصري  أيب  بقصة  مستدالًّ  وسبيهم  ملطبة  نصارى  يف  سالم 
 .   (89)املشركني

فإن قيل: هل ندع الكفار يستحلون دماء وأعراض وأرض إخواننا المسلمين،  •
 ونحن مكتوفي األيدي ننظر إليهم؟ َأَو يرضى ِبهذا مسلم؟.

 فيقال: إن المسلمين الذين بينهم وبين الكفار عهد وميثاق لهم حالتان: 

م إن مَل  األوىل • : أن يكونوا أقوايء، ففي هذه احلالة يعلم املسلمون األقوايُء الكفار املعتدين أهنَّ
تعاىل:    لم ينتهوا عن ظ قال  وامليثاق كما  العهد  قَ ْومٍ   ﴿َوِإمَّا إخواهِنم فسينقضون  ِمْن    خَتَاَفنَّ 

 فإن انتهى الكفار، وإال أعانوا إخواهَنم املسلمني.  (. 90)﴾ِخَيانًَة فَانِْبْذ ِإلَْيِهْم َعَلى َسَواءٍ 
: أن يكونوا ضعفاء، وبقاء العهد وامليثاق فيه مصلحة هلم يف حفظ دينهم وأعراضهم  الثانية •

مثل هذه    ودنياهم، ونقضهم للميثاق يسبب مفسدة أكرب من النفع املرتتب على نقضه: ففي
احلالة يبقى هؤالء املسلمون على عهدهم وميثاقهم وال ينصرون إخواهَنم، كما هو حال رسول  

العهد وامليثاق؛ ألجل نصرة أيب بصري   قضمَل ين  مع أيب بصري وأيب جندل، فإنه    هللا  
 (. 91) وأيب جندل، وختليصهم من الكفار املعذبني هلم أشد العذاب. وهللا تعاىل أعلم

 
 ( 267/  3زاد المعاد  ) - ((89
 سورة األنفال  59من اآلية  - ((90
       112- 111السنة للدكتور السناني ص  حقيقة الوالء والبراء في  انظر  - ((91
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 :  الثالث أن التكون النصرة ألجل الدين الشرط 
فالنص رة الواجبةإمنا تكون إذا كان قتال املس لمني للكفار دينيا إلعالء كلمة هللا ،  أما إن كان 

يكون القتال ملقاص د دنيوية :   -يف بعض األحيان–يف عص ران هذا لغري الدين كما يقع  القتال 
كقتال الكفار ألجل العص       بية القبلية ، أو املطامح الس       ياس       ية ألهداف احلركة احلزبية دون 
ارتباط ابلقواعد الش          رعية ، ال يلتفت هؤالء وهؤالء لتحقيقهم التوحيد يف أنفس          هم وال يف 

ركات احلزبية أهنم لن بل رمبا عادوا التوحيد وأهله. ورمبا ص           رح منظروا بعض احل  ...بالدهم 
يطبقوا اإلس الم حىت خيتار الش عب ذلك ابلتص ويت. فهل يقول من يفهم عقيدة الوالء والرباء  

رأن النص    رة هلؤالء واجبة ؟ لقوله تعاىل:" يِن فَ َعَلْيُكُم النَّص    ْ ُروُكْم يف الدِ  تَ ْنص    َ دون   َوِإِن اس    ْ
إذن : فعدم نص   ر        أجهل اخللق ابحلق. النظر يف القيد الذي ذكره هللا يف اآلية إال من هو

املسلمني بعضهم لبعض بسبب عجٍز ، أو بسبب عدم إرادة الدين ابلقتال ، أو بسبب ميثاق 
مع الكفار ، أو بسبب اختالف بينهم يف شيء من ذلك          ال يعين أن اترك هذه النصرة هنا 

 . (1)املتطرفون[قد ظاهر الكفار أو توالهم ]كما يقوله املتعاملون اليوم أو 
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 :   جهاد الطلب  حكم:  الثاني  الفرع

اإلمجاع على ذلك؛ حيث    -هللا  رمحه–ونقل القرطيب    (  92) كفاية عند عامة أهل العلم   فرض
فرض كفاية، فإذا    استمر عليه اإلمجاع أن اجلهاد على كل أمة حممد    والذي جاء يف تفسريه  :"  

قام به من قام من املسلمني سقط عن الباقني، إال أن ينزل العدو بساحة اإلسالم فهو حينئذ فرض  
 فرض كفاية أدلة منها :  نهومما يدل على أ   ( 93) عني"

ُهْم طَائَِفٌة لِيَ تَ َفقَُّهوا    اْلُمْؤِمُنونَ َكاَن    َوَماتعاىل :    قوله - لِيَ ْنِفُروا َكافًَّة فَ َلْواَل نَ َفَر ِمْن ُكلِ  ِفْرَقٍة ِمن ْ

يِن َولِيُ ْنِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم حَيَْذُروَن       (94 )يف الدِ 

َغرْيُ ُأويل الضََّرِر َواْلُمَجاِهُدوَن يف َسِبيِل    َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ   اَل تعاىل :"    وقوله -

ُ اْلُمَجاِهِديَن أبَِْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدرََجًة وَُكالًّ َوَعَد    ْمَواهلِِمْ اَّللَِّ أبَِ  َوأَنْ ُفِسِهْم َفضََّل اَّللَّ

ُ اْلُمَجاِهِديَن عَ  ُ احْلُْسىَن َوَفضََّل اَّللَّ     (95 )َلى اْلَقاِعِديَن َأْجًرا َعِظيًمااَّللَّ

تزل األمة   ومل وعد القاعد احلسىن،    ملا  ؛ أنه اجلهاد لو كان على األعيان    وجه االستدالل : 
 بعده ينفر بعض دون بعض.   

 

 

 

 

 

 
 

 ( 359/ 10( ؛ المغني )269/  19( ؛ المجموع  ) 380/  12( ؛ فتح القدير ) 72/  3زاد المعاد  ) - ((92
 ( 38/ 3تفسير الجامع ألحكام القرآن  )  - ((93
 سورة التوبة  122اآلية   - ((94
 سورة النساء  95اآلية   - ((95
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 حكم جهاد الدفع   : الثالث المطلب

املقصود جبهاد الدفع : كف عدوان العدو على حرمة من حرمات املسلمني، و ذلك مبنعه    و
 .  (96) عهقبل وقوعه، أو رفعه بعد وقو 

الدفع أصعب من جهاد الطلب، فإن جهاد الدفع  يشبه ابب دفع الصائل وهلذا    جهاد 
ُْم ظُِلُموا  ﴿ُأِذنَ أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه، كما قال هللا تعاىل:    (. 97) ﴾لِلَِّذيَن يُ َقاتَ ُلوَن أبَِهنَّ

ألن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة،    (.  98) " قتل دون ماله فهو شهيد  من:"    يب وقال النَّ 
فإن قتل فيه فهو شهيد،    ،-وقد جيب مع القدرة-ودفع الصائل على املال والنفس مباح ورخصة  

فرض عني على كل قادر عليه، مع اعتبار    ،فهوفقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوابً 
 د وحتصيل أعظم املصاحل.    املصلحة املفسدة  املرتتبة على ذلك ابختيار أخف املفاس

    ( 99) أنواع جهاد الدفع 

هذا العصر الذي تفرقت فيه بالد اإلسالم، وأصبح لكل بلد حاكم مستقل عن الدولة   يف 
 من خالل كالم الفقهاء إىل نوعني: –األخرى، فيمكن أن يقسم جهاد الدفع 

إذا هجم العدو على دولة من الدول اإلسالمية، فجهاد الدفع واجب على أهلها    األول :
 عينا، وهو املعىن املراد من جهاد الدفع عند اإلطالق.

إذا عجزت تلك الدولة عن دفع العدو، وجب اجلهاد على من جاورها من الدول     الثاني:
،وبعضهم قيد الوجوب العيين  مل يفرق بني النوعني من حيث الوجوب    ماءاإلسالمية وبعض العل

 بقيود.   

 ومن نصوصهم يف ذلك : 

 
، منهاج الطالبين )مع شرحه  46ـ    44(، اإلنجاد ص   223/    10(، الجامع ألحكام القرآن )    98/    10(  انظر: بدائع الصنائع )  96)

 .  نقال عن كتاب الفروق الفقهية في كتاب الجهاد 449، 448، 447،  445(، األخبار العلمية ص 8/47نهاية المحتاج 
 سورة الحج  39من اآلية  - ((97
 64( ر 87/ 1اتل دون ماله ؛ صحيح مسلم ) باب من ق   2480( ر136/  3صحيح البخاري ـ م م ) - ((98
  71لجميع ماتحته من كتاب الفروق الفقهية في كتاب الجهاد للشيخ عبدهللا بن سليمان القاضي ص  - بتصرف يسير- تم النقل  - ((99

 فما بعده  
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اجلصاص ~  يف أحكام القرآن : )) معلوم يف اعتقاد مجيع املسلمني أنه إذا خاف أهل    قال] •
العدو و مل تكن فيهم مقاومة هلم فخافوا على بالدهم و أنفسهم و ذراريهم أن   الثغور من 

يكف عاديتهم عن املسلمني، وهذا ال خالف فيه  الفرض على كافة األمة أن ينفر إليهم من  
بني األمة، إذ ليس يف قول أحد من املسلمني إابحة القعود عنهم حىت يستبيحوا دماء املسلمني 

 . (100) ذراريهم ((  يبو س
أو حبلوله    ر، قال القرطيب ~  يف جامعه : )) إذا تعني اجلهاد بغلبة العدو على قطر من االقطا  و •

قر  ََ وخيرجوا إليه خفافا   فروافإذا كان ذلك وجب على مجيع أهل تلك الدار أن ين  ،(101) ابلُع
إذنه ومن ال أب له، وال   وثقاال، شبااب وشيوخا، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغري 

 يتخلف أحد يقدر على اخلروج، من مقاتل أو مكثر. 
اورهم أن خيرجوا على عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قارهبم وج  فإن

حسب ما لزم أهل تلك البلدة، حىت يعلموا أن فيهم طاقة على القيام هبم ومدافعتهم، وكذلك كل  
من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم وميكنه غياثهم لزمه أيضا اخلروج إليهم، فاملسلمون  

زل العدو عليها واحتل هبا  كلهم يد على من سواهم، حىت إذا قام بدفع العدو أهل الناحية اليت ن 
إليه،    جقارب العدو دار االسالم ومل يدخلوها لزمهم أيضا اخلرو   ولو  سقط الفرض عن اآلخرين.

 .(102) حىت يظهر دين هللا وحتمى البيضة وحتفظ احلوزة وخيزى العدو، وال خالف يف هذا ((  

 ذهب فريق من أهل العلم إىل أن الوجوب يف هذه احلال كفائي ال عيين.   و •
عن هذا املذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية ~ إذ يقول ))و إذا دخل العدو بالد اإلسالم   يُ َع ربِ  

فال ريب أنه جيب دفعه على األقرب فاألقرب. .  لكن هل جيب على مجيع أهل املكان النفري إذا  
 . (103) ؟ كالم أمحد فيه خمتلف (( نفر إليه الكفاية 

ودمههم من    لناسهذا مفهوم كالم الباجي ~ إذ يقول : )) و إذا عمت احلاجة إىل مجيع ا  و
 . (104) العدو ما ال يقوم به بعضهم لزم الفرض مجيعهم (( 

 
(100  (  )3    /114   . ) 
 .  343(  عقـر الدار : أصلها ، بضم العين و فتحها . المصباح المنير ص 101)
 .   46ـ   44( ، و نحوه البن المناصف في اإلنجاد ص  223 /  10(  )  102)
 .   448(  األخبار العلمية ص 103)
 ( .   159/  3(  المنتقى ) 104)
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قال يف الذخرية   من كتب احلنفية   : )) اجلهاد إذا جاء النفري إمنا يصري فرض عني على    و
من العدو، فأما من وراءهم يبعد من العدو فهو فرض كفاية عليهم، حىت يسعهم تركه    من يقرب

مع العدو أو    ومةإذا مل حيتج إليهم، فإن احتيج إليهم أبن عجز من كان يقرب من العدو عن املقا
عنها لكنهم تكاسلوا ومل جياهدوا، فإنه يفرتض على من يليهم فرض عني كالصالة والصوم،    يعجزوامل  
شرقا وغراب على هذا التدريج، ونظريه    سالممث ومث إىل أن يفرتض على مجيع أهل اإل  ،يسعهم تركه  ال

الصالة على امليت، فإن من مات يف انحية من نواحي البلد فعلى جريانه وأهل حملته أن يقوموا  
يعلم أن    امليت أبسبابه وليس على من كان يبعد من امليت أن يقوم بذلك، وإن كان الذي يبعد من  

 .(105) أهل حملته يضيعون حقوقه أو يعجزون عنه كان عليه أن يقوم حبقوقه، كذا هنا((

~ : ))إذا ثبت أن فرض اجلهاد اآلن مستقر على الكفاية دون األعيان    (106) قال املاوردي  و
ر  فالذي يلزم من فرض اجلهاد شيئان، أحدمها : كف العدو عن بالد اإلسالم أن يتخطفها، لينتش 

املسلمون فيها آمنني على نفوسهم و أمواهلم، فإن أظل العدو عليهم و خافوه على بالدهم تعني  
فرض اجلهاد على كل من أطاقه و قدر عليه من البالد اليت أظلها العدو، و كان فرضه على غريهم  

 .(107) ابقيا على الكفاية ((  

  

 
 ( .  201/  6(  انظر: رد المحتار على الدر المختار ) 105)
لكتب: النكت  (  هو: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي القاضي، من أصحاب الوجوه في المذهب، له من ا106)

والعيون )في التفسير( والحاوي واإلقناع في الفقه، واألحكام السلطانية، وأدب الدين والدنيا، قال أبو عمرو بن الصالح: كان متهما  
(، الوافي بالوفيات  1/36هـ. انظر في ترجمته: طبقات الشافعية )450باالعتزال وتفسيره مشحون بتأويالت أهل الباطل، توفي سنة  

(7/1 .) 
 ( .   113ـ   112/  14(  الحاوي )  107)
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العلماء على وجوب   اتفاق  لنا  البعيدين عند فمما سبق يتبين  الدفاع على 
عدم كفاية القريبين، لكن يبقى البحث في نوع هذا الوجوب: أهو فرض عين أم  

 فرض كفاية؟ 

 قوالن:  فيهاللعلماء 

أن املسلمني املعتدى عليهم إذا مل يستطيعوا دفع العدو واحتاجوا إىل نصرة   القول األول: 
 إخواهنم البعيدين عنهم فإن النصرة تكون فرض عني على البعيدين. 

وهو    ،(109)وهو أحد الوجهني لدى الشافعية  ،(108) ما صرح به مجاعة من فقهاء احلنفية  هذا
 .(110) ظاهر كالم آخرين

القول: هي أن الوجوب العيين يتوجه إىل أهل أقرب البالد من    فرضية العني على هذا  وصفة
البلد املعتدى عليه، فإن قامت النصرة هبم وإال اتسعت دائرة الوجوب العيين إىل من بعدهم مث من  

 .(111) بعدهم وهكذا إىل أن يندفع العدو أو يعم الفرض مجيع املسلمني

أصحاب هذا القول ملا ذهبوا إليه: أبن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، والدفاع    وعلل
عن أرض اإلسالم وحرمات املسلمني ال يتم إال إبجيابه عينيا؛ وذلك ألن رد العدوان عن املسلمني  

م  أمر ال يقبل الرتاخي واألانة؛ فلو قيل للناس: إنه واجب على الكفاية ألدى ذلك إىل تواكل بعضه
 : قولعلى بعض ففات املقصود. يعرب عن هذا التعليل أبو املعايل اجلويين   رمحه هللا   في

))إن هذا مينع التخاذل والتواكل، ولو بنينا األمر على الكفاية وقد جد اجلد وليس هذا مما  
ينتظم دفع هذه قار ون، فال  الكفاية والكفار  املوضوع إلقامة فرض  القتال  األانة، خبالف    يقبل 

العظيمة مع املصري إىل االكتفاء خبروج البعض؛ ملا يف الطباع من االحنباس عن القتال، وإذا فرض  

 
 (. 142/ 4(، االختيار )  250، 199/   6(، رد المحتار على الدر المختار )  191/ 5(  انظر: فتح القدير ) 108)
 . 102(، مشارع األشواق ص 17/412(  انظر: نهاية المطلب للجويني ) 109)
 (. 10/15اإلنصاف )مع الشرح الكبير  ، والمرداوي في 922( م 292/ 7(  كابن حزم، انظر: المحلى ) 110)
 (. 17/412(، نهاية المطلب للجويني )  250، 199/   6(، رد المحتار على الدر المختار )  191/ 5(  انظر: فتح القدير ) 111)
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يظهر   أن  فإىل  القتل واألسر واهتتاك احلرمات؛    للكافةذلك  حلوق احلرج رمبا جتري عظائم من 
 . (112) فالوجه اإلجياب على الكافة إذا مل يكن بني أيديهم إىل من يلي الكفار من فيه كفاية((

والقول اآلخر: هو أن وجوب جهاد الدفع في حق البعيدين عند عجز القريبين  
 وجوب كفائي. 

، وهو ظاهر  (113)هذا ما صرح به جماعة من الشافعية وهو المذهب عندهم
 . (114)كالم كثير من الفقهاء 

وكل ما سبق قوله فهو بحث فقهي مبني على الصورة المجردة؛ فال يلزم 
واقعة، إذ إن التطبيق على الوقائع إنما يكون بفتوى خاصة ُيْنظر  تطبيقه في كل  

 فيها إلى حال تلك الواقعة وتحقق شروط الحكم فيها وخلوها من الموانع. 

وإذا نظرنا إلى هذا الحكم الشرعي وأردنا تنزيله على حال المسلمين في هذا  
ت في  أثرها  لها  حادثة  ظروفا  المعاصر  واقعنا  في  نجد  فإنا  الحكم  العصر  حديد 

 الشرعي المالئم، وأبرزها ما يلي: 

 املسلمني وتفرقهم وغلبة العدو عليهم.  ضعف •
 بالد املسلمني إىل دول، لكل دولة منها ظروفها وسياساهتا اخلاصة. تَ َقسُّم •
 هذه الدول بدول العامل مبعاهدات خاصة وعامة.  ارتباط •

الشرعي على الواقعة؛ ألن  وال ريب أن لهذه األمور أثرها عند تنزيل الحكم  
لها مساسا بشرط القدرة المعتبر لجميع الواجبات الدينية، كما أن لهذه الظروف  

 
(، ويقول المرغيناني في الهداية: "ألن المقصود عند ذلك ال يتحصل إال بإقامة الكل فيفترض على  17/412(  نهاية المطلب ) 112)

 (. 193ـ 5/192الكل" )الهداية مع شرح فتح القدير 
 . 102(، مشارع األشواق ص 374/ 10(، شرح السنة للبغوي )8/47(، نهاية المحتاج ) 17/412(  انظر: نهاية المطلب ) 113)
الدسوقي ) 114) انظر: مختصر خليل مع حاشية  الزركشي ) 13/8(، المغني ) 275،  274/ 2(   المقنع )مع  6/427(، شرح   ،)

العدة )10/14اإلنصاف  الشرح و الفقه مع شرحها  األفهام ص 2/337(، عمدة  اإلرادات مع شرحه  214(، مغني ذوي  ، منتهى 
النهى(   أولي  ) 8ـ  3/7)دقائق  القناع  اإلقناع مع شرحه كشاف  باز  46ـ  45/ 3(،  ابن  للشيخ  فتاوى ومقاالت متنوعة  (، مجموع 

 (. 11، 8/ 8(، الشرح الممتع البن عثيمين ) 312، 310/ 18)
ووجه الظهور في كالم هؤالء: أنهم ذكروا أن األصل في حكم الجهاد كونه فرض كفاية، ثم استثنوا من هذا الحكم مسائل يكون الجهاد  

 فيها فرض عين، وليس منها مسألتنا هذه؛ فدل على أنها عندهم باقية على فرض الكفاية، وهللا أعلم. 
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قررته  ما  حسب  والمفاسد  المصالح  ميزان  في  وزنها  المسلمون  يعيشها  التي 
 الشريعة.

من أجل ذلك، ولئال يحمل كالم العلماء المتقدمين على إطالقه مع الغفلة عن  
    المعتبرة في األحكام الشرعية، ومن ذلك :القيود العامة 

فإن هذا االعتداء يُنظر إليه من   املسلمنيالعدو الكافر إذا اعتدى على بلد من بالد    إن
 جهتني: 

 األوىل: يف حق املسلمني من أهل البلد املعتدى عليه.  اجلهة

 ينطبق عليهم ما قرره أهل العلم يف حكم جهاد الدفع كما سيأيت تفصيله. فهؤالء

 الثانية: يف حق املسلمني من سكان الدول األخرى. اجلهة

أيضا تشملهم دائرة الوجوب إذا مل تتحقق الكفاية أبهل البلد املعتدى عليه، لكن    فهؤالء
 شروط: مخسةهلذا الوجوب 

 الشرط األول: القدرة.

مراعاة شرط القدرة يف جهاد الدفع عندما كان مقيما يف مكة،     سنة النيب  جتلى يف   فلقد
وأصحابه الكرام يؤذون ويعذبون، وقُتل منهم من قُِتل، وهو مع هذا صابٌر كافٌّ عن االنتقام من  

 عدوه حىت مكن هللا له دارا وأنصارا. 

ميكن من اجلهاد لرفع    أنه عند ختلف القدرة على اجلهاد ابلنفس فإن الواجب هو بذل ما  إال
حق احلكومات   يف العدوان عن املظلومني، ويكون ذلك يف حق كل جهة مبا يناسبها: فيكون ذلك  

 ابلضغوط السياسية والدعم املايل   مثال   ويكون يف حق األفراد ابجلهاد ابملال، وحنو ذلك. 

 يتم الواجب إال  جيب عند ختلف شرط القدرِة العمُل اجلاُد لتحصيل القدرة، ألن ما ال  كما
 به فهو واجب. 
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 أال  يرتتب على مشاركة املسلمني من أهل الدول األخرى ضرر راجح. الشرط الثاني:

الضرر قد يكون عاما أو خاصا، فالضرر العام مثل أن يغلب على الظن أن قيام هذه    وهذا
ىل احتالل العدو  املسلمة   وهي دولة ضعيفة   بنصرة تلك الدولة املعتدى عليها سيؤدي إ  الدولة

 للدولة األخرى أيضا. 

إخواهنم    والضرر لنصرة  املسلمني  من  أفراد  أن خروج  الظن  على  يغلب  أن  مثل  اخلاص: 
 املستضعفني سيؤدي هبؤالء األفراد إىل األسر أو القتل قبل أن يصلوا إىل مرادهم.

يغلب على الظن وقوع هذا الضرر الراجح أو يستوي تقدير وقوعه عدمه   فعندما
بل    فهنا ال تكون النصرة مأمورا هبا؛ ألنه مل يتحقق كوهنا مؤدية إىل ملقصودها الشرعي 

هي يف حال غلبة الظنة بوقوع الضرر الراجح مناقضة للمقصود الشرعي فتكون حمرمة  
ا وجدت مفسداتن وال بد من ارتكاب إحدامها  ابلنظر للقاعدة الكلية القطعية أنه:  إذ

 . فيجب ارتكاب املفسدة الصغرى لدرء املفسدة الكربى 

أن يكون اخلروج للنصرة إبذن ويل األمر ألن والة األمر أدرى مبا حيقق   الشرط الثالث:
  املصلحة ويدفع الضرر ، وسيأيت تقرر إمجاع العلماء على وجوب إذن اإلمام يف اجلهاد عموما مبا

 يف ذلك جهاد الدفع إال يف حال تعذر اإلذن بسبب مدامهة العدو.

أن يكون يف مشاركة املسلمني من أهل الدول األخرى نفع وتقوية ألهل   الشرط الرابع:
 البلد املعتدى عليه. 

مل يكن يف خروجهم نفع فإن حضورهم ال يكون مأمورا به، مثل أن تكون احلرب حراب    فإذا
اومتها، ففي مثل هذه احلال ال يشرع الذهاب لنصرة املستضعفني، ألنه يكون  جوية ال يد هلم يف مق

اإلضرار أبكرب عدد من   العدو من  ملراد  اجلرح، وحتقيقا  لدائرة  وتوسيعا  التهلكة  إىل  ابليد  إلقاء 
 املسلمني.
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 أال يكون يف هذه النصرة غدر وال نقض للعهد.  الشرط الخامس: 

 الشرط ينبين على مقدمتني: وهذا

األوىل: أن العهود مع الكفار حمرتمة يف الشريعة، ونقضها إمث ال يرضاه هللا وال أيمر    املقدمة
 به يف اجلهاد وال يف غريه.  

الثانية: أن املسلمني إذا تفرقوا وكانوا دوال مستقلة ال جيمعهم إمام واحد فلكل فئة    واملقدمة
الكفار على دولة من دول املسلمني مل يكن ذلك نقضا للعهد    تدىاعمنهم عهدها املستقل، فإذا  

 مع دولة أخرى. 

َنُكْم    ﴿َوِإنِ هذا قوُل هللا تعاىل    ودليل يِن فَ َعَلْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ َعَلى قَ ْوٍم بَ ي ْ اْستَ ْنَصُروُكْم يف الدِ 
نَ ُهْم ِميثَاقٌ   . (115) ﴾َوبَ ي ْ

هادن قريشا    وملخصها أن النيب   ،(117) مع قوافل قريش  (116)السنة قصة أيب بصري   ومن
اخلروج منها وقفوا   على وضع القتال عشر سنني، وكان يف مكة رجال مستضعفون، فلما متكنوا من

يف طريق قوافل قريش التجارية وصاروا يعرتضوهنا وأيخذون املال ويقتلون الرجال. وقد أقر النيب  
   ذلك ومل ينه أاب بصري والذين معه؛ ألهنم مل يكونوا داخلني يف عهد املسلمني، فال يكون قتاهلم

مل مينع أاب بصري وأصحابه فكذلك مل   وكما أنه    ،(118) مع املشركني  لقريش نقضا لعهد النيب  
 يُِعنهم على حرب املشركني، نظرا إىل ما بينه وبينهم من العهد. 

املسلمني املعتدى عليهم على عدوهم الذي تربطنا به رابطة    نصرةاملسلمة    للدولة  وميكن
 عهد إبحدى الوسائل اآلتية: 

 
 (. 72(  سورة األنفال، اآلية ) 115)
. انظر: االستيعاب    بن أسيد بن جارية الثقفي، حليف بني زهرة، كان من المستضعفين بمكة، توفي زمن النبي  (  هو: عتبة  116)
 (. 2/231(، اإلصابة )2/13)
 (. 2732، 2731(  رواها البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، الحديث )117)
 (. 3/274(  انظر: زاد المعاد )118)
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كان عهدا مطلقا غري موقت، إذا كانت    أن تنبذ الدولة املسلمة عهد الدولة الكافرة إليها إن  1
 الدولة املسلمة قادرة على ذلك، وال يرتتب على النبذ ضرر راجح. 

الدول اإلسالمية  إبعانة إخواهنم والتضييق على من اعتدى عليهم بوسائل أخرى    تقوم   أن  2
 غري القتال من خالل الوسائل االقتصادية وحنوها. 

األمان من املسلمني   ولو مل يكن ذلك    شعرافر إذا استيف عقود األمان: أن الك  القاعدةو 
له حكم األمان؛ فال جيوز   يُثِبت  التأمني   فإن ذلك  به  أو مل يقصد املسلمون  التأمني صحيحا، 

 دل على ذلك:  وقد   .(119) للمسلمني اإلضرار به حىت يعود إىل مأمنه ويكون على بينة من أمره

تعاىل    أ هللا  قول  اَل ختََ   ﴿َوِإمَّا   اَّللَّ  ِإنَّ  َسَواٍء  َعَلى  ِإلَْيِهْم  فَانِْبْذ  ِخَيانًَة  قَ ْوٍم  ِمْن  حيُِبُّ    اَفنَّ 
 .(120) ﴾اخْلَائِِننيَ 

  وأمته تبع له   إذا عاهدوا املشركني عهدا صحيحا،   أن هللا تعاىل أمر نبيه    وجه الداللة:
مث خافوا من املشركني النقض ألمارات تدل عليه، فأمر هللا تعاىل يف هذه احلال بنبذ العهد إىل  
احملارَبني قبل معاودة قتاهلم، ومل يبح اغتياهلم حىت يكونوا على بصرية من أمرهم؛ ألهنم استشعروا  

مىت اطمأن  الكفار إىل    فكذلك      نوا إىل العهد الذي بينهم وبينهم. األمان من املسلمني واطمأ
عهد أو أمان من املسلمني، ومل يكن ذلك العهد أو األمان صحيحا فال بد قبل القتال من النبذ  

 . (121) إىل العدو جتنبا للغدر

الكفار    إذا   وألن املسلمني    ب على وجه غري صحيح، فإن عهدة ذلك  ولو  عقدوا هدنة مع 
 .(122) على إبرام العقد الذي ال يصح؛ فوجب أن يزيلوا ذلك بنبذ العهد أقدمواعليهم حني 

 
 (. 194، 13/157(، المغني ) 14/197(  انظر: الحاوي ) 119)
 (. 58(  سورة األنفال، اآلية ) 120)
 . 310،  304(  انظر: اإلنجاد ص 121)
 (  انظر: اإلنجاد، الموضع السابق. 122)
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فاسدة    وقد املسلمني يف هدنة  بالد  إىل  إذا جاؤوا  الكفار  أن  الفقهاء   رمحهم هللا    ذكر 
كما ذكر فقهاء احلنفية أن اإلمام إذا عقد اهلدنة مع    ،(123) معتقدين األمان فإهنم يُ َردُّون إىل مأمنهم

 . (124) املشركني مث رأى املصلحة يف إبطاهلا فله ذلك لكن ال بد من إعالمهم بذلك اإلبطال

فالبد من التثبت عند االستشهاد بكالم أهل العلم على حكم واقعة من الوقائع؛  
وذلك ألن الحكم الشرعي يختلف باختالف الحال، فمن أغفل مراعاة الفروق بين  

 . يضلالمسائل المتشابهة وسّوى بينها في الحكم فال بد أن 

والتعارض  وإذا والتخصيص  التقييد  يدخلها  الشريف  الوحي  نصوص  ويكون    ،(125) كانت 
فيها احملكم واملتشابه، مما يوجب على املستدل هبا النظَر إليها نظرا شامال ليكون استدالله صحيحا، 
فإن أقوال العلماء أوىل بذلك؛ فمن أخذها على إطالقها وعمومها ومل يراع الظروف اليت قيلت  

      القيود العامة هلا فإن جنايته على الشريعة جناية كربى.فيها وال  

: ))من أفىت الناس مبجرد املنقول يف    -رمحه هللا –هذه املعىن فقد قال ابن القيم    وألمهية
فقد ضل وأضل، وكانت  وأحواهلم  وأزمنتهم وأمكنتهم  اختالف عرفهم وعوائدهم  الكتب على 

أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختالف بالدهم وعوائدهم وأزمنتهم    الدينجنايته على  
وطبائعهم مبا يف كتاب من كتب الطب على أبداهنم، بل هذا الطبيب اجلاهل وهذا املفيت اجلاهل  

 . (126) أضر ما على أداين الناس وأبداهنم((

 ما ينبغي التوقف  : ))جتد يف فتاوى بعض املتقدمني-رمحه هللا–تقي الدين السبكي    وقال
عن التمسك به، ليس لقصور ذلك املفيت   معاذ هللا   بل ألنه قد يكون يف الواقعة اليت سئل عنها  

 . (127)ما يقتضي ذلك اجلواب اخلاص فال يط رد يف مجيع صورها((

 
 . 667ـ 666، 659ـ  658(، أصول العالقات الدولية ص 86/ 3(  انظر: شرح المنتهى ) 123)
 . 666، أصول العالقات الدولية ص 340وك في شرح تحفة الملوك للعيني ص (، منحة السل 146/ 4(  انظر: االختيار ) 124)
 (  أعني التعارض الظاهري. 125)
 (. 89/ 3(  إعالم الموقعين ) 126)
 (. 2/123(  فتاوى السبكي )127)
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واألوامر    وقال التشريع  ))القصد من   : الشيخ ~  آل  عبدالرمحن  بن  الشيخ عبداللطيف 
رء املفاسد حسب اإلمكان، وقد ال ميكن إال مع ارتكاب أخف الضررين، أو  حتصيل املصاحل ود

وضيعه   تفويت أمهله  فمن  أصل كبري،  واألحوال  واألزمان  األشخاص  واعتبار  املصلحتني،  أدىن 
   . (128) فجنايته على الشرع وعلى الناس أعظم جناية ((

  

 
 (. 339ـ 2/331(، )434ـ  425/ 1(، وانظر في هذا المعنى: توصيف األقضية ) 8/65(  الدرر السنية ) 128)
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 الجهاد وفيه ثالثة فروع شروط:   الرابع  المطلب
 اشتراط القدرة في الجهاد : الفرع األول 

الطلب،    الخالف جهاد  يف  القدرة  اشرتاط  شرط    ولكنيف  القدرة  الدفع  يف هل      ؟جهاد 
، وإمنا خيتلف ابختالف  اوالتحقيق أن جهاد الدفع خيتلف من حالة ألخرى، فليس احلكم فيه واحد

 اجلملة.  يف ال أن املسألة خالفية إبطالق، وإمنا هي حمل اتفاق ولذا الينبغي أن يق أسبابه وظروفه.

واليدخل يف حمل البحث ما يعده الفقهاء من ابب جهاد الدفع حكما كاخلروج من أجل  
،  سيأيتنصرة الدولة اليت جرى االعتداء عليها، فهذا البد فيه من شرط إذن اإلمام ابالتفاق كما  

فمثل هذا اليتصور فيه    -اإلذن  وتعذروإمنا حمل البحث يف جهاد الدفع : يف حالة مدامهة العدو 
النفس، فإن من جاهد دون نفسه وماله حىت قتل يف    عنإلمام، وإمنا هو من ابب الدفاع  إذن ا

سبيل ذلك، فهو حمسن، ومأجور على ذلك، ولكنه ليس على سبيل الوجوب بال قدرة، فال جيب  
إال معها.  فاملطلوب هو دفع العدو حبسب اإلمكان، مع مراعاة املفاسد، واملصاحل عامة كانت أو  

 خاصة.   

 يدل على اشرتاط القدرة لنوعي اجلهاد أدلة كثرية من أمهها  :  مماو 

 عموم النصوص اليت جاءت ابشرتاط القدرة لكل تكليف : أوال ▪
 : الكتاب  فمن

ُ نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها هَلَا   اَل تعاىل  :     قوله ُ نَ ْفًسا ِإالَّ    اَل ، وقال :  (129  )ُيَكلِ ُف اَّللَّ ُيَكلِ ُف اَّللَّ

 .    (131 )اَّللََّ َما اْسَتطَْعُتمْ  فَات َُّقواوقال :  (130 ،)َما َآاَتَها

 
 سورة البقرة  286من اآلية  - ((129
 سورة الطالق   7من اآلية    - ((130
 سورة التغابن  16من اآلية  - ((131
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  ( 132) ": وإذا أمرتكم أبمر فأتوا منه ما استطعتم"  أيب هريرة  حديثالسنة:  ومن

: االستدالل  تقي  وجه  األدلة  هذه  عموم  جلميع    دأن  عام  وهو  ابالستطاعة،  التكليف 
 التكاليف مبا يف ذلك اجلهاد للطلب أو للدفع. 

أنه لو كان عدوهم ضعفهم وجب    يهم اشرتط على املسلمني يف آخر أمر   قدوألنه    ثانيا : ▪

  ، قال تعاىل :   تخلف ، فإذا زاد على الضعف، جاز هلم النفور عن احلرب والبتوا عليهم أن يث

ُ َعْنُكْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم َضْعًفا فَِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمَئٌة َصاِبَرٌة يَ ْغِلُبوا ِمائَ َتنْيِ َوِإْن َيُكْن  َخفََّف    اآْلَنَ  اَّللَّ

ُ َمَع الصَّاِبرِينَ  ، فاستدل الفقهاء هبذه اآلية، وقالوا (133  )ِمْنُكْم أَْلٌف يَ ْغِلُبوا أَْلَفنْيِ إبِِْذِن اَّللَِّ َواَّللَّ

  البخاري : لو كان العدو أكثر من ضعفنا، جاز لنا أن ال ندخل احلرب، وقد جاء يف صحيح  

اْلِقَتاِل ِإْن َيُكْن    َلى أَي َُّها النَّيبُّ َحرِ ِض اْلُمْؤِمِننَي عَ   ايَ نزلت   ملا:     عنهما  هللا   رضي  عباس  ابن  عن

ُْم قَ ْوٌم  َصاِبرُ   ِعْشُرونَ ِمْنُكْم   وَن يَ ْغِلُبوا ِمائَ َتنْيِ َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمَئٌة يَ ْغِلُبوا أَْلًفا ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا أبَِهنَّ

  ال  أن مرة غري  سفيان فقال.  عشرة من واحد  يفر ال  أن عليهم فكتب .       (134 )اَل يَ ْفَقُهونَ 

ُ َعْنُكمْ   اآْلَنَ     نزلت  مث  مائتني  من  عشرون  يفر  من  مائة  يفر  ال  أن  فكتب.   آلية  َخفََّف اَّللَّ

  ( 135) "مائتني
اليكون العدد مهما يف هذا العصر بقدر أمهية السالح الذي ميتلكه العدو وهو الذي    وقد ▪

يتميز به القوي من الضعيف يف هذا العصر، فيأخذ حكم العدد، فليس العدد السبب الوحيد  
 يف حتديد القوة والضعف وليس يف اآلية مايدل على ذلك. 

 
 باب االقتداء بسنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  7288(ر94/ 9صحيح البخاري )  - ((132
 سورة األنفال  66من اآلية  - ((133
 سورة األنفال  65اآلية    - ((134
نبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا  باب } يا أيها ال  4652( ر63/  6صحيح البخاري )  -((135

 مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم ال يفقهون { 
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قال : إن هللا يوحي إىل عيسى      النيب   عنرواه مسلم عن النواس بن مسعان    ما   ثالثا: ▪
عليه السالم عندما أيتيه أيجوج ومأجوج  قال : إين قد أخرجت عبادا يل ال يدان ألحد بقتاهلم  

قتاهلم   أحد  يستطيع  ال  أي  الطور    – _  إىل  عبادي  واتركوا    –فحرز  ابجلبال  احتموا  أي 
 .  ( 136)القتال

العلماء: معناه ال ق-رمحه هللا -النووي  قال • قال: لعجزه عن دفعه،    مثَّ   ،درة وال طاقة: قال 
  ( 137) "اهلم حرزً  لْ واجعَ  مَّهم إىل الطور" أي: ضُ  حرزهمومعىن "

احلديث : أن عيسى عليه السالم حني ينزل آخر الزمان وحيكم    من  وجه االستدالل : 
ابلفرار إىل    تعاىل   هللاصلى هللا عليه وسلم يهجم عليه عدو كافر ،ومع ذلك أيمره    مدبشريعة حم

 ال قدرة له عليهم.   ألنه ؛اجلبال وينهاه عن قتال الدفع 

األصول املعتربة شرعا أن الشرع يتشوف إىل صون    فمن    :  تعظيم حرمة دماء املسلمني  رابعا: •
النفس بغري حق حمرم يف مجيع   وقتل، وحفظها، جلميع بين آدم من املسلمني والكفار.   دماءال

  :قال سبحانه    فقدالشرائع السماوية،                                

                                             

                    سورة املائدة  32 اآلية 

  :  تعاىل  وقال                                   

                         سورة النساء 93 اآلية 

نفسي    والذي:" قال: قال رسول هللا    - رضي هللا عنهما-عبد هللا بن عمرو بن العاص  عن -
 ( 138) بيده لقتل مؤمن أعظم عند هللا من زوال الدنيا"

 
 7560( ر197/ 8صحيح مسلم  ) - ((136
 ( 68/  18شرح النووي على مسلم ) - ((137
 ( 60/ 9ي صحيح وضعيف سنن النسائي ) صححه األلباني ف  3986( ر 57/  7المجتبى من السنن للنسائي )  - ((138
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بِك من    رحباً "م  إىل الكعبة فقال:   قال:نظر رسول هللا    - رضي هللا عنهما-ابن عباس   عن -
بيٍت، ما أعظَمِك، وأعظَم حرَمَتِك! وللمؤمُن أعظُم حرمًة عند هللِا منِك، إن هللاَ حر م منِك  

  ( 139)واحدةَّ، وحر َم ِمَن املؤمِن ثالاثً: دَمه، وماَله، وأن يَُظنَّ به ظنُّ السُّوِء"
"أنه    وعن  - أعظم  نظرابن عمر رضي هللا عنهما  وما  أعظمك  ما  فقال  الكعبة  حرمتك    إىل 

 ( 140) واملؤمن أعظم حرمة عند هللا منك"
على عبيد هللا بن زايد فقال أى بىن إىن مسعت رسول هللا    دخل  (  141) عائذ بن عمرو   عن  -

( 142) » إن شر الرعاء احلطمة فإايك أن تكون منهم «."  يقول 
  على  بعضها  يلقى  واإلصدار  واإليراد  السوق   يف   اإلبل   برعاية  العنيف  هو  احلطمة  النهاية  يف   قال •

  ( 143) هاء بال  حطم أيضا ويقال السوء لوايل مثال ضربه ويعسفها بعض

أن الراعي للناس الجيوز له أن يقدمهم على التهلكة، وقد كتب    وجه االستدالل :
بن اخلطاب    اخلليفة أمريا على جيوش املسلمني    حنيأيب عبيدة    اىلالراشد عمر  واله 

بتقوى هللا الذي يبقى ويفىن ما سواه، الذي    وأوصيك أن قال:" -هللا عنه رضي –وعزل خالدا 
خالد بن الوليد    جند  من الضاللة، وأخرجنا من الظلمات إىل النور، وقد استعملتك على   هداان

يمة، وال تنزهلم منزال قبل  فقم أبمرهم الذي حيق عليك، ال تقدم املسلمني إىل  هلكة رجاء غن
كيف مأاته، وال تبعث سرية إال يف كثف من الناس، وإايك وإلقاءاملسلمني    وتعلم  أن تسرتيده هلم 

    ( 144) يف اهللكة، وقد أبالك هللا يب وأبالين بك "

وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها حبسب    صاحلوألن الشريعة جاءت بتحصيل املخامسا : ▪
املصاحل    وازدحاماملفاسد،    وازدحاماملصاحل،    ازدحامالشريعة يف    قواعد  واستصحاباإلمكان،  

 
 ( 33/ 8حسنه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة وذكر طرقه وشواهده  )  - ((139
، وقال :"حسن غريب" ؛ قال األلباني :"حسن صحيح" صحيح الترغيب والترهيب    2032( ر378/  4سنن الترمذي )   - ((140

 ( 292/ 2لأللباني ) 
المزني يكنى أبا هبيرة ،  وكان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة ، سكن البصرة وابتنى  هو عائذ بن عمرو بن هالل    - ((141

( ؛ اإلصابة في  799/  2بها دارا ، وتوفي في إمرة عبيد هللا بن زياد أيام يزيد بن معاوية . انظر االستيعاب في معرفة االصحاب )
 2546( ت 403/  3تمييز الصحابة )

 4838( ر 9/  6صحيح مسلم  ) - ((142
 ( 440/ 1النهاية في غريب الحديث البن األثير )    - ((143
 ( 53  -52/ 22البداية والنهاية  )   - ((144
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  ويقتنعاخلري والشر درجات، والعاقل هو الذي يدرء الشرالكبري ابلشر اليسري،    فإنواملفاسد،  
 والشجاعة "  -هللا  رمحه–سالم ابن تيمية  ابخلري اليسري إذا مل حيصل الكثري.وقد قال شيخ اإل 

ليست هي قوة البدن فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب وامنا هي قوة القلب وثباته  
للقتال،    فإن   ؛ البدن وصنعته  القلب وخربته به،    وعلىالقتال مداره على قوة    واحملمود قوة 

مييز بني احملمود واملذموم    واله،  التهور الذي ال يفكر صاحب  دونمنهما: ما كان بعلم ومعرفة،  
يفعل ما يصلح دون ما    حىت   ؛الذي ميلك نفسه عند الغضب    هوكان القوي الشديد،    وهلذا  ؛

       ( 145) شديد" والهو بشجاع،  فليساملغلوب حني غضبه،  فأماال يصلح، 

القوة والضعف ومن    يثعموم التصوص اليت جاءت مبراعاة أحوال املسلمني من ح  سادسا: •
   : واالعتداء على    أن ذلك  الظلم واالضطهاد،  ممنوعا، رغم وجود  اهلجرة كان  قبل  اجلهاد 

تَ َر    َأملَْ   تعاىل :    قولهاملسلمني، وقد أمروا يف حينها ابلكف عن القتال والصرب  كما جاؤ يف  

، فأمرهللا عزَّ وجلَّ بكف   (146  )اَلَة َوَآتُوا الزََّكاةَ ِإىَل الَِّذيَن ِقيَل هَلُْم ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم َوَأِقيُموا الصَّ 

األيدي عن اجلهاد ؛ أي عن اجلهاد ابليد، وال ريب أن هذه اآلية نزلت أايم العدوان على  
املسلمني، وطردهم من دايرهم، وحرماهنم من حقوقهم، فهو جهاد دفٍع، وليس جهاد طلب،  

م دولة وال قوة، وكان هللا أيمر نبيه ابلصرب والصفح فاملنع ألن املسلمني ال يستطيعون وليس هل
واالنتظار، إىل أن أييت الفرج، ومن قاتل يف هذه املرحلة فإنه يكون قد عصى هللا ورسوله؛ ألنه  
يرتتب على القتال يف هذه املرحلة اإلضرار ابملسلمني وابلدعوة، وتسلط الكفار على املسلمني.  

ي املرحلة  اجلهاد يف هذه  والبيان ،واحلكمة واملوعظة احلسنة، ومقابلة ، ولكن  كون  ابحلجة 
ابن كثري  قال  اجلميل   والصرب  ابلعفو،  وطردهم  املؤمنني،  وتعذيب  هللا  - الصد،  يف     - رمحه 

تفسريه:" كان املؤمنون يف ابتداء اإلسالم وهم مبكة مأمورين ابلصالة والزكاة، وإن مل تكن ذات  
لفقراء منهم، وكانوا مأمورين ابلصفح والعفو عن املشركني، النصب، وكانوا مأمورين مبواساة ا

 
 ( 271/  2االستقامة ) - ((145
 سورة النساء  77من اآلية  - ((146
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والصرب إىل حني، وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا ابلقتال ؛ ليشتفوا من أعدائهم، ومل يكن  
 ( 147)احلال إذ ذاك مناسبا ألسباب كثرية منها : قلة عددهم ابلنسبة إىل كثرة عدد عدوهم "

بل    بل ▪ إطالقه  القنال مفروضا على  يكن  مل  ومنعة  قوة  اإلسالمية  للدولة  أن صار  بعد  حىت 
،  درةحبسب الطاقة واإلمكاانت، فقد قتل سبعون من القراء ومل يقاتل من غدر هبم لعدم الق

 ويف غزوة األحزاب حفروا اخلندق لعدم القدرة على مواجهتهم.  
ريى اختالفا كثريًا؛ فعليكم بستَّين وسنًّة اخللفاء :   »إنه من يعش منكم ؛فس قال  قد    والنيب -

  (. 148) الراشدين املهديِ ني من بعدي, متسَّكوا هبا، وعضُّوا عليها ابلنواجذ«
  وسيعود غريبا اإلسالم بدأ:    هللا رسول قال قال  هريرة أيب عنيف صحيح مسلم  وجاء -

 .  (149) "للغرابء فطوىب  غريبا بدأ كما
  بدأ  اإلسالم  إن  ::"   قال     النيب   عن  -رضي هللا عنهما- عمر    ابن  نع  مسلم  صحيح   ويف  -

 .  (151)"جحرها يف  احلية أترز  كما  املسجدين بني   (150) أيرز وهو بدأ كما   غريبا وسيعود  غريبا

واإلسالم يف هذا الزمان يعاين من الغربة، وتكالب األعداء عليه    وجه االستدالل :
 مما يشبه املرحلة األوىل يف اإلسالم :

 فمن أوجه الشبه بين المسلمين اليوم والمسلمين في العهد المكي: 

اليهود،   من  المسلمين  على  األعداء  وتكالب  والُعدد،  العدد  وقلة  الضعف 
والمشركين، مع كون  بالد المسلمين متفرقة  إلى دول متعددة، لكل دولة منها 
خاصة  بمعاهدات  العالم  بدول  ارتباط  دولة  ولكل  الخاصة،  وسياساتها  ظروفها 

 وعامة. 

 
 ( 359/ 2تفسير ابن كثير )  - ((147
 سبق تخريجه  - ((148

 سبق تخريجه  - (149)
 [     77ص   -  1، فتح الباري    ]  ج    أي ينضم ويجتمع  - (150)
  146باب بيان أن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا وإنه يأرز بين المسجدين/ر [/ 131ص    -  1صحيح مسلم    ]  ج  - (151)
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فيما المكي  بالعهد  أشبه  الدول  بعض  أن  يقال  محتلة   وقد  دولة  كانت  إذا 
كفلسطين، أو في حكم الدولة المحتلة كاألقليات اإلسالمية في الهند أو الصين ،  
وأما الدول المستقلة فهي تختلف من حيث القوة والضعف، فقد تكون أقرب للعهد 

 المدني منها للعهد المكي. ولكنها ضعيفة في الجملة. وهللا تعالى أعلم. 

 في اشتراط القدرةالمعاصرين   لماهل الع بعض نصوصسابعا: 

اآلايت تتضمن األمر ابلقتال يف سبيل هللا، وهذا    هذه :  -رمحه هللا - قال الشيخ عبد الرمحن السعدي   •
للقتال أمرهم هللا به، بعدما كانوا مأمورين بكف   َلمَّا قوي املسلمون  بعد اهلجرة إىل املدينة،  كان 

 . اه . (152) أيديهم 
القتال  -رمحه هللا  -  وقال • عليهم  فرض  لو  أنه  ومنها:  وكثرة  -:  وُعَدِدهم،  َعَدِدهم  قلة  مع 

ذلك إىل اضمحالل اإلسالم، فروعي جانب املصلحة العظمى على ما دوهَنا،    ألدى   - أعدائهم
. وكان بعض املؤمنني يودون أن لو فرض عليهم القتال يف تلك احلال  حلكم ولغري ذلك من ا

ا الالئق فيها القيام مبَا أمروا به يف ذلك الوقت من التوحيد والصالة   غري الالئق فيها ذلك، وإمنَّ
وحنو تعاىل:    والزكاة  قال  َوَأَشدَّ    ﴿َوَلوْ ذلك، كما  هَلُْم  َخرْياً  َلَكاَن  ِبِه  يُوَعُظوَن  َما  فَ َعُلوا  ُْم  َأهنَّ

املناسب ﴾تَ ْثِبيًتا وقته  يف  القتال  عليهم  اإلسالم، ُكِتب  وقوي  املدينة،  إىل  هاجروا  فلما   .
 . اه . (153)ذلكل

يه من شرط وهو أن يكون عند  : "البد ف - رمحه هللا-وقال الشيخ حممد بن صاحل  العثيمني •
أنفسهم يف   مَل يكن لديهم قدرة فإن إقحام  القتال، فإن  هِبا  املسلمني قدرة وقوة يستطيعون 

على املسلمني القتال وهم يف مكة؛  القتال إلقاء أبنفسهم إىل التهلكة، وهلذا مَل يوجب هللا 
م عاجزون ضعفاء فلما هاجروا إىل املدينة وَكوَّنُوا الدولة اإلسالمية وصار هلم شوكة أمروا   ألهنَّ
مجيع   ألن  الواجبات  عنهم كسائر  سقط  وإال  الشرط،  هذا  من  فالبد  هذا  وعلى  ابلقتال، 

ُ    ﴿الوقوله:    ﴾ َما اْسَتطَْعُتمْ اَّللََّ   ﴿فَات َُّقواالواجبات يشرتط فيها القدرة لقوله تعاىل:   ُيَكلِ ُف اَّللَّ
 

 (. 89( التفسير )ص  152)
 (. 188( التفسير )ص  153)
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 . اه . (154)َعَها﴾نَ ْفًسا ِإالَّ ُوسْ 
رمحه -ردًّا على سؤال يتعلق حباجة اْلُمجتمع اإلسالمي للجهاد يف سبيل هللا بعد بيانه    وقال •

الدين كله هلل، وأضا  -هللا ليكون  العظيمة يف الشرع اإلسالمي  ف هل  فضل اجلهاد ومْنزلته 
 جيب القتال أو جيوز مع عدم االستعداد له؟  

: ال جيب وال جيوز وحنن غري مستعدين له، وهللا مَل يفرض على نبيه وهو يف مكة أن فاجلواب •
يقاتل املشركني، وأن هللا أذن لنبيه يف صلح احلديبية أن يعاهد املشركني ذلك العهد الذي إذا  

 مني.  تاله اإلنسان ظن أن فيه خذالاًن للمسل
منكم يعرف كيف كان صلح احلديبية حىتَّ قال عمر ابن اخلطاب: اي رسول هللا ألسنا    كثري  •

على احلق وعدوان على الباطل؟. قال: بلى. قال: فلم نعطي الدنية يف ديننا؟. فظن أن هذا  
ما يف شك أنه أفقه من عمر، وأن هللا تعاىل أذن له يف ذلك وقال:    خذالن، ولكن الرسول  

 رسول هللا ولست عاصيه وهو انصري … وإن كان ظاهر الصلح خذالاًن للمسلمني، وهذا  إين ِ 
 يدلنا اي إخواين على مسألة مهمة وهو قوة ثقة املؤمن بربه. .  

: أنه جيب على املسلمني اجلهاد حىتَّ تكون كلمة هللا هي العليا ويكون الدين كله هلل،  املهم •
يستطيعون به جهاد الكفار حىتَّ ولو جهاد مدافعة وجهاد  لكن اآلن ليس أبيدي املسلمني ما  

  ، املهامجة ما يف شك اآلن غري ممكن حىتَّ أييت هللا أبمة واعية تستعد إمْيانيًّا ونفسيًّا، مثَّ عسكرايًّ
 . اه . (155) أما حنن على هذا الوضع فال مُيكن أن جناهد

"  ما حكم اجلهاد على املسلمني بعد سقوط األندلس وكثرٍي من الوالايت اإلسالمية،    وسئل •
اليهوُد يف وقتنا احلاضر بيت املقدس الذي هو أول قبلة للمسلمني، ومن   خاصًَّة وقد أخذ 
وإذا   االستطاعة؟  لعدم  املسلمني  اجلهاد عن  يسقط  الر ِحال؟ وهل  إليها  ُيَشدُّ  اليت  املساجد 

 د هل يتعَّني عليهم اإلعداد؛ ألن ما ال يتمُّ الواجُب إال به فهوواجب؟سقط اجلها
فأجاب بقوله: اجلهاد كغريه من الواجبات يشرتط فيه الُقْدرة، فإذا مل يقدر املسلمون   

لعدم   مكة  يف  املسلمني  على  اجلهاد  هللا  يوجب  مل  وهلذا  عنهم؛  سقط  الكفار  غزو  على 

 
 (. 9/ 8( الشرح الممتع ) 154)
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وَّنوا هلم دولة يف املدينة. ولكن جيب على األمة اإلسالمية استطاعتهم، وأوجبه عليهم حينما ك 

     (156)َوَأِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُ وَّةٍ   أن تستعد لعدوها لقوله تعاىل:

قائل:   وقال لنا  قال  لو  وهلذا   : وفرنسا    اآلن   رمحه هللا  وروسيا  أمريكا  ملاذا ال حنارب 
واجنلرتا؟؟!! ملاذا؟! لعدم القدرة؛ األسلحة الَّيِت قد ذهب عصرها عندهم هي الَّيِت يف أيدينا  
وهي عند أسلحتهم مبْنزلة سكاكني املوقد عند الصواريخ ما تفيد شيًئا فكيف مُيكن أن نقاتل  

 هؤالء؟.  
قائل: أنه جيب علينا أن نقاتل أمريكا وفرنسا واجنلرتا  أقول: إنه من احلمق أن يقول    وهلذا

وروسيا، كيف نقاتل؟ هذا أتابه حكمة هللا تعاىل، وأيابه شرعه، لكن الواجب علينا أن نفعل ما  
. هذا الواجب علينا أن نعدَّ هلم ما استطعنا  ﴾هَلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُ وَّةٍ   ﴿َأِعدُّواأمر هللا به تعاىل:  

 .  اه   …(157)، وأهم قوة نعدها هو اإلمْيان والتقوىمن قوة
(    ملاذا ال يقوم املسلمون  310- 307/    25)  - يف جمموع فتاوى ورسائل العثيمني     وسئل •

 ابجلهاد ضد دول الكفر؟
بقوله: اجلهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقني، وإن مل يقم به من   فأجاب •

والد  القدرة.   فيه من شرط  بد  تعني  عليهم. ولكن كل واجب ال  على ذلك من    ليليكفي 
وقوله  القرآن والسنة ومن الواقع.  أما القرآن: فقوله تعاىل: )اَل ُيَكلِ ُف هللا نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها(  .   

يِن ِمْن َحَرٍج(  .     الدِ  َعَلْيُكْم يف  اْسَتطَْعُتْم( .   وقوله تعاىل: )َوَما َجَعَل  َما  تعاىل: )فَات َُّقوا هللا 
فاجلهاد إذا كان فيه حرج، فاحلرج مرفوع يف الشريعة، فإن كان هناك قدرة على اجلهاد فهو  

 رج مرفوع. سهل إبذن هللا عز وجل، وإن مل يُقدر على اجلهاد فهو ح
: "إذا أمرتكم أبمٍر فأتوا منه ما استطعتم"      -صلى هللا عليه وسلم    -الدليل من السنة: قوله    أما •

: "أبمر" نكرة يف سياق -صلى هللا عليه وسلم    -وهذا احلديث عام يف كل أمر؛ ألن قوله  
يف مكة يدعو    -صلى هللا عليه وسلم    -الشرط فيكون للعموم.  أما الواقع: فقد كان النيب  
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س إىل توحيد هللا عز وجل وإىل الصالة، وبقي على هذا األمر ثالث عشرة سنة، ومل يؤمر  النا
  ابلقتال؛ ابجلهاد مع شدة اإليذاء له عليه الصالة والسالم، وألتباعه من املؤمنني  .  ومل يؤمر  

،  ألهنم ال يستطيعون، ومل يوجب هللا عز وجل لقتال إال بعد أن صار لألمة اإلسالمية دولة وقوة
ُْم ظُِلُموا َوِإنَّ هللا َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر(  .  وهكذا نقول   قال هللا تعاىل: )ُأِذَن لِلَِّذيَن يُ َقاتَ ُلوَن أبَِهنَّ
اليت ذهب   الكفار.  واألسلحة  القتال ومواجهة  املسلمني على  قدرة  لعدم  اآلن:  الواقع  يف 

ا عند املسلمني من سالح ال يساوي عصرها عند الكفار هي اليت أبيدي املسلمني، وأقوى م
ما عند الكفار من سالح وليس بشيء.  وهلذا من احلمق أن يقول قائل: إنه جيب على املسلمني  

أتابه حكمة هللا عز وجل، وأيابه شرعه. والواجب أن يقوم    لاآلن أن يقاتلوا الكفار. وهذا القو 
ٍة( )املسلمون مبا أمر هللا عز وجل، قال سبحانه وتعاىل: )وَ  (.   2َأِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُ وَّ

على   يقضون  والتقوى سوف  املسلمني ابإلميان  والتقوى؛ ألن  اإلميان  هو:  نُعدها  قوة  وأهم 
حاهلم خبالف حال كثري من املسلمني   -رضوان هللا عليهم  -األهواء وحمبة الدنيا. والصحابة

فالصحابة عنهم   -اليوم،  هللا  ويكرهيقاتل  -رضي  هللا  إلعالء كلمة  الذل.    ونون  يف  احلياة 
فالواجب على املسلمني أن يعدوا ما استطاعوا من قوة وأوهلا: اإلميان والتقوى. مث يلي قوة  
اإلميان والتقوى، أن يتسلح املسلمون ويتعلموا كما تعل م غريهم؛ لكن املسلمني مل يقوموا مبا  

د ابإلميان والتقوى، وأن يُبذل اجلهد، والشيء الذي  عليهم.  فالواجب يف هذه األزمنة االستعدا
عز   -على هؤالء األعداء.  وهللا -عز وجل -ال يُقدر عليه فإننا غري مكلفني، ونستعني ابهلل 

قادر على هؤالء األعداء ولو شاء سبحانه النتصر منهم كما قال تعاىل: )َوَلْو َيَشاُء هللا    -وجل
ُهْم َوَلِكْن   ُلَو ب َ اَلنْ َتَصَر ِمن ْ  بِبَ ْعٍض َوالَِّذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل هللا فَ َلْن ُيِضلَّ َأْعَماهَلُْم(.   ْعَضُكمْ لِيَ ب ْ
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الثاني   الطلب    إذن   شتراطا:   الفرع  جهاد  في  وهو شرط   ، اإلمام 

 :  باإلجماع، وهو كذلك شرط في جهاد الدفع مع اإلمكان، ودليل ذلك  

أوال : أدلة شرط إذن اإلمام في جهاد الطلب: وقد دل الكتاب و السنة  •
 واإلجماع  على وجوب إذن اإلمام  :

 َوَحرِ ضِ   نَ ْفَسكَ   ِإالَّ   ُتَكلَّفُ   اَل   اَّللَِّ   َسِبيلِ   يف فَ َقاِتْل    ﴿هللا تبارك و تعاىل    قول  ففيالكتاب    أما
 .(158)   ﴾ َكَفُروا  الَِّذينَ  أبَْسَ  َيُكفَّ  َأنْ  اَّللَُّ  َعَسى اْلُمْؤِمِننيَ 

 السنة فمنها :  أما

هجرة بعد الفتح ولكن    اليف الصحيحني عن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما : "    قوله -
     ( 159) جهاد ونية وإذا استنفرمت فانفروا"

هللا   رمحه–أنه علق وجوب النفرة للجهاد أبمر اإلمام قال النووي    وجه االستدالل :
 ( 160)طلبكم االمام للخروج إىل اجلهاد فاخرجوا "  اذا:   معناه :"

اقال:"    الصحيحني  عن أيب هريرة أن رسول هللا    ويف  - اإلمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى    إمنَّ
 .  " به، فإن أمر بتقوى هللا تعاىل وعدل كان له بذلك أجر، وإن أيمر بغريه كان عليه منه

  راء خرب مبعىَن األمر وهونص يف املسألة أن القتال اليكون إالو   فهذاوجه االستدالل :
 اإلمام وهو شامل جلميع أنواع اجلهاد، وهذا مستلزم إلذنه.  

  نعالعدو من أذى املسلمني، وميَ  نع : "اإلمام جنة": أي كالسرت؛ ألنه ميَ -رمحه هللا-النووي قال •
يقاتل    الناس بعضهم من بعض، وحيمي بيضة اإلسالم، ويتقيه الناس، وخيافون سطوته، ومعىَن 

 . ه . ا(161) من ورائه: أي يقاتل معه الكفار والبغاة واخلوارج وسائر أهل الفساد والظلم

 
 ( .   84(  سورة النساء ، اآلية ) 158)
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بعضهم عن    نع : ألنه ميَ -رمحه هللا -ابن حجر  وقال • أذى  املسلمني، ويكف  أذى  العدو من 
 .   (162) بعض، واملراد ابإلمام: كل قائم أبمور الناس 

وهذا ما استقر عليه أهل العلم  بناء على قاعدة أن "ما ال يتم الواجب إال به   •
األمر حتى اليؤول  فهو واجب" فهذه القاعدة دليل على تعليق أمر الجهاد بولي  

 األمر إلى الفوضى والتنازع بين الناس. 
 ومن نصوصهم في ذلك : •
موكول إىل اإلمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته    د: "وأمر اجلها-هللا  رمحه–ابن قدامة    قال  •

 .   (163) فيما يراه من ذلك
: وال خترج السرااي إال إبذن اإلمام ليكون متجسًسا هلم عضًدا من -هللا  رمحه–القرطيب    وقال •

ا احتاجوا إىل درئه  .   (164) ورائهم، ورمبَّ
  هللا،   كلمة  إلعالء:"اجلهاد    - هللا  رمحه–الشيخ ابن ابز    برائسة   الدائمة  اللجنةيف فتاوى    وجاء •

 من   متكن  من  على  فريضة  حرماته  وحفظ  ونشره،  إبالغه  من  والتمكني  اإلسالم،  دين  ومحاية
 ما  وحدوث  الفوضى،  من  خوفا  وتنظيمها؛   اجليوش،  بعث  من  له  بد   ال  ولكنه  عليه،   وقدر   ذلك

  أن  العلماء  فعلى  املسلمني،  أمر ويل  شأن  من فيه  والدخول  بدؤه،  كان  ولذلك عقباه؛  حتمد  ال
  للداعي  يستجيب  أن   عليه  قدر  من  فعلى  املسلمني،  واستنفر   بدأ  ما  فإذا  لذلك،   يستنهضوه

  وجود   مع   ذلك  عن   ختلف   ومن  اإلسالم،  ومحاية  احلق،   نصرة   راجيا  هلل،   وجهه  خملصا   إليه،
 (. 165) "آمث فهو العذر؛ وعدم الداعي،

 املسلمني؟ إمام  إذن  دون اجلهاد  جيوز  هل:  - هللا رمحه -حممد بن عثيمني الشيخ  فضيلة  وسئل •
  ألنه  اإلمام؛  إبذن  إال  اجلهاد  جيوز  ال:  بقولهفأجاب    إذن؟  بدون  فيها  جيوز  حاالت  هناك  وهل

 اليت  واملفاسد  للفوضى  سبب  وألنه  عليه؛  افتيات  إذنه  بدون  اخلروج  وألن  ابجلهاد،  املخاطب

 
 ( . 136/  6( فتح الباري ) 162)
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  إذا فنعم اإلمام؟ إذن  بدون فيها جيوز حاالت هناك هل: السائل قول.  وأما هللا إال يعلمها ال
 ( 166) ." القتال عليهم فيتعني  العدو  عليهم هجم

 األمة  يقود  إمام  من  فالبد.  عصاابت  كانت  وإال  إمام،  راية  من  له  البدَّ :". اجلهاد  وقال
  رمبا   بل   حاٌل،   هلم  يستقيم   ال إمام    راية  غري   من  ابجلهاد   قاموا  الذين  جتد   ولذلك  اإلسالمية،

ر  وإذا  آخرهم،  عن  يُباُدون   يُعيننا   أن  هللا  نسأل  حال  كل   فعلى.  بينهم  النزاع   صار  انتصار  هلم  ُقدِ 
 مقصِ رة،   واجلوارحمريضة،    فالقلوب  النفس،  جهاد  إىل  حاجة  يف   اآلن  فنحن  أنفسنا،  جهاد  على

 ( 167) ."شيء كل  قبل  جهاد إىل  حيتاج وهذا متنافرة،  والقلوب

ثانيا : أدلة شرط إذن اإلمام في جهاد الدفع: وقد دل الكتاب و السنة  •
 اإلمام في جهاد الدفع مع اإلمكان :واإلجماع  على وجوب إذن 

 فمن ذلك:  

:     من والسنة  اخلندق    يف الكتاب  الدفع-غزوة  من جهاد  فقد كانوا    - وهي  ومع ذلك 
تعاىل: قوله  لبيوهتم    كما يف  الذهاب  ملتزمني هبا، وكانوا يستأذنونه حىت يف   مالزمني ألوامره 

 ُُهمُ  َفرِيقٌ   َوَيْسَتْأِذن   (168 ) ِفَرارًا  ِإالَّ  يُرِيُدونَ  ِإنْ  ِبَعْورَةٍ  ِهيَ  َوَما َعْورَةٌ  بُ ُيوتَ َنا ِإنَّ  يَ ُقولُونَ  النَّيبَّ   ِمن ْ

مع اإلمكان  ومن نصوص  يف حهاد الدفع  اإلمجاع فقد أمجعوا على وجوب إذن اإلمام    وأما
 العلماء يف ذلك : 

ابنه عبدهللا :" قال :" مسعت أيب يقول إذا أذن اإلمام    ة" يف مسائل اإلمام أمحد من رواي
ت أليب : فإن خرجوا بغري إذن اإلمام، قال : ال إال أن  القوم أيتيهم النفري فال أبس أن خيرجوا   قل

أيذن اإلمام، إى أن يكون يفاجئهمم أمر من العدو، والميكنهم أن يستأذنوا من اإلمام فأرجو أن 
  ( 169) يكون ذلك دفعا من املسلمني" 

 
 (   315- 314/    25)  - مجموع فتاوى ورسائل العثيمين  - ((166
 ( 318-316/    25)  -مجموع الفتاوى   - ((167
 سورة األحزاب  13اآلية    - ((168
 390 8، جامع لعلوم أإلمام أحمد  258 1مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه عبدهللا   - ((169



 

61 

على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا املقل منهم واملكثر وال خيرجون    وواجباخلرقي:"    وقال
 ( 170) إىل العدو إال إبذن األمري إال أن يفجأهم عدو غالب خيافون كلبه فال ميكنهم أن يستأذنوا"

  جيز   فلم  اجلميع   على  فوجب  عني   فرض  عليهم   اجلهاد   صار  العدو   جاء  إذا  وألهنم قال ابن قدامة: "
  وهو  اليه  موكول  احلرب  أمر  ألن  األمري   إبذن  إال  خيرجون  ال   فاهنم  هذا  ثبت  فاذا  عنه  التخلف   الحد
  للمسلمني   أحوط  ألنه  رأيه  اىل  يرجع  أن  فينبغي  وكيدهم  العدو  ومكامن  وقلتهم   العدو  بكثرة  أعلم

  واخلروج  قتاهلم   يف   تتعني  املصلحة  ألن   استئذانه  جيب  فال   هلم  عدوهم  ملفاجأة  استئذانه  يتعذر  أن   إال
  سلم  و   عليه   هللا   صلى  النيب   لقاح  على  الكفار  أغار   ملا ]    لذلك، و تركهم  يف   الفساد  لتعني  اليهم 

  هللا   صلى  النيب  فمدحه  إذن  غري   من  فقاتلهم  تبعهم  املدينة  من  خارجا  االكوع   بن  سلمة  فصادفهم
 ( 171) ["  وراجل فارس  سهم وأعطاه االكوع  بن  سلمة رجالتنا  خري :  وقال  سلم و عليه

  عدو  يفاجئهم  أن  إال  اإلمام  إبذن  إال  الغزو  جيوزأبو الربكات عبدالسالم بن تيمية:" وال    قال •
 ( 172) "فيسقط  ابإلذن كلبه  خيشى

اجلليل  قال • ابن عرفة-يف مواهب  قال  إذن    )173(: مسألة:  بغري  أيغزى  املوازية:  الشيخ عن 
اإلمام؟ قال: أما اجليش واجلمع فال إال إبذن اإلمام وتولية واٍل عليهم، مثَّ قال: قال ابن حبيب:  
القتال ملصلحة حرمت خمالفته إال أن يدمههم   العلم يقولون: إن هَنى اإلمام عن  مسعت أهل 

    (. 174) العدو
أمر   وقال • العريب يف تفسريه:"    على   جمتمعني  أو  متفرقة  سرااي   ابجلهاد   الناس  سبحانه  هللا  ابن 

 .  ( 175) "  اإلمام إبذن   إال خترج  فال  السرااي خرجت فإن، األمري 

 
 ( 138مختصر الخرقى )ص:   - ((170
 ( 383/ 10المغني ) - ((171
 ( 170/  2المحرر في الفقه ) - ((172

  ولد سنة ست عشرة وسبعمائة وتوفي  سنة ثمان وأربعين  هومحمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي يكنى أبا عبدهللا   - (  173)
ج  المذهب  الديباج  انظر   ، وثمانمائة  ثالث  سنة  توفي  أنه  الظنون  كشف  في  وجاء    ، الظنون    337/ص 1وسبعمائة  كشف  ؛ 

 177/ص1؛ طبقات الفقهاء ج 1867/ص2ج
 ( 540/  4مواهب الجليل ) - ((174
 ( 414/  2أحكام القرآن البن العربي )  - ((175
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فإن قيل :  بأنه قد جاءت النصوص عن أهل العلم بعدم اشتراط إذن ولي  
 األمر في جهاد الدفع ومن ذلك :

:" أما قتال الدفع: فهو أشد أنواع دفع الصائل عن احلرمة -رمحه هللا-اإلسالم  شيخ   قول
من   ان أوجب بعد اإلميْ   يءفالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال ش  ا،والدين. فواجب إمجاعً 

اإلمكان،  شرط  لهيشرتط    فال   ،دفعه حبسب  يدفع  أصحابنا   ،بل  العلماء  ذلك  على  نص  وقد 
  ( 176) بالده" الكافر، وبني طلبه يف  فيجب التفريق بني دفع الصائل الظاملِ  ،وغريهم

:"جهاد الدفع من حيث األصل متعني على كل أحد فيجب    - هللا    رمحه–ابن القيم    وقال
  كجهادوهذا    ه، على العبد إبذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغرمي بغري إذن غرميْ 

هذا النوع من اجلهاد أن يكون العدو ضعفي املسلمني   وال يشرتط يف   ،واخلندق املسلمني يوم أحد  
عليهم؛ ألنه حينئذ    اكانوا يوم أحد واخلندق أضعاف املسلمني، فكان اجلهاد واجبً   مفما دون، فإهنَّ 

         ( 177) هذا النوع"  جهاد ضرورة ودفع، ال جهاد اختيار، وهلذا تباح فيه صالة اخلوف حبسب احلال يف 

 من وجوه :  فالجواب

أهل العلم اليؤخذ من سياقه دون نظر إىل جمموع الكالم حول تلك املسألة، أو   كالم  األول : 
مطلقه على مقيده وجممله على مفصله، وعامه على خاصة،   حنملغريها، بل الواجب أن  

فإ ذلك  على  مطلق    نهوبناء  ،ال  املطلق  االشرتاط  نفي   ) له شرط  يشرتط  )ال  بقوله  يعين 

االتفاق  بني األمرين،    وفرق االشرتاط،   تم  واحدة  فقوله هذا محمول على صورة 
   عليها وهي عند مداهمة العدو، وتعذر اإلذن ؛ بدليل الثاني . 

 
 ( 537/  5الفتاوى الكبرى ) - ((176
 ( 188-187الفروسية )ص:  - ((177
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نص على ذلك العلماء أصحابنا وغريهم" وتقدم نقل النصوص عن اإلمام   وقد"  الثاني: قوله
أمحد وأصحابه وغريهم من بقية املذاهب  أهنم فرقوا بني حالة املدامهة وغريها، وأن اإلذن  

 اليسقط إال عند التعذر. 

يدفع    بل ك:"  قوله بعد ذل  بدليل " اليشرتط له شرط " ليس على إطالقه    الثالث: أن قوله
حبسب اإلمكان" وهذا ماحناول تقريره هنا، أن املطلوب هو دفعه حبسب اإلمكان، ومراعاة  
املفاسد، واملصاحل  وقد قال رمحه هللا :" فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبني له أن  

ه التكليف مشروط ابلقدرة يف العلم والعمل، فمن كان عاجزا عن أحدمها سقط عنه ما يعجز 
 . (178)وال يكلف هللا نفسا إال وسعها

قتاهلم أبوىل من قتال   ليسبقتال الطائفة الباغية مشروط ابلقدرة واإلمكان، و   األمر: "  وقال
واإلمكان،    ومعلوموالكفار،    املشركني ابلقدرة  ذلك مشروط  املشروعة    فقدأن  املصلحة  تكون 

غري مرة، واإلمام إذا اعتقد وجود    كما فعله النيب    عاهدةأحياان هي ابلتألف ابملال واملساملة وامل
 (179).ح القدرة ومل تكن حاصلة كان الرتك يف نفس األمر أصل

  

 
 . 21/634(  مجموع الفتاوى  178)
 . 442/ 4(  مجموع الفتاوى  179)
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 اشتراط إذن الوالدين في الجهاد   :  الفرع الثالث 
كان اجلهاد فرض عني فال يشرتط يف ذلك إذن الوالدين وإمنا جيب إذن ويل األمر حسب   إذا

جيوز طلب اجلهاد إال إبذن الوالدين بعد    ال التفصيل املتقدم، وأما إذا كان اجلهاد فرض كفاية ف
و الثوري و   (180)إذن ويل األمر، و ذلك إذا كان اجلهاد، وهذا مذهب األئمة األربعة و األوزاعي

 .  (181) ائر أهل العلم س

 ذلك :   لىالدليل ع و

يف اجلهاد، فقال: )) أحي    يستأذنه  : جاء رجل إىل النيب   قال  حديث عبد هللا بن عمرو }  1
 .(182) قال : نعم، قال : )) ففيهما فجاهد ((   والداك ؟ ((

وجَّه هذا الرجل إىل بر والديه مبجرد أن أخربه أهنما حي ان، و    أن النيب    وجه الداللة :
  ألبويني أن فرض اجلهاد يسقط مع وجود ا  علىمل يستفصل عن كوهنما حمتاجني إليه أو ال؛ فدل   

 . (183) أو أحدمها 

دل أيضا بطريق اإلشارة على أن له اجلهاد إذا أذان له؛ ألن إسقاط اجلهاد عنه إمنا هو حلق    و
 والديه فإذا أذان له فقد أسقطا حقهما كما سيأيت صرحيا يف النص الثالث.  

السلمي  2 النيب    أنه    عن جامهة  قد جئت    فقال  أتى  و  الغزو  أردُت  اي رسول هللا.    :
))هل  : فقال  ؟   أستشريك.   أم  من  اجلنة حتت  لك  فإن  ))فالزمها   : قال  نعم.    : قال    ))

 . (184) رجليها((

 
هـ. انظر: الطبقات  156(  هو: عبدالرحمن بن عمر األوزاعي، عالم أهل الشام، كان لمذهبه أتباع ثم انقطع أتباعه، توفي سنة  180)

 (. 107/ 7(، سير أعالم النبالء ) 488/ 7الكبرى )
( ، مختصر خليل    175/    3( ، المنتقى شرح الموطأ )    202/    6( ، رد المحتار )    98/    7(  انظر : بدائع الصنائع )  181)

( ،  شرح    25/    13( ، المغني )    122/    14، الحاوي )    52( ، اإلنجاد ص   277ـ    276/    2والشرح الكبير و حاشية الدسوقي )  
 ( .   26/  5وطار ) ( ، نيل األ  14/    3المنتهى )  

( ، و مسلم ، كتاب البر والصلة و    3004(  رواه البخاري ، كتاب الجهاد و السير ، باب الجهاد بإذن األبوين ، الحديث )  182)
 ( .   2549األدب ، الحديث ) 

 ( .  190/   4(  انظر : سبل السالم )  183)
( ، و ابن ماجه، كتاب    11/    6في التخلف لمن له والدة )    ( ، و النسائي ، كتاب الجهاد ، الرخصة  429/    3(  رواه أحمد )  184)

(، واللفظ للنسائي. قال األلباني: في الحديث طلحة بن عبد هللا لم يوثقه سوى  2781الجهاد، باب الرجل يغزو وله أبوان، الحديث )
 يج الحديث التالي. (، وانظر تخر21/ 5ابن حبان، لكن روى عنه جماعة, وتابعه محمد بن إسحاق بن طلحة )اإلرواء 
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 من هذا احلديث تعلم مما سبق يف احلديث الذي قبله.   ووجه الداللة

اليمن، فقال : ))هل لك   من  رجال هاجر إىل رس  ول هللا    أن                عن أيب س  عيد اخلدري 3
(( فق ال : أبواي.  ق ال : )) أذان ل ك ؟ (( ق ال : ال، ق ال : )) ارجع إليهم ا   أح د ابليمن ؟

 .(185)فاستأذهنما فإن أذان لك فجاهد و إال فربمها (( 

احلديث نص يف الداللة على املطلوب، و ينض      اف إىل ص      راحته ما يف القص      ة من كون    و
إال   اجله  اد  قب  ل من  ه النيب  الرج  ل ق  ادم  ا من مك  ان بعي  د من امل  دين  ة ) اليمن ( و مع ذل  ك مل ي

 إبذن الوالدين. 

 .(186)  و ألن بر الوالدين فرض عني، و اجلهاد فرض كفاية، و فرض العني مقدم4

  

 
( و فيه دراج أبو  2530(، وأبو داود، كتاب الجهاد ، باب في الرجل يغزو و أبواه كارهان ، الحديث )76/ 3(  رواه أحمد ) 185)

(: صدوق ، في حديثه عن أبي    310( ، و قال الحافظ في ) التقريب ص   574/    1السمح ، اختلف في توثيقه ) كما في التهذيب  
اهـ و هذا من حديثه عن أبي الهيثم ، إال أن له شاهدا من حديث عبد هللا بن عمرو وحديث جاهمة ؛ لذا قال األلباني بعد  الهيثم ضعف  

 (.  21/  5ذكر الحديثين : الحديث بمجموع طرقه صحيح ) اإلرواء 
 ( .   25/  13( ، المغني )   123/  14( ، الحاوي للماوردي )    175/    3(  انظر : المنتقى شرح الموطأ )  186)
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  :  املقدمة الرابعة يف بيان 

 املفاهيم املستفادة  والشبهات املعاصرة املتعلقة ابجلهاد 

 : مطالب ثالثوفيها 

       .من هذا الكتابللجهاد  املستفادة  املفاهيماملطلب األول: 
 
 أحكام اجلهاد الذي مبعىن القتال ابختالف حال القوة والضعف.   اختالف •
جعل الدنيا مداولة بني الناس واملسلم مأمور ابالتباع لإلحكام يف كل مرحلة  سواء كان    هللا  أن •

 . الدولة لإلسالم، أو كانت للكفر واألسوة يف ذلك النيب  
 ور .  وبني الته  -بضوابط الشرع -بني الشجاعة املنضبطة  التفريق •
يف   –  عن األموال أو غري ذلك مما هو اثبت جواز التنازل عنه من خري البشر  -التنازل   أن  •

 الأبس به.   –حال الضعف، أو لتحقيق مصلحة، أولدرء مفسدة  
 وجود االعتداء من الكافر وعدم الرد لعدم القدرة ليس مذموما كما قصة قتل القراء وحنوها.    أن •
اليرمي إىل إشعال احلروب، وإمنا كانت احلرب هي آخر ما يلجأ إليه يف سبيل الدفاع     اإلسالم •

عن الدين، ويف سبيل نشره بني الناس، حىت يكون بينا للناس أمجيعني، ليهلك من هلك عن  
 ، وتقوم احلجة ابلبالغ، ومل يكره أحد من الناس على الدخول يف دين اإلسالم . بينة

 نصرة املسلم املعتدى عليه مشروط ابلقدرة وعدم املفسدة األكرب. أن •
 عقد العهد ونبذه مرجعه لويل أمر املسلمني.   أن •
 شرط إذن ويل األمر البد منه يف نوعي اجلهاد)الدفع والطلب( مامل يداهم العدو. أن •
 شرط القدرة البد منه يف وجوب جهاد الدفع.  أن •
 حرمة دماء املسلمني وحترمي اإللقاء هبم للتهلكة.  تعظيم •
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أحوال املسلمني اليوم ختتلف ابختالف دول اإلسالم، فمنها القوي ومنها الضعيف، ولكل    أن •
 ها أحكام مستقلة حيسب القوة والضعف.  من
 األئمة املقررة لذلك.    نصوص •

 المتعلقة  بالجهاد ئة، والمقوالت الخاط الشبهات:   الثاني  المطلب
 التي تضمنها هذا الكتاب

متعلقة  ئة  ط ومقوالت خاأجيب في هذا الكتاب عن شبهات كثيرة    لقد
 بباب الجهاد من أهمها: مايلي:  

 اجلهاد هو القتال فقط.   أن •
مراحل اجلهاد يف السرية النبوية قاصرة على وقتها فال يصح أن تطبق على العصر احلاضر.    أن •

اجلهاد يف  هبا  اليت مر  املراحل  ،فيتجاوز  اإلسالمية  الفتوحات  أبننا يف عهد  البعض  فيتصور 
فيها أسوة ملن كان حاله    ن السرية النبوية، وكأن أحكام تلك املراحل انتهت مبرورها، فال يرى أ

 مشاهبا هلا.    

 من منع اجلهاد لعدم توفر شروطه من املنافقني الواجب جهادهم.   أن •
 جهاد الدفع اليشرتط له شرط على اإلطالق. أن •
نصرة الدولة املسلمة إذا جرى االعتداء عليها فرض عني، وهو من جهاد الدفع الواجب    أن •

 ن ويل األمر.  على كل قادر، فال يشرتط له إذ عينا
 إبرام العهد ونقضه الخيتص به ويل األمر.  أن •
 التنازل للدولة الكافرة أبي وجه ولو مع عدم التكافئ يف القوة.  الجيوز أنه  •
 كل من ينتمي إىل الدولة املعتدية حالل الدم واملال ولو كان ممن أعطي عهدا.    أن •
الكفري هلم    أن • الوالء  الكفار يف حرب اإلرهاب من  وجهاد من فعل ذلك من التعاون مع 

 احلكام واجب  .  
 تسليم املسلم للدولة الكافرة من اخليانة العظمى  لإلسالم واملسلمني.   أن •
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إبلغاء بعض العقود، أو املعاهدات بناء على احلماس والعاطفة، والغفلة عن وجوب    املطالبة •
 الوفاء ابلعهد، وعن حال القوة والضعف.  

ابل  دخول يف مواجه  ات مع األع  داء مع ع  دم وجود الق  درة على ذل  ك، ومع إمك  ان   املط  الب  ة •
 درءه مبا هو أقل مفسدة. 

والمقوالت  بالدليل الشببرعي والتأصببيل العلمي الشبببهات   الرد على تلكوقد تم   •
 . في هذا الكتاب الموثق بإجماعات العلماء
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 املطلب الثالث 
 فيما يتعلق بالصلح مع اليهود -رحمه هللا -فتوى الشيخ ابن باز 

 وحواره مع القرضاوي 
ابز  يف  • ابن  للشيخ  الفتاوى  هللا-جمموع  ص    -رمحه  من  الثامن  ص    212اجمللد    229إىل 

 تلك الفتاوى   سئل رمحه هللا عن حكم الصلح وعقد اهلدنة مع اليهود فأجاب قائال :    ومن
)) جتوز اهلدنة مع األعداء مطلقة ومؤقته، إذا رأى ويل األمر املصلحة يف ذلك ؛ لقول هللا    •

جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على هللا إنه هو السميع العليم((، وألن النيب    سبحانه : ))وإن
    فعلهما مجيعاً، كما صاحل أهل مكة على ترك احلرب عشر سنني، أيمن فيها الناس، ويكف

بعضهم عن بعض، وصاحل كثرياً من قبائل العرب صلحاً مطلقاً، فلما فتح هللا عليه مكة نبذ 
من ال عهد له أربعة أشهر، كما يف قول هللا سبحانه: ))براءة من هللا    إليهم عهودهم، وأجَّل

املنادين    ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني * فسيحوا يف األرض أربعة أشهر(( وبعث  
بذلك عام تسع من اهلجرة بعد الفتح مع الصديق ملا حج رضي هللا عنه، وألن احلاجة واملصلحة 

،  اهلدنة املطلقة مث قطعها عند زوال احلاجة، كما فعل ذلك النيب  اإلسالمية قد تدعو إىل  
وقد بسط العالَّمة ابن القيم    رمحه هللا    القول يف ذلك يف كتابه )أحكام أهل الذمة(، واختار  

 ذلك شيخه شيخ اإلسالم ابن تيمية ومجاعة من أهل العلم.  وهللا ويل التوفيق. 
يف قبول الصلح مع اليهود أو عدم قبوله أجاب قائال : ))  سئل عن خالف الفلسطينيني    وملا •

ننصح الفلسطينيني مجيعاً أبن يتفقوا على الصلح، ويتعاونوا على الرب والتقوى ؛ حقنا للدماء،  
ومجعاً للكلمة على احلق، وإرغاماً لألعداء الذين يدعون إىل الفرقة واالختالف وعلى الرئيس  

عة هللا، وأن يلزموا هبا الشعب الفلسطيين ؛ ملا يف ذلك من ومجيع املسئولني أن حيكموا شري
السعادة واملصلحة العظيمة للجميع، وألن ذلك هو الواجب الذي أوجبه هللا على املسلمني  

 عند القدرة ((. 
اليهود وحمبتهم ومواالهتم قال رمحه هللا    سئل عن الصلح مع اليهود أبنه يلزم منه مودة  وعندما •

: 
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يهود أو غريهم من الكفرة ال يلزم منه مودهتم وال مواالهتم، بل ذلك يقتضي  ))الصلح مع ال  •
األمن بني الطرفني، وكف بعضهم عن إيذاء البعض اآلخر، وغري ذلك، كالبيع والشراء, وتبادل  

 السفراء. . وغري ذلك من املعامالت اليت ال تقتضي مودة الكفرة وال مواالهتم.  
 يوجب ذلك حمبتهم وال مواالهتم، بل بقيت العداوة والبغضاء أهل مكة، ومل  صاحل النيب    وقد •

فتح مكة عام الفتح ودخل الناس يف دين هللا أفواجاً، وهكذا صاحل النيب    بينهم، حىت يسر هللا 
   يهود املدينة ملا قدم املدينة مهاجراً صلحاً مطلقاً، ومل يوجب ذلك مودهتم وال حمبتهم، لكنه

إىل هللا، وترغيبهم    ودعوهتمن يعاملهم يف الشراء منهم والتحدث إليهم،  عليه الصالة والسالم كا
 ودرعه مرهونة عند يهودي يف طعام اشرتاه ألهله.((  يف اإلسالم.  ومات 

أيضا :))ومما يدل على أن الصلح مع الكفار من اليهود وغريهم إذا دعت إليه املصلحة   وقال •
فيها    ودملا فتح خيرب صاحل اليه  وال مواالة : أنه  أو الضرورة ال يلزم منه مودة، وال حمبة،  

على أن يقوموا على النخيل والزروع اليت للمسلمني ابلنصف هلم والنصف الثاين للمسلمني،  
: » نُِقرُُّكم على ذلك ما    ومل يزالوا يف خيرب على هذا العقد، ومل حيدد مدة معينة، بل قال  

هبا حىت أجالهم عمر رضي هللا عنه،    لوا «، فلم يزاشئنا «، ويف لفظ: » نقركم ما أقركم هللا
وروي عن عبدهللا بن رواحة رضي هللا عنه أنه ملا خرص عليهم الثمرة يف بعض السنني قالوا:  
إنك قد جرت يف اخلرص، فقال رضي هللا عنه : وهللا إنه ال حيملين بغضي لكم وحمبيت للمسلمني  

الذي خرصته عليكم، وإن شئتم أخذانه بذلك،     أن أجور عليكم، فإن شئتم أخذمت ابخلرص
وهذا كله يبني أن الصلح واملهادنة ال يلزم منها حمبة، وال مواالة، وال مودة ألعداء هللا، كما  

 يظن ذلك بعض من َقلَّ علمه أبحكام الشريعة املطهرة.  
يكا أبداي قال  سئل عن الصلح مع اليهود أبنه يلزم منه متليك اليهود ماحتت أيديهم متل  وعندما •

 رمحه هللا :
متليك اليهود ملا حتت أيديهم    يقتضي))الصلح بني ويل أمر املسلمني يف فلسطني وبني اليهود ال   •

متليكاً أبدايً، وإمنا يقتضي ذلك متليكهم متليكاً مؤقتاً حىت تنتهي اهلدنة املؤقتة أو يقوى املسلمون  
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، وهكذا جيب قتاهلم عند القدرة حىت   املطلقة  على إبعادهم عن داير املسلمني ابلقوة يف اهلدنة
 يدخلوا يف دين اإلسالم أو يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون.(( 

أبن     من مساحة الشيخ رمحه هللا عارضه الدكتور يوسف القرضاوي  الفتاوىصدرت هذه    وملا •
و  مبقال  هللا  رمحه  شيخنا  مساحة  عليه  فعقب  غاصبون  اليهود الجيوز ألهنم  مع  اضح الصلح 

أو    وكالم العاطفة  من  اجملردة  املرعية  واملصاحل  الشرعية  النصوص  وفق  على  مؤصل 
 دون زايدة أو نقصان:   املقال سوف أنقله للقراء كامال  هذا وألمهية   احلماس

هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد الصادق األمني، وعلى آله وصحبه   احلمد •
 الدين، أما بعد:  سان إىل يوم أمجعني، ومن تبعهم إِبح

إيضاح وتعقيب على مقال فضيلة الشيخ : يوسف القرضاوي املنشور يف جملة )اجملتمع(    فهذا •
م. حول الصلح مع  1995/ 10/1ه . املوافق  1415شعبان  9الصادرة يوم    1133العدد

رجب  21، وما صدر مين يف ذلك من املقال املنشور يف صحيفة )السلمون( الصادرة يوم  ليهودا
 إيل من بعض أبناء فلسطني.  ه  جواابً ألسئلة موجهة 1415

أوضحت أنه ال مانع من الصلح معهم إذا اقتضت املصلحة ذلك ؛ ليأمن الفلسطينيون    وقد •
 يف بالدهم، ويتمكنوا من إقامة دينهم.  

رأى فضيلة الشيخ يوسف أن ما قلته يف ذلك خمالف للصواب؛ ألن اليهود غاصبون فال   وقد •
 ضيلته.  جيوز الصلح معهم... إىل آخر ما ذكره ف

فضيلته على اهتمامه هبذا املوضوع ورغبته يف إيضاح احلق الذي يعتقده، وال شك   شكرأ  وإنين •
أن األمر يف هذا املوضوع وأشباهه هو كما قال فضيلته : يرجع فيه للدليل، وكل أحد يؤخذ 

.  وهذا هو احلق يف مجيع مسائل اخلالف ؛ لقول هللا عز  من قوله ويرتك إال رسول هللا  
جل: ))فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا والرسول إن كنتم تؤمنوَن ابهلِل واليوِم اآلخر ذلك  و 

خرٌي وأحسُن أتوياًل((، وقال سبحانه : ))وما اختلفُتم فيه من شيٍء فُحُكمُه إىل هللا((، وهذه  
 قاعدة جممع عليها بني أهل السنة واجلماعة. 
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د أوضحنا أدلته، وأجبنا عن أسئلة وردت إلينا يف ذلك  ما ذكرانه يف الصلح مع اليهود ق  ولكن •
يف صحيفة  األجوبة  هذه  نشرت  وقد  الكويت،  جامعة  يف  الشريعة  بكلية  الطلبة  بعض  من 

م وفيها إيضاح  20/1/1995ه  املوافق  19/8/1415)املسلمون( الصادرة يف يوم اجلمعة  
 لبعض ما أشكل على بعض اإلخوان يف ذلك.  

  ينوفقه هللا وغريه من أهل العلم : إن قريشاً قد أخذت أموال املهاجر للشيخ يوسف    ونقول •
ودورهم، كما قال تعاىل يف سورة احلشر : ))للُفَقَراء املهاجرين الذين ُأخرجوا من دايرهم وأمواهلم  
يبتُغوَن فضالً من هللا ورضواانً وينصرون هللا ورسوله ُأولئك هم الصادُقون((، ومع ذلك صاحل 

ريشاً يوم احلديبية سنة ست من اهلجرة، ومل مينع هذا الصلح ما فعلته قريش من ظلم  ق   النيب  
جلميع املسلمني من    املهاجرين يف دورهم وأمواهلم ؛ مراعاًة للمصلحة العامة اليت رآها النيب  

 املهاجرين وغريهم، وملن يرغب الدخول يف اإِلسالم. 
املثال الذي مثل به يف مقاله وهو : لو أن إنساانً  أيضاً: جواابً لفضيلة الشيخ يوسف عن    ونقول •

أجاب الشيخ يوسف : أن     غصب دار إنسان وأخرجه إىل العراء مث صاحله على بعضها. .
غريب جدًا، بل هو خطأ حمض، والشك أن املظلوم إذا رضي     هذا الصلح ال يصح.  وهذا

حقه كله، وما ال يدرك    ببعض حقه، واصطلح مع الظامل يف ذلك فال حرج ؛ لعجزه عن أخذ
هللا عز وجل : ))فاتقوا هللا ما استطعتم((، وقال سبحانه : ))والصلح   قالكله ال يرتك كله، وقد  

خرٌي((، وال شك أن رضا املظلوم حبجرة من داره أو حجرتني أو أكثر يسكن فيها هو وأهله،  
 خري من بقائه يف العراء. 

إ  أما • وتدعو  هتنوا  ))فال   : وجل  عز  َيرتُِكْم  قوله  ولن  معكم  وهللا  األعلون  وأنتم  السلم  ىل 
كان املظلوم أقوى من الظامل وأقدر على أخذ حقه، فإنه ال   ذاأعمالُكم((، فهذه اآلية فيما إ

جيوز له الضعف، والدعوة إىل السلم، وهو أعلى من الظامل وأقدر على أخذ حقه، أما إذا كان  
أن يدعو إىل السلم، كما صرح بذلك احلافظ ابن  ليس هو األعلى يف القوة احلسية فال أبس  

إىل السلم يوم احلديبية ؛ ملا رأى أن    كثري رمحه هللا يف تفسريه هذه اآلية، وقد دعا النيب  
ذلك هو األصلح للمسلمني واألنفع هلم، وأنه أوىل من القتال، وهو عليه الصالة والسالم 
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عز وجل : ))لقد كان لكم يف رسول هللا ُأسوٌة    القدوة احلسنة يف كل ما أييت ويذر ؛ لقول هللا
 حسنٌة(( اآلية.  

مقاتلتهم يوم الفتح غزاهم يف عقر دارهم، وفتح هللا عليه البالد،    لىنقضوا العهد وقدر ع  وملا •
 ومكنه من رقاب أهلها حىت عفا عنهم، ومت له الفتح والنصر وهلل احلمد واملنة. 

ِإخواين أهل العلم إعادة النظر يف هذا األمر بناء    من فضيلة الشيخ يوسف وغريه من  فأرجو •
ما كت على  االطالع  مع  واالستحسان،  العاطفة  ال على  الشرعية،  األدلة  من    بتهعلى  أخرياً 

الصادرة يف صحيفة )املسلمون( يف   م,  20/1/1995   ه ، املوافق8/1415/ 19األجوبة 
ريهم مع القدرة حىت يسلموا وقد أوضحت فيها : أن الواجب جهاد املشركني من اليهود وغ

أو يؤدوا اجلزية، إن كانوا من أهلها، كما دلت على ذلك اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية،  
وعند العجز عن ذلك ال حرج يف الصلح على وجه ينفع املسلمني وال يضرهم ؛ أتسياً ابلنيب  

   فاً عندها، فهذا هو طريق  يف حربه وصلحه، ومتسكاً ابألدلة الشرعية العامة واخلاصة، ووقو
 النجاة وطريق السعادة والسالمة يف الدنيا واآلخرة. 

   لكل ما فيه رضاه، وأن مينحهم الفقه   شعوابً املسئول أن يوفقنا ومجيع املسلمني    قادًة و  وهللا •
يف دينه،  واالستقامة عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح قادة املسلمني ويوفقهم  

هللا    وصلى للحكم بشريعته والتحاكم إليها، واحلذر مما خيالفها، ِإنه ويل ذلك والقادر عليه.  
 . حسانوسلم على نبينا حممد، وآله وأصحابه، وأتباعه إبِ 
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