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 رسالة الجهاد

 من الغزو والفتح إلى الجيش الوطني

...... 

 

 

 

 نحو جهاد بصير.... يرضاه هللا ويحترمه العالم

 

 

 

 

 

 د.محمد حبش
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وجاهدوا في هللا حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج 

عليكم شهيداً ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ليكون الرسول 

 وتكونوا شهداء على الناس

 78 الحج –قرآن كريم                                                              

 

 

 

يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم 

 عدو مبين

 209قرآن كريم  البقرة                                                                   
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 الجهاد ماض إلى يوم القيامة، ال يبطله عدل عادل وال جور جائر

 مسند أبي عوانة                                                                       

 

 خالفة محمد وأنه يراق في ذلك محجمة دمما أحب أن لي 

 الحسن بن علي                                                                      

 

 والذي نفسي بيده ال تهريقوا محجمة دم إال إزددتم بها من هللا بعداً.

 عبد هللا بن سالم                                                                              

 

                                              ؟قطعه وإن ضربت به البريء لم يقطعه الظالممن لي بسيف بصير إن ضربت به 

 سعد بن أبي وقاص                                                                    

 

 أقاتل بسيف من خشبهدت حبيبي رسول هللا أن عا

 أهبان بن صيفي                                                                     
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 رسالة الجهاد

 من الغزو والفتح إلى الجيش الوطني
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 تمهيد

 المرعبةالجهاد.... صدمة الواقع 

 

 الجهاد في التطبيق النبوي:

 تأسيس الجيش اإلسالمي األول 

 تعزيز السلم ورفض الحرب في برنامج الرسول 

  األمة اإلسالمية بالمجتمع الدوليعالقة 

 دار اإلسالم ودار الحرب 

 آية السيف 

 المستويات السبعة عشر في الجهاد 

  معالم فقه الجهاد في اإلسالم 

 جهاد الدفع وجهاد الطلب 

 الجهاد والفتنة 

 أحكام الجهاد والصيال 

 التكفير وهدر الدم 

 من فتاوى التكفير 

  الجهاد والفتوح... تبرر وال تكرر 

 :جهود الخلفاء الراشدين في تطوير فقه الجهاد 

 

 

 الجهاد اليوم

  تفسير الجهادالسلفية الجهادية مصدر التشدد في 

 الحركات الجهادية في القرن العشرين 

  الجهادية في القرن الجديدالحركات 

 االستبداد... واستدعاء النموذج الجهادي 

 

 من جهاد الغزو إلى جهاد الجيش الوطني
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 الجهاد والجيش الوطني.... تشويه مزدوج 

 االتصال واالنفصال بين الجهادي والوطني 

 الجهاد اليوم.... جهاد رسول هللا 

  

 نهاية عصر الحرب وبدء عصر اإلنسان

 الحرب العالم يتخلى عن 

 حق اإلنسان في التمرد على الحرب الظالمة 

 !هل الحرب قدر اإلنسانية الالزب؟؟ أما لها من آخر؟ 
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 تمهيد

فهاذا ماا تقاوم باه دراساات  وأفول الحركاات الجهادياة ليست هذه الدراسة تحليالً سياسياً في صعود 

لفقهااء فاي تأصايل فقاه الجهااد  لفهام جهاود اولة في الفقه اإلسالمي ولكنها ج جيوبوليتيكية كثيرة 

حول به من حالة الحرب الدينية التي كانت سائدة في القرون الخالياة إلاى حالاة الجايش الاوطني والت

يير الشريعة السمحاء في أخالقيات الحرب  ويقوم بواجبه في حماية الثغور وبالتالي االذي يلتزم مع

 تمع الدولي.جيلتزم مبادئ حقوق اإلنسان وقواعد الم

مصدوماً من سالوكيات الجياوا الوطنياة التاي تحولات فاي كثيار   الدراسة بالطبع جيالً  وتواجه هذه

من البلدان العربية إلى أداة قمع وقهر في خدمة االستبداد  أو أنها غرقت في الفساد والفوضاى إلاى 

حادي  الاذي يحظاى حد ال يسمح بأي مقارنة باين الواقاع المرفاوب وباين رساالة الجايش الاوطني ال

 باحترام الناس وإكبارهم. 

التاي فشالت غاضباً ناقماً من سالوكيات الادول الكبارى ومن جانب آخر فقد أصبح الجيل الجديد أيضاً 

فااي تقااديم تطورهااا الحضاااري فااي إطااار محتاارم مقنااع  وال زالاات تعلاان ان مااا يحاار  جيوشااها هااو 

 ناءاإلنسان والمستضعفين في األرب.مصالحها الدولية أكثر من االلتزام األخالقي برفع ع

ومن مهمة هذه الدراسة أيضاً معالجة هذا الجفاء والقطيعاة باين جمهاور كبيار مان المسالمين وباين 

لااى أن الجهاااد وفااق تطبيااق الرسااول الكااريم لااه ال يتعااارب مااع الدولااة وليااة  والتأكيااد عاألساارة الد

 العدالة الدولية وأخالقيات الحربالحديثة  وال القانون الدولي  بل يعتبر ملهماً في تأسيس قوانين 

وفي الحقيقة فغن هذه الدراسة تؤكد أنه ال يمكان تكامال الجهااد ماع الجايش الزطناي إال عبار عملياة 

لجيوشنا الوطنية علاى أسااس إحيااء قايم الجهااد النباوي وبالتاالي أيضااً عبار تحريار إصالح جذرية 

ثقافتنا الجهادية من الغلو والتشدد الذي يقدم للعالم رسالة الجهاد على أنها محض غزو وفاتح غاياة 

 المجاهدين فيه السماء وال شأن لهم ببناء هذه األرب أو باستقرارها.

ويفاارب عليااه وجهااة أساساااً للمساالم الااذي يااأمره القاارآن بالجهاااد  وباختصااار ... فهااذه الرسااالة م

التشار  والتعايش  وهو فاي حيارة مان أماره  ال يرياد أن يعصاي هللا وال يرياد أن يخارج مان  الواقع

 .الحياة
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 صدمة الواقع المرعبةالجهاد ... 

 

ماان  العقاادين األخياارينهاااد الااذي قدمتااه الحركااات الثوريااة اإلسااالمية خااالل صاادم العااالم بمنطااق الج

انسااتان إلااى المحاااكم االسااالمية فااي الصااومال ي الجزائاار إلااى طالبااان فااي أفغالجماعااات الساالفيبة فاا

 األخرى في سوريا والعراق. يةهادداعش والفصائل الجوبوكو حرام في نيجيريا وأخيراً إلى 

اياادلوجي فااي تطبيقااات وتاادريجياً تحولاات الدراسااات ماان قااراءة لظاااهرة سياسااية إلااى قااراءة لعمااق 

 الجهاد في أصله وفهمه؟

دة المتشدد وتبرأت منه كل دوائر الفتوى فاي تعلق بفهم خاطئ مارسه تنظيم القاعلم يعد األمر إذن ي

العاالم ا تتسالل فاي هشايم هاذإيديولوجيا مساكونة بالمظلومياة  اإلسالمي  لقد تحول األمر إلى  العالم

والغارب مان مانهااتن إلاى لنادن ومدرياد وصاوال  قي الشرسالمي وتظهر في كل مكان وتضرب فإلا

 .دتبدو هدفا مشروعاً للجها مي التيالعالم اإلسال معواص إلى جزيرة بال في اندنوسيا  مروراً بكل

عنادما أعلان تنظايم الدولاة اإلساالمية فاي ساوريا  المشرق العربيالصورة األكثر تحدياً في  وظهرت

خاوب غازوات متتالياة فاي  الفاوروبادأ علاى   وأنهاا باقياة وتتمادد والعراق قيام الخالفة اإلساالمية

 تهديداً حقيقياً لدمشق وبغداد وأربيل. وصارالجهات األربع 

العاالم للمشااركة فاي  جهاديين من مختلف أنحاءر إثارة وتهديداً كان في وصول الولكن الجانب أألكث

الجهاد الجديد بنسخته الداعشية في سوريا والعراق  وإقدام هؤالء المجاهادين علاى حارق ماراكبهم 

م مان علاى الارغماياة دولاة الخالفاة حتاى النهاياة  حهام العهاود علاى عجميعاً وحرق جاوازاتهم وقط

ربي ودولاي بالضارب السماء التي غدت مزدحمة بطيران أمريكا والناتو الذي حصل على تفويض ع

 من الناس. عحتى إبادة هذا النوفي المليان وعدم التوقف على االطالق 

ون المهم فاي السانوات األخيارة  بعياغربياة الاذين أعلناوا إساالمئاات مان أبنااء المجتمعاات ال ووصل

لهام ينتسابون   للقتاال ضامن مشاروع داعاش الجهاادي  وكالزرقاء وشعور شقراء من نسااء ورجا

قدمة تزدهر فيها حقوق اإلنسان  وتتوفر فيها الرعاية والعناية والخدمات بشكل ال نظير مت إلى دول

 جزء مما كانوا يحصلون عليه.أن يحصلوا في ظل النتظيم على  طالقعلى اإلله وال يتوقع 

 ً إلثباات صاحة ماا  (المجاهادونهاؤالء  إنما كان في حجم األدلة التاي قادمها  ولكن األمر األكثر دهشا

  وأقاوال ن باه مان غازو وسالب وسابي ونهاب ومصاادرات وإباادات مان أدلاة الكتااب والسانةيقومو

 .مدونة لكبار فقهاء األمة

 النقاط التالية: المثيرة في هذا الجهاد الجديد في ويمكن تحديد الجوانب
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  عنف إياديولوجي مباشار يهادن أن يكاون الادين و  وهاو منفصال تماماا عان تبريار الجهاد

 بالدفاع عن النفس أو حماية األوطان أو رد العدوان. القتال الحدي 

 .الجهاد ركن في الدين  وهو لون عبادة  يهاجر من أجله ويقاتل في سبيله 

 النهاوب إلاى  الهجارة إلاى دار اإلساالم ثام العالم داران: دار إسالم ودار كفر  وواجب األماة

 .دار الكفر بالقتال حتى تخضع ألمر هللا ويكون الدين كله و

  وال ياادخل فااي دار اإلسااالم إال ماان عقااد بيعااة الجهاااد  وماان سااوى هااؤالء فليسااوا ماان دار

 اإلسالم في شيء ولو صلوا وصاموا وزعموا أنهم من المسلمين.

 ق نصرت بالرعاب  وتقاوم مباشارة بتصاوير مشااهد القتال المجموعات الجهادية تتبنى منط

وقتاال الممتنعاين مان مختلاف األدياان والاذبح إلرعااب األعاداء وبالتاالي للتمادد فاي األرب 

 والمذاهب والطوائف واألمم.

  الجهاد مطلب إسالمي وهو شأن يتصل بالمسلمين في الدولة  وال يحاق لخخارين ممارساته

 وال المشاركة فيه  وال الحصاد من غنائمه.

 الجهاد يتبنى منطق: تقاتلونهم أو يسلمون  اإلسالم أو السيف  وهنا  استثناء خاص بأهال 

 وفاق ماا تحادده لهام الدولاة الكتاب من غيار العارب  حيا  يمكانهم أن يساتمروا فاي حيااتهم

 بشرط ان يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

  الجهاد مسألة تارتب  بتنفياذ نصاوص محكماة متيناة ال مكاان فيهاا لالجتهااد  وهاي منفصالة

تعادو كونهاا محاادة و   تماماً عن القوانين الدولية وحقوق اإلنسان والاديمقراطيات التاي ال

   واتباعاً للطاغوت.بالشريعةوكفراً 

 

قهاا عاادت بأفادح الضارر علاى بوبدون أدنى شك فإن هاذه المعاايير التاي اعتمادها تنظايم الدولاة وط

صورة اإلسالم في العالم  ودفعت عشرات الدول المختلفة للتوحد بهدن القضاء على فكار كهاذا بعاد 

وفاق مبادأ بااق ويتمادد  وماا يعنياه ذلاك مان خطار علاى األمان اإلقليماي  أن تأكدت فكرة هذا التنظايم

والدولي  وبالتالي فقد رفع هذا السلو  من حمى االسالموفوبيا وكراهياة اإلساالم فاي كال مكاان فاي 

العااالم األماار الااذي يتطلااب جهااوداً صااادقة ماان الحكماااء فااي العااالم اإلسااالمي لتجاااوز هااذه التااداعيات 

 السيئة.

مرارة أن هذه التطبيقات لم تأت مان فاراو وأنهاا فاي جاناب كبيار منهاا تطبياق لماا كتباه  ولكن األشد

فقهاء شهيرون في التاريخ اإٍلسالمي دون التفات إلاى مفاصاد اإلساالم فاي الساالم والرحماة  ودون 

 أدنى اعتبار لروح الشريعة الداعية إلى الدخول في السلم كافة.
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احاد وقات المؤلمة فإنني أختار لك هذا الفصل من كتاب الجهاد لوفي نظرة عجلى لمصدر هذه التطبي

بن قدامة القدسي في كتابه المغني  واالقتباس هنا الحنابلة وهو اإلمام موفق الدين من أشهر فقهاء 

بعبااارات متتاليااة كاااٍن لفهاام المعنااى كلااه  وبالمناساابة فالعبااارات نفسااها متكااررة فااي كثياار ماان كتااب 

مناوئاه لهاذا التفكيار فاي العصاور الاذي كتبات  مباشرة حركة تنويرية عثر علىولالسف لم نالفقهاء 

فيها
1
: 

 التعليق النص

اجلهااافرض ااا اضكفااا ضاا قفمااا ضاماضقاااف ض ااا ضقااا  ض ااا  ضكااا ض
 وأقلضمفضمقعلضم ةضيفضكلضكف ،ضاابفقني

 

، وهو غاية بحد ذاته، وعمل الجهاد كتاب موقوت

 الو.. تعبدي ال يتوقف  عىفف مهفس ابفبابه وه ومفه

 عالقة له إذن ب د العدوان او دمع الصيال

أم ضاجلهفرضم ك لضإىلضاالمف ضواجتهفرهضومفز ضاا كي ضطفكت ض
  يمفضم اهضم ضماك

ق ار الح ب بيد الف د، تكف ي  لالبفتبداد وإلءفا  

 لىشورى

 الجهاد بالمعايي  السياحية ولي  لءايات العدالة ضغزوضاابح ضأ ضلضم ضغزوضااربض

م فتاالضأ االض،ضاا تاافأضأ ضاالضماا ضقتاافلضغاا   وقتاافلضأ االض
 اا تفأضواجمل سضوالضمدك ن

تفف حوهدف الجهاد ديني ولي  وطنياً او إنسانياً، 

اإلنففرار غيفف  م،ىففوب، بففل يمكففل اإلغففار  عىففيهس 

 بدون اي تفاوض لمج د انهس اهل كتاب

ضم فتلضأ لضاا تفأضواجمل سضحىتضمسفم اضأوضمعط اضاجلزم 
تأكيففد الهففدف اإليففديولوري لىحفف ب، وربفف  نهايففة 

الحففف ب بفففاك اس النفففان عىفففف اعتنفففا  اإلبفففال  او 

يجف  إربفارهس عىفف دمفع احتيار الفرل والصفءار، 

 الجزية وهو صاغ ون

ضمغزىضمعضكلض  ضو فج ض
المتءىفف  االنبالبففي هففو صففاح  الحفف  مففي رايففة 

الجهفففاد، بفففوا  كفففان طيبفففاً او ؤففف ي اً، والم هفففل 

تءى  بوا  كان ب اً ماد  الجيش هو الالم،ىوب لبي

 او مار اً 

 م فتلضكلضق  ضم ضمفيه ضم ضااعدو

 ق ار إعالن الح ب ال اختصاص له.....

بامكففان كففل م تففار او والففي إعففالن الحفف ب مففي 

 حدود ما يحكس

واإلنسان محض غنيمة لىمحاربيل كسائ  الءنيمفة مااا ه ض هااا ضكسااافة ضااغ يمااا ض مااا ض ضم سااا ضضمااا ضا ااا   ضوض

                                                           
1
 359ص  10بائ  هرس النصوص مي الجدول مأخوذ  مل كتاب المءني البل قدامة اؤه  كت  المره  الحنبىي، مي مصل كتاب الجهاد ج 

 وما بعدها
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تبسففس بففيل المحففاربيل بعففد ان يأخففر اإلمففا  خمفف  ضأر ع ضأمخف  ض نيضااغفمننيضالضنعف ضيفض ذاضخال ف

 الءنائس

وإمناافض:ضغاا   وضح اا ضار اا ىضماا ضأ االضاا تاافأضواجملاا سض
أ االضاا تافأضأوضا  اافضم ا نضاا ضا اا قفقه ضإماضكافن اضما ض

 أمفضمفض  ىض ؤالءضم ضااعدوض الضم بلضما ضلاغارضرجاف  ض
ضإالضاال ال ضأوضااسيفضأوضااقداء

وهرا خالف هفاه  البف  ن الكف يس الفري نف  مفي 

بور  محمد مي ؤأن األب ى: مامفا منًفاً بعفد وإمفا 

مففدا . محصفف  مففيلهس بففيل المففل والفففدا  ولففس يففأذن 

 ببتىهس او ابت قاقهس.

ايضففاً خففالف الففن  الب  نففي مففي اإلحسففان وهففو 

لألبفففي : وي،عمفففون ال،عفففا  عىفففف حبفففه مسفففكيناً 

 ويتيماً وابي اً.

وكأن االبفت قا  منفة او مضفيىة مفال يجفوه منحفه 

ىيسفففوا اهفففالً إال ألهفففل الكتفففاب، امفففا ا خففف ون م

لالبت قا  بل يج  قفتىهس او مفدامهس.. اإلبفال  او 

 السي .. وال تببل منهس الجزية.

رثة انهس يعدون طوائف  المسفىميل المنتشف   والكا

مففي بففالد الشففا  مففل هفف ال : النصففي ية والففدروه 

عندهس ليسوا مسفىميل واليزيدية واالبماعيىية مهس 

، وال يببفففل مفففنهس إال اإلبفففال  او وال اهفففل كتفففاب

 السي .

 

ضاا سفءضوااصبيفنضمص ونضرقي فضلاسيب

 ، وال تورففديصففي ون رقيبففاً يتمتففع بففه المحففاربون

اخالقفي، وال  ادنف عبار  تى،  هفرا السفىوا الفال

تورففد ادنففف إؤففار  لىجانفف  الالإنسففاني مففي هففرس 

المعامىففة المتوحشففة، وال تورففد ادنففف إؤففار  إلففف 

معارضففة هففرا التصفف ف معارضففة تامففة لبففول   

 تعالف: وال تزر واهر  ور اخ ى.

ضجي زض فبضاا تف ضوت كه ضك اةض
وهو م فال  بفالم،ى   داب اإلبفال  مفي احتف ا  

ال وح اإلنسفانية، وتأكيفد لشف يعة السفى  والنهف  

التفففي كانففف  اكبففف  رففف ائس الجاهىيفففة والتفففي رفففا  

 لمحاربتها.اإلبالمي 

وهرا تأكيفد لسفىوا المنفامبيل الفريل قفال   تعفالف ضااغ يم ضمل ضحض ضاا اقع وض

ان،ىبفتس إذا عنهس: بيبول الم ىففون مفل األعف اب 
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 إلف مءانس كثي   لتأخروها ذرونا نتبعكس

 افنضكافنضيفضم ضاعضم ادرضكفيا ضضاوإنضوجدضيفضأرضاه ضركافزض
  قساا ض هاا ضكماافضااا ضوجاادهضيفضرارضاال ااال :ض ياا ضا ماا ض

ضولقي ضا ضوإنضقدرضكفي ضجبمفك ضاملسفمنيض ه ضغ يم 

  الءنفائس ئاسفالث وات والكنفوه والمتفاح  تبسفس ك

، وهففرا لىمحففاربيل وخمفف  ل مففا اربعففة اخمففان 

خففالف العدالففة وخففالف هففدي عمفف  بففل ال ،ففاب 

رضففي   عنففه الففري رمففض قسففمة الءنففائس عىففف 

 الفاتحيل

 

 

 

وال يملك المرء إال أن يأخذه العجب كيف تقبل اإلنسان قاوانين كهاذه للحارب  وكياف يعتبرهاا طاعاة 

 واإلهمال التام للقيم اإلنسانية واالجتماعية.و ورسوله  على الرغم من االستهتار البالغ بالحياة  

ويبقى السؤال هناا هال كانات هاذه هاي بالفعال سياساة الرساول الكاريم فاي الجهااد؟ وهال يعتبار هاذا 

 التطور الفقهي سياقاً تاريخياً طبيعياً في فهم النص أم انقالباً عليه؟
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 التطبيق النبويالجهاد في 

 

الكااريم أفضال ساابيل لفهام رميتااه وموقفاه ماان الجهااد وتطبيقااه لاه فااي الظاارون  تعتبار ساايرة النباي

المختلفة  وال شك أن ما روي في جهاده الكريم يعتبر كافياً لرسم مالمح الجهاد كما هو في التكلياف 

 الشرعي األول.

كاة ن النبي الكريم لم يمارس أي لون من الجهاد المسلح ضد أخصامه خالل وجاوده بمأ ومن المؤكد

ابه أي حيات متضافرة بأنه لم يقبل مان أصايد عن نصف عمر االسالم  والرواالمكرمة وهي فترة تز

صومهم  وأمام عينيه كان يعذب فقراء آل لم يأذن لهم في الرد المسلح على ختوجه نحو العنف  بل 

فااإن  آل ياساار   ولكنااه كااان يكتفااي بااالقول: صاابراً ياساار وثويبااة وخباااب باان األرت وبااالل باان رباااح

ه لمواجهاة ثيارة أجماع المفسارون أنهاا نزلات فاي بياان ماا يجاب فعلاموعدكم الجناة  وهناا  آياات ك

اعتااداءات المشااركين واضااطهاداتهم ولكاان شاايئاً لاام يتغياار  وظاال االضااطهاد مسااتمراً وظاال الجااواب 

 واحداً : الصبر الصبر....

 

  ًبما كانوا يكسبونقل للذين آمنوا يغفروا للذين ال يرجون أيام هللا ليجزي قوما 

  ًواهجرهم هجرا جميال 

 وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مسلمين 

 فأعرب عنهم وقل سالم فسون يعلمون 

 خذ العفو وأمر بالعرن وأعرب عن الجاهلين 

 

كاي لام يكان عهاد جهااد وأن الجهااد مان شاأن فقهاء على هذا  وهو أن العهاد الموهنا  اتفاق بين ال

يتخاد طابعااً زمنيااً أصام  فياتم احتسااب ثاال   عناد الجهااديين المدني  ولكن تقادير المارحلتينالعهد 

عشرة سنة من عمر التنظيم فترة مكياة ليشارع بعاد ذلاك بالعهاد المادني مان القتاال والجهااد إلقاماة 
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د ماا لام ويبدو التنظيم الذي بلغ ثالثة عشر عاماً من قيامه متقاعسااً عان حكام هللا فاي الجهااالدولة  

 يبدأ من فوره بالقتال ضد آخرين.

وأن الاازمن ال معنااى لااه بمعاازل عاان الظاارون  فقااد قااام تلااف أشااد االخااتالن  خوالحقيقااة أن األماار م

بشكل صارم طالما كان المسلمون أفرادا أو كتلة في مجتمع  ولم ياأذن الشارع  الرسول بحظر القتال

ة يجااب عليهااا الاادفاع عاان وجودهااا الااوطني  أمااا بالقتااال إال عناادما تحولاات الكتلااة إلااى دولااة مسااتقل

مجرد روبوتات تنفذ معايير صماء ال للفترة الزمنية المقدرة فإنه يحول المجتمع إلى  األصم التطبيق

تدل علاى شايء  فاال معناى للازمن بمعازل عان الحاد  واإلنجااز  ولثساف فاإن كثيارا مان الحركاات 

  الشروق والغروبكمها قوانين ما لو كانت فصوالً تحعهد المدني كاالسالمية فهمت العهد المكي وال

ومطالع الشمس ومنازل القمر  والحقيقة أن األمر أبعاد ماا يكاون عان ذلاك  وبادالً مان الفهام األصام 

وعشر سنوات مان الجهااد  فإناه يجاب  لواقع أن عمر دولة اإلسالم هو ثالثة عشرة سنة بدون قتال

العمل السالمي فاي إطاار األفاراد والجماعاات  ة الواقعية وهيالمصير إلى القسمة المقاصدية الحقيقي

 حتى قيام الدولة  وبعد قيام الدولة يتعين تأسيس جيش وطني.

باختصار قيام الدولة أوالً بنضال دعوي وحواري سلمي ومن ثام التحاول إلاى المساؤولية العساكرية 

 تي بالدولة.في بناء الجيش  فالدولة هي من ياتي بالجيش وليس الجيش هو من يأ

 

 تأسيس الجيش اإلسالمي األول:

يااة المنااورة دون إراقااة قطاارة دم ماان الماادهش أن الرسااول الكااريم نجااح فااي إقامااة دولتااه فااي المدن

حدة  ودون خروج نازح واحاد مان المديناة  لقاد كاان هاذا عماالً ماذهالً فاي عصار لام تكان تجاري وا

 الدماء.التحوالت إال على أساس من الغلبة وأثمان باهظة من 

بالفعل إن الوصول إلى حكم المدينة كان في الواقع نضاالً ديمقراطيا طويالً استمر ثال  سنوات وبدأ 

مع وفد الخزرج األوائل الذين عادوا في العقبة التالية ليصحبهم مصعب بن عمير في مهمة رساالية 

عين رجاال ثناين وسابسلمية في يثرب  ويعود في العاام التاالي ماع وفاد الخازرج واألوس الاذي ضام ا

ذ قاارار الهجاارة وأخااذت ماان المشاااركين البيعااة علااى الساامع ثانيااة تاام اتخاااواماارأتين  وفااي العقبااة ال

 والطاعة في العسر واليسر والمنش  والمره وعلى أثرة منا.

اس تارا  ماان العجائاب  فقااد دبااروا الهجاارة علاى أساا قصااةعاادة  وياروي المؤرخااون وكتااب السااير

خباره بأسايافهم األربعاين حتاى يضايع دماه باين القبائال  وعلاى الفاور فقاد أ ربوهأن يضا أمرهم بليل

ً كااالااوحي بمااا يم فواعااده يلياال وخرجااا ماان خوخااة فااي الاادار   رون  وكااان قااد ادخاار الصااديق صاااحبا

حاول بيات الرساول  وجعلناا مان باين أياديهم ساداً ومان  الراصادين غشااوة علاى السااهرينوألقيت ال

 يبصرون  وعششت الحمام والعنكبوت على غار ثور  وحاين أوشاكوا خلفهم سداً فأغشيناهم فهم ال

أن ياادخلوا الغااار شااق صاادر الغااار فااإذا بحاار وساافينة ومركااب  ثاام انصاارفوا صاارن هللا قلااوبهم  ثاام 

بن في ثدي الغنم في خيماة عشم وهو يطارد الرسول  ثم فاب اللغاضت فرسا سراقة بن مالك بن ج
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رون إلى المدينة المنورة وصاح راصد المديناة ياا بناي قيلاة هاذا   وفي النهاية وصل المهاجأم معبد

جاادكم قااد جاااء  وأقبلاات نساااء بنااي النجااار وغنااوا قصاايدتهم الشااهيرة: طلااع الباادرعلينا ماان ثنيااات 

 الوداع  وجب الشكر علينا ما دعا و راع.

بمقامه صلى وال بأس أن تروى هذه الحكايا ما صح منها وما لم يصح على سبيل المحبة واإلعجاب 

باار أنبيائهاا وعظمائهاا علاى يعرن هذا ويتقبله  وتروي األمام أخنساني فالترا  اإل هللا عليه وسلم 

أتم حال من الدهش  وال مراء  وهاذا شاأن المحباين ودأب العاشاقين  وال ياالم الرجال فاي حاب نبياه 

 والفرح بتاريخه.

تعمل لغاة أخارى فاي البياان والوصاف لماا ولكن القراءة السياسية لقيام دولة المديناة تتطلاب أن نسا

ميالدية  حي  كانت بالد العرب ال تازال تعايش عصار ماا قبال  622جرى خالل شهر نيسان من عام 

كثر قداسة في ال القبائل  وكانت مكة الحاضرة األكومة بنفوذ رجحالدولة  وكانت الجزيرة العربية م

 ومراكز النفوذ. سلسلة من العادات والقيودجزيرة العرب ال تعرن شكل الدولة  بل كانت تحكمها 

هو قصاي بان كاالب الجاد الساادس القرن الرابع الميالدي وكان أول من أسس دولة حقيقية في مكة 

لااف قيادتااه  خالنبااي الكااريم  حياا  قاااد ثااورة شااعبية للخااالص ماان حكاام خزاعااة  وتوحاادت قااريش 

 لسدانة والحجابة والندوة واللواء.السقاية والرفادة واوجمعت له المآثر السيادية الستة وهي 

وقد اقتسم بنوه هذه المآثر من بعده بين عبد الدار وعبد شمس وابنه أمية وعبد منان وابنه هاشم  

ووقع الصراع بين بني عبد الدار وأمية وهاشم  ولثسف لم ينطفئ حتى بعد اإلسالم  واستمر دامياً 

ومحطاات كثيارة فاي التااريخ أبرزهاا الحارب العثمانياة مريراً وانفجر أيام الجمال وصافين وكاربالء  

الصفوية  ولكن أعجب أحواله أنه انتفض هذه األيام جذعاً هائجاً وظهرت أبشع مظاهره في صايحة 

 المالكي التي قال فيها إننا نستأنف اليوم يوم كربالء ونقاتل بشعار يا لثارات الحسين!!!

قد أمضى الرسول الكريم ثالثة عشر عاماً يدعو إلى هللا فاي وبالعودة إلى التجربة النبوية الكريمة  ف

مشروعه ورسالته  وتبين لقاريش سلمي في مكة  ولم تتقبل مكة  تغييريتمكن من تحقيق مكة  ولم 

  وال شااك أن ذلااك ساايهدم أكباار مااوارد أن رسااالته مبنيااة علااى التوحيااد وأنهااا حاارب علااى األصاانام

يا وسياسيا على مبدأ الخضوع للبيات الحارام  واقتساام النفاوذ اقتصاد االقتصاد القرشي  وهو القائم

 اآللهة المعبودة هنا . سدنة بين

خالل عشر سنوات من العمل المستمر في مكة تأكد الرسول أنه لن يؤمن من قومه إال من قاد آمان  

 ة.وأن عليه أن ال يبتئس بما يضنعون  وراح يفكر في بناء كيان سياسي سلمي في أي مدينة ممكن

ائف ومحااوالت الهجارة سياق كانت هجرة األصحاب إلى الحبشة وهجرة الرسول إلى الطوفي هذا ال

إلى الحيرة  وقد واجهت هذه المحاوالت مصاعب كثيرة معروفة في كتب الساير  وفاي النهاياة بادت 

مي يثرب القرية الوادعاة فاي الحجااز أكثار المادن واقعياة لتبادأ فيهاا رساالة اإلساالم عبار نضاال سال

 طويل.
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ً ال يوجد ما يدعو للحرج في رواية قيام الدولة اإلسالمية األول   لغتاه ى  لقاد كاان جهااداً سالمياً رائعاا

الحااوار واإلقناااع والحجااة  وال شااك أن مااا جمااع أهاال المدينااة علااى الرسااالة الجدياادة كااان واقعيتهااا  

واساتاللها العصاا الدينياة الغليظاة وقدرتها على إنهاء تسل  اليهود االمبرياالي علاى المديناة آناذا   

أن يبع  نباي آخار الزماان فنقااتلكم باه  كالتي كانت يهود ترهب بها الناس  حي  يقول قائلهم: يوش

 ونقتلكم قتل عاد وإرم.

مشاهور عناد الحركاات اإلساالمية ولكنهاا تفهام الازمن فياه إن الحدي  عن فترة مكياة وفتارة مدنياة 

لنفساها بالتوجاه للعمال شار عاماا مان العمال السالمي فإنهاا تاأذن فهماً أصم  وحاين تنقضاي ثالثاة ع

وهناا يكاون الجهااد والقتاال هاو السابيل المناساب إلقنااع النااس   للرساالةضاع الناس العسكري إلخ

 باإلسالم وإلزامهم بمبادئه.

ة عشاار عاماااً يباادو أسااهل ماان رأي جماعااات الجهاااد ثااوحتااى هااذا الاارأي فااي تبرياار القتااال بعااد ثال

أن العهد المكي قد تم إنجازه عبر الدعوة التي قام بها الرسول وبلغات مي االلجديدة التي ترى اإلسال

العالم ولم يعد أمامنا إال مواجهة الممتنعين بواحد من اثنين: اإلسالم أو السيف!!
2
 

وأجزم تماماً بأن رسول هللا لو لم يحقق نجاحه في المدينة الستمر في دعوته السالمية  ولان يسامح 

ار على ساعد وعمار وحمازة الاذين دفعهام حماساهم أن يحمل السالح  والستمر في االنكلمسلم واحد 

لاابعض المناوشااات مااع المشااركين  وأجاازم أنااه لاان يااأذن أبااداً فااي قيااام أي قااوة مساالحة خااارج إطااار 

 الدولة وسيستمر كرسالة المسيح رسالة موعظة وهداية ال مكان للسالح فيها.

 

إن السالح من مستلزمات الدولة وليس مان مساتلزمات النباوة  وقياام الدولاة هاو الاذي فارب قياام 

 جيش  وليس العكس  الدولة هي التي تنشئ الجيش وليس الجيش هو الذي ينشئ الدولة.

ساايف واسااتمرت لتاااريخ فهنااا  دول كثياارة قاماات بالاطااردت فااي ا إننااي ال أزعاام أن هااذه القاعاادة

ساالمية تحولات الاى خالفاة وسالطان  ولكنناي أملاك القاول بيقاين إن االبالسيف  وبعض هذه الادول 

دولاة الرسااول الكااريم لاام تكاان كاذلك... إنهااا كاناات دولااة حااوار وبرهاان رضاايها غالااب أهاال المدينااة  

 ببناء الدولة.مشتركين بعد ذلك ودخلوا في اإلسالم راغبين  وقاموا 

تاااريخ مية المساالحة  التااي تختااار قااراءة الالق فهاام الحركااات اإلسااالفهاام علااى اإلطااال يشاابه هااذا ال

منكوساً  وتعتبر أن كل ما ورد في أمر الحوار والحجة والبرهان منساوخاً  وأن آياة السايف نساخت 

التساامح بعاد أن انتشارت كلماة اإلساالم سبعين آية  ولم يعد في األفق سابب للعمال بآياات الغفاران و

 وعرن الناس أن هللا فرب عليهم اتباع دين محدد  وأن العاقبة هي بال ريب الهال  للمستكبرين.

                                                           
  

2
اهل الكتاب والمجون يباتىون وال يدعون إلف اإلبال  وحكمهس السي  او الجزية.... انظ   لألب  مبد ذه  الحنابىة ومبها  كثي  إلف ان 

 379ث  10المءني البل قدامة ج 
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يتذرع عادة أصحاب اإلساالم المسالح بالعنااء الاذي يواجهاون  وبطاش الحكوماات المساتبدة  ولان و

سااورية ماارين وذقنااا مراراتااه فااي الكارثااة الإلااى جانااب االسااتبداد بعااد أن عانينااا منااه األ نكااون أبااداً 

ولكنني مصر في بدء هذاالبح  وفي خاتمتاه أن العناف لايس حاالً وأن تطبياق قاعادة العاين األليمة  

العنااء وأشاد  النبي الكريم الاذي نقتادي باه فاي كال حاال  واجاه ذلاكوبالعين سيجعل الجميع عمياناً  

ماع أناه سالطان الدولاة  داً بقيام كيانات مسلحة خارج ولم يكن ليأذن أب  يديه وقتل أصحابه بين منه

لم يكن أصالً يعيش في دولة  بل شبه دولة  وربما حكم قبيلاة  وماع ذلاك فقاد اعتبار أن هاذا المتحاد 

السياسي واالجتماعي يشكل نظاماً ما ال يجوز العمل العسكري في غير ساياقه  واساتمر فاي خطاباه 

لغفاران  حتاى إذا أقاام دولتاه بكفاحاه السالمي دعاا النااس إلاى صفح واودعا إلى الصبر والالسلمي  

 مة ومطاردة أعدائها.اد جيش وطني حقيقي يقوم بحماية األاالسهام في اعد

وهكااذا نسااتطيع أن نجاازم بااأن الجاايش اإلسااالمي تأسااس بعااد قيااام الدولااة ولاايس قباال قيااام الدولااة  

 للدولة.فالدولة هي التي تؤسس الجيش وليس الجيش هو الذي يؤسس 

 

 تعزيز السلم ورفض الحرب في برنامج الرسول:

وبعااد وصااوله إلااى المدينااة المنااورة وبيعااة الناااس لااه إمامااا وقائااداً  نهضاات فااي وجهااه مسااؤوليات 

 حقيقية من حماية األمن وقيام العدالة التي ال يمكن أن تكون بدون ظهير من القوة والسلطان.

وخااالل قيادتااه للدولااة اإلسااالمية التااي اسااتمرت عشاارة أعااوام يمكننااا رصااد واقااع الجهاااد ماان خااالل 

متابعة أحدا  السيرة النبوية كما دونها كباار الارواة ابان إساحق وابان هشاام وابان ساعد والبخااري 

 ومسلم وأصحاب السنن وابن كثير والذهبي وغيرهم من أئمة السيرة النبوية الكريمة.

ق والصلح مع جيرانه من زعمااء القبائال العربياة  ولكان في غزوات كثيرة ليعزز المواثيخرج فقد  

هاا فاي كتاب الساير تحات عناوان غازوات  غازوة بادر األولاى لمية الحكيمة تم ادراجهذه الجهود الس

يبية  وفي الواقاع دالقضاء وغزوة الح ةوة عمرزة السويق وغزوة ودان وغزوة العشيرة وغووغز

كانات مفاوضاات ماع جياران الدولاة اإلساالمية  ال اشاتبا   بال هاذه الغازوات أي قتاال ويقع فاي فلم 

فهمهاا انتهت بتوقيع عقود واتفاقاات صالح وموادعاة  ولكان هاذه الدبلوماساية النبوياة الحكيماة تام 

وتم إطالق اسم الغزوة على كل خروج خرج فيه النبي من المدينة  مع أنه مان أصال  بطريقة خاطئة

تبا  المسالح قاد وقاع فاي سات منهاا فيماا كانات ن غازوة دونهاا كتااب الساير فاإن االشاسبع وعشاري

 اللقاءات األخرى تنتهي جميعاً بالمصالحة والوئام.

سارية فاإن التحقياق سايقدم لاك النتيجاة نفساها وهاي أن  32وفي سياق السرايا التاي أرسالها وهاي 

هادفها وال فاي وقائعهاا  وإنماا كانات  كثيرا من السرايا لم تكن بهدن الحرب  ولكام تكان الحارب فاي

 سفارات قام بها رجال الرسول من أجل تحقيق مصالح الدولة الناشئة.
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أما االلتحام الذي جرى بينه وبين أعدائه فلم يكن  في الواقع إال الدفاع المشاروع عان الانفس  ومان 

ر عامااً مان عمار العجيب أن هذا الدفاع المشروع عن النفس ظل حراماً على المسالمين خمساة عشا

اإلسالم  ولم يكن مسموحاً لهم حتى الدفاع المشروع عن النفس  وذلك في موقف فريد يعكس وعي 

النبي الكاريم بالجاناب السياساي واألصاول االجتماعياة  فمان غيار الاوارد أن يخاول األفاراد تحصايل 

ا فقاد ظال اساتخدام حقوقهم بأيديهم عن طريق العنف  وهو بالتأكيد يرسم ظالل شريعة الغاب  وهكذ

القوة حراماً حتى في إطار الدفاع عن الانفس إلاى أن أساس النباي الكاريم دولتاه وجيشاه وعناد ذلاك 

شرع القتال  وباستعراب سريع لغزواته  فإن األيام التي حصل فيها التحام بين النباي وخصامائه ال 

 هنا  كالم عن يوم قريظة.تتعدى ستة أيام وهي تحديداً أيام بدر وأحد والمصطلق وخيبر وحنين  و

بادر وفي استعراب متعجل لظارون الغازو القتالياة التاي وقعات خاالل حيااة الرساول نجاد أن غازوة 

يبعاد عان مكاة أكثار مان ثالثمائاة كيلاومتر وقاد  موقاع يقاع شارق المديناة  وقعت عند ماء بدر وهاو

في رمضان من السنة الثانية للهجارة   سارت إليها قريش بخيالئها وجبروتها لمحاربة النبي الكريم

وواضح حجم إرادة العدوان التي كانت تغلي في نفوس قريش وهم يقطعون هذه الفياافي أيامااً عادداً 

 من أجل أن يقضوا على الرسول والرسالة.

حيا  ساارت قاريش لمحارباة  شاوال عاام ثالثاة للهجارة  ارب المديناةداخال أما أحاد فإنهاا وقعات  

واحتار النبي الكريم أن يبقى داخل المديناة يادافع ر من أربعمائة وعشرين كيلومتر  النبي الكريم أكث

عنها  ولكنه استجاب لحمااس الشاباب الاذين طاالبوا باالخروج وخارج إلاى جبال أحاد علاى بعاد ساتة 

اموا كل هاذه المساافة البعيادة ليقااتلوه ويثاأروا جكيلومترات من المدينة ليواجه ثالثة آالن محارب 

 م يوم بدر.لقتاله

أما يوم الخندق فهاو أوضاح األياام داللاة علاى تشاون النباي للساالم وعادم رغبتاه بخاوب الحارب  

حفر الخندق حول المدينة وهي مكيدة لم تكن تعرفهاا وإصراره على حقن دماء الظرفين  حي  أمر ب

غى وعادم   وهاي تتنااقض ماع العنترياة العربياة فاي الباروز للمقااتلين واإلقادام فاي سااح الاوالعارب

 االختباء  ولكن الرسول الطريم كان سعيداً بخياره ذا   وظل يستمع بأذنياه اساتفزاز فرساان قاريش

 أربعين يوماً حول الخندق ولكنه لم يشأ أن يأذن بأي قطرة دم تراق هنا  وظل صامتاً خلف خندقه!!

الكم فاي الجناة كان فرسان قريش وغطفان ينادونه من وراء الخنادق: ياا محماد! ألايس تازعم أن قات

 وقتالنا في النار؟ فاخرج إلينا!  

 ولكنه ظل صامتاً خلف خندقه ينهاهم أن يجيبوهم بشيء!!

عمارو بان ود  وفي مزيد من التحدي واالستفزاز يقفاز عادد مان فرساان قاريش عبار الخنادق ويقاف

  يتحدى قائالً: العامري يومذا 

 ولقد بححت من النداء لجمعهم هل من مبارز

 جبن المناجز موقف القرن المناجزووقفت إذ 

 إن الشهامة في الفتى والجود من خير الغرائز
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 وفي جانب آخر من المعركة وقف ابن الزبعرى شاعر قريش يقول:

 شهرا وعشرا قاهرين محمدا      وصحابه في الحرب خير صحاب

 لوال الخنادق غادروا من جمعهم      قـتلى لطـير سغب وذئاب

 

 زهير: ومن كالم كعب بن

 فأحجرناهم شهراً كريتاً     وكنا فوقهم كالقاهرينا

 نراوحهم ونغدو كل يوم    عليهم بالسالح مدججينا

 بأيدينا صوارم مرهفات    نقد بها المفارق والشؤونا

 لدمرنا عليهـم أجمعيـنا    فلوال خندق كانوا عليهم 

ولكن حال دونهم وكانوا     به من خوفنا متعوذينـا
3
 

 

 كانت رغبته العارمة بالسلم تمسك عليه أنفاسه فال يستجيب الستفزازهم في شيء. وهكذا

واستمر في صبره وأناته حتى نفذ صبرهم وإنما النصر صابر سااعة  ورحلاوا إلاى بالدهام  ورد هللا 

 الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى هللا المؤمنين القتال وكان هللا قوياً عزيزاً.

يهود بني قريظة الذين تآمر بعضهم ععلاى القتاال قصة بعد الخندق  يوردواوقد اعتاد المؤرخون أن 

 مع قريش ضد المدينة  وقد اقتص منهم الرسول الكريم.

ويجب أن نشاير هناا إلاى أن كتااب الساير يباالغون إلاى الغاياة فاي وصاف القصااص  ويشايرون إلاى 

جميعااً  وفاي الواقاع لقاد قمات يدراساة إسانادية لهاذه  تسعمائة قتيل جمعوا فاي بيات واحاد وأعادموا

العادد الواقعة  وتبين مبالغة المؤرخين في تفاصيلها وأرقامها بما يسيء للنباي الكاريم  والواقاع أن 

الذي تمت معاقبته ال يزيد عن أقراد قالئل ثبت أنهم قاتلوا مع قريش وتواطاؤوا معهاا  ولام تمتاد ياد 

 ن.القصاص إال إلى ذي ذنب مبي

وحين ولى جيش الخندق نظر الرسول الكاريم فاي أعقاابهم وبادأ مان فاوره يعاد العادة لمرحلاة ساالم 

وأماان بينااه وبااين قااريش  وخااالل عااام واحااد وصاال الحديبيااة بااألف وأربعمائااة ماان أصااحابه بثياااب 

اإلحرام البيضاء في إرادة صالح وحاوار  وعلاى الارغم مان صادود قاريش واساتفزازها واساتكبارها 

في توقيع أول عقد مهادنة وسالم  وس  سخ  شديد من في ذي القعدة عام ستة للهجرة جح ولكنه ن

أصااحابه الااذين رأوه صاالحاً مهينااا  يماانعهم ماان الوصااول للحاارم  يفاارب علاايهم السااماح للمرتاادين 

بمغادرة المدينة  ويجبرهم أن يسلموا من جاءهم مسلماً... وحينها قال عمر بن الخطااب: ياا رساول 

سنا على الحق؟؟؟ ليسوا على الباطل؟؟؟ فعالم نرضى الدنية فاي دينناا  ولكان الرساول الكاريم هللا: أل

                                                           
3
 ل ند  واألخبار نفسها قد وردت مي بي   ابل كثي  وال وض األن  مي موضعها مل ؤع  ا   254ص  2بي   ابل هشا  ج  
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تمسك بالصلح الذي جاء وفق مبادئه في السالم والمصالحة  ومضى عائداً إلى المدينة  ونزل علياه 

 قول هللا تعالى: إنا فتحنا عليك فتحاً مبيناً.

دماء على أي هدن آخر  وليس من بقدم حقن الفيها ويمكن رصد مواقف كثيرة كان الرسول الكريم 

يارة فااي هاذا المعنااى فاي يااوم صاالح فاء ذلاك ولكاان يمكان أناارى تفاصاايل كثط هااذه الدراساة اسااتيشار

الحديبية ويوم عمرة القضاء ويوم فتح مكة وهي أيام اإلسالم المجيدة التي تكللات بغاار النصار دون 

 إراقة الدماء.

هااذا يااوم الحديبيااة  عناادما كااان فااي طريقااه إلااى البياات الحاارام  وقااد لخااص النبااي الكااريم موقفااه

ألداءالعمرة  وجاءه بشر بن سفيان الكعبي يخبره باأن قريشااً قاررت منعاه مان الادخول إلاى الحارم  

فخرجوا معهام العاوذ المطافيال قاد لبساوا جلاود   يا رسول هللا هذه قريش قد سمعت بمسير وقال:  

وهذا خالد بن الوليد في خايلهم قاد   يعاهدون هللا ال تدخلها عليهم أبداً   وقد نزلوا بذي طوى  النمور

 !!!قدموها إلى كراع الغميم

نظر حزيناً إلى األفق البعيد  لقد كانت الكلمات تحمل ألف سبب لإلثارة والغضب والكبريااء  فقاريش 

لكنهاا تمناع محماداً تسمح لكل قبائل العرب أن تدخل مكة بأوثانهاا وأصانامها  عاراة أو مساربلين  و

 ابن مكة  وابن هاشم أن يدخلها بثياب إحرامه؟؟!!

لقد أكلتهم الحرب  ولكنه لم يشا أبداً أن يهب في هوى الحرب التي يريدون  ثم قال: يا ويح قريش...

ماذا عليهم لاو خلاوا بيناي وباين ساائر العارب فاإن هام أصاابوني كاان الاذي أرادوا وإن أظهرناي هللا 

فماا تظان قاريش فاوهللا ال أزال    ي اإلساالم وافارين وإن لام يفعلاوا قااتلوا وبهام قاوةعليهم دخلاوا فا

!!أجاهد على الذي بعثني هللا به حتى يظهره هللا أو تنفرد هذه السالفة
4
 

ماان رجاال يخاارج بنااا علااى غياار وفااي إرادة حازمااة لتجنااب الحاارب وإراقااة الاادماء قااال ألصااحابه: 

.. ثام قاال: فسلك بهم طريقا وعرا أجرل بين شاعاب يا رسول هللا... فقال رجل من أسلم أنا !!طريقهم

 إنها وهللا الحطة التي أمر هللا بها بني إسرائيل فلم يقبلوها.... 

وقد وقع القتال في يوم المصطلق فاي السانة الساابعة  أو فاي الخامساةعلى خاالن باين الماؤرخين  

ابن هشام أن القتلى    وقد ذكرعلى المدينة يعد للحرب وكانت المعركة في مواجهة فريق من خزاعة

كانوا ثالثة من المشركين وواحداً من المسلمين.
5
فيما ذكر ابن كثير أن القتلى كانوا عشرة. 

6
 

أربعاين ألفااً الجتيااح مكاة بعاد أن  نازووها يفويوم حنين في السنة الثامنة وقعت حين حشدت ثفق 

التحاام  ووقاعها الرسول الكريم وكانت معركاة دفااع واضاحة علاى تخاوم مكاة فاي وادي حناين  حفت

وذكر ابن إسحق أن القتلى كانوا نحو سبعين رجالً  وفي الارقم مبالغاة واضاحة عنيف بين الفريقين 
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حياا  لاام يااذكر ماان قتلااى المساالمين إال أربعااة  وقااد انتهاات الحاارب بالموادعااة والمصااالحة وإطااالق 

 ا واألسرى.السباي
7
 

هااة ضاارورية مااع اليهااود الااذين تجمعااوا فااي خيباار شاامال المدينااة وتأكااد جأمااا خيباار فقااد كاناات موا

تحالفهم مع قريش فاي جنوبهاا وهاو خطار مؤكاد ال يمكان لدولاة ترياد السالم واألمان أن تناام علياه  

ول من فوره إلنهاء هذا الوضع الشاذ  وحاصر خيبر وكان جملة من سوبعد صلح الحديبية خرج الر

 ومن الصحابة ستة عشر  وهي أكثر المعار  إثخاناً في حياة الرسول. 93من يهود قتل فيها 

حارب  ومواجهاة سابل إشاعالها  وال بد أيضاً من اإلشارة إلى فتح مكة وجهد النبي الكريم في منع ال

م وهي الثقافة التي تسامح بتكاريس ياوم فاتح مكاة يوماا لإلخااء في اإلسثالسلم عزيزاً لثقافة وذلك ن

 اإلنساني:

كان قرار فتح مكةة قةد اتخةذ قبةل عةامين ا نةين، فةي أعقةاب فشةل قةريش فةي اقتحةام المدينةة يةوم و

الخندق، وبعد انتهاء معركة الخندق بأقل من شهرين كان النبي الكريم قةد قضةى علةى بنةي قريظةة 

 وبذلك قطع األحالف عن قريش وأصبح قادراً على اقتحام مكة. ودك معاقل خيبر

وحين نقضت قريش صلح الحديبية وقتلت عدداً من حلفاء النبي الكريم من بنةي خزاعةة فةي مكةة، 

استكمل الرسول الكريم الشروط القانونية إلعالن الحرب على قريش واجتياح مكة، ولو فعةل لكةان 

 ر من القبائل العربية التي علمت بنقض قريش لصلح الحديبية، ظافراً منصوراً ولحظي بتعاطف كبي

حين تحرك صوب مكة كان معه عشرة آالف مقاتل، ولكنه لم يشأ أن تراق قطرة دم واحدة في يوم 

 الفتح األعظم!!

كان من الممكن أن يعلنها غضبة مضرية تهتك حجاب الشمس أو تمطر الةدما وأن يتحةرك بجيشةه 

 ائراً حتى يطوق مكة من شةعبها األربةع، وأن يفعةل بهةا مةا فعلةه الفةاتحون مةن قبةل، الكبير هادراً 

وأن تغلةةي كتائبةةه بنشةةيد ال ةةورة والنصةةر وأن يقةةرك طبةةول المعركةةة ليسةةجل فةةي التةةاري  ملحمتةةه 

 الظافرة يوم الفتح األعظم!!

ي يريد، وتحةرك لكنه لم يفعل، لقد مشى بصمت ووراءه رجاله ولم يكن قد أخبر الناس بوجهته الت

صوب الشام حتى تحير األصحاب في مراده وغايته، وبعد مسافة طويلةة طةوق الجةيش برجالةه  ةم 

 أخبرهم بقرار الفتح األعظم.

كةان يقةول اللهةةم عةم األخبةةار عةن قةريش حتةةى نفجأهةا فةةي دارهةا، وبسةرعة انسةةاح فةي الصةةحراء 

 ال قبل ألحد بمواجهته.يناهب الزمن حتى أطل على مكة من شعبها األربع بجيش عرمرم 

كان يريد أبا سفيان، إنه رأس قريش وزعيمها المطاك والمطلوب أن يساعد في فتح آمةن ال تةراق 

فيه الدماء ، وبخطة حكيمة تمكن بديل بن ورقاء وحكيم بن حزام من استدراجه إلى معسكر النبةي 

                                                           
7
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أسةير محةارب و ورسةوله الكريم، وهناك وقةع أسةيراً بةال عقةد وال عهةد وكةان باإلمكةان تصةفيته ك

 ولكن النبي الكريم أكرمه وعفا عنه ونادى في الناس من دخل دار أبي سفيان فهو آمن!!

وهكذا تحول أبو سفيان من محارب شرس إلى نسر بال مخالب يحمل لقومه فرصةة أمةان وسةالمة 

 من دخل دار أبي سفيان فهو آمن!!

منصوراً وصلى في جوف الكعبة ركعتين وهدم ما حين أتم نصره ودخل إلى الكعبة المشرفة ظافراً 

فيها من نصب الجاهلية  م خرج ليرى أعداءه الشرسين الذين حاربوه عشرين عاماً وقد أسقط في 

أيديهم وأصبحوا محض مطلوبين للعدالة تشةتاق إلةى أعنةاقهم سةيوف العةدل والقصةاص، قةال لهةم 

م، وتال كل واحد مةنهم دليةل اتهامةه علةى بلهجة صارمة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ تحسسوا رقابه

جبين صاحبه، وفيه دماء سبعين شهيداً يوم أحد وأك ر من ذلك في أيام اإلسالم المختلفةة، ولكةنهم 

 في النهاية استجمعوا ما تبقى فيهم من أعصاب وقالوا:  خيراً أخ كريم وابن أخ كريم!!

لعناء كابةدها جةراء غةرورهم وأوهةامهم وطاف بخياله عشرون عاماً من الحرب والمكر و الغدر وا

 وهم يحاربونه في كل وجه، ولكنه لم يزد أن ابتسم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء!!

 كان مدهشاً أنه لم يقل لهم لقد أطلقتكم أو عفوت عنكم أو سامحتكم!!

لقةاء لم يشأ أن يبطل عفوه بآفة المن، ولم يشأ أن يريق ماء وجوههم، واختار أن يخبرهم بأنهم ط

 أطلقهم هللا وال يد ألحد غير هللا عليهم في رقابهم وأعناقهم.

ولكن ا نين من المشركين كانوا قةد اسةتحقوا سةيف القصةاص وهةم عبةد هللا بةن خطةل ومقةيس بةن 

صبابة وهؤالء كانوا قد ارتكبوا جرائم قتل مباشرة لصحابة آمنين وكان من المنطقةي أن يحاسةبوا 

 على ما جنته أيديهم.

ن للقصةاص تةم العفةو عةنهم فيمةا بعةد ومةنهم صةفوان بةن أميةة والةذين أعلةن عةنهم مطلوبة وسائر

 وعكرمة بن أبي جهل ووحشي بن حرب وكعب بن زهير بن أبي سلمى وآخرون ك ير.

م زهيةر الةذي شةاك أنةه مهةدور الةدم ولةولعل أشهر مواقف العفو والمرحمة موقف الشعر كعب بن 

ن يقوم بين يدي رسول هللا، وهناك أنشد واحدة من أعةذب قصةائد يجد سبيالً للخالص من ذلك إال أ

 االسترحام، ومطلعها بانت سعاد فقلبي اليوم متبول وفيها: 

 تسعى الوشاة بجنبيها وقولهم   إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول

 أنبئت أن رسول هللا أوعدني    والعفو عند رسول هللا مأمول

 

 وحين وصل إلى قوله:  

 لسيف يستضاء به    مهند من سيوف هللا مسلولإن الرسول 

 ألقى عليه رسول هللا عباءته إشارة إلى العفو الذي كان يأمله من رسول هللا.
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ولعل من أجلى صور العفو والسالم أنه لما وقع أبةو سةفيان فةي األسةر، قةال النبةي الكةريم للعبةاس 

حامل الراية سعد بن عبادة: اليوم احبسوه عند مضيق الوادي، حتى إذا جاءت كتائب الصحابة قال 

يوم الملحمة اليوم أذل هللا قريشاً!!! لقد كانت كلمات واقعية، ولكن رسول هللا بادر من فةوره حةين 

بلغه ذلك فمضى إلى سعد فنزك منه اللواء ودفعةه إلةى قةيس بةن سةعد بةن عبةادة وقةال: اليةوم يةوم 

 المرحمة.. اليوم أعز هللا قريشاً..

 8المرحمة يوم أعز هللا العرب يوم الفتح األعظم يوم فتح مكة. إنه بالفعل يوم

 

 

وغاية القول أن النبي الكريم تجنب الحرب في حياته ما استطاع  وقد تمكن أن يمضي الفترة المكية 

كلها بدون دماء  وحين وصل المدينة حاول أن ينزع فتيل كال حارب فرضاها علياه خصاومه  وحفار 

  لمطالاب اساتفزازية كثيارة فرضاها خصاومه في التفااوب الحرب  واستجابالخنادق الكبيرة لمنع 

وأنجز معاهدات متعددة لام يارب بهاا أقارب أصاحابه إلياه كماا فاي ياوم الحديبياة رجااء أن ال تنادلع 

الحارب  وقااد نجااح نجاحاااً كبيااراً فااي ذلااك  ولكنااه اضااطر للاادفاع عاان نفسااه وأصااحابه فااي أيااام سااتة 

 معروفة خالل حياته.

تل الروم سفراءه الثالثة في مؤتة من السنة التاسعة خرج في غزوته األخيارة بثالثاين ألاف وحين ق

مقاتل إلى تبو   ولكنه لم يشأ أن يتقدم صوب حواضر الروم واكتفى بسلسلة مصاالحات ومعاهادات 

 .مواجهة خصومهآخر نشاط حربي له في  تبو  كانت  ومع قبائل الشمال

هذه التفاصايل مان السايرة النبوياة ولكنهاا ضارورية لتأكياد الحقيقاة  وأعتذر للقارئ الكريم في بس 

الواضحة وهي أن سياساة رساول هللا هاي تجناب الحارب قادر اإلمكاان  وحاين تقاع الحارب فقاد كاان 

حريصاااً أن ال يااثخن فااي أعدائااه أبااداً  ولعاال ماان المإشااارات الهامااة أنااه وقااد خاااص ساابعاً وعشاارين 

تحااام حقيقااي وكااان دوماااً فااي مطااالع الصاافون  وكنااا إذا حمااي غاازوة نمهااا سااتة أو ساابعة فيهااا ال

الوطيس واحمرت الحدق وجحظت األعنااق نتقاي برساول هللا فاال يكاون أحاد أقارب إلاى العادو مناه  

ولكنه لم يقم أبداً بقتل أحد  وجناب سايفه لاون الادم  ولام تساجل فاي طاول جهااده إال حادثاة أباي بان 

وحاين رفاع السايف ليقتال النباي الكاريم وت إن نجاا  نجاينادي أين محمد ال  يوم أحد خلف الذي أقبل

رده بظبا يفه فأصاب منه خدشاً غيار كبيار ورد كياده  ولكان الجارح تفااقم بعاد أياام وهلاك أباي وهاو 

يقول وهللا لو بصق علي لقتلني  فهذه هي الحادثة الوحيدة التي وصل فيها سيف النبي إلى أحد مان 

 أعدائه.
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 :األمة اإلسالمية بالمجتمع الدوليعالقة 

اعتاد الفقهاء أن يدرسوا العالقات الدولية وأحكاا  الموادعاة والتعااون الادولي عناا عااوان الجهااد  
وأعتقااد أن اااوا موياام تياا، مأااتقيح  وأن ماال حاان مأاااي  التعاااون الاادولي والعالقااات  اايل األمااة 

 حقه مل البنث والدراسة.المألمة وبيل جي،انها في العالح أن يأخو 

ومن المؤسف أن السلفية الجهادية اليوم تعتبر أن هذا اللون من الموادعة كله قد نسخ بآية السايف 

وال مكان بعد آية السيف ألي موادعة  وقد نسخت آية السيف سبعين آياة  وأن الاذي يحكام عالقاات 

اليوم ثقافة الوالء والبراء علاى أنهاا المسلم بالعالم من حوله هو قاعدة الوالء والبراء  حي  تطرح 

من مسلمات الشريعة وهي الوالء و والبراءة من أعدائه  والحقيقة أن هذا المصطلح ال غبار عليه 

 من جهة الحدي  عن هللا وعن عدو هللا  ولكنماذا عن اآلخر الذي ليس عدواً وال محارباً؟؟

ه بثنائية صارمة  فأنت إما ماؤمن متباع أو عادو تكمن المصيبة أن الحركات الجهادية تقسم العالم كل

محااارب  مااع أن قاايم القاارآن الكااريم طافحااة بخيااارات أخاارى  وهنااا  عااالم طوياال عااريض يمتلاائ 

بالمختلف اعتقاداً ومصالح وثقافة واقتصاداً  وكلهم شركامنا في هذا الكوكاب  وعلاى األماة أن تجاد 

مهما كانت اختالفاتنا الدينية والعرقية كبيارة   أي سبيل للعيش المستر  مع الناس على هذا الكوكب

وأن حرمة اإلنسان ي دمه وعرضه محفوظة لكل إنسان ما لم يرتكاب جرماا  بال إن عصامة الادماء 

وردت فااي القاارآن الكااريم لحمايااة الااروح اإلنسااانية ووردت باانص الاانفس مطلقااة ولاايس مقياادة أو 

فساد في األرب فكأنما قتل الناس جميعاً ومن  منسوبة إلى دين أو آخر  من قتل نفساً بغير نفس أو

 أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً.

عدداً من القيم التي تحكم صلة الدولة المسلمة بغيرها من الدول انطالقاً مان آياة القرآن الكريم طرح 

نَااُكمن ِمانن ذََكاٍر َوأُنثَاى الحجرات: ﴿ اَرَمُكمن يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّاا َخلَقن نَااُكمن ُشاعُوبًا َوقَبَائِاَل ِلتَعَااَرفُوا إِنَّ أَكن َوَجعَلن

َ َعِليٌم َخبِيرٌ  ِ أَتنقَاُكمن إِنَّ َّللاَّ  9.﴾ِعننَد َّللاَّ

                                                           
9
 13بور  الحج ات   
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وواضح من سياق اآلية الكريمة أن التعارن هو غاية هذا التنوع الذي يقوم في العالم  ويجب القول 

ء باين البشار فاي األرب  حاين تكاون العالقاة قائماة علاى إن التعارن هو أصل في العالقاات البيضاا

 تتعرب ألي تطور سلبي أو إيجابي. أن  قبل األسرة اإلنسانيةأساس 

وأشار القرآن الكريم في آيات كثيرة إلى إقرار االختالن بين الناس  واعتبار ذلك االختالن محماوداً 

ُ لََجعَلَُكمن  قال تعالى: ﴿ِلُكل ٍ   إذا كان في إطار التنوع واالحترام َعةً َوِمننَهاًجا َولَون َشاء َّللاَّ َجعَلننَا ِمنُكمن ِشرن

يَبنلَُوُكمن فِي َما آتَاُكم﴾ ةً َواِحَدةً َولَِكن ل ِ  .(10 أُمَّ

 ً ً  وحين تتطور العالقات بين البشار إيجاباا فاإن القارآن الكاريم طارح قيمااً أخارى للعالقاات باين  وسالبا

المساالم أن يسااتمر فااي لغااة الصاافح والغفااران فااي حااين أن اآلخاارين األفااراد والاادول  ولاام يقباال ماان 

يمارساون العاادوان والقتااال  بال طاارح خيااارات واقعياة متعااددة تتنااوع بحساب واقااع األساارة الدوليااة 

 وتطور العالقات بين الدولة اإلسالمية ونظرائها في العالم.

القات اإليجابية تبدأ بالتعارن ثم ففي السياق اإليجابي لم يكتف بالتعارن وإنما طرح سلسلة من الع 

 ً بالتعاارن  التنافس ثم التعاون ثم اإلخاء ثم التراحم ثم اإليثار  وفاي الجاناب السالبي فإنهاا تبادأ أيضاا

 ولكنها تتطور هبوطا إلى التدافع حتى تبلغ في النهاية القتال والمواجهة.

 القرآنية الحكيمة في هذا السبيل:ويمكن قراءة هذه الحقيقة في كتاب هللا من خالل تتبع الوصايا 

 التطور اإليجابي:

 (.11 ﴾َوَجعَلننَاُكمن ُشعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُواالتعارن:﴿

 (.12  ﴾َوفِي ذَِلَك فَلنيَتَنَافَِس النُمتَنَافُِسونَ التنافس:﴿

َوانِ َوتَعَاَونُوا َعلَى النبِر ِ َوالتَّقنَوى َوال تَعَاَونُوا َعلَى اإِلثن التعاون:﴿  (.13 ﴾ِم َوالنعُدن

 (.14 ﴾أَِشدَّاُء َعلَى النُكفَّاِر ُرَحَماُء بَيننَُهمن التراحم:﴿

ثُِروَن َعلَى أَننفُِسِهمن َولَون َكاَن بِِهمن َخَصاَصةٌ﴾  (.15 اإليثار:﴿َويُؤن

ِلُحوا بَينَن أََخَوينُكمن  َوةٌ فَأَصن ِمنُوَن إِخن َحُموَن﴾ َواتَّقُوااإلخاء:﴿إِنََّما النُمؤن َ لَعَلَُّكمن تُرن  (.16 َّللاَّ

ومان الطبيعااي أن كاال واحادة ماان هااذه القاايم مرتبطاة بالساالو  المقاباال الااذي يقاوم بااه اآلخاار ويحاادد 

 موقعه من منظومة القيم في إطار العالقات المتبادلة.
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 التطور السلبي:

 ً اآلخار موقاف األماة مان  لمواجهة سلوكيات شائنة يباادل بهاا وبالمقابل فإن هذه القيم تتوجه هبوطا

 التعارن والتكامل  فتتجه القيم إذن من: 

 (.17 ﴾َوَجعَلننَاُكمن ُشعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُواالتعارن: ﴿

﴾ َسُن إِالَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمننُهمن َل النِكتَاِب إِالَّ بِالَّتِي ِهَي أَحن  (.18 الجدال: ﴿َواَل تَُجاِدلُوا أَهن

﴾المعاملة بالمث تََدى َعلَينُكمن تَُدوان َعلَينِه بِِمثنِل َما اعن تََدى َعلَينُكمن فَاعن  (.19 ل: ﴿فََمِن اعن

ً الحذر: ﴿  (.20 ﴾يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوان ُخذُوان ِحذنَرُكمن فَانِفُروان ثُبَاٍت أَِو انِفُروان َجِميعا

 (.21 ب ِِصيَن﴾التربص: ﴿قُلن تََربَُّصوا فَِإن ِي َمعَُكمن ِمَن النُمتَرَ 

ِ َوَعدُ  ِهبُوَن بِِه َعُدوَّ َّللاَّ ٍة َوِمنن ِربَاِط النَخينِل تُرن تََطعنتُمن ِمنن قُوَّ ﴾االستعداد: ﴿َوأَِعدُّوا لَُهمن َما اسن ُكمن  (.22 وَّ

َمتن َصَواِمُع َوبِيٌَع  ِ النَّاَس بَعنَضُهمن بِبَعنٍض لَُهد ِ اَل َدفنُع َّللاَّ  (.23 َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد﴾التدافع: ﴿َولَون

َ ال يُِحبُّ النُمعنتَِدينَ القتال: ﴿ ِ الَِّذيَن يُقَاتِلُونَُكمن َوال تَعنتَُدوا إِنَّ َّللاَّ  (.24 ﴾َوقَاتِلُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ

ً  وهكذا فإن العالقاة الطبيعياة فاي اإلساالم تبادأ بالتعاارن ثام تتوجاه صاعوداً  بحساب سالو   أو هبوطاا

 األمر يصدق على العالقة بين األفراد وعلى الواقع السياسي بين الدول.المتلقي  و
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البيضاااء بااين المجتمااع  تصااااااااااور للعالقااااااااااات 

ألخااارى القائماااة علاااى ا اإلسااالمي والمجتمعااات 
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بيضااااااااء ومشاااااااتركة   والتعاااااااااارن: قيماااااااااة 

العالقاااااااااات سااااااااالباً أو  ومنهااااااا يباااااادأ تطااااااور 

اإليجااااب وأعلاااى سااالم  إيجاباً  وهي أدناى سالم 
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 داراإلسالم ودارالحرب

 

بالادعوة إلاى الحاوار واإلخااء اإلنسااني  وعاززت ثقافاة القارآن الكاريم وجاوب احتارام االسالم  جاء

اإلنسان وبناء عالقات صحيحة بين البشر  وأكدت طبيعة نزوع البشر إلى االختالن والتنوع  ودعا 

نَاا  القرآن الكريم إلى فهم الجانب اإليجابي من االختالن بين الشعوب واألقوام  قاال تعاالى: ﴿ِلُكال ٍ َجعَلن

َعةً َوِمننَهاًجا﴾  وقال: ﴿ تَِلِفينَ ِمننُكمن ِشرن ةً َواِحَدةً َوال يََزالُوَن ُمخن ﴾  وأوصى القرآن فاي َولَون َشاَء َربَُّك لََجعََل النَّاَس أُمَّ

القاات حسانة باين المسالمين وباين النااس  قاال تعاالى: ﴿َوقُولُاوا ِللنَّاااِس آياات كثيارة بوجاوب بنااء ع

ناً﴾  ومثل هذه اآليات  في القرآن الكريم فهو يأمر بالقول الحسان للنااس بغاض النظار عان  كثيرةُحسن

أديااانهم وألااوانهم وقبااائلهم  ثاام يااأمر باإلحسااان إلااى األرب وهااي أمنااا جميعاااً بغااض النظاار عاان أي 

 أو مذهبي.انتماء ديني 

وهذه الروح من االنفتاح على العالم وبناء العالقات اإليجابية هي في الواقاع روح اإلساالم ورساالته 

األولى  ولكن يجب القول هنا بأن عدداً من فقهاء السالف لام يقبلاوا هاذا اللاون مان العالقاات الودياة 

  (25 دار إساالم ودار حاربواختاروا تصانيف العاالم إلاى فساطاطين اثناين دار إساالم ودار كفار  أو 

وهذا الموقف الفقهي تتبناه اليوم التنظيمات الجهادية التي ال ترى فاي العاالم إال عادواً ينبغاي قتالاه  

وهي ترفض منطق العالقات الدبلوماسية بكال أشاكاله  وتطالاب بمواجهاة عساكرية ماع العاالم حتاى 

 يدخل في اإلسالم.

                                                           
25
وميه ان الجهاد قتال النان إلدخالهس مي الديل الح  وام  بءزو  210ص  ،9جانظ  مثالً كتاب المءني البل قدامة المبدبي  

 تاب والمجون بدون إنرار او بالغ.اهل الك
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الفقهااء مان آراء متشاددة إنماا كاان نتيجاة ظارون سياساية وال بد من القاول أن ماا روي عان كباار 

خاصة إبان الحروب الصليبية على وجه التحديد التي اشتر  فيها الغرب في محاربة اإلسالم  وأدت 

 إلى تعاظم الريب وانهيار فرص الحوار والدبلوماسية.

ون إلى اختيار اإلمام ويقدم هؤالء موقفهم على أساس أنه خيار السلف في العالقات الدولية  ويشير

 أبي حنيفة وكذلك فقهاء كثير من المالكية والحنابلة في تقسيم العالم إلى دار إسالم ودار حرب.

وقد ثار الجدل قديماً في طبيعة العالقة بين الدولاة اإلساالمية والادول األخارى وهال األصال فاي هاذه 

العالقة بين المسلمين ل ي أصف الفقهاااااءاختلن العالقااااات الساااالم أم الحاااارب  وحاصاااال القااااول انااااه 

 ل:وغيرهم على ثالثة أقوا

ي ـاافـاال من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن األص كثياار ماان الفقهاااءذهب ل: األول القو

نهم سيد ـااااارين مـاااااالمعاص العلمااااااءوإلى هذا الرأي ذهب عدد من   عالقة المسلمين بغيرهم الحرب

 مودودي.وأبو األعلى ال  وصالح اللحيدان  قطب

ورأى أصاحاب هااذا القااول أن تشااريع الجهااد واألماار بااالنفير فااي سابيل هللا لمحاربااة الكفااار  واألماار 

باالستعداد لمواجهة الكفار بالقوة ورباط الخيال يجعال األصال هاو الحارب  وأن السالم اساتثناء يقادر 

 بقدره.

وأن    سلمـاااااو الـااااارهم هالعالقة بين المسلمين وغيل إلى أن أص الفقهااااااءالثاني: ذهب بعب ل القو

  نهمـاااان ديـااااعلى المسلمين أو ظلمهم أو فتنتهم ع االعتااااداءالحرب أمر طارئ ال يلجأ إليها إال عند 

 العلماااااااااءن ـااااااااوم  بن الهمام وابن تيمية وابن القيمل وقد ذهب إلى ذل  الثوري واألوزاعي والكما

ل لتوت وعبد اهللا بن زيد آـشود ـوالشيخ محمد أبو زهرة ومحم  المعاصرين الدكتور وهبة الزحيلي

 محمود وغيرهم.

ل عالقة المسلمين بغيرهم من األمم عالقة دعوة تتنوع حسب الظرون واألحوا إنالثال :  لالقو

ـاااااال لم قبـاااااافقد تكون عالقة المسلمين بغيرهم عالقة س  األرب جميعاًل للمصلحة الحقيقية أله تبعاً

ة  ـااااوقد تكون عالق  ر اإلسالمية مع الدعوةوإذا تجاوبت األمم غي  تبليغها أثناااااءإبالغهم الدعوة أو 

 (.26"  وعندما توضع العقبات أمام تبليغها  عالقة حرب بعد إبالغهم الدعوةرهم المسلمين بغي

وال يخفي كاتب هذه السطور ميلاه إلاى القاول الثااني الاذي اختااره شايخ اإلساالم ابان تيمياة واإلماام 

األصال فاي عالقاات األماة اإلساالمية بغيرهاا مان الثوري واألوزاعي وابن القايم وآخارون  وهاو أن 

األمام إنمااا هاي الساالم  وقاد دلاات علاى ذلااك آياات ونصااوص كثيارة  فااي الكتااب والساانة  منهاا قولااه 

 تعالى:

                                                           
محمد علي . دبحث   ،2011 يونيو 417ص –379ص ،العدد الثاني ،19المجلد ،المدينة المنورة -مجلة الجامعة اإلسالمية   26

 سليم الهواري    
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ِ إِنَّهُ  نَحن لََها َوتََوكَّلن َعلَى َّللاَّ  (.27ُهَو السَِّميُع النعَِليُم﴾  ﴿َوإِنن َجنَُحوا ِللسَّلنِم فَاجن

َّبِعُاوا ُخُطاَواِت الشَّاينَطاِن إِنَّاهُ لَُكامن َعاُدو  وقوله تعالى: ﴿ النِم َكافَّاةً َواَل تَت ُخلُوا فِاي الس ِ  يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ادن

 (.28 ُمبِيٌن﴾

 ً ِمنا َت ُمؤن  .(29 ﴾ومنها قوله تعالى: ﴿َوالَ تَقُولُوا ِلَمنن أَلنقَى إِلَينُكمن السَّالََم لَسن

َساُن إِالَّ الَّاِذيَن َظلَُماوا ِماننُهمن وال وقوله تعالى: ﴿ َل النِكتَاِب إِالَّ بِالَّتِي ِهَي أَحن َوقُولُاوا آَمنَّاا تَُجاِدلُوا أَهن

ِلُمونَ  ن لهُ ُمسن ُهُكمن َواِحٌد َونَحن
ُهنَا َوإِلََٰ  (.30)﴾بِالَِّذي أُنِزَل إِلَيننَا َوأُنِزَل إِلَينُكمن َوإِلََٰ

تََزلُ  ا إِلَينُكُم السَّلََم فََما َجعََل هللاُ لَُكمن َعلَينِهمن َسبِينالً﴾وقوله تعالى: ﴿فَِإِن اعن ُكمن َوأَلنقَون ُكمن فَلَمن يُقَاتِلُون  (.31 ون

وال أعتقد أن الذين ذهبوا إلى القول األول أو الثال  يقصدون بالفعال أن تبقاى األماة فاي حالاة حارب 

الادعوة اإلساالمية فاي مواجهاة أعاداء  مع الناس  وإنما كانوا يتحدثون عن ظرون خاصاة عاشاتها

طامعين  كما جرى إباان الحاروب الصاليبية أو المغولياة أو االساتعمارية  عنادما أكلاتهم النااس عان 

قوس واحدة  وهو الحال نفسه الذي سبق أن واجهتاه الرساالة بعاد أن تام فاتح مكاة  واتفاق العارب 

حشدوا في وادي حناين أربعاين ألفااً على غزو مكة  وأقبل المشركون من ثقيف وهوازن وغطفان و

للقضاء على اإلسالم واجتياح مكة  وعندها نزلت آية السيف في ساورة التوباة وغيرهاا مان اآلياات 

التي تأمر بالقتال وتدعو إلى مواجهة شاملة مع قوى الكفر من المحااربين ومان يقاف إلاى جاوارهم 

 من أعداء اإلسالم. 

لإلماام أباي حنيفاة بقسامة العاالم إلاى دار إساالم ودار حارب  لاه والحقيقة أن هذا االختيار المنسوب 

اعتباراته وضوابطه  وال يعني أبداً أن أبا حنيفاة قصاد إلاى اساتعار الحارب باين المسالمين وشاعوب 

األرب  بل كانت عنده محض ثنائية توضيحية أراد من خاللها تمييز دار اإلسالم من سواها  بادليل 

صاوالً متعاددة للعهاد واألماان والذماة  وفقهاه رحماه هللا طاافح بالتساامح أن فقه الحنفياة أفارد فاي ف

والتراحم والحكمة  ولكن هذا الموقف التصانيفي يقادم الياوم تبرياراً للفكار الجهاادي التكفياري الاذي 

 يدعو الناس إلى حمل السالح وقتال اآلخر غير المسلم حتى يدخل في الدين الحق.

ل والثالاا  وإن كااان لهمااا مرجعيااة قويااة فااي الفقااه اإلسااالمي وتماات وال بااد أن نشااير أن الاارأي األو

نسبتهما إلى أئمة ذوي مكانة ولكن ال يساوو علاى اإلطاالق قبولهماا فاي عاالم الياوم  حيا  تتأساس 

مجتمعاة باأقرار قاوانين العالقاات العالقات بين الدول على أساس الموادعة والمسالمة  وتقوم األمم 

العدالة والمساواة  وتقوم محكمة العدل الدولية في الهاي بتفويض من الجمعية الدولية على أساس 

 العامة في األمم المتحدة بفض المنازعات الحدودية في العالم  مما يفرب ظروفاً منطقية للسالم في

                                                           
27
 61بور  األنفال  
28
 208بور  البب     
29
 94بور  النسا     
30
 46بور  العنكبوت   
31
 90بور  النسا   
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األرب  ويجعل أي اعتداء علاى دولاة فاي العاالم محال اساتنكار كافاة الادول  وقاد جنات الادول التاي 

قانون الدولي مكاسب عظيمة من االستقرار في ظال القاانون الادولي فيماا ظلات الادول التاي تحترم ال

 تفشل في التعامل مع الهيئة الدولية تعاني القلق والفوضى وضياع الحقوق.

 

ثنائيااة لادول العااالم باين دار اإلسااالم ودار سامة العنااه الق تحنيفاة الااذي أثار وال أعتقاد أن اإلماام أبااا

  خاصاة أن الفقاه الحنفاي طاافح باالمواقف الحضاارية فاي الياوم مقسمة كهذه في عالسيقبل  الحرب

االعتااران باااآلخر  وأن أبااا حنيفااة كااان يقااود فكااراً إسااالمياً متطااوراً ويؤسااس ألحكامااه علااى منطااق 

االستحسان الذي يتيح العدول عن الحكم الظاهر إلى الحكم الخفي  ويتيح للناس تر  القياس واألخذ 

 وفق للناس.يما هو أ

وأبو حنيفة كان من أكثر الفقهاء حماساً لقبول اآلخر  وقد أفتى بأن المشركين ال يمنعون من دخول 

 البيت الحرام  وأن المنع من دخول المشركين هو خاص بالمحاربين من المشركين دون سواهم.

 

 

 آية السيف:

ية السيف نسخت كال ماا كاان قبلهاا ولعل أكثر ما يحير  اليوم في مفاهيم الجهاديين هو قولهم بأن آ

  وقد اشتهر هذا القول بينهم حتى لم يعد آليات الغفاران أثار فايهم  وماع من آيات التسامح والغفران

أنهم يقرمون من كتاب هللا آيات التسامح والغفران ولكنهم يذهبون إلاى أن هاذه اآلياات قاد نساتختها 

  وذلاك أن الادعوة بلغات جمياع الخلاق وال يحتااج آية السيف  وال مكان إلعمالها في التشاريع الياوم

اليوم حتى للخيارات الثالثة اإلسسالم أو الجزية أو السيف  بل يكفي القتاال ألن الادعوة بلغات القاوم 

وقد قامت عليهم الحجة  والنص الناسخ الباقي هو قوله تعالى: تقاتلونهم أو يسلمون. إي تقاتلونهم 

 حتى يدخلوا في اإلسالم.

هااؤالء أن األماار علااى مااات عليااه الرسااول وأن كاال مااا ورد ماان نصااوص الشااريعة فااي إطااار وياارى 

العالقات الحسنة ماع غيار المسالمين والتعااون معهام فإناه منساوا بآياة السايف فاي ساورة التوباة  

وربما استدلوا بقاول السالف أن آياة السايف نساخت جمياع الموادعاات  وفاي ناص آخار آياة السايف 

 .(32 عشرين آية في كتاب هللانسخت مائة وأربعاً و

لَُماوا أَنَّ  ِرِكيَن َكافَّةً َكما يُقاتِلُونَُكمن َكافَّاةً َواعن وآية السيف على المشهور هي قوله تعالى: َوقاتِلُوا النُمشن

َ َمَع النُمتَِّقيَن   (.33َّللاَّ

                                                           
32
 99 لمب ي صهبة   اوانظ  كرلك النابخ والمنسوخ ل ، 173 ص 1بل الجوهي جبي الف ج وابخ الب  ن الن 
33
 36بور  التوبة   
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ويتناافى ومن المعلوم أن األخذ بموقف كهذا يؤسس لعالم قاائم علاى النازاع والخصاومة والحاروب  

َسالننَا  إِالَّ  مع مقاصد اإلسالم في نشر المحبة واإلخاء  وفق ما أشارت إليه اآلياات البيناات: ﴿َوَماا أَرن

َمة ِللنعَالَِميَن﴾.  َرحن

آية السيف نسخت سابعين آياة أو أكثار مان ذلاك   أنوفي الحقيقة فقد فند العلماء قديماً ما روي من 

في علوم القرآن  مبيناً أن السلف ذكاروا النساخ فاي  اإلتقانبه وقد حرر اإلمام السيوطي ذلك في كتا

غياار المعنااى الااذي اسااتقر عنااد علماااء الفقااه واألصااول  وكااانوا يقصاادون بالنسااخ تقييااد المطلااق أو 

الادفاع  عن القتال حتى فاي إطاارتخصيص العام  وبشكل أدق فإن األمة في أول اإلسالم كانت منهية 

ية وغيرهماا شاهداء علاى ياد المشاركين ولام ياؤذن للرساول وال عن النفس  وقاد قضاى ياسار وسام

للصحابة بالدفاع عن المستضعفين بالسيف أوغيره مان الساالح  ونهاى رساول هللا ساعداً عان رماي 

ُف َعاننُهمن  المشركين بالسهام  على الرغم من عدوانهم وأذاهم  مستدالً بآياات العفاو والرحماة: ﴿فَااعن

افَحن َعانن  ﴾  ﴿فَاصن فَحن ُهمن َوقُالن َسااَلٌم﴾  وغيرهاا مان نصاوص العفاو والرحماة  ولكان اإلساالم اشاتد َواصن

عوداً بعد ذلك  ونزلت اآليات المحكمات في مشروعية الجهاد  وأصبحت داللة هذه اآلياة علاى تار  

الدفاع عن النفس ضد الظالمين منسوخة  ونزول آية السيف رفع داللة آيات العفو على تر  الجهاد 

النفس  وهو ما كان ممنوعاً على أفراد المسلمين وجمااعتهم قبال أن يصابح لهام دولاة  والدفاع عن

 .(34 وقضاء وجيش وسلطان

القول بالنسخ يتطلاب شاروطاً كثيارة أشاهرها ثالثاة وهاي  أن ومن جانب آخر فقد أطبق العلماء على

علاام المتقاادم أن يتعااذر الجمااع بااين النصااين  وأن يكااون الناسااخ فااي قااوة المنسااوا أو أقااوى  وأن ي

 والسيما  وذلك كله غير متحقق في ما يذهبون إليه  (35 والمتأخر ليصار إلى القول بنسخ المتأخر

أن الجمع بين هذه النصوص ممكن وميسور  وال نقول بالنسخ إال عندما يتوفر نصاان متناقضاان ال 

 يمكن قبول أحدهما دون رد اآلخر.

 

 عشر السبعةالمستويات 

وهكذا فقد نزلات اآلياات الكريماة فاي القارآن الكاريم تانظم عالقاة المسالمين بالنااس علاى مساتويات 

عشارة مساتوى  ويمكنناا مالحظاة ذلاك وتتبعاه فاي القارآن  بسابعكثيرة رصدتها فاي دراساة ساابقة 

ِ﴾الكريم حي  تبدأ من مثل قوله تعالى: ﴿قُلن ِللَِّذيَن آَمنُاوا يَغنِفاُروا ِللَّاِذيَن ال يَرن    ومثلهاا 36ُجاوَن أَيَّااَم َّللاَّ

يِن﴾ َراَه فِي الد ِ اُِذَن ِلىَّفِريَل يُبَفاتَىُوَن   ثام قولاه: ﴿38  وقوله: ﴿لَُكامن ِديانُُكمن َوِلاَي ِدياِن﴾37قوله تعالى: ﴿ال إِكن
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ِ الهِريَل يُبَاتِىُونَُكسْ   ثم قوله: ﴿39﴾بِأَنَُّهْس ُهِىُموا َواْقتُىُفوُهْس َحْيفُ  ولاه تعاالى: ﴿  ثام ق40﴾َوقَاتِىُواْ مِي َببِيِل ّللاه

 .41﴾ثَِبْفتُُموُهس

وهااذه المسااتويات كلهااا كااالم إلهااي حكاايم  ولكاال منهااا موقعااه وزمانااه ومكانااه  فمااا ناازل فااي ساااعة 

المواجهة والجهاد من األمر بالقتال ال يلغي ما نزل في وقت السلم  وال يلغي ما نزل في حق الجوار 

 ممن ال يروم سوءاً باإلسالم أهله....والعيش المشتر  مع غير المسلم 

وحتى ال نذهب في بحثنا هاذا بعياداً  فإنناا نكتفاي باالوقون عناد البياان القرآناي الصاريح فاي ساورة 

 الممتحنة الذي يصنف الناس على مستويات متعددة بحسب موقفهم من اإلسالم والمسلمين:

وُهمن َوتُ ال  ﴿ ن ِديَاِرُكمن أَن تَبَرُّ ِرُجوُكم م ِ يِن َولَمن يُخن ُ َعِن الَِّذيَن لَمن يُقَاتِلُوُكمن فِي الد ِ قنِساُطوا إِلَاينِهمن يَننَهاُكُم َّللاَّ

يِن وَ  ُ َعِن الَِّذيَن قَاتَلُوُكمن فِي الد ِ َ يُِحبُّ النُمقنِسِطيَن  إِنََّما يَننَهاُكُم َّللاَّ ن ِديَاِرُكمن َوَظااَهُروا إِنَّ َّللاَّ َرُجوُكم م ِ أَخن

لَئَِك ُهُم الظَّاِلُموَن   ُهمن َوَمن يَتََولَُّهمن فَأُون َراِجُكمن أَن تََولَّون فْنُهس َعلَى إِخن ُ اَن يَْجعَفَل بَْيفنَُكْس َوبَفْيَل الَّفِريَل َعفادَْيتُس مهِ َعَسفف ّللاَّ

ُ َغفُورٌ  ُ قَِديٌ  َوّللاَّ َودَّ ً َوّللاَّ ِحيسٌ  مَّ  .(42 ﴾رَّ

وأمام هذا النص القرآني الواضح فإنه ال مندوحة من القول بأن قسمة العالم إلى فساطاطين اثناين ال 

 ثال  لهما هي قسمة غير حكيمة وال مستقيمة.   

وفي محاولة لالقتراب من النص القرآني الكريم في توجيهه لثمة حول شاكل العالقاة ماع اآلخارين  

ا تطور الخطاب القرآني على سبع عشرة مرحلة  تدور باين العفاو والمعاهادة فقد اخترت أن أضم هن

والقتال  ولكنها في النهاية تستجيب للظرون الموضوعية المحيطة بتنزلها فيماا يتصال بحاال األماة 

 ضعفاً وقوة  وحال أعدائها من الموادعة أو المخاصمة أو المحاربة. 
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 الزمان البيان اآلية م
لللغ م  مرَّللل مم ُقللل  ﴿ 1 َُ ِْف لِّلَّلللنِّ آم  م  مَّف ِّْلللَُّ ُالللغْف رموف ُم ل ِّلَّلللنِّ آم ن

 ِّ  ﴾ٱّللَّ
ايآْلوَّْْ    ُكية ِْلتس ُح ُع غيَّ ْلمُؤ

الم  ﴿ 2 ُق ف سم افُهمف ِم ْمحف عم ِْستهْزئهم ﴾فم صف  ُكية ْلكف عآ إس ءْتهم 
لِّيم دِّ آِّ ﴿ 3 حلللللا  تلللللل ا تللللل  د لللللآ    تيللللل   ُللللل   ﴾لمُكمف دِّ ُاُكمف ِم

اغ   ه   ُؤ
 ُكية

ِّ فميمُسللُّْغ هَّم ﴿ 4 لآف ُدِ ِّ هَّ ُِّ ُعغ م  ِم  تمُسلُّْغ ْلَّنِّ آم  مدف
لفم   ًِْ  ِّوميفَِّّ عِّ  ﴾عمدف

حتلل  ْ ُتالل ا عللآ ُه َمللة نلهللتهم 
 نضمآ حي دهم

 ُكية 

ْهم فِّي ْلد ِّ آِّ ﴿ 5  ُكية إعال  ْلحَّية ْلد اية ﴾  إِّكفَّم
َقاااا  ﴿ 6 ااااَا َواَل َعُقوُلااااوا ْلَماااالى َألى ُ حى الَأاااااَلَ  َلأى ْإَلاااايى

ْماا    ﴾ُمؤى
ِْلاْغر   ُدنية ْحتَّْم ْلخي   ْ عتق دي 

ل تُِّلغُتمف فِّلي ْللد ِّ آِّ ﴿ 7 لآِّ ْلَّلنِّ آم لملمف ُرقم    مافهم ُكُم هَُّ عم
ُطْغ سِّ ُتقف ُِهمف ِم رم  ُِّتمف  م ف تملمَُّّ آف دِّ ُِّ غُتمف  َُ َِّّ لممف ُرخف  ﴾ِم

، تقسللللللليم ْلاللللللل م  حسللللللل   يللللللل ْ تهم
ِدْ  ْلعهد  ِإقَّْ  دْ  ْلحَّب 

 ُدنية

للللممم ﴿ 8 ْ إِّلمللليفُكُم ْلسَّ لللغف ُتمف ِم ملفقم للل تُِّلغف لملللمف ُرقم ُتمف فم ُللللغف تمزم ْعف فملللِِّ ِّ 
لِّيفالً  مف سم لميفهِّ عم م هللُا لمُكمف عم َم  ﴾فممم  

ِْ  عللللللل   ِْلللللللدِ   عللللللد  ْلشللللللعغب 
 ْلمس لمة

 ُدنية

 ُدنية ْإلذ    لقت   ضد ْلمعتد آ ﴾ُظلُِّمْغُ ذِّ م لِّلَّنِّ آم ُرقم تمُلغ م  ِّأمنَُّهمف ﴿ 9
للللللل تُِّلغنمُكمف ِم  ﴿ 10 ِّ ْلَّلللللللنِّ آم ُرقم للللللللِّي ِّ هَّ قمللللللل تُِّلْغ فِّلللللللي سم ِم

ِْ تمُد  ﴾تمعف
ِ  نعتدي  ُدنية نق ت  ُآ ق تلا  
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لللَِّّ ﴿ 11 م ِّ مِّ ْ ف ِّ ِم م  ِّللل لفيمغف ُالللغ م  ِّلل ّللَّ ُِّ قملل تُِّلْغ ْلَّلللنِّ آم  م ُ ؤف
ُم  ُُغ م   َِّّ ُسلغُلُه ِم م  ملدِّ ُاغ م دِّ لآم  ِم م ُرحم لََّّمم هَُّ ِم م حم

يملةم  زف ُطْغ ْلفجِّ تَّ  ُرعف ُِتْغ ْلفكِّتم بم حم آم ْلَّنِّ آم ُ  ُِّ اِّ   ْلفحم
َُِّ م   ﴾عمآف  مد  ِمُهمف صم غِّ

َِلللللغب ُق تللللللة ْلجم عللللل   ْلكت  يلللللة 
ِلللللللللة  ْلتللللللللي  فضلللللللل  ْ نضللللللللم م للد
ْلا شلللللل ة حتلللللل   للللللد لْغ فللللللي   عللللللة 

ِلة  ْلد

 ُدنية

لللآم  رمللل ﴿ 12 ُِّ ُللللغنمُكمف  ُالللْغ قمللل تُِّلْغ ْلَّلللنِّ آم  م ُم للل  ْلَّلللنِّ آم ن  م ُّهم
لفظمةً  ِْ فِّيُكمف غِّ ُد لفيمجِّ  ﴾ْلفُكَّْ  ِّ ِم

ِ   إذْ  نق تل  ْلكْلل   ُلآ ْلللدِ  ْلمجلل 
ِْ عل  قت لا   تْغ أ

 ُدنية

مم  ُرقم تُِّلغنمُكمف تم فَّةً ﴿ 13 َِّّتِّيآم تم فًَّة تم قم تُِّلْغ ْلفُمشف ت فلة إذْ ْتْقلْغ علل   نق ت  ْلمشَّتيآ ﴾ِم
 قت لا  ت فة

 ُدنية

ُتُمغُهمف ﴿ 14 يفُث ثمقِّْف ُتُلغُهمف حم ْقف ِلللللغ لللللم ركغنللللْغ فللللي سلللل حة  ﴾ِم نقلللل تلهم 
  ِْ ْلمعَّتلللللللة إذْ سللللللللا ُلللللللاهم ْلعلللللللد

 ِْلقت 

 ُدنية

بم ْلَّ ِّقم بِّ ﴿ 15 َّف ِْ فمضم َُّ ْم نق تلهم في س حة ْلمعَّتة دف عً  عآ  ﴾فمِِّذمْ لمقِّيُتُم ْلَّنِّ آم تم
  نْسا 

 ُدنية

َاوى َلَهاااا َوَعَوَ ااا ى َعَلااا  ﴿ 16 ْح َفااااجى َوْإنى َجَاُناااوا ْللَأااالى
 ﴾َللَا 

ِْلمْغدعة  فض  عاد هللا حيآ  ْلسلم 
 تصح نْغر هم في ْلسلم

 ُدنية

لفمِّ تم فَّةً ﴿ 17 ُ ُلْغ فِّي ْلس ِّ ُاْغ ْدف ُم  ُدنية ْلدعغ  للسالم ْلش ُ  ﴾رم  م ُّهم  ْلَّنِّ آم ن

ِفللا ْ حللدْ    للأ  تاللز  ُِللآ  للال  قللَّْء  ْلاصللغ  فللِ  ُللآ ْلْغضللح ْلقللغ   ْ رلل   ْلكَّيمللة تلل   
ِ   د    نْهمه   َُِّْ ْلقَّننية إنم  ت ن  تختص  ظَّف ُحدد،   ْ   ِ ف ْلتي تْغَهه  ْ ُة،  ِْلظَِّ
ِإ  ت ن   صيوة ْلعملغم  ِ   ند ك    هنه ْلاصغ  َميعً   ِ د   ه،  في سي ق سل  ْلاِز  ْلني 

ِْلمطلل ِْضلحة ِلكاه ُلآ  ل ب ْلعملغم ْللني   يلد  له ْلخصلغ ،  ِهلي قغْعلد  ا ْللني   يلد  له ْلمقيلد، 
ِ  رجغز إ الق ْلتعميم فيم  سلا ليس فقل   نله تمل  رظلآ ْلمتشلددِ  سليلوي  عاد علم ء ْ صغ ، 
ِْلحلا ْللني    ِتعل  د ْ دللة،  ِلكآ  نه سليؤدي إلل  ْلتال قت  ْلعالق   ْلغدرة ُع غيَّ ْلمسلميآ 
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ِإنملل  شللف فيلله    سلل ئَّ هللنه ْلاصللغ  تازيلل  حكلليم ُللآ هللا ِ  سللل  للقللغ   اسللب  عضلله   لللعت   ،
 ْلعم   ه  َميعً  ت  في ْلظَّف ْلني تاز  فيه.

ِهكللنْ فللِ  ْلعالقللل   ْلغدرللة ُلللع ْلللدِ  ْلمسللل لمة فللي ْإلسللالم ُؤسسلللة  للاص ْلقلللَّن  ْلكللَّيم، تمللل     
 ْلجه د ضد ْلمعتد آ هغ  رضً   َُّ قَّنني تَّيم.

ِدْ  عهللد، ِقللد سلللا ْإلُلل م ْلشلل فعي فللي تصللايف ْلعلل لم إ ِدْ  حللَّب  للل  قسللمة ثالثيللةإ دْ  إسللالم 
َِللغد  ِبهلنْ ْلتصلايف  كللد ْإلُل م ْلشل فعي علل   ِ بمل  ْسلتخدم ُصلطلح دْ   ُلل    ِ دْ  ُصل لحة، 
ِلكآ  ِْلا م فيه  رحتكمغ  إل   در     َّى،  ِ    د اغ   د آ   الد تثيَّ  ليس  ُآ   د ْإلسالم، 

ِفا رحكم عالقتهم   لمسلميآ  ِْلمْغثيا ْلتي رقلله  ْلطَّف  .ْلْلسلم   عهغد 

ِلية ِهكنْ فقد ْستقَّ في ْلْقه ْإلسالُي ْلتحغ  إل  ْلقسمة ْلثالثية في إ     إ(43)ْلعالق   ْلد

 دْ  ْإلسالم 
  دْ  ْلحَّب 
  دْ  ْلمع هد 

ِدْ   ِتطللللا فيهللل   حكللل م ْلشلللَّيعة،  فتكلللغ  دْ  ْإلسلللالم هلللي ْ  د ْلتلللي رعلللين عليهللل  ْلمسللللمغ  
ُِل  تلقل   علد ْلحَّب هي ْل ِنلليهم،  ِد لاهم  ِ  تحتَّم شلع ئَّهم  ِلة ْلتي تعلآ ْلحَّب عل  ْلمسلميآ  د

ِلللة فللي إ لل    ِلللة ْإلسللالُية ُللع هللنه ْلد لله ْلد ذلللف فهللغ دْ  عهللد رحكمهلل   ليعللة ْ تْلل ق ْلللني تلَُّ
ِ  في فلف ْلمل ح ْللني تلَّك للغلي ْ ُلَّ     تصل ِْ تْ قي   تد ِهنه ْلعالق    ِلية،  َّف ْلعالق   ْلد

ِْلحكم ْلتي تتلا ه  ْ ُة.  فيه ُآ  ال  ُؤسس   ْلشغ ى 

ِنت ئجهإ  ِ دلته تحَّيَّ هنْ ْلمغقف ْلْقهي تح  عاْغ  ْ عتَّْف   ِقد  فَّد  ُغسغعة ْلْقه ْإلسالُي 
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   267ص  ،14ج  ، انظ  الحاوي مي الفبه الشامعي لىماوردي  
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ِفلي  ِقل  ظهلغ  ْإلسلالم  ِلي ْلح ضلَّ تاظليم حلد ث للم ركلآ علل  هلنْ ْلاحلغ  "إ  تاظيم ْلمجتمع ْلد
ِله ْلمتت  علة تمل  ِلي  عصغ  د ِليلة إلل  ْلقل نغ  ْللد لع تْصلي  ْ حكل م ْلد ف، للنْ تل   ََُّ هلغ ُعلَِّ

ِلية ْلس ئد  ُقَّ    غضغح في ْإلسالم. ِْ  الق ْلد  ْلع م، إ     ْلمل دئ ْ صلية 

ِبمل     ْإلسللالم  اشللد فلي ْلحقيقللة ْلغصللغ  إللل  سللم ُسللتقَّ  فللي عالق تلله ُلع ْلشللعغب ْ  للَّى عللل  
ِلة ْ  َّى   س م  حد  َُّيآإ إُ  ْلد غ  غد ْلد ِْ ُ  ، فِ  ْ عتَّْف  َغ في ْإلسالم،  ِ ْلمع هد  

ِفقهلله ْلمتمثلل  فللي تقسلليم  غيلَّ ْلمسلللمة )دْ  ْلحللَّب(  ُللَّ   ُلل نع ُالله ْستصللالحً  فلي ُلللد  ْإلسللالم 
ِدْ  حَّب،    دْ  ْلحلَّب تشلم  تل  ْللدِ  غيلَّ ْلمسللمة ْلتلي ت نل   ْلع لم إل  دْ يآإ دْ  إسالم 

ِلللللة  فللللي ْ صلللل  غيللللَّ ِ  ُتع هللللد  ُعهللللم، فللللِذْ تملللل  ْلمع هللللد  ْلسلللللمية  لللليآ ْلد ُسلللل لمة للمسلللللميآ 
ِْحللدًْ  للاص عللل  ْحتللَّْم  لل  هللنه ْلللدِ  تلهلل  ُيث قللً   ِغيَّهلل  ُللآ دِ  دْ  ْلحللَّب،  ِ ْلتُز ْإلسللالُية 
ِللة  ْعتَّْفلً  ضلمايً  ُلآ ْلد ِتحلَّيم ْلتلد   فلي شلِؤ  ْللدِ  ْ  لَّى تل   ذللف  ِلييآ،  ِْ ُلآ ْللد ْلسلم 

 سالُية  ويَّه ، فضاًل عآ    ْ عتَّْف رصد  في ْلو ل  صَّْحة  ِْ د  حَّ .ْإل

لِّيمُ ﴿ِهنْ ُْغفا لقغله تع ل إ  يُع ْلفعم مِّ ِّ إِّنَُّه ُهغم ْلسَّ لم  ه  تَّ ف عم تمغم امحف لمهم  ِم َف لفمِّ فم  امُحغْف لِّلسَّ َم  .(44)﴾ِمإِّ  

ِلة غيَّ  ِلة ْلمسلمة ْ عتَّْف  د ِْقعيً  ِبا ء عليه رجغز للد ْعتَّْفً  علايً   ِ ضمايً  حقغقيً   ِ  ُسلمة 
  حس  ْلح  .

ِب لتللل لي ُْتلللدْد  علللآِتللغ  ْللللدعغ  ْإلسلللالُية ذْ  نزعلللة ع لميلللة  ِْلمغعظلللة ْلحسلللاة،   َّيلللا ْلحكملللة 
ِْ   ْلْغقع  ف ْإلُك   ِضَّ ِلة ْإلسالُية ُع ْنتش  ه  في ْلمعمغ  إ   رعاي تج ه  ظَِّ سلط   ْلد

ِلة ْإلسالم إحدى دِ  هنْ ْلع لم ْلتي تتلل د   ياهل   ُلَّ ْ عتلَّْف ُِصلحة ْلسالم ْلت ي تجع  ُآ د
ِحي  س لته  .(45)لْت ُا زع ته  عل   س م سلمي  تمش  ُع ُاطا ْإلسالم ِ

                                                           
44
  61االنفال  
45
    448ص  ،8ج  د. وهبة الزحيىي  ،دلتهالفبه اإلبالمي وا 



41 
 

هلل فيه  ضل  .. فل إليهدع ك   تدفعآ صلح ً "ِق   علي  آ   ي   ل   ضي هللا عاهإ    فلي ِعدِك 
ِْ حة ُآ  ف، ِ ْلصلح دعة لجاغدك  ِلكآ ْلحن  تل  ْلحلن  ُلآ علدِك  علد صللحه  ُا ً  همُغ للالدك 

 .(46)"ف   ْلعدِ  بم  ق  ب ليتوْ 

ِفلا ُل  تحت َله ْ ُلة ْلمسللمة فلي  ِ  شف     ي   ْإلُ م ْلش فعي في ْلقسمة ْلثالثيلة ق  ل  للتَّْيلع 
ِْلللَّْء لليس قسلمة  زبلة  ِْلج ن  ْلجلغهَّي فيله هلغ    ْللغ ء  ِ حْغله ،  ِفه     ث للث فيهل ، فهال ك ظَّ

ِليللة عللل   سلل م  ُْغَهتللهعللدِ رجلل   ِهالل ك ُسلل حة تليللَّ  للعالقلل   ْلد ِقيلل د  لةُللة رجلل  ُْغ تهلل ، 
ِلي،  ِفا ْلق نغ  ْلد ِْلمص لح ْلمشتَّتة   ْلجْغ  

 

 

 

 

 

 

 معالم فقه الجهاد في اإلسالم

 

حعرر منعه الرلعوأل األ عرم تشتد الحاجة إلى تحرير فقه الجهاد خاصة عندما نرى أن األمة تقع  فيمعا 

من الدخوأل فعي التتنعة والتشعدد فعي العدين، األمعر العري أدى بعالتالة إلعى ت تيعر الملعلم ألخيعه الملعلم 

والتباحة دمه وماله وعرضه، وهي  ارثة مؤلمة لبق إلى التحرير منهعا رلعوأل ص صعلى ص عليعه 

معن ضضضعه هعرا اومعا يقعرؤون القعر ن    فإنعه لعيخر  ،: دعهوللم بقوله لري الخويصرة التميمي

يجاوز حناجرهم يمراون معن اإللعالم معرول اللعهم معن الرميعة يقتلعون أهعأل اإللعالم ويعدعون أهعأل 

 47.األوثان

يباأل المتشددون في إرااة دم المللم وهدر دمه، ودف  خيار الصحابة  موحين ظهر التشدد في األمة ل

اإلشعارة بعاحترام و  بد هنعا معن للجهاد الري تبناه المتشددون، حياتهم ثمناً لمواجهة هرا التهم اللقيم 

                                                           
46
 168ص  ،2جاحمد بل عبد الوهاب النوي ي   ،نهاية األرب 
47

 2702رقس الحدي   6صحيح الب اري ج   
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وإجالأل وإ بار إلى الشهيدين اللعيدين ال بيرين اللرين اغتالهما التشدد المنحعر  ععن هعدى اإللعالم 

وهما صاحبا رلوأل ص صلى ص عليه وللم وخليتتاه وصهراه عثمان بن عتان وعلي بن أبي طالب 

 عليهما رضوان ص.

فقد التشهد عثمان رضعي ص عنعه علعى يعد طاضتعة يزعمعون أنهعم ملعلمين واعد انعدفعوا فعي ارت عاب 

جريمتهم بعد أن أفتاهم المنحرفون ااتلوا نعثالً فقد  تر، أما علي بن أبي طالب فقد اتله عبد الرحمن 

إ  فيع  وفعي  بن ملجم الخوارجي بلي  لضيم غادر وهو يقوأل اللهم تقبأل مني جهادي، فإنني ما اتلته

 لبيل !!

إن ما عرفته األمة المللمة في عصر التتنة األولى هو نتله ما ن ابده اليوم من خالأل انتشار التشعدد 

الري حرر منه النبي صلى ص عليه وللم، وهو ما يترض على اادة األمة البحث عن األدلة الشرعية 

هعاد وملععؤوليته فععي اجتنعاب التتنععة، فععإن التعي تحععدد فقععه الجهعاد وتميععز بععين ملعؤولية الملععلم فععي الج

اإللالم الري أمر بلأل اللي  لاعة الجهاد أمر  ب لر اللي  يوم التتنة، وهعرا معا يعدعونا لدرالعة 

 .الدرالةاألمر على وفق األدلة الشرعية المح مة، وهو ما  مأل أن تؤديه هره 

فععي مواجهععة الباطععأل ، واععد شععر  الجهععاد أحععد دعععاضم اإللععالم ال بععرى وهععو إرادة ص لحمايععة الحععق و

الجهاد مع  أيعام اإللعالم األولعى ويجعب التنبيعه هنعا إلعى أن األمعر بالجهعاد اعد ورد فعي مطلع  ا يعا  

الم ية وليس صواباً أن يقاأل إنه فرض في اللنة الثانية للهجرة  معا اشعتهر لعدى النعاس، فتعي لعورة 

فإنمععا يجاهععد لنتلععه إن ص لتنععي عععن  العن بععو  علععى لععبيأل المثععاأل اععوأل ص تعععالى : ومععن جاهععد

وفععي  خععر العن بععو  يقععوأل ص تعععالى: والععرين جاهععدوا فينععا لنهععدينهم لععبلنا وإن ص لمعع   48العععالمين

 49المحلنين.

والجهاد الري  عان مشعروعاً فعي م عة  عان فعي الوااع  يخعتص بجهعاد العنتس والهعوى ويتنعاوأل أيضعاً 

ه تلعة أنوا  من الجهعاد، وهعي مطلوبعة معن الملعلمين بحلعب أش األ الجهاد المختلتة، واد عددنا من

 أحوالهم وإم اناتهم، وهي:

جهععاد الععنتس والهععوى والجهععاد بالمععاأل والجهععاد بععالتعليم والجهععاد باإلغاثععة والجهععاد بالطبابععة والجهععاد 

 بال لمة والجهاد بالدعاء والجهاد بالنصرة والجهاد باإلعالم

تأخر إلى ما بعد الهجرة النبوية حيعث اعاأل ص تععالى: أرن للعرين يقعاتلون أما الجهاد بالقتاأل فهو الري 

 بأنهم ظلموا وإن ص على نصرهم لقدير.

الملتويا  اللعبعة عشعر التعي أوردناهعا ابعأل  ا  الجهاد فإنه يم ن  أن ترىوفي مراجعة لريعة  ي

للعرين  منعوا يتتعروا للعرين   الجهعاد، وهعي  يعا  تبعدأ معن مثعأل اعوأل ص تععالى: اعأل  اليأل في تأصعيأل

يرجون أيام أهلل ليجزي اوماً بما  انوا ي لبون ثم ترد  يا   ثيرة تنهى عن القتاأل  قوله تععالى: و  

تط  ال افرين والمنافقين ود  أراهم وتو أل على ص ، واوله تعالى: فعاع  ععنهم واصعتو، وفعي  يعة 

                                                           
48

 6بور  العنكبوت   
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 69بور  العنكبوت    
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تقعي األمعر إلعى حعد اإلرن بالمواجهعة  معا فعي أخرى فاصتو عنهم واأل لالم فلو  يعلمون، وثم ير

اوله تعالى: أرن للرين يقاتلون بعأنهم ظلمعوا ،إن ص علعى نصعرهم لقعدير العرين أخرجعوا معن ديعارهم 

بتير حق إ  أن يقولوا ربنا ص، ويرتت  إلى حد اإلرن برد العدوان فمن اعتدى علعي م فاعتعدوا عليعه 

ن ص   يحعب المعتعدين، و عرل  اولعه تععالى: وجعزاء لعيضة لعيضة بمثأل ما اعتدى علي م و  تعتعدوا إ

مثلها فمن عتا وأصلو فأجره على ص، ثم تأتي  يا  بينا  فعي صعريو األمعر بالقتعاأل ضعد المعتعدين 

 مععا فععي لععورة البقععرة: واععاتلوا فععي لععبيأل ص الععرين يقععاتلون م و  تعتععدوا إن ص   يحععب المعتععدين، 

حاً حتى يؤمر النبي بالقتاأل والتحريض عليه  ما في اوله تعالى: فقاتأل في لعبيأل ويزداد األمر وضو

ص   ت ل  إ  نتل  وحرض المؤمنين علعى ص أن ي ع  بعأس العرين  تعروا وص أشعد بألعاً وأشعد 

 تن يالً.

ضعد  ول ن هعرا األمعر اإللهعي يأخعر أبععاداً أخعرى حعين يعأمر القعر ن ال عريم بصعريو العبعارة بالقتعاأل

ال افرين والمشر ين حيث يقوأل ص لبحانه: انتروا ختافاً وثقا ً وجاهدوا بأموال م وأنتل م رل م خير 

ل م إن  نتم تعلمون، وبعد رل  تنزأل  يا  شديدة في حق المتقاعلعين ععن القتعاأل : وجعاء المععررون 

قتعاأل المشععر ين  افععة: معن األعععراب ليعؤرن لهععم واععد الععرين  عربوا ص ورلععوله، ويعؤمر الملععلمون ب

 وااتلوا المشر ين  افة  ما يقاتلون م  افة واتقوا ص واعلموا أن ص م  المتقين.

وفي  يا  أ ثر وضوحاً يرد األمر اإللهي بعالنص: فعااتلوا المشعر ين حيعث وجعدتموهم، و عرل  فعي 

الوثال فإما مناً بعد وإما  اوله تعالى: فإرا لقيتم الرين  تروا فضرب الرااب حتى إرا أثخنتموهم فشدوا

 فداء حتى تض  الحرب أوزارها.

ت من المش لة فعي أن التيعار الت تيعري يعرى فعي هعره ا يعا  نالعخاً لمعا تقعدمها معن ا يعا  البينعا ، 

وتشتهر عندهم عبارة: األمر على ما ما  عليه الرلوأل وبهرا المعنى فعإن هعره ا يعا  تبعدو نالعخة 

لقر ن ال ريم، و  م ان بعد رل   يا  الرحمة واللالم والمحبة بعد أن ل أل ما تقدمها من نصوص ا

 فرض ص على المللمين جهاد المشر ين  افة.

والحقيقة أن القوأل بالنلخ في هره ا يا    يم ن ابوله رل  أن القعوأل بالنلعخ عقعالً وشعرعاً يشعترط 

العخ فعي اعوة المنلعو  أو أاعوى وأن شروطاً ثالثة وهي أن يتعرر الجم  بين النصعين وأن ي عون الن

يعلم المتقدم والمتأخر، وفي هره ا يعا  ال ريمعة فعال وجعه للقعوأل بالنلعخ ألن الجمع  بعين النصعوص 

مم ن، ويجب اراءة  أل نص في ليااه فل أل حديث لبب ورود  ما في القر ن ال ريم ألباب نزوأل، 

 واد بلط العلماء القوأل في رل .

اد بااية مح مة وم انها لاحة المعر ة ، و  يوجد أي لبب للقوأل بأن هعره غاية األمر أن  يا  الجه

ا يا  نالخة أو منلوخة، فحيعث نقعرأ األمعر بعالتتران ععن العرين   يرجعون أيعام ص معن ال عافرين 

فالمقصود هم أولض  الرين لم يحاربوننا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا ولم يظاهروا على إخراجنا 

 مععا أخبععر القعر ن ال ععريم:   ينهععا م ص عععن العرين لععم يقععاتلو م ولعم يخرجععو م مععن ديععار م أن تمامعاً 

تعععوبروهم وتقلعععطوا إلعععيهم إن ص يحعععب المقلعععطين إنمعععا ينهعععا م ص ععععن العععرين اعععاتلو م فعععي العععدين 

 وأخرجو م من ديار م وظاهروا على إخراج م أن تولوهم ومن يتولهم فأولض  هم التالقون.
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فإن  يا  الجهاد مح مة متينة و  وجه للقعوأل بإلتعاء أي منهعا بعأل المقصعود أن نعدر  الم عان  وه را

والزمان الري ينبتي أن نمارس فيه القتاأل، وهو مواجه العدو المحارب، وليس مجرد ا خعتال  فعي 

 الرأي أو الدين أو العقيدة.

يأل ص   ت لع  إ  نتلع  وحعرض إن النبي ال ريم هو من نعزأل عليعه اعوأل ص تععالى: فقاتعأل فعي لعب

المؤمنين، وهو الري نعزأل عليعه اعوأل ص تععالى فعااتلوا المشعر ين حيعث وجعدتموهم وهعو العري نعزأل 

عليه اوأل ص تعالى وااتلوا المشر ين  افة  ما يقاتلون م  افة، ول نه م  لم يقاتأل  أل مشر  ، وما  

أن اليهود واعد  عانوا  تعاراً  عانوا موجعودين ودرعه مرهونة عند يهودي بصا  من شعير مما يعني 

 في المدينة وفي وض  ااتصادي اوي بحيث يقترض منهم الرلوأل ال ريم الري هو رضيس الدولة!!

 

 جهاد الدفع وجهاد الطلب

والتقهاء يقلمون الجهاد وفق أدلة الشر  إلعى نعوعين: جهعاد العدف  وجهعاد الطلعب، فجهعاد العدف  هعو 

خملععة مععن الععدين والععنتس والعععرض والعقععأل والمععاأل، وهععرا اللععون مععن الجهععاد الععدفا  عععن المقاصععد ال

تدر ه اليوم األنظمة الحديثة على اختالفها وفي  أل دولة في العالم وزارة دفا  معنية وملؤولة ععن 

 جهاد الدف  لحماية األوطان واإلنلان ورد  يد الطتيان وهو أمر   خال  فيه و  مزيد عليه.

وهو ما يتمل  به عادة دعاة الصدام م  العالم فيتم تتليره عادة على أنه اتاأل الناس أما جهاد الطلب 

إلدخالهم في الدين الحق، ويلتند رل  التعري  مباشرة إلى ما نقلعه التقيعه الحنبلعي ابعن ادامعة معن أن 

غيعر  الجهاد هو اتاأل الناس إلدخالهم في الدين الحق، ومقتضى رل  فإن من رلالة الجهاد أن يطارد

المللمين إلجبارهم على اإللالم، و  يشعير هعؤ ء إلعى الخيعارا  الثالثعة المعروفعة معن اإللعالم أو 

الجزية أو اللي  على ألاس أن الدعوة اد بلت  الناس و  حجعة ألحعد فعي اإلععراض ععن اإللعالم 

  اإللالم أو وأما الجزية فهي خاصة بالنصارى واليهود من غير العرب، أما العرب فال يقبأل منهم إ

 اللي ، وهره أهم بعض النصوص التي يلتندون إليها الري يوجب اتاأل الناس إلدخالهم في اإللالم:

 األ للمخلتين من األعراب لتدعون إلى اوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يللمون

 وااتلوهم حتى   ت ون فتنة وي ون الدين  له هلل

 ن م من ال تار وليجدوا في م غلظة واتقوا صيا أيها الرين  منوا ااتلوا الرين يلو

ااتلوا الرين   يؤمنون باهلل و  باليوم ا خر و  يحرمون ما حرم ص ورلوله و  يدينون دين الحق 

 من الرين أوتوا ال تاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

حاداً م  ايم اإللالم ال برى فعي والحق أن هرا التهم غير مقبوأل على اإلطالل وهو يتنااض تنااضاً 

العدأل والرحمة واإلحلان ويتنااض مباشرة م  اوأل ص عوز وجأل   إ راه في العدين واولعه: أفأنع  

ت ره الناس حتى ي ونوا مؤمنين واوله فر ر إنما أن  مر ر لل  عليهم بمصيطر، واولعه فمعن شعاء 
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إلى اإليمان بالح معة والموعظعة الحلعنة فليؤمن ومن شاء فلي تر، وغيرها من النصوص التي تدعو 

 وت أل أمر الحلاب إلى ص لبحانه في الدار ا خرة.

وفي الواا  فإن اراءة واعية للنة الرلوأل ال ريم ت ش  ل  الموض  الري تعثر  فيعه فهعوم هعؤ ء 

 وانحرف  عن الليال الصحيو للوعي اإللالمي بالرلعالة الخاتمعة، فقعد  عان الرلعوأل ال عريم يرلعأل

دعاته في ا فال ليقوموا بواجب الدعوة إلى ص بالح مة والموعظة الحلنة، ول ن رل   ان يصعطدم 

مباشرة بمواا  أعداء اإللالم الرين  انوا يحرمون على الناس مخالتة الملو  في الدين فالناس على 

ال ريم على الرغم دين ملو ها، وهرا ما اام به  لرى والحارث التلاني حين ااماً بقتأل رلوأل النبي 

من أن الرلأل   تقتأل، بأل على ملتوى الجزيرة العربية فعإن ععدداً معن اوافعأل العدعوة اتلعوا بال امعأل 

على يد القراصنة واللصوص والصعالي ، فتي يوم الرجي  اتعأل العدعاة الثمانيعة العرين أرلعلهم النبعي 

 عريم ثمانيعة وثالثعين معن خيعار ال ريم على يد أشرار من العرب وفي ويم بضر معونة أرلعأل النبعي ال

الصحابة ول نهم اتلوا عن ب رة أبيهم على يد عضأل والقعارة ومعا نجعا إ  عمعرو بعن أميعة الضعمري 

الري تظاهر أنه بين األموا ، وأمام هرا الواا  فمن المنطقي أن ي ون لقوافأل الدعاة اوة تحميها معن 

تتو م  الدعاة الرين  انوا يصدون عن الحرس والجند وهرا بالضبط ما حصأل حين توجه  جيوش ال

أداء رلالتهم وتم نوا من توفير الحماية ال افية للدعاة والمهتدين الجدد الرين  انوا يلتظلون بهم في 

 رحلة الدعوة والهداية.

ول ن هره الحقاضق تتير  تمامعاً مع  العزمن ولعم يععد يحعاأل بعين النعاس وبعين أديعانهم التعي يريعدون ، 

رض على مواثيق حازمة تحمي حرية التدين، واليوم يتحر  الدعاة في القعارا  وأجمع  شعوب األ

الخمس، ليبلتوا رلالة ص، ويمنحون التيز من الدوأل المختلتعة للعدخوأل وفيعق شعروط مقعدور عليهعا، 

وتبنععى الملععاجد فععي  ععأل م ععان فععي العععالم، ويم ععن ألي منظمععة أن تلععتأجر مععا شععاء  مععن العقععارا  

ا  إلاامععة الشعععاضر اإللععالمية فععي  ععأل م ععان فععي األرض، ولهععرا األمععر بعععالطب  والتنععادل والقاععع

الععتثناءا  ول نهععا محععدودة و  تتيععر شععيضاً مععن طبيعععة الحريععة الممنوحععة اليععوم للععدعاة والمبشععرين 

الملععيحيين علععى اللععواء علععى األاععأل فععي الععدوأل الديمقراطيععة فععي أوروبععا وأمري ععا وأفريقيععا للتبشععير 

يوجد أي لبب لي ون برفقة  أل داعية بندايعة إلانعا  النعاس أو لحمايعة العدعاة، فحمايعة باإللالم، و  

الدعاة هنا   تتم ببنادل المجاهدين بأل تتم باحترام األنظمة والقوانين اللاضدة في بلدان العالم المختلتة 

 الحلنة. والتي توفر للزاضر حق النشاط الثقافي والديني والدعوة إلى ص بالح مة والموعظة

وهعي أ بعر  وأوروبعاوحتى   نتورط بالتعميم فهرا على األاأل هو ش أل الدعوة اإللالمية في أمري عا 

دوأل العالم الحر اليوم وفي  أل هره البالد دعاة وواعظون ومرشدون يعملعون فعي ظعأل حمايعة العدوأل 

والصععحافة  التععي هععم فيهععا، ويلععتخدمون الملععاجد والجامعععا  واإلراعععا  والمحطععا  التلتزيونيععة

ويطبعون ال تب ومنهم من يحمعأل جنلعية البلعد التعي هعو فيهعا ومعنهم معن هعو لعوري أو لععودي أو 

أردني أو مصري يعمأل وفق أنظمة هره البلدان و  يم ن القوأل إن أحداً معنهم أحبعر علعى ديعن غيعر 

 أل.دينه أو من  من نشر رلالته وفق القوانين التي تح م تل  البلدان في اإلاامة والعم
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 الجهاد والفتنة:

  يوجد رلالة أشر  في الضمير اإلنلاني من نشر العوعي بالحجعة والبرهعان للتتريعق بعين الجهعاد 

في لبيأل الرحمن وبين التتنة فعي لعبيأل الشعيطان، وأن العوعي وحعده يم نعه أن يجنعب النعاس جنعون 

ي عون لعأل اللعي  جهعاداً الحرب األهلية، ويترل بين رلالة الجهاد ووبعاأل التتنعة، ويشعرك لع  متعى 

ومتعى ي عون غمعده جهعاداً، فالشععريعة التعي  لتتنعا بمشعقة العنتس لععأل اللعي  لقتعاأل البتعاة والمعتععدين، 

و تب علي م القتاأل وهو  ره ل م، هي نتلها الشريعة التعي  لتتع  أن ت لعر اللعي  يعوم التتنعة، لعضال 

 ت ون واوداً جديداً لنار ال راهية في األرض.

البداهععة بم ععان، ول ننعي أعتقععد أن تععر  القتععاأل فععي التعتن اععد ي ععون أالععى مععن ااتحععام  إنهعا حقيقععة مععن

: إنها لت ون فتنة ي ون المضعطج  اضق أتر  شرحها هنا للنبي األ رمالمعر ة يوم الجهاد، وهي حق

فيها خيرا من الجالس والجالس خيرا من القاضم والقاضم خيرا من الماشي والماشعي خيعرا معن اللعاعي 

يا رلوأل ص ما تأمرني ااأل من  ان  له إبأل فليلحق بإبله ومن  ان  له غنم فليلحق بتنمعه ومعن ااأل 

 ان  له أرض فليلحق بأرضه ااأل فمن لم ي ن له شيء من رل  ااأل فليعمد إلى ليته فليضرب بحده 

 على حرة ثم لينجو ما التطا  النجاء.

ً وفي رواية أخرى قال:    الليأل المظلم يصبو الرجأل فيها مؤمنا ويملي  قط إن بين يدي اللاعة فتنا

 افرا ويملي مؤمنا ويصبو  افرا القاعد فيها خير من القاضم والماشي فيها خير من اللاعي ف لروا 

الي م واطعوا أوتار م واضربوا ليوف م بالحجارة فإن دخأل على أحد معن م فلعي ن  خيعر ابنعي  دم، 

قتلنععي مععا أنععا ببالععط يععدي إليعع  ألاتلعع  إنععي أخععا  ص رب ثععم تععال اععوأل ص: لععضن بلععط  إلععي يععد  لت

 50العالمين!!

من المؤ د أن هرا اللون من الخطاب لن يمر بدون نقد، وليبدو لبعض النعاس تماهيعاً فعي ا لعتخراء 

وربما فراراً من الزح ، ولعيتم تتلعيره علعى أنعه لعراجة ليالعية، وربمعا معؤامرة لتمريعر مشعاري  

وطرك الوهن في عزيمة أتبا  المرهب أو الطاضتة، ول ن اراءة في العمق لخطعاب التقليم والتتتي ، 

النبي األ رم تجعل  تدر  أنه لون من أشر  الجهاد العري جعاء بعه ال تعاب وأ دتعه اللعنة المطهعرة، 

و  أش  أبداً أن حمام العدم العرااعي العري انتجعر فعي الععرال لعن ينعدمأل بصعيحا  مثعأل: هيهعا  منعا 

لثارا  الحلين!! و  بشعارا  من مثأل: تقّحم لعن  أزيز الرصاص وجرب من المو  ما  الرلة، ويا

يقلم!! وليمضي القتأل يجر القتأل حتى تنثلم الليو  وتترغ المخازن، وهو ما لن يلعمو بعه المحتعأل 

أبداً، فالقوم ألخياء بارلون، وخزاضنهم مألى بصناعة المو ، ولعينتقون معن موازنعاتهم لتبقعى شععلة 

إ  حعين نملع   مو  مواودة، ولينتقونها ثم ت ون علعيهم حلعرة، ولعن يحلعم أمعر العدم فعي الععرالال

الجرأة واإلرادة لتطبيق مرهب ابن  دم األوأل، ااأل لعد بن أبي وااص: يا رلوأل ص أرأي  إن دخأل 

  إلعي  عن  خيعر ابنعي  دم وتعال يزيعد   لعضن بلعط :علي بيتي وبلط يده ليقتلني ااأل فقعاأل رلعوأل ص

 51يد : لضن بلط  إلي يد  لتقتلني ما أنا ببالط يدي إلي  ألاتل  إني أخا  ص رب العالمين.
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 261ص  4بنل الت مري ج    
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 الجهاد والصيالأحكام 

  ش  أن الجهاد   يصو تح  راية عمية و  بد له من راية بصيرة ويجب أن ي ون تح  راية من 

فقيهعاً أو عالمعاً أن يأخعر بيععة الجهعاد معن بايعه المللمون بيععة صعحيحة، و  يحعق ألحعد مهمعا  عان 

 الناس، فبيعة الجهاد هي حق ولي األمر وحده الري انعقد  بيعته بوجه صحيو على األمة.

وعلى لبيأل التوضيو فإن اإلمام أبا حنيتة معثالً  عان يعلعم الجهعاد ولعه فيعه فقعه مح عم متعين، واإلمعام 

ن ول ن بيعة الجهاد لم ت ن لهمعا وأولعى معن العرجلين الشافعي  ان يعلم الجهاد وله فيه فقه مح م متي

ببيععة الجهعاد الحععا م ولعو  عان فالععقاً، و انع  بيععة الجهععاد للوليعد بعن يزيععد ولمعروان الحمعار وألبععي 

العباس اللتا  وأمثاأل هؤ ء أيام أبي حنيتة على الرغم من أن أبا حنيتة أتقعى وأبعر وأور  وأح عم، 

ألمعة دون لعواه، واألمعر نتلعه فعي لعاضر علمعاء اإللعالم األحعالء، و  ول ن بيعة الجهاد لولي أمر ا

نعر  أن أحداً منهم أخر على النعاس بيععة الجهعاد، وإنمعا  عانوا يعلمعون الجهعاد ويعدعون النعاس إلعى 

 الطاعة ألولياء األمر بالمعرو  واإلحلان.

ضععد المخععالتين مععن  ول ععن بعععض المتشععددين يععرهبون إلععى القععوأل بععأن القتععاأل اليععوم الععري يخوضععونه

المللمين هو ما ارره التقهاء تح  باب دف  الصاضأل، والمقصود هنا هو الدفا  عن النتس فال خال  

أن مععن تعععرض للعععدوان فهععو معععرور فععي القتععاأل ولععو  ععان بععدون إرن اإلمععام أو تتععويض العلمععاء ألن 

عن نتل ، بأل تقاتأل الصاضأل الصاضأل اد يباغت  في أي م ان ومن غير المعقوأل أن تنتظر إرناً للدفا  

 بأي لالك توفر ل  فإن اتلته فأن  بريء وإن اتل  فأن  شهيد. 

األصأل الري يرلم واجب المللم في القتن هو اوله صلى ص عليه وللم: إرا التقى المللمان بليتيهما 

معن  فالقاتأل والمقتوأل في النعار، وأمعام نعص صعريو صعادم  هعرا   يحتمعأل أي تأويعأل، ثعار  لللعلة

التلاؤ   ال بيرة ، وتنعاوب األصعحاب علعى التيضعاك األمعر معن الرلعوأل نتلعه، واعاأل اعاضلهم: يعا 

رلععوأل ص هععرا القاتععأل فمععارا رنععب المقتععوألااا والجععواب النبععوي لععم يتععأخر عععن البيععان و شعع  النبععي 

 52ال ريم: إنه  ان حريصاً على اتأل صاحبه!!

ياً في رفض ا اتتعاأل العداخلي، والعتخدم  أالعى عبعارة وه را فقد وات  الشريعة مواتاً صارماً اال

تهديد ووعيد فعي حعق المنتملعين فعي القتعاأل العداخلي: الوعيعد بجهعنم للقاتعأل والمقتعوأل جميععاً، و عان 

ينبتي ألمة تؤمن بربانية مصدر التشري  أن يصعقها هوأل الوعيعد هعرا فت لعر اللعيو  حعاأل التعتن، 

 وتعتزأل الناس!!

اللي  في التتن أمراً لهالً بأل هو ب أل تأ يد أالى من األمر بامتشال اللي  يوم ليس الت لي  بتر  

المعر ة، أو األ إن شض  إن األمرين في الشدة والعناء لواء، ول ن علينا أن نتر ر أن الشريعة التي 
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أمععر  بلععأل اللععي  يععوم الجهععاد أمععر  ب لععر اللععي  يععوم التتنععة، واععد جععاء  بيانععا  النبععي ال ععريم  

صريحة في رل ، حين جعاء حريتعة بعن اليمعان يلعأأل النبعي ال عريم ععن مواع  المعؤمن أيعام  واضحة

 التتن:

ااأل حريتة:  ان الناس يلألون رلوأل ص عن الخير و ن  ألأله عن الشر مخافة أن يدر ني، فقل : 

ععد هعرا الخيعر يا رلوأل ص إنّا  نا في جاهلية وشر، فأ رمنا ص بمبعث  فهدانا إلعى هعرا الخيعر فهعأل ب

 نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها.من شرا ااأل: 

 تلزم جماعة المسلمين وإمامهم.ال : فما تأمرني إن أدر ني رل  يا رلوأل صا ااأل: 

تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى ال : فإن لم ي ن لهم جماعة و  إماما ااأل: 

 53وأنت على ذلك.يأتيك الموت 

واألمر هنا صريو وواضو في وجوب اعتزاأل التتنة  لها مهما بعدا لع  هعرا الخيعار مرهقعاً باألوهعام 

فإن األمر الري   ش  فيه أن المللم مأمور بالهرب من التتن، واد ااأل صلى ص عليه وللم: يوش  

 54التتن. أن ي ون خير ماأل المللم غنماً يتتب  بها شع  الجباأل يتر بدينه من

إن الخرو  من ملتنق  التتنة وإن بدا مطلباً للبياً ول نه في العمق أ ثر من إيجابي، وهو ي ش  ل  

عن إرادة واضحة للرلوأل األعظم لحقن الدماء مهما  ان  المبررا  واألهدا ، ولو  ان رل  على 

التايععة بععالتعبير  حلععاب ال رامععة الشخصععية لألفععراد وهععو األمععر الععري ااتحمععه البيععان القر نععي إلععى

 الصريو: أرلة على المؤمنين أعزة على ال افرين!!

 

 ؟الفرق بين اعتزال الفتن ورّد الصائل وقتال البغاةولعل التساؤل األقرب هنا: ما 

ول ععن دليلععين  خععرين ينهضععان مقابععأل هععرا الععدليأل الجلععي ويععؤدي  ععأل منهمععا إلععى ا رتبععا  فععي مععنه  

ص تعالى: وإن طاضتتان معن المعؤمنين ااتتلعوا فأصعلحوا بينهمعا  التصر  وا  التتن، األوأل: هو اوأل

فإن بت  إحداهما على األخرى فقاتلوا التي تبتي حتى تتيء إلى أمر ص فإن فاء  فأصعلحوا بينهمعا 

 بالعدأل وأالطوا إن ص يحب المقلطين.

اتعأل دون دينعه فهعو وا خر اوله: من اتأل دون ماله فهو شهيد ومن اتأل دون عرضه فهو شهيد ومن 

شهيد، وواضو أن األمر هنا يشتمأل على دعوة للدفا  عن النتس في مواجهة الباغي، ولعو أدى رلع  

 إلى إرااة الدماء!!

ويبدو ألوأل وهلة أن  الً من النصين  ا  لنل  مقولة المقاومة الللبية من ألالعها وإلغعراء األمعة 

 ون تتريق بين الصديق والعدو!!بااتحام لبيأل المقاومة المللحة م   أل معتدي بد
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ول ن با لة األصولية نتلها فإن علينا أن نقرر من هو الباغيا و ي  لنا أن نجزم أي التعريقين هعو 

من أمر القر ن بقتاله على ألاس أنه من البتاة، ول ن اراءة متأنية لنصوص الشعريعة تجعلع  تعدر  

دة ولهعا إمعام انعقعد  بيعتعه بوجعه صعحيو أن الخطاب هنا موجه لألمة بمجموعها عندما ت عون موحع

وليس له معارض، فهاهنا فإن األمر القر ني موجه إلى القيادة التي حظي  ببيعة تامة   نعزا  فيهعا، 

وأصبو لها مؤللة اضاضية تحظعى بعاحترام الجميع ،  وفعي ا يعة نتلعها العنص الصعريو بعرل  وهعو 

م في  ثير من األمر لعنتّم، ومقتضى رل  أن النبي اوله تعالى: واعلموا أن في م رلوأل ص لو يطيع 

ال ريم بوصته ااضداً إجماعياً لألمة هو من يحدد البتاة ويأمر بقتالهم، وهنا نتترض بأن الدولة موحدة 

ملتقرة فوا  نزا  بين ابيلتين أو اريتين أو  حزبين أو حر تين فهاهنا يتعين على ايعادة األمعة التعي 

أ بالصلو بين المتقاتلين فإن أب  إحعداهما فتقاتعأل التعي تبتعي حتعى تتعيء إلعى حظي  باإلجما  أن تبد

 أمر ص فإن فاء  فأصلحوا بينهما بالعدأل. 

وه را فال يم ن على اإلطالل إعمعاأل هعرا العنص فعي ظعرو  ا نقلعام والتتنعة حعين   ي عون لألمعة 

ى لؤاأل حريتة حين ااأل: فإن لعم رأس واحد محأل إجما  ال افة، وهنا بالضبط أجاب النبي ال ريم عل

ي ن لهم جماعة و  إماما ااأل تعتعزأل تلع  التعرل  لهعا، فلعيس لمعن لعم يحعظ بإجمعا  األمعة أن ي عون 

ح ماً في تحديد الباغي من التعريقين، وهنعا نلعتأنس بمواع  الصعحابي الجليعأل لععد بعن أبعي واعاص 

بمعا يشعبه العنص، حعين اعاأل الرلعوأل الري اعتزأل التتن  لها على العرغم معن أن البعاغي  عان محعدداً 

ال ريم لعمار بن يالر: تقتل  التضة الباغية، وم  رل  فإن لععداً لعم يعر الجهعة المرجعيعة التعي يم نهعا 

 تطبيق نص  هرا فاختار اعتزاأل ال أل و ان أ ثر الصحابة ح مة ونجاحاً وتوفيقاً.

معا درلعه التقهعاء ال عرام تحع  أما النص ا خر في أن من اتأل دون ماله أو عرضه فهعو شعهيد فهعو 

عنوان: دف  الصاضأل والصاضأل هو المعتدي الري يبلغ فناء دار  ويهم با عتداء علي  فهنا يشر  لع  

الدفا  عن نتل ، ول ن هرا الدفا  مقيد أيضاً بأدلة الشر ، فهو أو ً خاص بمهاجمة الصعاضأل نتلعه، 

اضأل دايعق وضعروري و  يجعوز أن يشعمأل وهو من يتحعر  مباشعرة لالعتعداء عليع ، والتعبيعر بالصع

أ ثر من الصاضأل نتله فال يجوز هنا اتاأل أهأل الصاضأل أو فصيأل الصاضأل أو شري  الصاضأل أو حزب 

الصاضأل، و  حتى ا مر بالصياأل، ورل  ألن دفع  الصعاضأل العتثناء معن األًصعأل وضعرورة ينبتعي أن 

 تقدر بقدرها، و  يجوز التزيد عليها.

إن التقهاء نصوا هنا على عدد من األح ام لضبط للو  األفراد، ألن دف  الصاضأل وزيادة على رل  ف

التثناء من األصأل فاألصأل أن الدولعة هعي معن يقعيم األح عام والعقعاب، ول عن هنعا جعاز لألفعراد رلع  

ضرورة، ألن الصعاضأل اعد يبلعغ معراده معن الضعحية ابعأل أن يصعأل التعوث معن الدولعة،  فيجعب التقيعد 

ي رل  ومنها أن الصاضأل إرا أم عن دفع  شعره بالصعياك وا لعتتاثة لعم يجعز ضعربه بشروط صارمة ف

بالعصا وإن أم ن دفعه بالعصا لم يجز ضربه باللعالك وإن رده ضعربه فعي رجليعه لعم يجعز ضعرب 

 رأله، وهره  لها يقدرها المداف  الري يتعرض لالعتداء!!
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شعهيد المقتعوأل وععدم ثنعاءه علعى المعداف  وم  رلع   لعه فلنتأمعأل فعي معنعى ثنعاء النبعي األ عرم علعى ال

القاتأل، م  أنه معرور و  حر  عليه، ول ن رلوأل ص ر ر المقتوأل هنا الري يمو  فعي دفاععه ععن 

 عرضه وماله ودينه!!

وه را فإن أح ام دف  الصاضأل   يجوز أبداً أن ت ون تبريراً لما يحصأل اليوم من الترصعد وا غتيعاأل 

ألععاس أنعه رد للصعاضأل، وهععي العدعوى التعي يلععتخدمها اليعوم بالتلعاوي طرفععا والثعأر وا نتقعام علعى 

 النزا  من المتورطين في القتاأل الداخلي التللطيني.

أعتقد أنه بعد تحرير هره الملاضأل في الشريعة لم يعد من حق أحد أن يقوأل في تبرير التتنعة الطاحنعة 

غتيعاأل والثعأر لمخالتيعه مهمعا زيعن رلع  إنها حق شرعي في العدفا  ععن العنتس يبعيو لعه الترصعد وا 

 بأعرار ظالمة أو فاجرة.

 

 

 التكفير وهدر الدم

ليل  المش لة في الت تير بأل المش لة فيما يلتتب  رل  من تهديد لحياة الناس، فلو  انع  المشع لة فعي 

مشع لة أن إعالن ا خر غبر مقبوأل دينياً ل ان األمر في غاية اليلر واللهولة، فليل  لدي شخصعياً 

يقاأل لي أنع   عافر بصعلب الملعيو أو  عافر بطبيعتعه الالهوتيعة فهعره ملعألة   أن رهعا و  تزعجنعي 

ألنني أعلم أنه لن ي عون لعرل  تبععا  أخعرى، ولعدي جعوابي العري يتهعم منعه صعديقي الملعيحي أننعي 

فعي تتلعير  أختار مواتي الت ري دون أي إلاءة للليد المليو أو لمن يتبعونه بأل هعي طريقعة أخعرى

 محبتي للليد المليو وبيان عناية ص تعالى به وحمايته له.

ليل  الملألة إرن في الت تير بأل فيما شا  لدى الناس أن ال تر يهدر عصمة الدم، وبالتالي فإن معن  

يختار مواتاً  خر يختل  في ا عتقاد فإنه يقعامر بعنقعه ويبعيو لللعلطان أن يلعتتيبه ثالثعاً ومعن ثعم أن 

ر بضرب عنقه،  وهو  الم جد خطير ولو لم ي ن هنا  للطان و  والعي و  إمعام، إر معا ألعهأل يأم

أن تنت  الثقافة الت تيرية محتلبين مأجورين لتنتيعر هعره األح عام بالبلعالة المطلوبعة ويحصعلون علعى 

.    القتأل مأجورة أو غير مأجورة،  إنما نقتل م لوجه ص   نريد من م جزاء و  ش ور ًً  اً

 فإلى أي حد يصو القوأل بأن ال تر يلتلزم هدر الدم، وبالتالي إاامة حد القتأل على ال افراا

لم يقعد الت تير تاريخيا ًعن ممارلة المو ، وفي ضحايا الت تير األوأل ألماء  بيرة أبرزها علي بن 

ن ااتلوا نععثالً فقعد أبي طالب وعثمان بن عتان، فقد امتد  إلى الراشدين يد الت تير وااأل أعداء عثما

  تر، وااأل أعداء علي رضي ص عنه في الثناء على ااتله المجرم عبد الرحمن بن ملجم: 

 ً  يا ضربة من تقي ما أراد بها        إ  ليبلغ من ري العرش رضوانا
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 55اً!!ــــــــإني ألر ره يوماً فأحلبه             أوفى البرية عند ص ميزان

 

تعليق فإرا  ان الت تير اادراً على غلأل األدمتة إلى حد تصعني  صعهري النبعي ال عريم وبدون أدنى 

اإلمامين الراشدين هدفاً مشروعاً إلاامة حد الردة، فمن دون أدنى ش  ليتم إدراجنعا جميععاً فعي هعره 

رد القواضم بدم بارد، ولن ي ون أحد بمنأى عن لي  التدر الري ينصبه الت تير للناس، ويوردهم معوا

 الهال .

وحتى   نترل في األوهعام فعإن ال تعر العري اعرر  الشعريعة أنعه يلعتوجب القتعأل والقتعاأل هعو ال تعر 

المتصأل بالحرابة والعدوان، وهو حالة متهومة تماماً حعين  انع  األمعة فعي حعرب مع   تعار اعريش، 

تعري وحين يخر  رجعأل  عبعد ص بعن خطعأل فعيعلن خروجعه معن اإللعالم ويلحعق بمعلع ر اعريش وي

اريشاً بحرب اإللالم وي رس نتله عدواً لألمة يمنو ألرارها لعدوها ، وحد الردة هنا العري اررتعه 

الشريعة وطبقه التقهاء يم ن فهمعه تمامعاً إرا تعر رنا الطيعار اللعوري المرتعد بلعام ععدأل العري ر عب 

ً طاضرته ابأل  فعي اللعجون  ولحق بإلراضيأل وخان دينه ووطنه وهعو يمضعي اليعوم أيامعه عشرين عاما

 اإللراضيلية بعد للللة من الجراضم ارت بها تجاوز  ما يقبله الصهاينة أنتلهم من خاضن محتر .

أعتقد أنه بهرا المعنى يجب أن نتهم  أل معا االتعه نصعوص الشعريعة فعي حعد العردة، وهنعا لعتجد أنع  

 الطراز.مؤيد بالنقأل والعقأل والشرعة الدولية وحقول اإلنلان في معاابة مجرم من هرا 

ول ن تحرير ح م الردة على ألاس أنه ا ختال  في الموا  الت ري يعتبعر معن وجهعة نظعري أبلعغ 

إلعاءة لقعيم اإللععالم فعي الحريععة والرحمعة والعدالععة، وهعو يتنعااض بال ليععة مع  لععلو  الملعلمين إبععان 

مهمعا  عان صعودهم الحضاري يوم  ان المخال  في الرأي يحظى بعنايعة الدولعة الملعلمة وحمايتهعا 

اختالفععه حععاداً إرا لععم يتجععاوز الجانععب الت ععري والنظععري، وهنععا فمععن المنالععب أن نتععر ر جهععد خلتععاء 

اإللعالم ال بععار  ععأبي جعتععر المنصععور والمععأمون فععي تنظععيم النععدوا  الصععريحة معع  الععدهريين الععرين 

شعواطه دجلعة  أن روا بالمطلق وجعود إلعه واعالوا الععالم معادة!! حعين  عانوا يعقعدون المنعاظرا  علعى

بإشععرا  وحضععور مباشععر مععنهم ليلععتمعوا إلععى فقهععاء اإللععالم وهععم يحععاورون المخععالتين بالحجععة 

والبرهان دون أي  لة اهر أو ام ، وبعد رل   ان المخالتون يعودون إلى بيوتهم ويمارلعون حيعاتهم 

ب اليونععان وي تبععون مزيععداً مععن  تععبهم وأف ععارهم، و ععان الخلتععاء يشععترون بالععرهب مععا يتععرجم مععن  تعع

والرومان م  أن الثقافة الوافدة هره  ان    تختي وجهها المادي في  ثير من األحيان وتتحعدث لتعة 

 منااضة في الصميم لجوهر العقيدة اإللالمية!!

وهي حقاضق دل  لها ا يا  القر نية المتضافرة في ال تاب العزيعز: أفأنع  ت عره النعاس حتعى ي ونعوا 

لدين، وعليه فإنه   إ راه فعي التقعوى و  إ عراه فعي العبعادة، ولعو شعاء ربع  مؤمنيناا   إ راه في ا

  من من في األرض  لهم جميعاً.

ول ن هعره العروك معن إععرار المخعال  فعي الت عر ومعاابعة المخعال  العري يلعتخدم العنع  توشع  أن 

ظععواهر  تععنطمس فععي غبععار الت ععر الت تيععري الععري يلععتبيو اليععوم دمععاء المجتمعع  بألععره علععى ألععاس
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نصوص تقتط  من ليااها ومواردها، ولأ تتي هنا بتقديم بعض األمثلة اللعريعة ممعا يم عن اراءتعه 

 أل يوم لتهم  ي  تحول  ملاضأل ح م العردة معن ملعؤولية اانونيعة لحمايعة أمعن األمعة إلعى رادي اليعة 

 متطرفة تبرر بلهولة التباحة الدماء واألعراض.

لمشهور وفيه أن ألامة بن زيد واجه رجالً من المشر ين فلما تم ن عادة ما يتم ا لتشهاد بالحديث ا

منه ااأل الرجأل اشهد أن   إله إ  ص ، ف   عنه ألامة ول نه عاود بعد را  القتعاأل حتعى تم عن منعه 

ألامة فنطق الشهادتين ثانياً ول ن ألامة لم ي   عنه بأل اتلعه باللعي  وحعين ععاد إلعى النبعي ال عريم 

جرى، غضب النبي ال ريم وااأل أاتلتعه بععد أن االهعا!! اعاأل إنمعا االهعا تععوراً معن المعو ، فأخبره بما 

فتضب الرلوأل وااأل وهأل شقق  عن البها وهأل شقق  عن البها  يع  تصعن  إرا جاءتع    إلعه إ  

 ص تحاج  يوم القيامةاا

ا لعو لعم يقعأل هعره العبعارةا ول ننا إر نورد عادة هعرا الحعديث نواجعه لعؤا ً طبيعيعاً بععد رلع  وهعو معار

فهنا  باليين البشعر اليعوم   ينطقعون بالشعهادتين معن أهعأل  تعاب وبعوريين وهنعدوس وعلمعانيين و  

دينيين، فهأل هؤ ء مهدورو الدم، يجب اتلهم وللب أمعوالهم، وهعأل يؤلعس اإللعالم لعالاعا  دمويعة 

 إ  ضربنا  باللي ام  أمم األرض بحيث   ي ون التعايش إ  على مبدأ أللم تللم و

واضععو أن هععرا الحععديث ورد فععي غبععار المعر ععة وهنععا  يتعععين أن ي ععون األصععأل التهمععة و  خيععار 

للعل ري وهو في موا  الحرالة في أن ي ون مشر  البنداية تجاه  عأل اعادم وأن ي عون األصعأل هعو 

هعرا اللعون معن  ا تهام والريبة وا لتثناء هو حلعن الظعن، ول عن   يلعوغ علعى اإلطعالل أن ي عون

الخطاب هو األصأل الري يح م لاضر عالاا  المللمين بتيرهم، ومن اللراجة تصور أننا نحتا  إلى 

هره ال لمة لعصمة دم ا خر المخال ، بأل إن القر ن ال ريم رهب هنعا إلعى أبععد معن رلع  حعين االع  

و  تقولعوا لمعن ألقعى إلعي م اللعالم ا ية ال ريمة : يا أيها الرين  منوا إرا ضربتم في لبيأل ص فتبينوا 

 لل  مؤمناً، فالحديث هنا عن إيمانه أو عدم إيمانه وليس عن عصمة دمه أو التبقاء حياته. 

إن خطاب النبي ال ريم في عصمة الدم  ان واضحاً وجلياً في  خر أيام حياته ولقاضه م  النعاس حعين 

إن دماء م وأموال م وأعراض م علي م حرام وجه خطابه بوضوك للعالم في حجة الودا : أيها الناس 

 56حرمة يوم م هرا في بلد م هرا في شهر م هرا، أيها الناس  ل م  دم و دم من تراب!!

لم يقأل يومها يا أيها الرين  منوا و  يعا أيهعا المهعاجرون و  يعا أيهعا األنصعار و  يعا أهعأل بعدر وأحعد 

ها الناس، وهو تأييد لخطاب القر ن ال عريم : معن اتعأل والخندل وبيعة الرضوان وإنما  ان اوله: يا أي

نتلاً بتير نتس أو فلاد في األرض ف أنما اتأل الناس جميعاً، وهنا نالحظ أنه لم يقعأل معن اتعأل مؤمنعاً 

 أو مللماً أو لنياً أو شيعياً وإنما ااأل من اتأل نتلاً.

ليل  منطقاً إلالمياً بعأي وجعه وه را فإن الت رة الشاضعة من تالزم ال تر أو الشر  بضرب الرااب 

من الوجوه وإنما هي حصيلة اراءة غبية لمقاصد الشريعة وخلط فاضعو بعين أح عام الحعرب وأح عام 

 اللالم.
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 من فتاوى التكفير

وفي إشارة ضرورية أللباب انتشار ثقافة الت تير فباإلم ان اإلشارة إلى فتوى مشهورة نرويها عادة 

الشعيخ محمعد بعن عبعد للبي الري اد ينحر  إليعه فهعم النعاس، وهعي فتعوى دون ا نتباه إلى الجانب ال

فعي نعوااض اإللعالم العشعرة، وهعي فتعوى اشعتهر  بعين النعاس اشعتهاراً عظيمعاً ويعتم اليعوم  الوهاب

طباعتها بش أل ملتمر ونراها أحياناً معلقة على جدران الملاجد،  و ان اعد نعص فيهعا علعى أن هعره 

نهععا م تععرة وهععي تلععتلزم ح ععم الععردة فععي حععق مععن ارت ععب واحععدة منهععا العشععرة خصععاأل  ععأل واحععدة م

 وبالتالي هدر دمه وماله!! وعد منها ا تي:

أما نوااض اإللالم فهي  ثيرة واد ر ر العلماء رحمهم ص تعالى في باب ح م المرتعد أن الملعلم 

ن بها  افراً  تراً أ بعر اد يرتد عن دينه بأمور وأنوا   ثيرة من النوااض التي تحأل دمه وماله وي و

فعي  الشةرك خارجاً من اإللالم ومن أخطرها وأ ثرها واوعاً عشرة نوااض، وعد من هعره العشعرة:

عبادة ص تعالى ومنه الربو لتير ص  من يربو للجن أو لقبر، وراك يرهب في تتصيأل الشر  إلى حد 

 اوله ومن الشر  شر  المحبة لتير ص!!

ر األ بر أيضعاً: معن جععأل بينعه وبعين ص ولعاضط يعدعوهم، ويلعألهم الشعتاعة، وعد من أنوا  ال ت

ويتو أل عليهم، فقد  تر إجماعاً، أمعا الثالعث فععد منعه معن لعم ي تّعر المشعر ين أو شع  فعي  تعرهم أو 

صحو مرهبهم  تر!! وعد من الم ترا  أعظم ال تر من اعتقد أن هدي غير النبي أ مأل من هديه أو 

أحلن من ح مه ويدخأل في هرا النااض: من اعتقد أن األنظمعة والقعوانين التعي يلعنها أن ح م غيره 

الناس أفضأل من شريعة اإللالم، أو أنها ملاوية لها، أو أنه يجوز التحا م إليها ولو اعتقد أن الح عم 

بالشريعة أفضأل، ويدخأل فيه أيضاً معن يعرى أن إنتعار ح عم ص فعي اطع  يعد اللعارل أو رجعم الزانعي 

المحصن   ينالعب العصعر الحاضعر، ويعدخأل فعي رلع  أيضعاً  عأل معن اعتقعد أنعه يجعوز الح عم بتيعر 

 57شريعة ص في المعامال  أو الحدود أو غيرهما وإن لم يعتقد أن رل  أفضأل من ح م الشريعة!!

ويم ن  اراءة عجاضب أشد فظاعة أن تعود إلى محر  بحث غوغأل واللؤاأل بين حاصرتين ععن 

 نعوااض اإللعالم  أو  هعدر دمعه ومالعه  وعنعد رلع  لعتعر  تمامعاً إلعى أي معدى يصعبو دم  لمة : 

ضهم ملهاة مب ية لدى تيار الت تيريين الرين يزعمون أنهم ينتمون إلعى ديعن نعص ار نعه االناس وأعر

 ال ريم بوضوك أن من اتأل نتلاً بتير نتس أو فلاد في األرض ف أنما اتأل الناس جميعاً!!

المثاأل فباإلم ان اعراءة  تعاب الشعيخ الطرطولعي: الت تيعر شعر  ص فعأين تعرهبونا! وعلى لبيأل 

وباإلم ععععان أيضععععاً     http://www.altartosi.com/articles/index.htmlعلععععى الععععرابط: 

ا طال  على مولوعة  املة في ثقافة الت تير في موا  دار اإللالم على األنترن  للشعيخ لععيد بعن 

 ره  القحطاني.
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أنهعا  فيهعا محمعد بعن عبعد الوهعابوعندما تقرأ على لبيأل المثاأل نوااض اإللالم العشرة التعي يعنص 

 ثة أو أربعة منها على أاأل تقدير!! توجب هدر دمه وماله لت تش  للتو أن  ارت ب  ثال

وببلاطة يم ن هنا ألتبا  التيار الت تيري أن يعتم ت تيعر المجتمع  برمتعه، علعى ألعاس ارت عاب  احعد 

 هره النوااض.

فا حت ام إلى اانون وضعي يعني ببلاطة ابوأل القوانين التي تشرعها البرلمانا  ومجعالس الشععب، 

أ بر ولو اعتقد أن الشريعة أفضأل!! ويعدخأل فيهعا معن لعم يجعزم وهو وفق ااضمة نوااض اإللالم  تر 

ب تر ال افرين أو ش  في  ترهم، ولعل  تعلم بأنه   يقصد هنا بال افرين أعداء األمعة معن الصعهاينة 

بأل يقصد بالطب  شراضو  بيرة من المواطنين الرين نتقالم معهم رغي  الخبز، ويدخأل فيه من توجه 

لتتاث به أو ربو عنده، وفي رلع  يعدخأل ح معاً معن يعرى الععدوأل ععن اطع  يعد إلى ابر بالتعظيم أو ا

اللارل إلى لجنه!! وعن رجم الزاني إلى حبله، وأمثاأل رل  فهره  لها يقاأل فيمن فعلها عاص  ثعم، 

 ول ن يقاأل فيمن اعتقدها  افر مرتد.

  في وجوبها أو مواايتها واألمثلة هنا تتوارد ب ثرة فمن تر  الصالة مثالً صن  فالقاً، ول ن من ش

فقد  تر  تراً أ بر وحأل دمه وماله!! ومن تر   الحجاب صنت  فالقة ول ن معن شع   فعي وجوبعه 

فقد أن ر معلوماً من الدين بالضرورة، وبالتعالي فقعد  تعر  تعراً أ بعر، وحتعى   أتهعم بالمبالتعة فعإنني 

ي باب ح م تعار  الصعالة، وهعو  تعاب أحيأل هنا على لبيأل المثاأل إلى ما  تبه تقي الدين الحصني ف

  يععزاأل يطبعع  وينشععر عنععدنا فععي لععوريا، ويععتم اعتمععاده مقععرراً تدريلععياً، حيععث يععنص مباشععرة علععى 

وجوب اتأل تار  الصالة، ولن يتنعي شعيضاً عنعد الت تيعريين أن تقعوأل لهعم هعره ملعؤولية الحعا م ولهعا 

لحا م اد فعرط فعي هعرا الواجعب الشعرعي شروطها وضوابطها إر ما ألهأل أن يقوأل تيار الت تير إن ا

ولم يقم بقتأل شعبه  ما هو ح م ص!! وبالتالي فهره ملؤولية شباب الجنعة األبعرار ومعن لعم يح عم بمعا 

 أنزأل ص فأولض  هم ال افرون.

هأل يعقأل أن تتصور أن ت ون هره الثقافة الت تيرية تنتمي إلى الدين العظيم الري ااأل فيه ص لبحانه: 

 تقولوا لمن ألقى إلي م اللالم لل  مؤمناًاا و 

إنني أعتقد بصراحة أن محالبة النعاس علعى شعأن اختيعارهم ا عتقعادي ليلع  شعأن النعاس و  شعأن 

الدولة، و  هي شأن الحا م و  شأن المح وم، إنها فقط شأن ص، األ اللهم فاطر اللعموا  واألرض 

 فيما  انوا فيه يختلتون عالم التيب والشهادة أن  تح م بين عباد 

هععأل لععندر  أن ملععؤولية المواجهععة معع  الت تيععريين هععي فععي المقععام األوأل ملععؤولية الخطععاب الععديني 

 الشجا ، الري ليلأله ص والتاريخ عن ملؤوليته في التصدي لتحري  التالين وانتحاأل المبطلين.
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 والفتوح...الجهاد 

 تبرر وال تكرر

 

الل واإلكبار  وتقادم للنااس علاى أنهاا أعظام ماا أنجازه وح في الضمير اإلسالمي بغاية اإلجتذكر الفت

جيااال الصاااحابة والتاااابعين  وأن الفتاااوح كانااات فاااي الواقاااع هاااي التمهياااد الحقيقاااي لقياااام الحضاااارة 

 اإلسالمية  وهي االستجابة الطبيعية ألوامر هللا تعالى بالجهاد.

هذه الحقيقة  وتسكن ذكريات الفتوح في األفق األعلى مان وال يمكن ألي تيار إسالمي أن يقفز فوق 

 .مير المسلم  ويتوق المسلم عادة إلى تلك األيام المجيدة بوصفها أيام عزة اإلسالم وانتصاراتهض

لياة مان جميعاً عن قوس واحدة  فهي مبررة ومشروعة ومجيدة باذات الاروح االنفعا حوتؤخذ الفتو

فتح مكة إلى فتح العراق والشام إلى غزو السند وجيحان وفتح األندلس وفتح القسطنطينية وحصار 

وظروفهاا واألهادان فيينا  على الرغم من التفاوت الهائل في هذه الحاروب فاي مقاصادها وغاياتهاا 

 المعلنة فيها للفاتحين والمحاربين.

ناي فاي تبريار الفتاوح بحيا  تكاون كلهاا مجيادة ولكان هاذه الدراساة تاذهب إلاى رفاض المنطاق الكال

ومبررة  وبحي  تكون الحقيقة والعدالة فاي جاناب المجاهادين  ويكاون الظلام والتاوحش والهمجياة 

ها لفتوح حاروب كساائر الحاروب  كاان بعضافي سلو  الطرن اآلخر  وتصر هذه الدراسة على أن ا

كان كثيار مان هاذه الحاروب ياتم فاي إطاار فاائض  مجيداً ومبرراً وكان اآلخر عدوانياً وانفعالياً  فيما

 القوة والرغبة بالتوسع والنفوذ.

منطق اإلسالم أو الجزياة أو د اآلخرين ودعوتهم إلى اإلسالم بغزو بالمعنى يمكن القول إن الجهاد ب

األموي  وتحدياداً مناذ أياام الخليفاة العاادل عمار بان عباد العزياز  الاذي العصر السيف قد توقف منذ 

حقق في فتارة قصايرة إصاالحات جذرياة فاي فهام الجهااد  وأمار بتأسايس محكماة خاصاة لمواجهاة 

بوجااوب  جميااع باان حاضاار األمااويالفتوحااات التااي حققهااا بعااض األمااويين  واشااتهر حكاام القاضااي 

فتحها  واإلذن بعودة الحكم القاديم إليهاا  وهاو ماا اعتبار  بعد الجيش اإلسالمي من سمرقنداب انسح

 موقفاً ثورياُ ضد تقاليد الحروب السائدة آنذا ....

 

العربية كانت على نساق الشاائع مان الحارب  والحقيقة ان الحروب التي خاضها المسملون في البالد

 التاي خاضاها المسالمون تحات راياة الجهااد وغاياة ماا يمكان قولاه إن هاذه الحارب في تلك األزمنة 
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ها معايير أخالقية  كما قرأناها في وصايا أبي بكر للفاتحين أو في العهادة العمرياة  وماع مكانت تحك

أن هذه الوصايا تعتبر تطوراً حقيقياً في قاانون الحارب  ولكان لايس مان العقال أن نقاول إنهاا حولات 

ماع الحارص علاى علاى األمام بادافع فاائض القاوة  الحرب إلى عمل أخالقاي  بال ظلات الحارب تشان 

 تطبيق قوانين الرحمة على المغلوبين.

 

تنادرج اصاد سياساية عادلاة  لمق وغاية ما يمكن تبرير حروب الفتح في الشاام والعاراق بأنهاا كانات

في إطار تحقيق االستقالل العربي لتلك الشاعوب مان الحكام الفارساي أو الروماي  وعلاى الارغم مان 

معظم الكتاب اإلسالميين ال يقبلون التعليل بهذه الغايات الوطنياة والقومياة  ويصارون علاى هذا فإن 

امتثال ظاهر القرآن الكريم انفروا خفافاً وثقاالً وجاهادوا باأموالكم أن الجهاد تحكمه غاية واحدة هي 

م يخطار   وأن المجاهادين لاوحورهاا وقصاورها والشوق إلى الجنة ونعيمهاا وأنفسكم في سبيل هللا 

  أو أنهم كانوا جزءاً من مشاروع الوحادة العربياة  االمبريالية واالستعمارببالهم أبداً انهم يحاربون 

ويرى كثير من زمالئنا من الفقهاء أن الجهاد بهذا المعنى تقزيم لرسالة الفتوح العظيمة التاي كانات 

األدياان الزائفاة والمنساوخة  بدافع إخراج الناس من الظلمات إلاى الناور  أو بالتحدياد إخاراجهم مان

إن هللا أمرنا باإخراج النااس مان عباادة ق وفق سفراء الفتح اإلسالمي إلى دين اإلسالم  أو بتعبير أد

 .العباد إلى عبادة هللا الواحد القهار

ولكنني مقتنع تماماً بأن قادة الجهاد اإلسالمي في عصر الفتح أيام الراشدين كاانوا يتحركاون بشاكل 

فع تحرياار أرب العاارب ماان الرومااي والفارسااي  وكااذلك إلتاحااة المجااال لنشاار الاادعوة رئيسااي باادا

اإلسالمية التي وقف الحكام سداً منيعاً دونها  وأصبحت الحرية الدينية ممنوعة تماماً على الشاعوب 

 المغلوبة.

 وفي هذا السياق أنقل ما كتبته منذ سنين بعنوان المشروك السياسي لرسول هللا:

 غدا مع عمه أبي طالب إلى الشام في تجارة قريش، كان يدهش ويتأمل: الكالم عربي مذ كان طفالً 

والعادات عربية واألنساب عربية، والوجوه عربية والطعام عربي واألسماء عربية، كل شيء هنةا 

بين الحجاز وبصرى عربي حتى الصميم إال الحاكم فإنه مستورد من بيزنطة!! كيف يمكن ألمة أن 

 ها وهي أسيرة إرادة الغرباء؟تحقق نهضت

من غاره في حراء كان يطل على عذاب قومه، لقد اسةتقرت الحيةاة بشةكلها الرتيةب، وتمكةن تجةار 

الدين والسياسة من جعةل الكعبةة التةي هةي عاصةمة الةروح دكانةاً لا ةام تبةاك فيةه املهةة والةوهم، 

ويدعى الناس إلى االستكانة والخضوك لسدنة الكعبة في أرض الحجاز، فال تشغب صحراء الحجاز 

ى بنةي األصةفر وحلفةائهم مةن غسةان، وبحسةبهم مةن وحةدتهم العربيةة إيةالف قةريش فةي رحلةة عل

الشةتاء والصةةيف، يةةأتون إلةى أرض الشةةام كسةةياح متفةرجين، وال بةةأس فةةي بعةض األحيةةان مةةن أن 

يتصرفوا كتجار شنطة يوقرون إبلهم، من دون أن يكةون لهةم حةق التةدخل فةي السياسةة واإلعمةار 

 .لك كله يدار من بيزنطة ويتم لمصلحة القيصروالعدالة، حيث كان ذ
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لةم يكةةن يقنعةةه هةةذا وأعلةةن مشةةروعه قرآنةةاً عربيةاً لقةةوم يعقلةةون، وذكةةراً لةةه ولقومةةه العةةرب، وقةةال 

بوضةةوح إذا مةةات كسةةرى فةةال كسةةرى بعةةده وإذا مةةات قيصةةر فةةال قيصةةر بعةةده، وتحةةدد مشةةروعه 

سؤولة مع أمم الجةوار مةن فةرس السياسي بوضوح تحرير بالده ومن  م بناء عالقات صحيحة وم

وكةةرد ورم وحةةبش وهنةةد، لقةةد بةةدأ أوالً بتوحيةةد جزيةةرة العةةرب،  ةةم أطلةةق رجالةةه إلةةى بةةالد العةةرب 

التاريخية التي تمتد تقليديا من الكويت إلى موريتانيا، هي أراض لم يحصل أن زارها النبي الكةريم 

كنه كان يدرك تماماً أن هنةاك كفاحةاً من قبل، ولم تكن لديه بالطبع خرائط لجغرافيا أرض العرب ول

قدمه امباء السوريون من فينيقيين وكلدان وبابليين على شواطئ المتوسط مةن أنطاكيةة إلةى غةزة 

إلةةى اإلسةةكندرية إلةةى قرطةةاج كةةان يحمةةل إلةةى تلةةك الشةةواطئ المتراميةةة األطةةراف شةةوق الصةةحراء 

 الطةةاهرة التةةي بناهةةا إبةةراهيم جةةد العةةارم، وحةةدي اً دافئةةاً عةةن بيةةت المقةةدس وعةةن الكعبةةة بيةةوت هللا

 .العرب

كان رجاله يعرفون تماماً أين ينبغةي أن تمضةي رسةالة الحريةة، فةوق أرضةهم العربيةة التةي عانةت 

طويالً من االحتالل والقهر، وفي إشارة واضحة للبوابة الشرقية قال عمر: وددت لو أن بيننا وبين 

ليهم!! ومن جهة الجنوب فقد أرسةل عليةاً ومعةاذ بةن فارس جبالً من نار ال يصلون إلينا وال نصل إ

جبل وأبا موسى األشعري ولم يكن ليقبل اليمن السةعيد إال بكامةل ترابةه مةن بةاب المنةدب إلةى بحةر 

العرب، وفي الجانب األعلى مةن وطنةه العربةي كةان يقةول اتركةوا التةرك مةا تركةوكم فإنةه ال يسةلب 

راء! أما حدوده الشرقية فقد أوضحتها رسةالته إلةى المنةذر أمتي ملكها وما خولها هللا إال بنو قنطو

بةن سةاوى الةذي سةمي واليةاً علةى ملتقةى البحةرين بحةر العةرب والخلةيج العربةي وهةي الةبالد التةةي 

تشتمل على ما بين عمان والكويت، أما حدود أمته في الغرب فقد أعلنها يوم قال ستفتح لكم مصر 

رري هائةل اتصةل بكةل عاصةمة بناهةا الفينيةق العربةي حتةى فاستوصوا بالقبط خيراً وهو نضةال تحة

شواطئ عقبة بن نافع، وهنةاك مضةى رجالةه فةي سةبيل إحيةاء مةا تصةرم مةن عنةاء امبةاء الفينيةق 

العةةرب المنةةزرعين منةةذ فجةةر التةةاري  فةةي تلةةك الشةةواطئ، والةةذين بنةةوا مةةدائن الشةةمال اإلفريقةةي 

وتأمزغت وقد انقطع بهم وبأبنائهم السةبيل  وانقطعت وشائجهم مع أرض العرب وتبربرت ألسنتهم

 .للوصال مع أرض األنبياء

قد يبدو هذا الخطاب سمجاً  قيالً يستخدم منطقاً خشبياً ويخلط بين مقاصد النبوة ومشروك التحرر، 

ولكن هل كانت النبوة إال مشروك تحرر، وهل يمكن ألهل التوحيد الذين عاشوا في كلمةة ال إلةه إال 

 وا الخضوك للطاغية الرومي أو الفارسي؟هللا أن يقبل

هل نسيء إلى رسالته إذا قلنا إنه كان يحمل هماً قومياً وطنياً في جوهر رسالته؟ بعةض األصةدقاء 

يظنون أن أي كالم عن رسالة النبي الوطنية أو القومية هو التفاف على مكانه كنبي مرسل، وكأن 

األنبيةاء األنبياء أشباح قادمون من الغيب ال شأن لهم بعناء اإلنسةان وكفاحةه، فةي حةين أن رسةالة 

في نقل الناس من الذل إلى الحرية ومن الجهل إلةى العلةم ومةن الفرقةة إلةى التوحةد هةي جةوهر مةا 

 . نص عليه القرآن الكريم: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور
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 ولكن هذه الروح الواقعية في فهم رسالة الفتح األول، والبعةد اإلنسةاني واالجتمةاعي تحريةر أرض

 ال تظهةر كةذلك فةي كتةب الةرواة، لم يتم نشرها  قافياً في المجتمع اإلسةالمي و العرب من المستعمر

واختار كتاب التاري  أن يرسموا صورة الفاتحين بلون آخر، بصورة المحارب الفاتك الذي ال يغمد 

 سيفه وال ينزل عن حصانه، على حد قول الشاعر الجاهلي:

 ولكنا سنبدأ ظالمينا!!بغاة ظالمين وما ظلمنا، 

يث تقدم الروايات المجاهدين محض محاربين بواسل، ال يعنةيهم إال النصةر علةى الكفةار ظةالمين ح 

 أو عادلين، وهدم أديانهم ومعابدهم ورفع راية اإلسالم مكانها حتى يكون الدين كله و.

  ولثساف فاإن الجهاادومن المفيد أن نستعرب هنا بعض روايات التاريخ اإلسالمي في أمر غايات 

الروايات لم تكن مهتمة بتقديم أي تفسير أخالقي لهذه الحروب  بل كانت تقدم خطابااً انفعاليااً ال هذه 

  أو علاى بادون غاياات أخالقياة هاذه الحاروبالة له إال بسا  السايطرة والنفاوذ  وهاذا ماا يجعال سر

 الدفاع عن األمة أو رد كيد المعتدين.شبه حروب النبي الكريم التي كات جميعها في سياق األقل ال ت

عبة ماع رساتم قائاد شاابن كثير في البداية والنهاية  حبا  نقال حاوار المغيارة بان  وأختار هنا رواية

له: إني قد سالطت هاذه الطائفاة علاى مان  قالوإلينا رسوال الفرس  قال المغيرة لرستم: إن هللا يع  

 هم الغلبة ما داموا مقرين به  وهو دين الحاق  ال يرغابمنهم  وأجعل ل لم يدن بديني فأنا منتقم بهم

أما عموده الاذي ال يصالح شائ  عنه أحد إال ذل  وال يعتصم به إال عز. فقال له رستم: فما هو ؟ فقال

وأن محمادا رساول هللا  واالقارار بماا جااء مان عناد هللا  فقاال ماا  منه إال به فشهادة أن ال إله إال هللا

عباادة هللا. قاال: وحسان  ئ أيضاا ؟ قاال وإخاراج العبااد مان عباادة العبااد إلاىهاذا ؟ ! وأي شا أحسن

وحسن أيضا. ثام قاال  :وحواء  فهم أخوة الب وأم  قال أيضا وأي شئ أيضا ؟ قال: والناس بنو آدم 

بالدكم إال في تجارة  إن دخلنا في دينكم أترجعون عن بالدنا ؟ قال: إي وهللا ثم ال نقرب رستم: أرأيت

 أو حاجة. 

عبية في رسالة الفتوح هي ما نقله ابن كثيار ومعظام رواة الفتاوح عان ربعاي شولكن الرواية األكثر 

الحضاري الفارسي ويقدم رسالة ال  المظهربن عامر  حي  مضى ذلك الفتى المحارب يسخر من كل 

اعياة السياساية اإليجابياة علاى المجتماع لبس فيها أن غاية المجاهدين ال صلة لها بالتحوالت االجتم

ير دخاول ربعاي بان عاامر إلاى قصار رساتم الفارساي ثبل هي نضال في سبيل اآلخرة  ويصف ابن ك

 تسخيف لزخارن الدنيا  والرغبة في رغد اآلخرة  فقال:كثير من االزدراء والب

 

الثمينة   يواقيت والخلئبالنمارق المذهبة والزرابي الحرير  وأظهر ال فدخل عليه وقد زينوا مجلسه

الثمينة  وقد جلس على سرير من ذهب. ودخل  والزينة العظيمة  وعليه تاجه وغير ذلك من االمتعة

وتاارس وفاارس قصاايرة  ولاام ياازل راكبهااا حتااى داس بهااا علااى طاارن  ربعااي بثياااب صاافيقة وساايف

رأساه.  علاىنازل وربطهاا بابعض تلاك الوساائد  وأقبال وعلياه ساالحه ودرعاه وبيضاته  البساط  ثام

دعوتماوني فاإن تركتماوني هكاذا وإال  فقالوا له: ضع سالحك. فقال: إني لم آتكام  وإنماا جئاتكم حاين

فأقبل يتوكأ على رمحه فاوق النماارق فخارق عامتهاا  فقاالوا لاه: ماا  رجعت. فقال رستم: إئذنوا له 

 هللا  ومن ضايق الادنيا إلاى هللا ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة ان بكم ؟ فقال جاء
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لنادعوهم إلياه  فمان قبال ذلاك  سعتها  ومن جور االديان إلى عدل االسالم  فأرسلنا بديناه إلاى خلقاه

أبدا حتاى نفضاي إلاى موعاود هللا. قاالوا: وماا موعاود هللا ؟  قبلنا منه ورجعنا عنه  ومن أبى قاتلناه

مقالتكم فهل لكم أن  . فقال رستم: قد سمعتلمن مات على قتال من أبى  والظفر لمن بقي قال: الجنة

نعم ! كم أحب إليكم ؟ يوما أو يومين ؟ قاال: ال  بال  تؤخروا هذا االمر حتى ننظر فيه وتنظروا ؟ قال

أن ناؤخر  رأينا ورمساء قومناا. فقاال: ماا سان لناا رساول هللا صالى هللا علياه وسالم حتى نكاتب أهل

.واختر واحدة من ثال  بعد االجل ظر في أمر  وأمرهماالعداء عند اللقاء أكثر من ثال   فان
58
 

 

وال بأس أن نورد هنا أيضاً ما رواه كثير من الماؤرخين فاي حاوار خالاد بان الولياد وماهاان صااحب 

الروم قبل اليرمو   فقد التقى القائدان قبل المعركة  وحين سأل ماهان خالداً عن هدفهم مان القادوم 

ي هادن يتعلاق بالعدالاة والحرياة وإنصاان النااس  وإنماا طرحات كتاب إلى الشاام  لام بقادم الارواة أ

الرواية حواراً انفعالياً هائجاً  يقدم فيه الرومي بعض االزدراء بأهدان الجيش االسالمي ويرب  ذلك 

إنه لم يخرجناا مان بالدناا ماا ذكارت  بالحاجة االقتصادية ويعرب صلحاً مالياً  فيجيب خالد بغصب: 

 وأنااه بلغنااا أنااه ال دم أطيااب ماان دم الااروم. فجئنااا لااذلك. فقااال أصااحاب ب الاادماء غياار أنااا قااوم نشاار

 59ماهان: هذا وهللا ما كنا نحد  به عن العرب.

 

كتاب أبي عبيدة إلى أهل إيلياء وفيه: بسم هللا الرحمن الرحيم مان والمعنى نفسه يمكن أن نقراه في 

وسااكانها...فإنا ناادعوكم إلااى شااهادة ان ال إلااه إال أبااي عبياادة باان الجااراح إلااى بطارقااة أهاال إيلياااء 

هللا...فإن أبياتم فاأقروا لناا باعطااء الجزياة...وإن أبياتم سارت إلايكم بقاوم هام أشاد حباا للماوت مانكم 

للحياااة ولشاارب الخماار وأكاال الخنزياار  ثاام ال أرجااع عاانكم إن شاااء هللا حتااى أقتاال مقاااتلتكم واساابي 

 60ذراريكم.

 

 

الظهاور شاعار  ماا هاو إال حارب دينياة محضاة ترفاع بعد عصر النبوةوهكذا فإن الجهاد الذي نقرمه 

يحر  المقااتلين فيهاا تاوقهم إلاى الجناة  ورغباتهم فاي القضااء علاى دول الكفار أيااً   على الدين كله

تحديااداً كاناات طبيعااة اعتقااادهم  وإجبااار الناااس علااى الاادخول فااي اإٍلسااالم مااع اسااتثناء أهاال الكتاااب 

 بإمكان دفع الجزية والبقاء في المجتمع اإلسالمي تحت ذمة المسلمين.

 

وعلى الرغم من أن حروب الفتح اإلسالمي كانت تلتزم إلى حد بعيد قواعاد أخالقياة فاي التعامال ماع 

ال يمكن تبريرهاا بمنطاق القاانون الادولي المدنيين وبشكل خاص الرهبان والشيوا واألطفال  ولكن 

عبار مشاوار طويال مان الحاروب وإراقاة الادماء ماان لياوم  فالعاالم قارر مبادأ سايادة الادول  الساائد ا

 ميثاق األمم المتحدة وتقررت فيها من جديد مبادئ سيادة الدول واستقاللها.ويستفاليا إلى 
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الغازوات التاي وقعات فاي القارن الساابع المايالدي وفاق قواعاد القارن  بمحاكماةومن الظلم أن نقاوم 

التي تحكمها وثائق السيادة واالعتران الدولي والعالقات الدبلوماسية بين األمم  واحترام  العشرين 

فإنها وفاق هاذه االتفاقياات السياسة وترسيم الحدود وحقوق اإلنسان  ودور األمم المتحدة وآلياتها  

ولكنني على يقين بأنها كانت محكومة إلى حد كبير بالقيم الدينية في العدل ير مبررة  حروب غزو غ

 جزم المؤرخون أنه ما عرن التاريخ فاتحاً أرحم من العرب.ووالحقوق  وأنجزت سلسلة انتصارات 

 

لكان أسبق األمم في بنااء القاانون الادولي العاادل  وبنااء وال أشك أبداً أن رسول هللا لو أدر  زماننا 

ات حسن جوار واحترام متبادل  شبيه بما أسساه وحققاه ماع ملاو  الجبشاة ومصار والبحارين عالق

تنعقااد فااي مكااة والمدينااة   واإلصااالح بااين الشااعوب واألماام مواثيااق األماام المتحاادة تكانااوالاايمن  ول

السااباقة فااي توقيااع مواثيااق القااانون الاادولي واحتاارام ساايادة األماام هااي وكاناات الدولااة اإلسااالمية 

 لشعوب.وحريات ا

 

وفي الواقع فال  يمكن تجاهل التناقض الكبير بين مبدأ ال إكراه في الدين المقرر بنص القرآن الكاريم 

وغاياتاه  بهاذا المعناى الاذي اساتمعناه مان الفااتحين  فاالتخيير باين  جهاد ما بعد النبوةوبين طبيعة 

الجزية ال تقبل من نصارى  ير على أنوقد نص فقهاء كثاإلسالم والجزية والسيف لون من اإلكراه  

ياا  أوجبااوا الاادخول فااي ح  وقااد جاارى الشااافعية علااى هااذا فالعاارب ويخياارون بااين اإلسااالم والسااي

أهل الكتاب وال يقبل من أتباع األديان إال اإلساالم أو السايف  غيراألديان اإلسالم على كل أهل 
61
وال  

وال يمكان جزياة هام مؤمناون صاادقون  تاروا اإلسالم هرباً من السايف أو الخيمكن القول إن الذين ا

القول إنهم يتمتعون بالحرية الدينية التي نادى بها القرآن الكريم في آيات كثيرة: ال إكراه في الدين  

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر  ولاو شااء رباك آلمان مان فاي األرب كلهام 

 جميعأً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟

د كاناات هااذه األساائلة بكاال تأكيااد سااؤاالً يطاارح فاي كاال يااوم  ولكنااه لاام يكاان يملااك أن يوقااف عجلااة لقا

االنتصارات المتتالية في تحويل المشهد الدولي الذي تقاوم باه سايون الفااتحين  ولام يكان فاي ساتة 

فاء الرسول الكريم ما يكفي لحسم هذا الجدل  وعلى الرغم من أن الروح الغالبة في رسالته كانت إط

حمال السايف إال الحروب وحفر الخنادق وعقد المصاالحات وتاألف القلاوب  وأناه أكاد ماراراً أناه ماا 

 عيداً بخوب الحروب إلخضاع اآلخرينللدفاع  وأنه ليس س

ولكن االندفاع الثوري كان في غايته  وكان في السيرة النبوياة ماا يكفاي مان المالحام ليكاون ملهمااً 

جنة وعبيرها عبر الجهاد والمالحم  واعتبار الحرب ضد كل آخر ريح ال للمحاربين في اندفاعهم إلى

 جهاداً في سبيل هللا حتى يكون الدين كله و  وحتى يدخل الناس في الدين الحق.
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 جهود الخلفاء الراشدين في تطوير فقه الجهاد:

كانت حروبه دفاعية بشاكل يبدو الفارق واضحاً بين جهاد النبي الكريم وجهاد الخلفاء من بعده  فقد 

تام  ولم تتعد دائرة الحجاز  أما سراياه التاي أرسالها إلاى الايمن وعماان والبحارين ونجاد فقاد كانات 

سرايا دعوة وليس جيوا فتح  وبالنسابة لجهااد النباي الكاريم فقاد اكتملات رساالته ياوم فاتح مكاة  

 وأمضى سنواته األخيرة في تأمين حدود الدولة الناشئة.

رباً داخلية مريرة تطورات تسارعت بشكل كبير بعد وفاة الرسول الكريم  وخاب الصحابة حولكن ال

م خاضوا بوقت متزامن حرباً طاحنة ضد الروم والفرس أدت إلى طاردهم مان أرب ضد المرتدين  ث

 العرب وانهيار االمبراطورية الفارسية كلياً فيما انحسر الروم إلى أنطاكية وبيزنطة.

االنتصارات العسكرية تجاوز الصحابة األهدان األولى للجهاد الذي تركاز حاول دور وفي غمار هذه 

الجيش الوطني وحماية الدولة إلى حروب الفتوح  وبالتالي أصبحت هذه الحروب بحاجة إلى تحدياد 

 واضح للمقاصد والعقائد والهدن القتالي.

ترشيد الجهاد وتأسيسه على مبدأ السابقون لوال بأس أن نتابع معاً بعض الجهود التي بذلها الخلفاء 

بهاا فاي حقال التعااون الادولي وبنااء قايم احتارام  واالدفاع الوطني عن األمة  وتأكيد القيم التاي سابق

 اإلنسان.

ويسااجل للخليفااة الراشااد عماار باان الخطاااب سلساالة إصااالحات فااي قااوانين الجهاااد  ويمكاان فااي هااذه 

 إصالحات كبيرة: خمسةالدراسة رصد 

 

 رفضه إلعالن الحرب قبل استنفاذ شروط السلمول: األ

واشاتهر موقفاه   االندفاع في الحرب قبل استنفاذ الحلاول السالميةفقد اعترب أشد االعتراب على 

في رفض الحرب على المرتدين  ومع أناه لام يشاأ أن يفاارق أباا بكار بعاد أن اختاار قتاال المرتادين  

شدة خالاد ولكنه ظل يراقب هذه الحروب ويعمل على لجم جماح المندفعين فيها  واشتهر موقفه من 

لرهقاً  ومع أن خالد    وقال ألبي بكر إن في سيف خالدوبشكل خاص قتله لمالك بن نويرة بن الوليد

سيف سله رسول هللا على المشركين كما قال أبو بكر  ولكن عمر عزله مان أول ياوم تاولى الخالفاة 

فيه  وأحاله إلى محكمة مشهورة رغم االنتصارات الكيبرة التي اقترنت باسمه  وكان في ذلك يعازز 

متابعتهاا فاي ساائر كتاب  مبدأ سمو األخاالق علاى السياساة  وللقصاة تفاصايل كثيارة معروفاة يمكان

 يخ.ارالسير والت
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 األقلياتالثاني: موقفه الواضح من 

ة حي  سافر بنفسه إلى الشام للقاء أبي عبيدوبشكل خاص من الوجود المسيحي في جزيرة العرب  

األساقف سافرنيوس وتسالم مفااتيح  وهنا  التقىالقدس   الجابية ومنها توجه معهم إلى وجيشه في

اء احتفالية ال يبدو فيها أي مظهر مان تجبار الغالاب وساحق المغلاوب  ومنه في أج المدينة المقدسة

باال قااام بكتابااة العهاادة العمريااة التااي ال ياازال النصااارى إلااى اليااوم يعلقونهااا فااي صاادر كنائسااهم 

 وأسقفياتهم رمزاً للعدالة وحرية األديان.

الرحيم هذا ما أعطى عبدهللا عمر أمير بسم هللا الرحمن ونص العهدة العمرية كما ساقه المؤرخون: 

المؤمنين أهال إيليااء مان األماان أعطااهم أماناا ألنفساهم وأماوالهم ولكنائساهم وصالبانهم وساقيمها 

وبريئهااا وسااائر ملتهااا أنااه ال تسااكن كنائسااهم وال تهاادم وال ينااتقص منهااا وال ماان حيزهااا وال ماان 

وال يضاار أحاد مانهم وال يساكن بإيليااء  صليبهم وال من شيء من أماوالهم وال يكرهاون علاى ديانهم

معهم أحد من اليهود وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن وعلايهم أن يخرجاوا 

ومان أقاام   فمن خرج منهم فإنه آمن على نفساه ومالاه حتاى يبلغاوا ماأمنهم صمنها الروم واللصو

ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه   جزيةوعليه مثل ما على أهل إيلياء من ال  منهم فهو آمن

وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتاى يبلغاوا 

أهلاه فإناه ال يؤخاذ مانهم شايء حتاى يحصاد  ومن شاء سار مع الروم ومن شااء رجاع إلاى  مأمنهم

له وذمة الخلفاء وذمة المؤمنينوعلى ما في هذا الكتاب عهد هللا وذمة رسو  حصادهم
62
 

وال يبدو في الجزية المفروضة هنا إال قدر من االلتزام المالي تجااه الدولاة لتاأمين الحماياة واألمان  

المرحلاة مان التااريخ  ويساجل لعمار بان الخطااب أناه حقاق هاذه الغاياة  الً في تلكووقد كان هذا مقب

ار لهذا الجزء من الوطن العربي الذي كاان الاروم نتهى الرقي واالحترام لخصمه  وتأمين االستقربم

بعد ذلاك مان وجاوب إذالل أهال الذماة شيء مما ورد في كتب الفقه  موقف عمر وليس فييحتلونه  

وتحقيرهم  عبر أداء الجزية من المغلوب للغالب.
63
 

 

 بعد بالد العرب ح: موقفه من استمرار الفتووالثال 

فقد رأى في مضي الفتح خارج بالد العارب لونااً مان الحارب العابثاة  ألن النااس ال تادخل فاي الادين 

عمار بان بااإلكراه  وحاين جاءتاه أخباار تحريار العاراق مان الفارس وفارار كسارى إلاى فاارس  قاال 
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ال مان ناار ال يصالون إليناا و هورة: وددت لو أن بيننا وبين فارس جابالً الخطاب كلمته الحكيمة المش

نصل إليهم
64
   

روي عن النبي الكريم قوله: اتركوا التر  ما تركاوكم فإناه ال يسالب  ماوربما كان في السياق نفسه 

أمتي ملكها وما خولها هللا إال بنو قنطوراء.
65
 

وبالمعنى إياه الرواية التالية: اتركوا التر  ماا تركاوكم وذروا الحبشاة ماا وذروكام 
66
وماع قنااعتي  

بضعف اإلسناد في هاتين الروايتين ولكن المعنى الذي اراده ناقلوها من المحدثين الكبار كاالطبراني 

والهيتمي والسيوطي هو التأكيد على أن موجبات القتال للتحرير في الشام والعراق ال وجود لها في 

ة وحساان الجااوار ولاايس الحبشااة والتاار  وفااارس  وأن المطلااوب فااي العالقااات الدوليااة هااو العدالاا

 الحروب الدينية التي ال تأتي أبداً باإليمان.

 رحيالوهكذا فإن الكفاح ضد االحتالل الروماي والفارساي كاان يبارر إعاالن القتاال ابتاداء  ووجاوب 

المحتل  وربما كان وارداَ من قبال فاي إطاار توحياد الجزيارة العربياة وبسا  سالطان الدولاة الناشائة 

رة ولكنه ال يبرر بحال من األحوال التوجه إلى األمم األخرى بالخطااب نفساه  على كامل تراب الجزي

 واعتبارها محالَ للجهاد لمجرد أنها ال تؤمن بالعقيدة التي آمن بها المسلمون.

وقناعتي أن عمار بان الخطااب رضاي هللا عناه كاان يؤصال الرتبااط الجهااد بغاياتاه المشاروعة  فاي 

ور واألوطان  وتحرير بالد العارب التاي كانات تعااني اساتعمار الفارس التحرر والعدالة  وحماية الثغ

في العراق والروم في الشام والرومان في مصر  ولم يكن يرى في الجهاد ذلك الوجه الذي تمارساه 

اليااوم الحركاااات الراديكالياااة فاااي اعتباااار الجهااااد آلاااة لنشااار اإلساااالم فاااي العاااالم  وأن محماااداً بعااا  

 بالمصحف والسيف.

 

 :: موقفه من منطق الحرب للغنائمبعوالرا

فقد كانت الغنيمة عامالً حقيقياً في اندفاع الناس للفتوح  وهذه حقيقة لم تكن لتخفى على دارس فقد 

سايقول المخلفااون إذا انطلقاتم إلااى مغااانم لتأخاذوها ذرونااا نتاابعكم أشاار إليهااا القارآن الكااريم مااراراً  

تتبعونا كذلكم قال هللا من قبل فسيقولون بال تحسادوننا بال كاانوا ال يريدون أن يبدلوا كالم هللا قل لن 

يفقهون إال قليال
67
 

البون بنصايبهم مان الغناائم  وقاد كاانوا يساتحقون قت فتوح العراق جااءه الفااتحون يطاوبعد أن تحق

وفق الانص أربعاة أخمااس الغناائم  ولكان عمار بان الخطااب أباى أن يادفع إلايهم هاذا  وحاين جادلاه 

كثير بأنه يخالف أحكام الجهاد التي بينها هللا في كتابه  تمسك عمر برأياه  ورفاض أن يقبال صحابة 
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مبدأ الغنائم في الحاروب  وتوجاه لجعال المقاتال موظفااً رسامياً فاي الدولاة يتقاضاى راتبااً وتعويضااً 

 ة.يكفيه ويجزيه  ولكن ليس من حقه أن ينازع في نصيب من الغنائم التي يفترب أنها حق للدول

فانتشر خبر ذلك بين الناس ووقع خالن بينه وبين بعض الصاحابة   فكاان عمار ومؤيادوه ال يارون 

تقسيم األراضي التي فتحت  وكان بعض الصحابة ومنهم باالل بان ربااح  والزبيار بان العاوام يارون 

تاال تقسيمها  كما تقسم غنيمة العسكر  كما قسم النباي  خيبار  فاأبى عمار رضاي هللا عناه التقسايم و

ِ  وفيهااا:علاايهم اآليااات الخمااس ماان سااورة الحشاار  َّ ااِل النقُااَرى َ ِ ُ َعلَااى َرُسااوِلِه ِماانن أَهن َمااا أَفَاااَء َّللاَّ

بَى َوالنيَتَاَمى َوالنَمَساِكيِن َوابنِن السَّبِيلِ  ُسوِل َوِلِذي النقُرن نِيَاِء ِمننُكمن  َوِللرَّ  َكين الَ يَُكوَن ُدولَةً بَينَن األغن

فما من أحد من المسلمين إال له في هذا الفيء حق  قال عمار: فلائن بقيات ليابلغن الراعاي بصانعاء  

   68نصيبه من هذا الفيء ودمه في وجهه

وفي رواية أخرى جاء فيها. قال عمر: فكيف بمن يأتي مان المسالمين فيجادون األرب بعلوجهاا قاد 

ه: عبد الرحمن ابان عاون فماا الارأي؟ ماا اقتسمت وورثت عن اآلباء وحيزت  ما هذا برأي  فقال ل

األرب والعلاوج إال ممااا أفاااء هللا علاايهم  فقااال عماار ماا هااو إال كمااا تقااول ولساات أرى ذلااك  وهللا ال 

أرب العاراق  يفتح بعدي بلد فيكون فيه كبير نيل بل عسى أن يكون كال على المسلمين  فإذا قسامت

غور؟ وما يكون للذرية واألرامال لهاذا البلاد وبغياره بعلوجها  وأرب الشام بعلوجها  فما يسد به الث

 من أراضي الشام والعراق؟ 

تقف ماا أفااء هللا عليناا بأسايافنا علاى قاوم لام  وعاد الزبير وبالل وسلمان ينازعونه في ذلك وقالوا:

يحضروا ولم يشهدوا  وألبناء القوم وأبناء أبنائهم لم يحضروا  فكان عمر يقول: لو قسامتها بيانهم 

صارت دولة بين األغنياء منكم  ولم يكن لمن جااء بعادهم مان المسالمين شايء  وقاد جعال هللا لهام ل

ااِدِهمن ب ثاام قااال: فاسااتوعبت اآليااة الناااس إلااى يااوم  فيهااا الحااق بقولااه تعااالى: ِ َوالَّااِذيَن َجاااُءوا ِماانن بَعن

 .ة األربالقيامة  وبعد ذلك استقر رأي عمر وكبار الصحابة رضي هللا عنهم على عدم قسم

 

وهكااذا فقااد رفااض عماار باان الخطاااب مباادأ: جاهاادوا تغنمااوا
69
إنمااا جعاال رزقااي تحاات ظاال مباادأ   و

رمحي
70

ري ظا  واختار تأويالً للنص يختلف أشد االختالن عان التأويال القرياب  وكاان مان وجهاة ن

أول استحسان طبقه الفقه اإلسالمي  حي  تم العدول عن القيااس الجلاي إلاى القيااس الخفاي لحكماة 

 اقتضت ذلك العدول.

الجهاااد  وحااذن جمااع الغنااائم ماان حسااابات  ومااع إصااالحات عماار باان الخطاااب الجوهريااة فااي أماار

المجاهدين  فقد أصبح الجهاد أكثر رشداً  وتوجهات جهاود المسالمين لبنااء الابالد المفتوحاة ولايس 
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ونظماات إلنشاااء فتااوح جدياادة  وبالفعاال فقااد نصااب فااي حياااة عماار اثنااا عشاار ألااف منباار لإلسااالم  

 الدواوين وجندت الجند وأحدثت السجون ونظم القضاء.

 

عمار بان عباد العزياز فاي  تجب اإلشارة إلى دور الخليفة العادل الجهادوفي مرحلة تالية من إصالح 

 ويمكن فهم اجتهادات عمر بن عبد العزيز في أمر الجهااد مان خااللورسالته إصالح مفهوم الجهاد 

  عدد من المواقف الجليلة نعد منها:

اعتراضه الشديد على سلوكيات الحجاج الذي اشاتهر عناه الولاوو فاي الادماء حماياة لثماة  األول: 

يبارر لاه ظلماه  وإراقة دم المخالفين لحفظ األمن في األمة  ومن المؤسف أن الحجاج يجد الياوم مان

ماان المؤسااف ان الااذين ياادافعون عنااه رورة لحفااظ األماان واالسااتقرار  ووقسااوته باادعوى أنااه ضاا

بشيرون عادة إلى دوره في الجهاد والغازو  وأن كثياراً مان الفتاوح فاي الشارق قاد تحققات علاى ياد 

رجاله  وهم بذلك يبررون عنفه وقسوته على الداخل بعنفه وقسوته في الغازو  ولقاد كاان عمار بان 

فظائعه  ولاذلك قاال: ياا بناي أمياة وهللا عبد العزيز أبصر الناس بسلو  الحجاج وكان يعلم تماماً كل 

لاو جااءت كال أماة لو جاءت كل أمة بذنوبها وجئتم بالحجاج لغلبتم سائر األمم..... وفاي ناص آخار: 

 72 ما كان يصلح لدنيا وال آلخرة وقال الذهبي فيه : 71بفرعونها وجئناهم بالحجاج لغلبناهم

 

 ان ورعاية السجناء  الثاني: قيامه بإصالحات مباشرة في إطار حقوق اإلنس

كتب عمر بن عباد العزياز إلاى أماراء األجنااد: وأنظاروا مان فاي الساجون ممان قاام علياه الحاق فاال 

تحبسه حتى تقيم عليه  ومان أشاكل أماره إلاي فياه  واساتوثق مان أهال الزعاارات فاإن الحابس لهام 

حبسات قومااً فاي ديان فاال نكال  وال تعد في العقوبة  ويعاهد مريضهم ممن ال أحد لاه وال ماال  وإذا 

وأجعال للنسااء حبسااً علاى حادة    تجمع بينهم وبين أهل الزعاارات فاي بيات واحاد وال حابس واحاد

 وانظر من تجعل على حبسك ممن تثق به ومن ال يرتشي فإن من إرتشى صنع ما أمر به

 

 الثال : رفضه المطلق للنصر بدون قيم الجهاد:

ومان أشاهر المواقاف التاي ب الفتاوح  ومراجعاة دوافاع الحارب  فقد بدأ واليته بوقف كثير من كتائ 

يش اإلساالمي باالنساحاب وذلاك بعاد أن لعزياز إلغااء فاتح سامرقند  وأمار الجاأنجزها عمر بن عباد ا

كلف لجنة قضائية بدراسة شكوى أهل سمرقند الذين احتجوا على فتح قتيبة بن مسلم لبلدهم  حيا  

 وج الجيش الفاتح من المدينة وتسليمها ألهلها.أمر القاضي جميع بن حاضر بوجوب خر
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كلفه عمر بن عبد العزيز بقضية دقيقة وحساسة وهي مناقشة الفاتح  قاب شهيرحاضر جميع بن و

لعمر بن عبد العزيز أن قتيبة بان مسالم  سمرقنددستورياً  حي  شكى أهل  سمرقنداإلسالمي لمدينة 

! كان ما جرى أمراً سمرقندغزا بلدهم وفرب عليهم السيف وأسق  نظامهم وأقام حكماً إسالمياً في 

 .كبيراً من علماء الشريعة آنذا  طبيعياً في سياق الحرب آنذا   وقد نال عليه قتيبة ثناء

ضاائية فاي محاراب السياساة  وشاكل هيئاة ق ولكن عمر بن عبد العزيز لام يشاأ أن يضاحي بااألخالق

أشهر بطل من أبطال الفتاوح اإلساالمية فاي تااريخ تصرن حاضر لمحاكمة خاصة برئاسة جميع بن 

وحاين قامات اللجناة بدراساة  الاذي كاان قاد تاوفي قبال ثالثاة أعاوام! الشرق قتيبة بن مسالم البااهلي

لاام يكاان ملتزماااً للقاايم اإلسااالمية فااي الفتااوح!! وأنااه لاام يحقااق  ساامرقندالواقعااة انتهاات إلااى أن فااتح 

مصالح الناس الحقيقية في االختياار والحرياة!! وحاين صادر الحكام القضاائي بعاد سات سانوات مان 

: اساحب لحااكم سامرقند ساليمان بان أباي السارىوجه عمر بان عباد العزياز مان فاوره  سمرقندفتح 

االنساحاب مساألة ساهلة أو بسايطة  وانساحب الجايش  !! ولم يكن أمارسمرقندجنود   اخرجوا من 

بعد أن تم الفتح  وربما ال يعرن في تااريخ الحاروب أن جيشااً فاتحااً منتصاراً  سمرقنداإلسالمي من 

 73انسحب من أرب مفتوحة لمجرد سبب أخالقي!!

وا   قااال لمااا ولااي عماار باان عبااد العزيااز أن أهاال ساامرقندوالقصااة كمااا رواهااا الاابالذري فااي الفتااوح: 

لعاملهم " سليمان بن أبي السرى " إن قتيبة بن مسلم الباهلي غدر بنا وظلمنا   وأخذ بالدنا   وقاد 

أظهر هللا العدل واالنصان   فأذن لنا   فليفد منا وفد إلى أمير المؤمنين يشكو ظالمتنا   فإن كان لناا 

إلى " عمر بن عبد العزياز " حق أعطيناه   فإن بنا إلى ذلك حاجة   فأذن لهم   فوجهوا منهم قوما 

قاد شاكوا إلاى  رضي هللا عنه   فلما علم عمر ظالمتهم كتب إلاى ساليمان يقاول لاه: إن أهال سامرقند

ظلما أصابهم   وتحامال من قتيبة علايهم حتاى أخارجهم مان أرضاهم   فاإذا أتاا  كتاابي فاأجلس لهام 

اضار " القاضاي   فقضاى أن القاضي   فلينظر في أمرهم   فإن فأجلس لهام ساليمان " جمياع بان ح

يخرج عرب سمرقند إلاى معساكرهم ويناباذوهم علاى ساواء   فيكاون صالحا جديادا أو ظفارا عناوة . 

 .فقال أهل السند   بل نرضى بما كان   وال نجدد حربا

 

 

أول مان أدر  وجاوب  از كانابن عباد العزيا العمرين: عمر بن الخطاب وعمرومن وجهة نظري فإن 

 حتاى فاي إطاار توحياد الجزيارة العربياة أو تلاف باين القتاالخالجهاد  وأن األمر جد محكام مراجعة أ

تعاني من احتالل أجنبي فارسي في العاراق وروماي كانت الشام والعراق وهي أراب عربية تحرير 

أما القتال فيما وراء ذلك وبنفس الشروط القديمة فهو فاي  شام  وقد كان ذلك مفهوما ومبرراً في ال

 إسران في الفهم الظاهري ولن يحقق أهدان اإلسالم في اإلخاء اإلنساني والسالم. الواقع

 

حماية بيضة الغالب بمبدأ الدفاع عن الثغور و مرتبطاً في في العصر الراشدي كان الجهادوهكذا فقد 

 .إلسالماألمة  ولم يكن أبداً في وارد إدخال الشعوب في ا
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وفي القرنين السادس والسابع شهدت الدولة اإلساالمية غازوات عنيفاة مان الشارق المغاولي ومان  

الغرب الصليبي  وكانت ثقافة الجهاد هناا فاي الساياق ذاتاه  وهاو الادفاع عان األماة  وطارد الغازاة  

 وليس تخييرهم بين اإلسالم أو الجزية أو السيف.

سا  كانات فاي البلادان العربياة تحدياداً حركاات تحارر  لفتوح اإلساالمية فاي الشارق األواهكذا فإن و

حي  وجاد العارب إخوانااً لهام يخلصاونهم مان الاروم فاي الشاام والفارس فاي العاراق والروماان فاي 

شاامال إفريقيااا  وينشااؤون لهاام بعااد ذلااك المراكااز الحضااارية  وقاماات الماادن الجدياادة برسااالتها فااي 

بعاات معااالم الاابالد العربيااة بااالمنجز اإلسااالمي  العطاااء فااي القيااروان وبغااداد والقاااهرة  حياا  انط

  وأصبحت الفتوح اإلسالمية هي المنطلق الصحيح لقراءة التاريخ في منطقة الشرق األوس .

 

ال أزعم أن هذه الحروب كانت عادلة أو مثالية  ولكن ما أرياد أن أوضاحه هناا هاو كياف نظارت تلاك 

  ولكان ساتبد فاي التااريخ ماا شااء مان أحكاامالمالشعوب إلى الفتح اإلسالمي  من الممكان أن يادون 

المعيار الذي ال يمكن اتهامه هاو الشاعوب نفساها  كياف نظارت تلاك الشاعوب إلاى الفاتح اإلساالمي  

وكيف تعاملت معه؟ الشعوب العربية ترى في الفتح اإلسالمي أهم موعد تحارر نالتاه تلاك الشاعوب  

أكثر األسماء حباً وقرباً إلى نفوس الناس  ومن واليوم فإن أسماء الفاتحين من جيش الصحابة هي 

الممكن أن يجامل الناس فاي كال شايء إال فاي اختياار أساماء أبناائهم  واآلن فاإن اسام محماد وخالاد 

وسعد وعبيدة هي أكثر األسماء التي يتسمى بها الناس هنا  لم يحصل أن أحداً سمى ابناه غاورو أو 

وهاي تعارن  ال يمكان خاداعها لثبادية كبيرة ولكان الشاعوب اللنبي أو نابليون  مع أنها أسماء عالم

الفاارق جيااداً بااين الفااتح اإلنقاااذي وبااين الغاازو االسااتعماري االبتاازازي علااى الاارغم ماان الحمااالت 

  اإلعالمية الجبارة التي تزين صنائع الغزاة وتجمل وجوههم القبيحة!

 

العربية قد دخل عن طريق الدعوة والحكماة إن الجانب األكبر من المسلمين في األرب خارج البالد 

والنصيحة  كما هو الحال مع ثالثمائاة ملياون مسالم فاي المالياو واكثار مان ذلاك فاي البنغاال والهناد 

والصااين  وقااد كاناات التحااوالت إلااى اإلسااالم تااأتي فااي سااياق قيااام دول فااي المنطقااة تاادين باإلسااالم 

عباار التجااار الااذين انطلقااوا ماان سااواحل عمااان  كالمغوليااة القبجاقيااة والمغوليااة الساابكتكينية  أو

 وحضرموت إلى أرخبيل الماليو.

ولكنها لم تكن كافية لهذه التحوالت الكبرى لاوال  أثر الحروب الغورية والغزنوية في الهند وال ننكر 

 جهود الدهوة السلمية في هذه التجوالت االجتماعية الكبرى.

وفي العصر العثماني فقد وقعت الحاروب المتبادلاة باين العثماانيين والادول األوربياة وبشاكل خااص 

واشاتهر الساالطين العثماانيون بلقاب تلك التي شاركت في الحروب الصليبية ضد الشرق اإلسالمي  

عال كاردة ف غازي وهو أكثر األلقاب مجداً للعثمانيين  ولكن هذا اللاون مان الجهااد اخاتص فاي أورباا

 على الحروب الصليبية المريرة التي عانتها البلدان اإلسالمية من قبل.
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كما قامت حروب داخلياة صافوية عثمانياة  وحاروب إلخضااع الوالياات المسالمة فاي الشاام ومصار 

والعراق واليمن والمغرب  ولكن لم يكن في وعي المتحاربين هناا أو هناا  أنهام يحااربون مان أجال 

 م.إدخال الناس في اإلسال

وال نسااتطيع بااالطيع تبرياار تاااريخ الحاارب فااي اإٍلسااالم  وتبرياار ساالوكيات المحاااربين عباار التاااريخ 

وغاية ما أقولاه إنهاا حارب مان الحارب  الحرب هي الحرب  وال يسعني تبريرها بحال  وأهدافهم  و

 فيها ماا كاان دفاعااً عان العدالاة والمشتضاعفين  وفيهاا ماا كاان فاي ساياق تناافس سياساي وتطااحن

إقليمي  وال يجوز أن نتصور ان المسلمين كانوا هم الجانب المصيب في كل هذه االشتباكات  كماا ال 

يصح القول إنهم كانوا في الجانب الخطأ من التاريخ وأن أعاداءهم كاانوا علاى صاواب  بال مان حاق 

يار المؤرا أن يدرس كل حرب قامت في التاريخ  وأن يحكم عليها بما عاادت باه علاى النااس مان خ

وشر  وعلى سبيل المثال فقد كانات تركياا الخالفاة جازءاً مان المحاور األلمااني فاي الحارب العاليماة 

األولى  وال يوجد اي سبب العتبار هذا الموقف هاو الصاحيح أخالقيااً أو دينيااً  إنهاا حاروب سياساة 

غيار فاي وحسب  واألمر نفساه فاي الحاروب التاي وقعات خاالل التااريخ باين المسالمين وخصاومهم 

 سياق الدفاع عن األمة  وحماية الثغور.

يشابه فاي  الذي تتم ممارسته اليوم في إطار رايات عمية الالجهاد ولكن ما أود أن أشير إليه هو أن 

شيء جهاد النبي الكريم الذي جااء فاي إطاار دفااعي واضاح  وأن الجهااد لغاياات نشار الادين وقتاال 

شدة  خاصة بعد إصالحات عمار بان الخطااب وعمار بان غير المسلمين لم يكن في هدن الخالفة الرا

 يرتب  بالدفاع عن الثغور وحماية األوطان. الجهاد وإنما كانعبد العزيز  

الثورية في التاريخ  االنفعالية وظل الغزو الحربي ضد الكفار إلدخالهم في الدين الحق شأن الحركات

  أماا الادول اإلساالمية التاي قامات فاي األولى والوهابية والكيسانية والمختارية كالخوارج اإلسالمي

فقد كانت تطبق سياسات معقولاة ماع جيرانهاا مان األمام     واتخذت طابع الدولة المستقرةالجغرافيا

 كراه الناس على اإليمان.هدن إولم يكن في الحروب التي خاضتها 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

 

 

 

 

 :تفسير الجهادالسلفية الجهادية مصدر التشدد في 

كاة الوهابياة إنما ظهر على يد الحر الذي نراه اليوم اللون البيوريتاني للجهاد ذلكولكن إعادة إحياء 

وهي أن األماة قاد قعادت عان الجهااد  وفرطات فاي أمار هللا  ملت فكرة رئيسيةاألولى في نجد التي ح

للمسلمين بالنفير خفافاً وثقاالً  وأنه يتعبن على المسالمين الياوم اساتئنان القتاال ضاد عادوهم حتاى 

يبس  سلطان اإلسالم في العالم كله  وهذه الفكرة ال زالت تداعب أفكار كثيار مان شابابنا  ويعتبارون 

القاات الدبلوماساية ماع لرساالة الجهااد  وأن كال الموادعاات والمصاالحات والعذلك استئنافاً حقيقياُ ل

عوب األرب هي سلو  باطل محاد للجهاد  وإن األمة اإلسالمية مأمورة باالستعداد للقتال فاي كال ش

 وجه حتى إخضاع الناس للدين الحق.

تباذل أي جهاد وطناي لام الدولة السعودية األولى التي تحالفت مع الحركاة الوهابياة  ومن العجيب أن

ورأى مشاايخ الفرنج واالنكليز والبرتغال الاذين كاانوا يطوقاون ساواحل العارب مان كال وجاه   لقتال

العاالم اإلساالمي أن الجهاد مشروع لقتال المرتدين أكثر مما هو مشروع لقتال الكفار  وأن  الجماعة

ار الى هيئتاه األولاى  وإن الواجاب قد دخل في واقع ردة تشبه الجاهلية األولى  وأن الزمان قد استد

يقتضي الجهاد إلخراج الناس من الجاهلية  بل إن قتال المرتدين أولى من قتال الكاافرين األصاليين  

والمرتاادون هنااا هاام عامااة المساالمين الااذين يعظمااون القبااور ويتخاادون عليهااا األضاارحة والقباااب  

في  محمد بن عبد الوهابة التي حددها ويحتكمون إلى شرع غير شرع هللا  ووفق العناوين العريض

نااواقض اإلسااالم العشاارة فإنااه قااد باادا واضااحاً أن العااالم اإلسااالمي برمتااه يعاايش فااي حالااة ردة  

 والمطلوب من المتقين هو اتباع سيرة أبي بكر في قتال المرتدين عن قوس واحدة.

شيخ اإلسالم  وأنزلته الحركاة الوهابياة  الذي اشتهر بلقبوتبنى محمد عبد الوهاب فكر ابن تيمية  

مااة األربعااة فااي وتاام رفااض ماانهج األئمناازالً يتجاااوز مكانااة األئمااة األربعااة  فااي االحتجاااج والفتيااا  

االساتدالل بمصاادر الشااريعة العقالنياة كاالستحسااان واالستصاالح والعاارن  واعتبار ذلااك كلاه تعاادياً 

 .على الكتاب والسنة  واحتكاماً إلى غير شرع هللا

ولم يخل األمر من غمز ولمز باالمام أباي حنيفاة واالماام مالاك وماذهبيهما األصاالحيين  حيا  أتااح 

فقه الحنفياة التشاريع باالستحساان وأتااح ماذهب المالكياة التشاريع بالمصالحة  وكالهماا عناد غاالة 

 الوهابية مضادة و ولكتابه  واحتكام للهوى في مواجهة الوحي المعصوم.
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نشأت الحركة الوهابية الجهاد من جديد على منهج السلف ولكنه هذه المرة لم يكان ضاد وهكذا فقد أ

ة العربياة والشاام والعاراق الاذين نعتاوا بالمشاركين ركفار قاريش بال كاان ضاد المسالمين فاي الجزيا

بسبب قعودهم عن الجهاد  وبسبب بعض عاداتهم الشركية وأهمها احترام القبور واألولياء وإضافة 

 قالنية للشريعة زيادة على الكتاب والسنة.مصادر ع

السلفية الجهادية التي اشتد عودها في السانوات األخيارة هاي المصادر الفقهاي للحركاات  وهكذا فإن

م حياا  تبنااى الوهاابيون األوائاال مباادأ  1780تحديااداً عبار الحركااة الوهابياة وقااد تام ذلااك المتشاددة  

لوضااعية  والقتااال إلعااادة الناااس إلااى اإلسااالم وإقامااة الخضااوع لحاكميااة هللا والكفاار بكاال القااوانين ا

حدود هللا  وفي هذا السياق تم اعتبار الدول اإلسالمية التي كانت قائمة دوالً مرتدة ألنهاا قعادت عان 

 الجهاد وتوقفت عن تنفيذ الحدود.

ي ولم يكن القوم يكتمون أمر جهادهم  وأنه يحل لهم مال عدوهم وأرضه وعرضه  وفي ذلك يقول ف

 الدرر السنية:

 ( :9/280  السنية الدرر في العزيز عبد بن سعود قال

 شااء إن ذلاك فاي ونزيد فيه  نستخف ولم عنه  نتعذر ال  أمر فهذا الكفار  نقتل إنا: ذكرت ما وأما  

 علاى: الصاحابي قاال كما بعدهم  من أبناءهم به يوصون وأبنامنا بعدنا  من أبناءنا به ونوصي هللا 

 .أبدا بقينا ما الجهاد

 ....وقوته هللا بحول أموالهم ونغنم دماءهم  ونسفك الكفار  أنون ونرغم

...( الكفار أموال من إال مأكل لنا وال الجهاد  إال دأب لنا وال
74
 . 

وا ولكن الكفار هنا ليس اسماً للمستعمر البريطاني والفرنسي الذي كان يحتل باالد المسالمين بال كاان

فااي الواقااع مخااالفيهم فااي العقياادة ماان المساالمين  وبشااكل خاااص الممتنعااين ماان البيعااة   يقصاادون

ونصهم في ذلك:
75
  

 علااى وأقااام ذلااك  فااي ياادخل أن وأبااى هللا  بفاارائض والعماال هللا  توحيااد إلااى دعوتنااا بلغتااه ماان وأماا

 مان وكال; باداره بال الغاارة  علياه ونشان ونقاتلاه  نكفاره فهاذا اإلسالم  فرائض وتر  باو  الشر 

 .دعوتنا بلغته فقد قاتلناه

 دعوتناا  بلغاتهم قاد والعاراق  والشاام والحارمين وتهاماة  الايمن أهال أن: ونعتقده نتحقق الذي بل 

 غيار دعااء مان بااو اإلشارا  من الناس  أكثر عليه ما وننكر و  العبادة بإخالص نأمر أنا وتحققوا

 بإقااام نااأمر وأنااا; اللهفااات وإغاثااة الحاجااات  قضاااء وسااؤالهم الشاادائد  عنااد بهاام واالسااتغاثة هللا 

 األمااور وسااائر والمنكاارات  الفحشاااء عاان وننهااى; اإلسااالم أمااور وسااائر الزكاااة  وإيتاااء الصااالة 
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 بناي علاى أغار وسلم عليه هللا صلى النبي فإن القتال  قبل دعوتهم تجب ال هؤالء ومثل; المبتدعات

 .دعوة وال إنذار بال مكة أهل وغزا غارون  وهم المصطلق

وقااد اسااتمر القتااال بااال هااوادة إلدخااال الناااس فااي الاادين الحااق ومحاربااة الااردة  وخاااب الوهااابيون 

سلساالة غاازوات يشاارحونها فااي كتاابهم باساام غاازوة الحجاااز وغاازوة الشااام وغاازوة النجااف وغاازوة 

غازوات عبار البصرة وغزوة الشرارات وغزوة الارمالت  ومان الممكان التوساع فاي تفاصايل هاذه ال

كتاب عنوان المجاد فاي تااريخ نجاد البان بشار النجادي الحنبلاي أو كتااب الادرر السانية فاي األجوباة 

 النجدية لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم.

 

 

وأدى ذلك إلى مواجهات مباشرة مع الادول االساالمية فاي مصار والشاام والعاراق  وقاد اثاارت هاذه 

فاأطلق ابناه لتاي كانات تحات حكام محماد علاي باشاا الممارسات حكومة مصر والشام بشاكل خااص ا

ابراهيم باشا في سلسلة حمالت شهيرة انتهت باخضاع الدولة السعودية األولى ونزع سالطانها عان 

 وإنهاء الدولة السعودية األولى. 1818مكة والمدينة وطريق الحج  ثم احتالل الدرعية وهدمها 

عودية الثانيااة  ولكنهااا اعتباارت ماان قباال الفقهاااء ومااع ان الوهابيااة عاااودت الظهااور فااي الدولااة الساا

المتباوعين آنااذا  حركااة خوارجيااة  وعااادت المرجعيااة الفقهيااة والعلميااة الااى المراكااز التقليديااة فااي 

 مصر والعراق والشام.

ولكن التحول نحو الواقعية السياسية تم في الدولة السعودية الثالثة التاي أسساها الملاك عباد العزياز 

توقفت عن تطبيق الجهاد بالمعنى األصولي كحارب السعودية من شبه دولة إلى دولة  ووبه تحولت 

دينية تهدن لنشر اإلسالم  ولم يقم السعوديون باأي عمال عساكري خاارج بالدهام مناذ انتصاار عباد 

 .العزيز قبل نحو مائة عام  وتحول الجهاد إلى نظام الدفاع الحدي  عبر الجيش الوطني السعودي

م السياسااي وقااد فاارب هااذا التطااوير فااي الجهاااد لاام يشااأ أن يفاارب الشاايء نفسااه فااي ولكاان النظااا

استمر القضاة يقضون باطراد بالحدود الجسدية وخاصة في الجلد  وبنسبة أقل في القطاع الحدود  و

والرجم والصلب  وبذلك فإنه تكرر الشيء إيااه وهاو أن الحادود الجسادية طبقات فاي أشاباه الدولاة  

 الدولة وجدت السبيل إلى استبدال هذه العقوبات بعقوبات إصالحية إلى حد بعيد. حتى إذا استقرت

 

 

 الحركات الجهادية في القرن العشرين

وفي القرن العشرين عادت الدعوة الى الجهاد الديني واقامة الحدود عبار عادد مان الحركاات أهمهاا 

الجماعة االسالمية في باكستان وحركة االخوان في مصر وفق رمية تيار سيد قطب والكتااب الاذين 
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ودعات هاذه الحركاات صاراحة إلاى وجاوب ورفعات شاعر المصاحف والسايف  نسجوا على منهجه  

 إلعادة المسلمين إلى اإلسالم وإقامة حدود هللا فيهم.الجهاد 

وشااهدت الحركااة الهنديااة منعطفااا هاماااً بقيااام دولااة باكسااتان واعتباار ذلااك نجاحاااً لمشااروع الساالفية 

 الجهادية وتحولت المطالبة بالحاكمية الى النضال السياسي.

مان الحيااة العاماة  أما مصار فقاد تمات مواجهاة السالفية الجهادياة بحازم شاديد  وانحسار حضاورها

ولكنها ظهرت فيما بعد على هيئة تنظيمات سرية عنيفة في مصر وفي الجزائار وليببياا والساودان  

 قامت بالدعوة إلى مبدا الحاكمية ولكنها لم تنجح في بس  سلطان حقيقي على األرب.

فاي اجتيااح  بريجينيافويعتبار قارار وفي نهاياة السابعينات تعااظم الادور الساوفياتي فاي أفغانساتان 

أفغانستان أسوا قارار يتخاذه مساتبد بعاد هتلار  وقاد أدى هاذا القارار الطاائش إلاى إشاعال العاالم كلاه 

بلوثة الحرب الدينية التي اشتعلت وما زالت جذعة تجد وقودها ونارها كل يوم من أحادا  السياساة 

 العالمية. 

عباد هللا عازام  التاي سارعان ماا فقد أعادت هذه الحرب إحياء ثقافة الجهااد األولاى  عبار مجموعاة 

وبادأت القاعادة اجتذبت ألون الغاضبين من الشباب  وتوجت بإعالن قيام القاعدة للجهاد اإلسالمي  

نشاطها في مواجهة االحتالل السوفياتي ألفغانستان  وتمكنات بالفعال مان تحقياق انتصاارات هاماة  

 أجبرت الروس على الرحيل عن أفغانستان.

المهين لم يكن نهاية المأساة بل كاان فاي الواقاع بادايتها  وتحاول المجاهادون فاي  ولكن ذلك الرحيل

أفغانستان إلى ألوية متحاربة  يقاتل بعضها بعضاً لثساباب اإليديولوجياة إياهاا  أو بالاذراع نفساها  

الجزائار وافغانسااتان والصاومال  وانفجاارت بعاد ذلااك وسارعان ماا انتقاال الجهااد بمفهومااه هاذا إلااى 

 .ب األمريكية ضد العراق وأفغانستانبالحر

 

وفي السنوات األخيرة ظهرت السلفية الجهادية بشكل أكثر وضاوحاً بعاد نجاحهاا فاي السايطرة علاى 

أفغانستان  حركة طالبان( ثم المحاكم اإلسالمية في الصاومال وبوكاوحرام فاي نيجيرياا واباو سايان 

عبار دولاة الشاام والعاراق االساالمية داعاش   في اندنوسيا  ولكن المشهد األكثر تحادياً ظهار أخياراً 

ضاامن إطااار الحاادود والجهاااد وإعااالن الخالفااة اإلسااالمية فااي الموصاال  والباادء الفااوري بتطبيااق 

مشروع جهادي قائم على مبدأ: باقية وتتمدد  وهو مشروع يتيح للجهااديين فاي داعاش اقاماة هاذه 

مدد في أرب واسعة تمتد من ريف حلاب االحكام في كل مكان يبسطون عليه سلطانهم  وهو اآلن يت

 إلى قضاء بيجي في العراق.

وقد قامت السالفية الجهادياة علاى مبادأ الحاكمياة  وجعلات محاور رساالتها اآلياة الكريماة: ومان لام 

يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الكافرون  وقد تكررت اآلياة نفساها ثاال  مارات  حيا  تكاررت بصايغ 
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أنزل هللا فأولئك هم الظالمون  ثم قوله تعالى: ومن لام يحكام بماا أنازل أخرى هي: ومن لم يحكم بما 

 هللا فأولئك هم الفاسقون.

 

وهكذا فقد قامت السلفية الجهادية بإعالن الحاكمية و وبدات على الفور بتطبياق مبادئهاا مان خاالل 

 أمرين اثنين:

 األولى: الجهــــــاد الديني 

 الثانية: العقوبات الجسدية 

أثارت هذه التطبيقات موجة هائلة من االحتجاج والغضب العالمي  بما في ذلك العاالم اإلساالمي وقد 

بجامعاته ومفكريه ورجال السياسة والدين فياه  وارتفعات المطالباات بوجاوب وقاف هاذا اللاون مان 

الاذي  االستهتار بحياة الناس وإراقة دمائهم بكل الوسائل الممكنة  بما في ذلك دعم التحاالف الادولي

 يحارب هذه التنظيمات تحت راية المجتمع الدولي.

الدراسة قلقة لجهة اتصالها بقضيتين مختلفتين  الجهاد والحدود  فاألولى شأن السياسة  هذه وتبدو

والثانية شأن القضاء  واألولى مسألة عسكرية بحتاة والثانياة مساألة حقوقياة وقضاائية   ولكان ماا 

منهما يمس الحياة اإلنسانية  وحق اإلنسان فاي الحيااة  كماا أنهماا  يبرر اتحاد الموضوع هو أن كالً 

اشتركا معاً في الظهور والضمور  في مراحل محددة من التاريخ اإلسالمي  وبتعبير أكثار وضاوحاً  

فقد ظهر الجهاد الديني والحدود فاي مرحلاة قياام الدولاة اإلساالمية األول  ولكان األماة بعاد أقال مان 

توقفات عان اعتمادهماا معااً فتوقفات إقاماة الحادود الجسادية وخاصاة فاي القطااع  قارنين مان الزماان

والاارجم والصاالب  كمااا توقفاات عاان إطااالق موجااات الفتااوح وتحولاات تاادريجياً إلااى بناااء عالقااات 

دبلوماسااية صااحيحة  فيمااا تحولاات الحاارب إلااى أهاادان سياسااية معروفااة تقااوم للاادفاع عاان الدولااة 

دافع األطماااع الواضااحة وتجتاااح المعارضااين السياساايين سااواء كااانوا عالجياااً أو وقائياااً  أو تقااوم باا

مسلمين أو غير مسلمين وهذا هو شكل الحروب التي خاضاها المسالمون مناذ توقاف عصار الفتاوح 

 األول.

كما أن األمرين  الجهاد والحدود( هما أشد القضاايا التاي تفارب نفساها فاي المواجهاة باين الشارق 

ضااارة الحديثااة  فبينمااا ينطلااق الجهاااديون نحااو هاادفهم فااي إقامااة دولااة والغاارب وبااين اإلسااالم والح

الخالفة وقتال الناس حتى يدخلوا في الدين الحاق  علاى مبادأ باقياة وتتمادد  والشاروع الفاوري فاي 

علااى الارغم ماان االعتااراب المساتمر ماان قباال فقهاااء  تطبياق أحكااام الشااريعة علاى الاانم  التقلياادي 

علاى أسااس  ومؤسسات الشريعة المعتبرة كاألزهر ومؤسسات الفتاوى يالشريعة في العالم اإلسالم

 قيام هذه الممارسات في غياب الشروط الشرعية المعتبرة للجهاد وللحدود

 فوضاى الساالح والقتاال هاذهوكاذلك العاالم المتحضار يارى فاي  العاالم اإلساالمي الجدياد وهكذا فاإن 

تهديااداً حقيقياااً للساالم العااالمي واألماان اإلقليمااي وتفاارب عليااه مسااؤولياته االجتماعيااة واإلنسااانية 

 والدينية التدخل لوقف هذا المشروع الثائر الذي يرفع راية الجهاد.
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 الحركات الجهادية في القرن الجديد

جدياد  وقاد عبار ابان الدن  إيذاناً بدخول العالم إلاى واقاع 2001كانت أحدا  الحادي عشر من أيلول 

عن ذلك بانقسام العاالم إلاى فساطاطين  وعاودة الجهااد األول وفاق القواعاد الظاهرياة القديماة التاي 

تحكمه  حي  تقرر كتب الشافعية والحنابلة وجوب مقاتلة المشركين حتاى يسالموا أو يؤتاوا الجزياة 

 عن يد وهم صاغرون.

م اإلسالمي أدانت عن قوس واحدة أحدا  الحاادي عشار ومع أن المؤسسة الدينية الرسمية في العال

ماان أيلااول وأصاادر المفتااون ووزراء الشااؤون الدينيااة فااي ساابع وخمسااين دولااة هااي دول العااالم 

ويها للجهااد  وقاد صادرت فتااوى ي إداناة هاذه الهجماات واعتبارهاا تشااإلسالمي فتاوى واضاحة فا

والهيئااات اإلساالمية فاي أوروباا وأمريكااا  مماثلاة عان األزهار ورابطااة العاالم اإلساالمي والمجاالس 

في الجماعات المتشددة  والتاي وجاد كثيار ولكن ذلك لم يحل دون وجود تأييد حقيقي لهذه الهجمات 

منها أن فرصة حقيقية للجهاد األول تتوفر اليوم  وأن عليهم دعم هذا الجهد الجهادي  وأعاان علاى 

التاي تقادمها المادارس والمسااجد باساتمرار دون وعاي ذلك باالطبع التعلايم التقليادي لثقافاة الجهااد 

بتأثير ذلك في تربية الجيل  وميولاه المتزاياد إلاى العناف  وكاان لشخصاية ابان الدن تاأثير طااو فاي 

توسع نفوذ هذه المجموعات وانخراطها في مزيد من األعمال القتالية  األمر الاذي وضاع العاالم فاي 

 المي.مواجهة مباشرة مع حركات الجهاد اإلس

وشااهد العقااد األول ماان القاارن الجديااد حروباااً داميااة فااي العااالم اإلسااالمي فااي أفغانسااتان والعااراق 

والصومال  ولكن هذه الحروب لم تسهم أبداً فاي وقاف التصااعد االنفعاالي للحركاات المتشاددة التاي 

 ً بأناه  وجدت تبريرها المتزايد عبر السيساسات المنحازة للغرب في تأييد إسارائيل  وفسار ذلاك دوماا

جديادة لمزياد حرب على اإلسالم من خلفية صليبية ويهودية وهو األمر الذي منح التطارن مباررات 

 مال القتالية والجهادية.‘من ال

ولكن األمر تطور بشكل كبيار فاي العقاد الثااني خاالل موجاات الثاورة فاي باالد الربياع العرباي  وفاي 

عبر فصائل مقاتلاة تنتماي  2013مل مطلع عام مار الثورة السورية تم اجتياح محافظة الرقة بالكاغ

إلى القاعدة  ولكن المحاربين سرعان ما اختلفوا فيماا بيانهم وتمكان التنظايم المعارون باسام تنظايم 

من طرد الفصائل األخرى واالستفراد   isisالدولة اإلسالمية في العراق والشام  اختصاراً داعش أو 
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اجتااح التنظايم العاراق واحتال   2014  وفي منتصاف عاام بحكم الرقة وجزء كبير من الريف الحلبي

وأعلن أبو بكر البغادادي تأسايس الخالفاة  جانباً من ديالي واألنبار محافظات نينوى وصالح الدين و

اإلسالمية الجديادة فاي الموصال وهاي ثااني أكبار مادن العاراق  ودعاا إلاى البيعاة  وبادأ علاى الفاور 

بيعاااة  وفاااي غماااار سااايطرته علاااى األرب اصاااطدم بعشااايرة إعاااالن الجهااااد ضاااد الممتنعاااين عااان ال

الشعيطات التي امتنعت عن البيعة وعلى الفور تم الحكم علاى كافاة أفاراد القبيلاة بالقتال تحات اسام: 

فئااة ممتنعااة ذات شااوكة  وتاام قتاال أكثاار ماان ألااف إنسااان  فيمااا يشااير عاارب الشااعيطات أن القتلااى 

 تجاوزوا أربعة آالن شهيد.

ن جماعة اليزيديين باعتباره مرتادين عان الملاة  وارتكاب سلسالة فظاائع فاي القتال كما قام باستهدا

والسبي واالسترقاق على سمع العالم وبصره  وباألدلة التقليدياة إياهاا  أنهاا الغناائم التاي أحلهاا هللا 

للمجاهدين في قتال المشركين  وعلى الرغم من وحشية هذا السالو  وهمجيتاه فقاد اقتصارت إداناة 

اء ورفضهم لهاذه الجارائم علاى أنهاا تصارفات صاادرة مان غيار ذي بيعاة صاحيحة  وكأناه لاو الفقه

 انعقدت بيعة صحيحة فإنه يمكن الموافقة على هكذا جرائم.

سلسالة مان عملياات القتال الفظياع وتعمادوا تصاويره وبثاه  تحات عناوان:  كما قام التنظيم بمباشرة

وبالفعاال فقااد كااان نصاارت بالرعااب  ولاام يبااال المحاااربون بااردود الفعاال الغاضاابة التااي مااثت العااالم  

ن اإلساالم  واشاتدت ظااهرة النيال مان الرساول باً فقد تسبب في أمواج من الردة عموقفهم هذا عجي

 تشار الفكرة متاحا لكل أحد على صفحات التواصل االجتماعي.والرسالة بعد أن أصبح ان

واعتمااد التنظاايم بشااكل مباشاار علااى كلمااة منسااوبة للرسااول الكااريم  وهااي قولااه جئااتكم بالااذبح
76
  

 وتصدرت هذه العبارة بيانات التنظيم  واعتبرت تبريراً نبوياً لكل ما يقومون به من فظائع.

المشركين له  محاصرةبي الكريم كما تشير كتب السير خالل حقيقة أن هذه العبارة صدرت من النوال

في مكة  ومنعه من أداء شعائره  ويبدو أنها لم تكن أكثر من تهديد لقريش بوجوب إطالق الحريات 

الدينية قبل أن ينفجر غضب الناس  ولم يتبع هذا التهديد أي إجراء عملي  وفهمته قريش علاى أناه 

ك ولاام يقاام لحظااة انفعااال ماان حاار تريااد قااريش ان تحاصاار رسااالته ومشااروعه  ومضااى األماار كااذل

 ضد مخالفيه. عنيفالرسول بأي عمل 

ومن الماؤلم ان يمضاي هاؤالء القسااة فاي ارتكااب الفظاائع الرهيباة كال ياوم باسام الرساول الكاريم  

وباسم رسالة الدين ومن المؤلم أنهم يمتلكاون رصايداً كبياراً مان التبريار عبار الرواياة لماا يقوماون 

واالكتفاء بدراسة رجال اإلساناد  ومناع  العقل في الروايةبفعله من فظائع  وما ذلك إال بسبب تغييب 

دراسااة المااتن  وبالتااالي عاادم االعتااران بجهااود العلماااء خااالل التاااريخ لفهاام دالالت األلفاااظ  حياا  

يمضي العلماء إلى وقف العلم بكثير من دالالت النص الظاهرة وفق قواعاد التفساير المحترماة  مان 

والمقيد والعام والخاص  والعام الذي أرياد باه الخصاوص والعاام وجود الناسخ والمنسوا والمطلق 

متوقااف الزمااان ال يتعاادى صااحراء جزياارة العاارب المخصااوص  وغياار ذلااك  واعتبااار العااالم كلااه 

                                                           
76
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وفان التحوالت الاذي يرافاق كال عصار  وهاو ن السابع الميالدي على الرغم من طوظروفها في القر

 ً   .بالطبع في عصرنا أكبر ثورة وأكثر تدفقا

ولقد كتبت عشرات المقاالت في بيان األساطير المؤسسة للفكر الداعشي  وأشرت بوضوح إلى دور 

فااي رواج هااذا اللااون ماان التفكياار  وقلاات بوضااوح إن داعااش هااي بناات التقلياادي التعلاايم الشاارعي 

باساتدعائها  طالبنااقام ونتيجة المظالم والقهر فقد  وعلمناها للطلبة  ألفكارنا وتمنياتنا التي تمنيناها

 ترجمتها على أرب الواقع  وفق ظاهر النصوص التي علمناها وتعلمناها.من النص الظاهري و

 

 

 االستبداد... واستدعاء النموذج الجهادي

 

ع لام ائوفي الواقع فإن قيام هذه التنظيمات الجهادية بالتمرد وبنااء دول داخال الدولاة وارتكااب الفظا

الذي يعتبر في الحقيقة ساواء أراد أو لام يارد هاو الحاضانة الطبيعياة يكن له ان يوجد لوال االستبداد 

 لنمو هذه األفكار.

 كل خاص في الحالة السورية.بشوبمكننا أن نقارب هذه المسألة 

فقد عاشت الطوائف في سوريا تاريخياً حياة كريمة في إطار عيش مشتر   على الرغم مان التعبيار 

حد  عن اآلخرالمختلف دينياً بلغة اإلقصاء والتخوين  وأحيانااً األسود في المناهج الشرعية الذي يت

بجعله هدفاً للجهاد المباشر والحرب المفتوحة  ولكن ذلك كله لم يكن كافياً للتأسيس لثقافة إقصاائية 

المختلاف الاديني عان  ءإلغائية كالتي نراها اليوم من الفصائل ذات التوجه الجهادي التي تأمر بإقصا

طرن ال يجااد حاضاانته فااي بااالد العدالااة والمساااواة وإنمااا يجااد فرضااته فااي بااالد المظااالم الحيااة  فااالت

 والمآثم.

هنا  بكل تأكيد آالن من القادمين من اآلفاق البعيدة للقتاال ة مع النظام  لقد قلت في حوارات مفتوح

من ثماانين  في سوريا  يحملون هذه الرمية اإليديولوجية للصراع  ولكن هل يسعنا أن ننكر أن أكثر

هاام سااوريون وعراقيااون  أمااا النصاارة فهااي تتااألف ماان سااوريين  بالمائااة ماان المقاااتلين فااي داعااش

 …بالمائة 95جهاديين بواقع أكثر من 

لقد رأينا وجوههم في الرقة وفي إدلاب وفاي بصارى واساتمعنا حاديثهم وخطاابهم  إنهام فاي الغالاب 

حكوماة الساورية وقارأ مناهجهاا  وكثيار أبناء هذا الريف الساوري  ومعظمهام درس فاي مادارس ال

منهم كانوا أعضاء في حازب البعا   يارددون الشاعار كال ياوم فاي مدارساهم وجامعااتهم وحتاى فاي 

مراكز عملهم كموظفين  ومعظمهم لم يكونوا قد سمعوا بخطاب الجهااد والخالفاة والغازو والحادود  

 …وزيرستان ولم يكونوا يتعلمون في تورا بورا ولم يأتوا من بيشاور وال
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فما الذي دفع السوري إلى إطالق لحيته وحمل سالحه والتحول إلى محارب شريد يعيش فاي الجباال 

والوديااان  ويحماال علااى عاتقااه سااالحه فااي مواجهااة جيشااه الااوطني؟ ويختااار عنوانااه النصاار أو 

 …الشهادة

ضال عنيف  وال إنني ال أبرر العنف والدم  ولكنني أفسره  لقد صرحت في ألف موقع أنني ضد كل ن

 شرن لبندقية  وكل قتل حرام  ولكننا مدعوون لفهم سبب هذا التحول الطاغي نحو العنف واالنتقام

 

التطرن ابن طبيعي للظلم والقهر  إنه نتيجاة طبيعياة لتغاول النظاام األمناي  وزوار الليال  وبطاقاات 

ممانهج  تنبات ضاغينة المراجعة للفاروع األمنياة  وهاي سالوكيات قاساية تماارس مناذ عقاود بشاكل 

الكراهية والحقد  ثم انفجرت عبر سياسات النظام الخاطئة والدموية في مواجهة الثوار  فحين تنزل 

البرامياال المتفجاارة علااى أهلااك وناسااك وحااين تشاااهد بعينيااك اسااتخراج األطفااال ماان تحاات الركااام  

بأفكاار غانادي وجاودت وتعيش حياة الحصار والقهر والظلم والجوع فال يوجد أحد يساتطيع إقناعاك 

سعيد  وحين يغلي غضب الثأر في رأس السوري وهو يستلم جث  أوالده من فارع المخاابرات فمان 

 .يستطيع أن يقنعه بخطاب الوطنية والتسامح والغفران

ومعه العشارة المبشارون  ومعاه طيلساان الخالفاة وعبااءة  2010لو جاء الخليفة البغدادي في عام 

ودوالرات أمريكااا  لاايعلن الخالفااة فااي دمشااق  فكاام عاادد السااوريين الااذين النبااي وصااولجان الجهاااد 

 سيلتحقون بهكذا مشروع ؟؟؟؟

إنني اجزم أنه لن يجد أدناى تأيياد لمشاروعه هاذا  فاإلساالم الساوري إساالم متساامح متناور  وبكال 

لباوطي تأكيد فإن سوريا التي قدمت للعاالم رماوز التساامح واالعتادال الصاوفي اإلساالمي كفتاارو وا

والساالقيني الااذين ال زالااوا يعيشااون فااي ضاامائر السااوريين رمااوز التاازام واعتصااام  ال يمكاان علااى 

اإلطالق أن تجد مكاناً تنمو فياه هاذه األفكاار المتوحشاة فاي ذباح النااس وإحاراقهم وقطاع رموساهم 

 .باسم الدين

ية وفي سوريا  ولكان إنني ال أجهل خطر ثقافة الكراهية الموجودة في مناهجنا الشرعية في السعود

هذه الثقافة يتم التعامل معها بالتأويل والحكمة  وهي على خطورتها غير كافية لتحويال المسالم إلاى 

 .إرهابي يقاتل مجتمعه وأهله  لوال الظلم الذي يمارس على الناس

والسكن يقولون إن كثيراً من المحاربين القادمين من الخارج ال يعانون من أية مظالم  ولديهم المال 

 ..والتعليم والطبابة ومع ذلك يتحولون إلى مقاتلين إرهابيين

بكل تأكياد هناا  أشاخاص يحملاون أحقااداً مختلفاة علاى العاالم وعلاى اإلنساانية عمومااً ولكانهم قلاة 

محدودة فاي هاذا العاالم وهام موجاودون فاي المجتماع اإلساالمي والمسايحي واليهاودي  وناذكر هناا 

ريفيك الذي قتل بدم بارد سبعة وتسعين نرويجياً في جزيرة أوتايا صيف الشاب النرويجي أندريس ب
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على خلفية قناعاته بتلو  المجتمع النرويجي بالغرباء  وال يزال فاي الساجن وال يازال يقاول  2011

 .إنه فعل الشيء الصحيح

مثاال هااؤالء وهاام بااالطبع قلااة وموجااودون فااي كاال الشااعوب وكاال األديااان  ولكاانهم عناادما يفكاارون 

بمشروعهم الجهادي التكفيري ال يطلقونه في بالد العدالة والعافية إنهم يحتاجون لابالد مظاالم حتاى 

 ً إنهام يقوماون بعملياات إرهابياة هناا وهناا  ولكانهم ال يساتطيعون أن … يجدوا على الغضب أعوانا

 يااوفروا حاضاانة شااعبية لتطاارفهم  سيضااربون ويهربااون  فااي المتاارو واألنفاااق  ولكاانهم لاان يجاادوا

حاضنتهم إال في بالد الحصار والجوع والبراميل والقهر والعناف  وهناا  فقا  سايجدون ألاف سابب 

 .ليلتحق بهم الشباب الغاضب من الظلم والمشرئب إلى الثأر واالنتقام

وحين تقصف الطائرات بيتك وتقتل األطفال والنساء  فهل ننتظر مان المنكاوب ان يبحا  عان فرياق 

خرط فيه أم أنه سيبح  عن أشد جماعات التطرن هوالً وذبحاً وانتقامااً معارضة سياسي عقالني لين

ليقوم باالنتقام ألحبته  وال أشك أن لو كاان فاي الابالد اإلساالمية الياوم أشاد مان داعاش لوجادت لهاا 

 نصيراً وظهيراً  بسبب ما يذوقه الناس من ركام المآثم والمظالم.

 

التطارن والتشادد  وهاو الاذي يبارر للمحااربين كال سالو  االستبداد هاو السابب األكثار إقناعااً لفكار 

عنيف  فالظلم ينجب الظلم والقهر ينحب القهر  ويوم المظلوم على الظالم أشد مان ياوم الظاالم علاى 

 المظلوم.
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 الجهاد والجيش الوطني.... تشويه مزدوج

 

 

ال أشك أن الجهاد الذي أعلنه الرسول الكريم بعد قيام دولة المدينة  هو الجيش الوطني الذي تعرفاه 

وهو في كل العاالم ضامانة األمان واالساتقرار  ويمكان القاول إن هاذه الجياوا الدول الحديثة اليوم  

هاا مان إيقاان في الدول المتحضرة قد انجزت تقاليد مستقرة منذ سبعين عاماً علاى األقال  تمكنات في

 الحروب وبناء مصالح دبلوماسية تناقش في إطارها الصراعات والنزاعات المحتلفة.

وهي ومصدر فخر للشعوب  الجيش الوطني ضرورة اجتماعية وانسانية  تقرها الشرعة الدولية  و

حااق ماان حقااوق الشااعوب تحترمهااا شاارعة األماام  وتااوفر لهااا المااوارد الكافيااة فااي إطااار الدسااتور 

 والقوانين.

وحين نتحد  عن الجيش الوطني فنحن نتحد  عن تقاليد راسخة صارت تعرفهاا األمام المتحضارة  

المتبااادل باين الساالطة والجايش علااى الشااعب  العرباي مارسااه االسااتبدادي ال تشاابه فاي شاايء ماا وها

لقايم خالل العقود الماضاية  وربماا كاان مان العساير أن يادر  النااس بواقعياة ووعاي تلاك االمقهور 

التي تترسخ يوماً بعد يوم في العالم المتحضر عبر تطبيق حقوق اإلنساان ومراقبتهاا علاى المادنيين 

 والعسكريين.

ولو أن الجيوا الوطنية في البالد العربية أخاذت بمباادئ الشاريعة الغاراء وهادي النباي الكاريم فاي 

مزدهارة فاي فارب القاانون العدل واإلحسان  وأخذت من نجاحات الشعوب المتحضرة تلك اآلليات ال

على سلوكيات الجيش ومحاصرة الفساد والمحسوبية فيه  وبالتالي في إخضاع قراراته ومشاركاته 

لقرار مجالس الشورى التي تمثل األمة ألصبح لادينا فاي الابالد اإلساالمية جياوا جهااد تتكامال ماع 

اء العادل واإلحساان والرحماة مصالح األمة وال تتصادم معها  وتنهل من منبع الرسول الكريم في بنا

 في المجتمع.

ة الجهااد والمجاهادين وأناا أشااهد اياأكتب في مسؤولية الجيش الوطني في رع حينلحرج باوأشعر 

  والادمار المااحق الاذي يخلفاه عان فاي باالدي فاي حاق الشاعب الجيش الساوريكل يوم ما يقوم به 

البريئة بدعوى الدفاع عن األمن واالستقالل  ويعتبر هاذا الجايش ظااهرة عجيباة  حعمد فوق األروا

بالاادبابات والطااائرات  فااي تاااريخ الجيااوا فااي العااالم  فلاام يساابق لجاايش وطنااي أن قااام عاان عمااد

بتدمير مدن بحالها في الوطن وتشريد نصف األمة والتسابب فاي مقتال وغيااب  والصواريخ الوطنية

 شفها األيام.كوأكثر من ذلك من الكوار  والفظائع التي ست أكثر من مليون إنسان 
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ولذلك فإن من الضروري أن أصرن نظر القارئ الكريم عن الارب  باين الجايش والجهااد فاي الحالاة 

الحاقادة السورية الراهنة  وآمل أن يقرأ الناس هذا الكتاب وقد تحررت الشام من طغيان هذه القيادة 

بادأت مان جدياد بتكاوين جيشاها الاوطني علاى أسااس احتارام العدالاة للجيش  وأن تكون ساوريا قاد 

 والقانون. 

 

تقاوم  محترماة يش الاوطني الاذي يتكاون عاادة فاي أي دولاةججيش الجهاد األول ليس إال نواة الإن 

هو الحاضن الطبيعي للراغبين في الجهاد  وهاو الموعاد الصاحيح لكال أوامار الشاريعة  في األرب 

بعاد أن اتفاق العقاالء فاي العاالم كلاه علاى حاق  وال نحتااج هناا لتفساير أو تبريارفاي القتاال والجهااد 

ناي للادفاع عان األرب واإلنساان  أو بتعبيار الفقهااء واجاب فاي تكاوين جايش وطالدولة بل واجبها 

 : الدين والنفس والعقل والعرب والمال.الخمسالدولة في الدفاع عن الضروريات 

يبدو هذا البيان سهالً ومفهومااً فاي إطاار القاوانين الدولياة ولكان هال هاو كاذلك فاي فهام الجماعاات 

 تى في فهم المجتمع اإلسالمي؟حاإلسالمية  أو 

هذا اللون من المقاال علمناة متعمادة لإلساالم  ناهياك عان اعتبااره تواطاؤاً ماع  وسيعتبربالتأكيد ال  

 هم  الملحدة( بشباب الجهاد اإلسالمي....الظلمة الذين يريدون أن يدعموا جيوش

 :أسباب كثيرة واضحة ومنهاوهذا الواقع المرير له 

األول: انتشااار الفساااد فااي الجيااوا الوطنيااة  وغياااب المحاساابة والمساااءلة نتيجااة غياااب الحياااة 

 الديمقراطية.

ذه الجياوا   وتاورط هاالثاني: اختطان هذه الجيوا ومقدراتها لخدماة المساتبد والطعماة الحاكماة

 .بالدفاع عن االستبداد

ً لها عجزاً جقامت من أتزعم أنها الثال : عجز هذه الجيوا في تحقيق األهدان التي   .تاما

اد وبناااء العقياادة القتاليااة علااى الرابااع: إصاارار جيااوا االسااتبداد علااى أهانااة المقاادس الااديني لثفاار

 االعتقاد الديني أساس التناقض مع

للجيش الوطني ال يقل عن تشويه رساالة الجهااد نفساه  والياوم فاي الواقاع وال شك أن هذا التشويه 

العربي فإن الحدي  عن الجيش الوطني يرتب  مباشرة بالحدي  عن الفساد والتجااوزات  خاصاة إذا 

ما تذكرنا االمتيازات التي منحتها جيوا االستبداد  ومنع مساءلتها ومحاسبتها  حفاظااً علاى هيباة 

 لتسبب في إضعان الشعور القومي والوطني.الدولة ومنعاً ل

ويصر االستبداد علاى اعتباار الجايش الاوطني فاوق المحاسابة والمسااءلة  ويقاوم بتادبير حصاانات 

خاصة لكبار ضباط الجيش والمخابرات لجمايته من المسااءلة والمحاسابة وهاو ماا ياوفر بيئاة غيار 



81 
 

في العالم المتحضر الذي ال يرى فاي الجايش وهذا األمر لم يعد له وجود معقولة للفساد واالنحران  

 أكثر من مؤسسة من مؤسسات الدولة  تحاسب وتراقب وتلزم بالقانون.

الجايش  قياادةوال يعرن مجتمعنا العربي اليوم محاسابة الجايش إال فاي أطار األفاراد والعناصار  أماا 

انتقااده باأي وجاه  فهي فوق النقد  باعتباره اختصاصااً يمارساه رأس الاوطن وال يجاوز وممارساته

 من الوجوه.

وقيام الملو  والرمساء أحياناً بإجراءات شديدة ضد قائد عسكري يشتد فساده ويفتضح ال يغيار فاي 

قاانون يفارب احتراماه علاى حي  يجري ذلك في إطار مزاجية الحاكم وليس في إطاار الواقع شيئاً  

 الجميع.

الوطني إلى ما يشبه قطيعة بين النخب وبين قد أسست عالقة الريب هذه بين المجتمع وبين جيشه و

هذه الظاهرة قديمة فاي الجيش الوطني  حي  انسحبت العائالت العريقة من المشاركة في الجيش  و

المجتمعات العربية  وربما يناسب هنا أن نتذكر أن المجتمع الدمشقي التقليدي مثالً ال ينظر بروحية 

تتجناب انخاراط أبنائهاا فاي سالك القاوات المسالحة  وهاذا  إيجابية إلى الجايش  والعاائالت الدمشاقية

 الخيار معرون وشائع وال يحتاج إلى شواهد وأدلة.

ما مارسه االستبداد بوضوح خالل العقاود وأما تسخير مقدرات الجيش الوطني لخدمة المستبد فهذا 

األخيرة  وكان سبباً مباشراً في انهيار الجيش العراقي والليبي واليمني  وفي الحالة الساورية اتخاذ 

حي  يقوم الجيش بقصف كل مدينة أو قرية خرجت عن طاعة المستبد مهماا األمر واقعاً أشد هوالً  

مدينة وبلدة وقرياة  250تابة هذه السطور فإن أكثر من كان فيها من أبرياء ونساء وأطفال  وعند ك

سااورية تعرضاات مباشاارة للقصااف بااالطيران المماانهج  وتعرضاات للتاادمير  ويااتم ذلااك كلااه ببيانااات 

 واضحة تصدر من النظام نفسه تحت عنوان مالحقة االرهابيين.

سياق ما يعرفاه العاالم وال نريد هنا أن نذهب إلى تحليل سياسي لثحدا  الراهتة  بل نشير إليها في 

كله  وإحصائيات الشهداء والمجازر والمقابر والجث  التي قضت تحت التعذيب تقادم صاورا مرعباة 

بكل تأكيد  وأمام هذه التجاوزارت الرهيبة فال يمكن على االطاالق وصاف هاذه الجياوا بأنهاا تخادم 

 ار رسالة الجهاد المقدسة.مشروعاً وطنياً  ناهيك عن دعوة الناس لاللتحاق بها على انها استمر

ات االسااتبداد وهااي تحصاان ساالة ماان القااوانين أصادرتها ساالطومان الضااروري أن نشااير هنااا إلاى سل

عناصاار الجاايش وضااباطه ماان المساااءلة والمحاساابة  ومنهااا علااى ساابيل المثااال هااذا القااانون الااذي 

وري خمساة تسالالساتبداد الدويمكان القاول إناه مهاد  1969عاام  549بارقم أصدره النظام السوري 

 وأربعين عاماً وال يزال:

يرتكبونها أثناء  عن الجرائم التي إدارة أمن الدولةال يجوز مالحقة أي من العاملين في  - 16المادة 

بموجب أمر مالحقة يصدر عان  تنفيذ المهمات المحددة الموكولة إليهم أو في معرب قيامهم بها إال

 .المدير
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المنتادبين أو المعاارين إليهاا أو  العاملين في إدارة أمن الدولاة أوال يجوز مالحقة أي من  74-المادة

الناشائة عان الوظيفاة  أو فاي معارب قياماه بهاا  المتعاقدين معها مباشرة أمام القضاء  في الجرائم

 .واستصدار أمر مالحقة من قبل المدير قبل إحالته على مجلس التأديب في اإلدارة

 ائم ثم يمنع من مالحقة مرتكبيها!!رومن الغريب أن المرسوم يسميها ج

ن من الضروري اإلشارة باحترام إلى كل من الجايش الاوطني التونساي والجايش وفي هذا السياق فإ

يشاين فاي ظارون الثاورات العربياة نموذجااً حضاارياً لحيااد الوطني المصري حيا  قادمت قياادة الج

رسااالة الجاايش والتزامااه الجاايش عاان الحاارا  السياسااي  ورفضااه االنخااراط فااي حمايااة المسااتبد  

وتمت بذلك حماية االستقرار واألمن الحقيقي للنااس ولايس الوطنية في جماية الثغور وحفظ األمن  

 جيش الجهاد في اإلسالم.وهو ما يلتقي تماماً مع رسالة للمستبد  

ومن المؤسف أن الجيوا العراقية والسورية واليمنية والليبية انخرطت تماماً فاي خدماة المساتبد  

كت مباشرة مع الشاعب  وأدى ذلاك إلاى انهيارهاا وتشاكلت فاي مقابال ذلاك ميليشايات جهادياة بواشت

وطنيااة  وأصاابح ماان المتاادينين وبااين جيوشااهم التكشااف أفظااع صااورة ماان الريااب المتفاقمااة بااين 

 االستفزاز المقيت أن يقال للناس هذا هو جيش الجهاد فشاركوا فيه.

أما الجانب الثال  الذي أسق  احترام الحيوا الوطنية العربية فهو عجزها التام عان تحقياق الهادن 

االسااتراتيجي الااذي قاماات ألجلااه وهااو االنتصااار للحااق العربااي فااي فلسااطين ومحاربااة المشااروع 

مناع تمادده  وال يوجاد أدناى مبالغاة إذا قلناا إن هاذا الهادن قاد فشال بشاكل مرياع  ولاام الصاهيوني و

يتحقااق شاايء ماان مراميااه  وظاال هااذا الهاادن الااذي نتطلااع إليااه خالياااً تماماااً ماان أي نجاااح حقيقااي  

علاى الارغم مان انخراطهاا فاي حااروب وفشالت هاذه الحياوا فاي تحريار القادس وعااودة الالجئاين  

بل إن عادداً منهاا تخلات نهائيااً عان هاذه االهادان حتاى فاي إطاار أدبياتاه اهات  كثيرة في كافة االتج

 وشعاراته  ولم تعد تعنيه في شيء.

يش الوطني ويحوله بالفعال إلاى يشيء بالغ اإلساءة لرسالة الجأما الجاتب الرابع فهو في الواقع ما 

يش الساوري والعراقاي تحدياداً تماع ومثلاه العلياا  وفاي الجايم المجد قضأداة لالستفزاز ضد الدين و

تنتشاار ظاااهرة ازدراء الاادين ومنااع مظاااهر التاادين واحتقارهااا  ومنااع الصااالة والشااعائر الدينيااة فااي 

الوحدات العسكرية وهو أمر ال يمكن تبريره وال تفسيره إال باألحقاد الدفينة وهو ما قطاع أي عالقاة 

 طني.واحترام بين المسلم المتدين وبين جيشه ال

ماا فصل مان كتاابي ألاف ياوم فاي مجلاس الشاعب  وذلاك فاي سابيل ناسب هنا أن أنقل هذا الومن الم

تصااحيح هااذا اللااون ماان االنحااران  والعماال علااى بناااء الثقااة بااين الجاايش الااوطني يذلتااه ماان حهااد ل

 والمؤمن الراغب في الجهاد.

يارة فاي الاوطن لست بالطبع خبيراً عسكرياً ولكنني أود القول بأن الجايش ياؤدي رساالة شاريفة وكب

 ويتيح ألبنائه العمل بحماس من أجل إنجاز مشروع البناء والتحرر.
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بإلقااء المحاضارات فاي األكاديمياة العساكرية العلياا  علاى المتادربين المرشاحين  أقاومومنذ سنوات 

بشااكل خاااص لمناصااب قياديااة ووزاريااة  حياا  يتاااح لااي عااادة أن أقاادم رميتااي حااول أهاام القضااايا 

مناا كمشااركين فاي بنااء الاوطن مان مواقاع مختلفاة  وبشاكل خااص حاول رساالة المعاصرة التي ته

 اإلسالم في بناء مجد العرب  وجدلية العالقة بين العروبة اإلسالم.

وكان وراء اندفاعي لخدمة هذا الحقل ما كنت أشعر به من قبل من الثقافة الريبية التاي كناا نتبادلهاا 

  وهاو معناى أرياد لاه فاي مرحلاة مان تااريخ ساوريا أن بين دور المسجد ودور المؤسسة العسكرية

يتصرم حتى عزن كثير من الناس عن دخول الجايش وتساابقوا لادفع البادل والتهارب مان التزاماات 

الحياة العسكرية  وهو ما جعلني أمدي رسالتي بحماس رجاء أن نتجااوز هاذه المرحلاة التاي عاادت 

 علينا جميعاً بالخيبة.

مرارة من الريبة التي ينظر بها بعض ضباط الجيش تجااه أي مظهار إساالمي وكنت أشعر بالتالي بال

ولكن ذلك مان وجهاة نظاري ال يبارر مساؤوليتنا الياوم فاي بنااء الثقاة والتكامال باين .... في الجيش 

 أبناء البلد الواحد على الرغم من تفاوت مواقعهم في خدمة العمل العام.

بمنع الصالة في الجيش وهو أمر يانعكس سالباً علاى عالقاة وكان ما يؤرقني هو قيام بعض الضباط 

الجندي بقيادته  إضافة إلى أنه بالطبع تفري  بطاقة حيوية وحقيقية فاي المجتماع وهاي طاقاة الادين 

 الحق الذي يفجر عادة أكبر الطاقات في حياة اإلنسان.

ضمن ماؤتمر ساورية أتيح لي أن ألقي محاضرة فريدة في قيادة الجيش العربي السوري  2006في 

في مواجهة التحديات  وألول مرة يتاح لي أن أخاطب كل الضباط القادة في الجيش العربي السوري 

بمن فيهم وزير الدفاع ورئيس األركان وقادة الفيالق والفرق العسكرية  ومع أنني أديت المحاضارة 

أدق المساؤوليات أماام كما أعددت لها  ولكنني وجدت الفرصة سانحة ألرفع عن كااهلي واحادة مان 

الناااس وأمااام هللا  وهااي الاادعوة إلااى حريااة الصااالة فااي الجاايش والاادعوة إلااى إقامااة ناادوات دينيااة 

 وتوجيهية في الجيش العربي السوري.

كاناات مطااالبتي بإقامااة الصااالة فااي الجاايش واضااحة وجليااة وقاادمتها ضاامن حاجااة وطنيااة تتصاال 

ة عسكرية حجرة للصالة يصلي فيها المسلم ويقدس بالحريات  وقلت لهم: لماذا ال يكون في كل قطع

فيها المسيحي  ونشتر  في عبادة الرب الواحد  وقلت: إن اإلسالم دين واقعي  وهو ال يأمرنا بتر  

التدريب والمهام القتالية واالنصران إلى الصالة بل بإمكان المقاتل أن يصلي متى فرو مان تدريباه  

ة في المعركة  صالة الخون( نظراً لدقة التعامل مع هذه المسألة  وقد شرع هللا أحكاماً خاصة للصال

وفي الوقت نفسه فقد طالبت بمحاسبة مان يسايء إلاى الرماوز الدينياة أو يمناع الصاالة فاي الجايش 

وقلت: إن من يمنع الصالة في الجيش يغذي اإلرهاب ويغري الناس بااللتحاق بالجماعات المتطرفاة 

أقترح أن يحال إلى فرع مكافحاة اإلرهااب  وكاذلك أولئاك الاذين يحتقارون وهنا يتعين محاسبته وأنا 

 المقدس الديني أو يقومون بشتم الدين أو الرب في الجيش.
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لقااد كاناات تفاصاايل كثياارة وحااوارات مباشاارة مااع القااادة العسااكريين  حاولاات فيهااا أن أعيااد االعتبااار 

 .بين الناس وبين جيشهم الوطنيلوطني  وأرفع واحداً من أهم أسباب الريب اوالثقة للجيش 

ولثسف فإن العقيدة المستقرة فاي احتقاار التادين والمتادينين اساتمرت فاي الجايش  وتام إرضاامنا  

اإلذن بالصالة في بعض القطاع العساكرية ال تسامن وال تغناي مان توجيهات مباشرة ببفتات قليل من 

 جوع. 

وننا بالعمل على تحويال البلاد إلاى نظاام متشادد ومع ذلك فإن عدداً من الكتاب العلمانيين راحوا يتهم

طالباني  وأننا نريد العودة بالبلد إلى العصور الوسطى!! مع أن ما طالبت به ال يتجاوز أبسا  حادود 

الحرية الشخصية وهو موجود في كثير من مؤسسات الدولة أصالً من قبل  وهو مطبق ومعمول به 

كا التي تخصص للقطع العسكرية راعياً دينياً إلحياء رساالة في سائر بلدان العالم الحر  وأولهم أمري

 الروح لدى المقاتل وربطه بالمثل العليا.

 

إن هذه السلوكيات في تشويه الجيش الوطني مستمرة في عدد من الابالد العربياة   بال إنهاا صاارت 

عراقاي فاي جزءاً من العقيدة القتالية لدى بعض هذه الجيوا خاصة ما مارساه الحايش الساوري وال

ظل البع   وال شك ان هذا األمر سيجعل رب  الجهاد الشرعي بمشاركة هذه الجيوا أمراً في غاياة 

 االستحالة  وال يمكن التعويل عليه أبداً.

 

الحركاات الجهادياة القائماة علاى الجهال والثاار  والمشاهد الذي  كما أن تشاويه الجهااد مساتمر لادى

يا  ال تسامح باأي تقاارب فاي الفكارة مان حقدمته شعارات الجهاد في القاعدة وبوكو حرام وداعاش 

المبدأ وسيبدو الحدي  عن الجهاد في ظل الحيش الوطني مرفوضاً بالمطلق إذا ما تم استحضار هذه 

 التي ال يجمع بينها شيء مشتر  على اإلطالق.الصور المتناقضة إلى الغاية  و

 

نااا  فااي إطااار الجيااوا هولكاان تعماايم هااذه الحالااة علااى الواقااع العربااي واإلسااالمي غياار مسااتقيم  ف

واإلسالمية آفاق كثيرة من المشتر  مع ثقافة الجهاد  وتبدو التجربة قابلة تماماا للفهام فاي العربية 

في سلوكها ومشاركاتها وفي هاذا اإلطاار يمكان اإلشاارة إلاى ظل الجيوا التي تلتزم خطاباً إسالمياً 

الجيش المغربي والجيش األردني وجيوا الخليج العربي  وفي البلدان اإلسالمية الجايش المااليزي 

واألندنوسي والباكستاني والبنغالي  وهي جيوا تحتفظ بقدر كبير من القيم اإلسالمية فاي الخطااب 

عقيدة القتالية  ولو أن مركز أبحا  تصادى لرصاد هاذه المشاتركات  الرسمي واألنشطة المرتبطة بال

ألظهاارت لنااا األرقااام واإلحصااائيات إمكانيااة رباا  أماااني الشااباب المساالم فيهااا بااالنفير إلااى الجهاااد 

 الشرعي تحت راية العلم الوطني  والخطاب اإليماني الذي يحي  بهذه المشاهد.
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كثيراً من حركات الجهاد التي قامت لمواجهة الظلم والقهر كحركات المقاوماة الفلساطينية بشاكل  إن

خاص  والحركات الجهادية في سوريا والعراق وليبياا والايمن يمكان أن تقتارب أيضااً مان االنخاراط 

م إذا هااو قاادم خطاباااً جهادياااً يحتاارم قاايم اإلسااال الجديااد بعااد سااقوط االسااتبداد فااي الجاايش الااوطني

وشعائره وممارساته  ويحقق األهدان التي قامت من أجلها هذه الحركات الجهادية وهاي أهادان ال 

تختلاااف عااان أهااادان الجااايش الاااوطني فاااي حماياااة األرب والعااارب والااادين  ورد أطمااااع الكفاااار 

المحاربين  وهي قيم تلتقي عنادها اهادان الجهااد الشارعي والنضاال الاوطني فاي معظام باالد العاالم 

 مي.اإلسال

وال شك أن عدداً من الجيوا اإلسالمية والعربية كالجيش المصري والتركي والتونساي ال تملاك ماا 

يكفي إلنجاز هذا التقارب  بل إن أدبيات هذه الجيوا ال تازال تصار علاى وجاوب الفصال باين الادين 

ن ديان  وبين السياسة وبشكل خاص في الحياة العسكرية  بل تصر العلمانية التركية على جيش بدو

ريد الجيش المصري ممارسة خطاب وطني مصري  وقاد ازدادت الرغباة بتحيياد الجايش عان فيما ي

المعاااني الدينيااة بعااد األحاادا  األهياارة وفااي إطااار التركيااز الكبياار علااى الاادور القبطااي فااي مصاار 

 والمؤسسة العسكرية على وجه الخصوص.

الجياوا العربياة واإلساالمي  إنهاا محاض  ال يمكن لهذه الدراسة أن تقدم تقرياراً مفصاالً عان واقاع

مقاربات  ولكنني البح  الميداني يمكن أن يقدم أدلة أكثر دقة في سبيل توحيد الجهد العساكري باين 

 مطالب الحركات الجهادية وبين عقيدة الجيش الوطني القتالية وتقاليدها.

واألحااواب المجاااورة  ويمكان أن نقاادم هااذه المقاربااة لتحلياال اقتااراب الجياوا فااي الخااوب العربااي

وابتعادها من قيم الخطاب الديني  وبالتالي إمكانية اندماج أو انسحاب أصحاب المقولة الجهادية في 

الجيش الوطني
77
   

                                                           
 يجة نظراً للتحوالت الحاصلة حالياً وعدم وضوح الرميةتم استبعاد اليمن وليبيا من هذه النت 77
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توعبوا تمامااً فاي العمال العساكري ي دول القائمة األولاى ينبغاي أن يساكن القول إن الجهاديين فويم

الشروط الفقهية المقاررة فاي أحكاام الجهااد  ومان الاواقعي أن الحكومي بوصفه جهاداً تنطيق عليه 

يهتم الجيش في هذه البلدان بالتعبير والشاعائر والعقيادة الجهادياة  وأن يلتازم خطاباه تلاك األدبياات 

 التي حملها المجاهدون خالل التاريخ اإلسالمي فهذا كله متاح وممكن.

لهاذه البلادان بارامج إدمااج وتوعياة يشاتر  فيهاا  ومن الممكن أن تقيم االدارات الدينياة والسياساية

فاي ضامير المسالم مان نبال  الجهادي بالوطني  وتهف إلاى تاوفير بيئاة جهادياة مشاابهة لماا يساتقر

هاااد وغاياتااه  وبااذلك يمكاان اسااتيعاب أكبار عاادد ماان ذوي الميااول الجهاديااة فااي الجيااوا رساالة الج

 الوطني عبر برامج خاصة. 

لجزائاار ال تاازال الحاجااة مؤكاادة لبااذل المزيااد ماان الجهااد للتقريااب بااين فااي مصاار وتااونس واأمااا فااي 

الجهااادي والااوطني فااي فعاليااات الجاايش  وتحتاااج هااذه الجيااوا لباارامج إضااافية وقااوانين ضااابطة 

لتعزيز العالقة الوثيقة بين الوطني والجهادي  والتوجه نحو خطاب يحترم القيم الدينية ومعالجة كل 

 يعة بين الجيش الوطني واالستنفار الجهادي.القيم التي أدت إلى القط

 فاي الفتارة األخيارة  ومن المؤلم ان ممارسات الجيش المصري والجزائري في مواجهاة اإلساالميين

لم تكن حكيمة أبداً ووفرت ذرائع متزايدة لتحول المتشددين إلى العنف  وأخشى أن يؤدي ذلاك غلاى 

 انفجار االستقرار االجتماعي من جديد.

 إيران والخليج العربي والمغرب والسودان وموريتانيا واألردن وفلسطين•

جيوش تتبنى الخطاب الجهادي، وتفرض الشعائر اإلسالمية 
 في الوحدات القتالية

 تونس ومصر والجزائر•

جيوش تتبنى الخطاب الوطني وترفض التعبير الجهادي، 
 وتفصل بين الدين والدولة

 سوريا والعراق أيام البعث، وتركيا ولبنان•

جيوش تصر على الخطاب الحزبي والفئوي، أو تعلن علمانية 
 الجيش وترفض أي مظاهر للتدين أو الشعائر فيها
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اهاال الخطاااب الجهااادي وتحييااده  باال يجااب العماال علااى إنااه ال يمكاان لجيااوا هااذه الاادول تجقناااعتي 

برامج عميقة ومؤثرة لتوفير البيئاة الجهادياة فاي الجايش الاوطني واساتيعاب أكبار عادد ممكان مان 

 وحدات عسكرية تتبنى القيم الجهادية وتعمل في ضوء الفقه اإلسالمي.ذوي الميول العنيفة في 

ي القائمة الثالثة فمان الواضاح أن الجايش العراقاي والساوري البعثاي قاد حصاد نتيجاة الشاقاق أما ف

المتعمد الذي مارسه ضد التوجه اإلسالمي خالل عقود  وهو مأ أدى للثورات الجامحة التاي قاومات 

جهاااد  ووصاالت االسااتبداد  وال شااك أن االسااتبداد استشاارس فااي مواجهااة مطالااب الحريااة وقوافاال ال

ظم كارثة بشارية ومجتمعياة خاالل القارون االخيارة إن لام نقال خاالل التااريخ والعراق إلى اعسوريا 

 كله. 

وفي الحالة التركية  فإن كاتب السطور يعتقد أن حضور الحركة اإلسالمية ووعيهاا فاي إدارة الابالد 

سااكرية قاد تمكاان ماان تجنيااب الابالد الكارثااة  وعلااى الاارغم ماان ان الجايش التركااي يحماال العقياادة الع

العلمانيااة بصاارامة وحاازم  ولكاان وصااول اإلسااالميين للحكاام فااي تركيااا وتعاازز مااواقعهم فيااه خااالل 

العشرين عاماً األخيرة  قد جناب الابالد هاذا اللاون مان االنفجاار  وال أشاك أن األتارا  العلماانيين لاو 

شعة ودامياة باين استمروا في المضي ببرامجهم األتاتوركية إلى النهاية لتسببوا أيضاً في مواجهة ب

 الجيش وبين الناس.

إنه من المؤكد أن الجيش التركي ليس جاهزاً ليتحول إلى جيش جهاد العتبارات كثيرة  ولكناه علاى 

األقاال تخلااى عاان فكاارة محاربااة الشااعائر الدينيااة فااي الجاايش  وأذن بتحااوالت هامااة  وال زال مطالباااً 

تركياا بشاكل تلقاائي كماا هاو الحاال فاي ساائر بالمزيد ليستوعب التيارات الجهادياة التاي تتخلاق فاي 

 البلدان اإلسالمية.

وفي لبنان فإن خصوصية التنوع الطائفي واالجتماعي تحول دون تقارب الجيش الاوطني ماع ثقافاة 

الجهاد  وقد أدى ذلك إلاى سلسالة مان االنتهاكاات الخطيارة والمواجهاات الدامياة باين الجايش وباين 

 خاارج الدولاة األمر في الطائفة الشايعية بسابب وجاود فصاائل جهادياةالفصائل الجهادية  وقد حسم 

االحتالل وتستطيع ضم أفراد الشيعة الراغبين في الجهاد  وبالطبع نحن نقصد هنا الجهاد ضد تقاوم 

ل  وال نقصد أبداً هذا التورط المهين لجزب هللا فاي الشاأن الساوري وتحولاه إلاى أداة صاراع يإسرائ

 طائفي بغيض.

علاى الدولاة الوطنياة  المشاعر الجهادياة السانية لام تجاد سابيلها للتفاعال وظلات قلقااً مساتمراً ولكن 

اول أن يقيم نظامااً جهاديااً حتر   وكان آخر تجلياتها ظاهرة الشيخ أحمد األسير الذي والعيش المش

 ولكنه مني بإخفاق كبير.خارج الدولة خاصاً بالسنة 
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 بين الجهادي والوطني:االتصال واالنفصال 

 

إن ما نادعو إلياه مان تقاارب وتكامال باين رساالة الجايش الاوطني وباين أمااني الجهااديين  ال يمكان 

تحقيقه بسهولة ويسر  وإن ما نقدمه من األدلة والبرامج في سبيل ذلك ال يمار بساهولة  وسايواجه 

لوطني  وهو تيار عاريض رورة الفصل بين الجهادي واأكيد بصوت الرافضين  الذين يرون ضبكل ت

 موجود في الضفتين.

إن إدخااال عقياادة الجهاااد فااي الجاايش الااوطني وبناااء ثقافااة عسااكرية تسااتلهم ماان القاارآن والساانة 

وحروب التحرير من الغاازي الروماي والفارساي والصاليبي والمغاولي واالساتعماري  وإظهاار دور 

ماادخالً حقيقياااً للمصااالحة بااين تيااارات الاادين فااي بناااء إرادة االسااتقالل والتحاارر سااتكون بكاال تأكيااد 

 الجهاد وبين الدولة الوطنية وجيشها االحترافي.

وفي هذا السياق يتعين على المؤسسة العسكرية ان تعقد دورات تأهيل وتدريب لكوادرهاا وقياداتهاا 

 ً  لالطالع على ما قدمه الفقه اإلسالمي تاريخياً من شروط الجهاد الشرعية وهي شروط تتكابق تماما

مع العقيدة العسكرية في الدول المتحضرة   من وجوب حصر السالح بيد الدولة وعدم جاواز القتاال 

تحاات رايااة عميااة  وتحااريم االسااتهتار باادماء الناااس  ورفااض الغاازو ابتغاااء المكاسااب والمناصااب  

واألبااواب التااي وفرهااا الفقااه اإلسااالمي إلنهاااء الحااروب  وضاارورة تحرياار مااا بااين جاايش الجهاااد 

 لة الوطنية من نقاط التقاء وافتراق.والدو

ويجب مان جاناب آخار مناقشاة الفهاوم الفقهياة المتطرفاة التاي شارعنت االنخاراط فاي القتاال بادون 

ضواب  شرعية  والرد بلغة فقهية وعلمية ساليمة علاى ممارساات الجماعاات التكفيرياة التاي ترفاع 

 راية الجهاد وهي أبعد ما تكون عن فقهه وضوابطه.

أن تنطلق هاذه الدراساات مان روح الشاريعة المتكاورة والمتجاددة  التاي قامات علاى أسااس ويتعين 

رعايااة المصااالح للعباااد  ومسااؤولية الجهاااد فااي حمايااة الاادين والاانفس والعاارب والعقاال والمااال  

وحماية المستضعفين في األرب من كل ملة ودين  وأنه ال ينكر تغير األحكاام بتغيار األزماان  وأناه 
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ت مصاالحة األمااة فااثم شاارع هللا  وأن مااا رآه المساالمون حسااناً فهااو عنااد هللا مساان  وأن حيثمااا كاناا

أمرهم شورى بينهم  وغير ذلك من النصوص الكلياة التاي أصالها الفقهااء وخاصاة ماا قدماه الفقياه 

 الجليل الشاطبي في الموافقات.

وعمار فاي  راشدين أبي بكارهادية التاريخية للرسول الكريم وللخلفاء الوينبغي أن تدخل الوثائق الج

تحريم االعتداء والبغاي  والتازام مصالحة األماة العاماة  وتادريس هاذه الوثاائق باعتبارهاا نصوصااً 

رءيسة في الجهاد  ومن هذه الوثائق: وثيقة المدينة المنورة  ووثيقة نصارى نجاران  وكتااب أباي 

عكس قيماً جهادياً ال تشبه في شيء بكر للمجاهدين  والعهدة العمرية وغير هذه المن الوثائق التي ت

 هذه الممارسات الوحشية التي تتم اليوم ممارستها باسم الجهاد.

وأياً كانت توجهات تلك الدراسة  ومهما كانت األدلة التي تقدمها دامغة ومقنعة فإن فريقاً كبياراً مان 

العساكرية  وسايظل مجاهادون الجانبين سيظل رافضاً لمبدأ الادمج باين الاديني والاوطني فاي الحيااة 

الوطنيااة أدوات للشاار  والكفاار ومحااادة الاادين  ولاان يقبلااوا منهااا أي  كثياار ياارون فااي هااذه الجيااوا

خطاب وطني  وسيظل منظروها يرون أن حب الوطن لون من الشر  والمحادة لالنتماء للدين  وأن 

 يجوز االنتساب إليه.أي جيش يتحد  عن غايات وطنية وقومية وشعبية هو جيش محاد للجهاد ال 

وفي هذا السياق أنقل لك رأي الشيخ ابن عثيمين في شرح رياب الصالحين تعليقاً على حدي  حاب 

 الوطن من اإليمان: 

حااب الااوطن ماان اإليمااان" وهااو مشااهور عنااد العامااة علااى أنااه حاادي   ": قااال الشاايخ اباان عثيمااين

 بل حب الوطن من التعصب. اهـ صحيح  وهو حدي  موضوع مكذوب  بل المعنى أيضاً غير صحيح 

ونحن إذا قاتلنا من أجل الوطن لم يكن هنا  فرق بيننا وبين الكافر; ألنه أيضا يقاتل مان أجال  :وقال

وطنااه . والااذي يُقتاال ماان أجاال الاادفاع عاان الااوطن فقاا  لاايس بشااهيد  ولكاان الواجااب علينااا ونحاان 

علااى ذلاك   الواجااب أن نقاتاال ماان أجاال مسالمون وفااي بلااد إسااالمي وو الحماد ونسااأل هللا أن يثبتنااا 

  اإلسالم في بالدنا

أما مجرد الوطنية فإنها نية باطلة ال تفيد اإلسالم شيئا   وال فرق بين اإلنسان الذي يقاول إناه مسالم 

 .واإلنسان الذي يقول إنه كافر إذا كان القتال من أجل الوطن ألنه وطن

وجاه شابابنا إلاى الاتحمس للادين  ولايس للاوطن مان الحقيقة إن الاذي ينبغاي عليناا هاو أن نثم قال: 

حياا  إنااه وطاان  ولهااذا تاار  الصااحابة أوطااانهم فااي الفتوحااات اإلسااالمية وذهبااوا يسااكنون الكوفااة 

والبصرة والشام ومصر; ألن وطن المسلم هو ما يستقيم به دينه  فكوننا نربي األجياال علاى الادفاع 

ننا نحمي وطننا  أو ندافع عن وطننا مان أجال دينناا عن الوطن أو ما أشبه ذلك   دون أن نشعرهم بأ

هاي مان خيار أوطاان المسالمين  –أعني بذلك المملكاة العربياة الساعودية  –  ألن وطننا والحمد هللا 

إقامااة لاادين هللا   فااإذا كااان اإلنسااان يريااد بالوطنيااة   أي أن وطننااا هااو أحساان األوطااان فااي الوقاات 
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أنا أدافع عن وطني ألنه الوطن الذي يطبق من أحكام الشريعة ماا الحاضر   بالنسبة إلقامة الدين   ف

ال يطبقه غيره   وإن كان عندنا خلل كثير   فهذا ال بأس   أما مجرد الوطنية فهذه دعوة فاشلة. 
78
 

ومن جانب آخر فسيبقى عتاة العلمانيين ال يرون في الجهاد إاٍلسالمي إال صورة الحرب العتيقاة مان 

سلب  وأن أي إقحام للدين في الخطاب العسكري هو سالو  غيار وطناي وسايؤدي الغزو والنهب وال

إلى منع العلمانيين من أي مناصب في الجيش وإلى فرب الجزية على أبناء الاوطن مان النصاارى  

ومنع الطوائف مان المشااركة فاي الجايش وتحويلاه إلاى كتائاب وألوياة دينياة ال عالقاة لهاا باالوطن 

 والقانون.

ع التاام باين لتفكير اليسار العربي بوجاوب القطاونحيل في ذلك على كتابات د. رفعت السعيد نموذجاً 

القيم الدينية والواقع الوطني  وهو تيار يزداد تطرفاً كل يوم  وسيظل عقبة حقيقية في وجه الجهود 

ا الوطنياة التي تهدن إلى توحيد الوطني بالجهادي  واساتقرار الجهااد الشارعي تحات راياة الجياو

 التي تحترم أحكام اإلسالم وقيمه ومبادئه العليا.
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 الجهاد اليوم.... جهاد رسول هللا

 

لااو قاادر لرسااول هللا أن يكااون بيننااا اليااوم  وأن يشااهد بنفسااه هااذه التطااورات العالميااة الكبياارة التااي 

خطابااه الجهااادي وكيااف غياارت كاال شاايء فااي طبيعااة العالقااات الدوليااة فااي األرب  كيااف ساايكون 

 سيكون مشروعه للقاء بين الوطني وبين الجهادي؟

جاااء بهااا فاي رسااالته ماان ال أشاك أبااداً أن رساول هللا لااو كااان بينناا اليااوم ألكااد الحقاائق األولااى التاي 

لم والحب واإلخاء  وال أظن أنه سيلجأ أبداً ألي سلو  عنيف فاي قياام دولتاه  وسايقوم الرحمة والس

 .م به في المدينةبما قا  بالضب

ينة هي مشروع هجرته الرابع بعد الحبشة والحيرة والطائف  حيا  لام ياتمكن فاي أي دفقد كانت الم

من هذه البلدان من تأمين انطالق الدولة اإلسالمية بدون دماء أو عناف  وحاين اختاار المديناة فإناه 

كاات الاذي تمارساه الحر مارس فيها نصااال سالميا تامااً  يتطاابق ماع الساعي الاديمقراطي الحضااري

المية في العالم المتحضر  وبعد ثال  سنوات من العمل الدموب بقيادة سعد بن معاذ وأساعد بان اإلس

زرارة وسعد بن عبادة وهم زعماء المدينة الذين اعتنقوا اإلسالم بادعوة الصاحابي الساابق مصاعب 

ياة معقولاة  وأصابحت المديناة بن عمير  قارر الرجيال إلاى المديناة المناورة بعاد أن تاوفرت لاه أغلب

مستعدة أن تستقبله بنشيد الفرح والبهجة والرضاا: طلاع البادر عليناا ..  مان ثنياات الاوداع  وهناا  

 .قرر أين يبدأ إقامة دولة المدينة  على أسس تحقق المصلحة والخير للجميع

مهاجرين باألنصار  وتمكن خالل عام واحد من إنجاز ثال  وثائق هامة األولى داخلية تنظم عالقة ال

والثانية محلية تنظم عالقة النبي بأهل المدينة ممن لم يدخلوا في اإلسالم  والثالثاة معاهادة واضاحة 

لهم ما لنا وعليهم ما علينا  إال من ابتغى ن لهم العيش الكريم في المدينة  مع يهود أهل المدينة تؤم

ليااة فااي الكيااد للدولااة النائشااة وقااد تاام دساايعة ظلاام  ولثسااف فقااد سااق  اليهااود فااي ثااال  ماارات متتا

التعاماال مااع هااذه الحاااالت المتتاليااة بمااا يتناسااب مااع مصااالح الدولااة الناشاائة فااي قينقاااع والنضااير 

 وقريظة.

وفي إطار الجهاد فإنني ال أشك أبداً أن الرسول الكريم سيوحد السالح تحت إشاران الدولاة وحادها  

صاير أي تنظايم مسالح خاارج الدولاة هاد  وسيكون موسيعتبر الجيش الوطني هو المسؤول عن الج

ير المرتدين الذين حاولوا أن يرفعوا السالح في وجه الدولة فتمت مقاتلتهم بصرامة وحزم حتى مص

 تفرقت جيوشهم وانتهت أطماعهم.
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يش الاوطني ونحان نارى أن الجياوا أن نتحد  عن اندغام الحهاد فاي الجامرير أمر مؤسف  ولكنه

اهادين بعاد أن تسااب ثقاة المجكمؤهلة الحتضان خطاب الجهاد  وليست قاادرة علاى االوطنية ليست 

 ءأصبحت هذه الجيوا الوطنية غارفة في الفساد أو خدمة االستبداد وهو ماا يحااول تمامااً دون أدا

 رسالتها النبيلة.

 وهنا يمكن أن نالحظ األمور التالية وهي اتفاقية تقريباً بين كتاب السير:

 ل هللا على اإلطالق بأي عمل عنيف ولم يااذن كاذلك بااي عمال عنياف فاي غماار لم يقم رسو

رسالته الدعوية التي استمرت قرابة ثالثة عشر عاماً قبل أن يتحمل مساؤولياته كدولاة بعاد 

 الهجرة إلى المدينة.

  لاام يقباال علااى اإلطااالق اللجااوء إلااى الوسااائل السياسااية العنيفااة فااي التعاماال مااع خصااومه

د كان باإلمكان تنفيذ أعمال اغتياال لخصاومه الشرساين كاأبي جهال وأباي لهاب وأعدائه  وق

وعتبة وشيبة  ولكنه لم يلجأ لشيء من ذلك  ولم يذكر أتباعه وال خصومه أبداً أنه اساتعمل 

 هذه الوسائل العنيفة.

  لاام يلجااأ خااالل توليااه شااؤون الدولااة ألي عماال تاازر فيااه وازرة وزر أخاارى  فقااد كااان لديااه

يحتجز نساء خصاومه أو أبنااءهم وأن يفااوب علايهم بعاد ذلاك ولكناه لام يفعال  الفرصة ان

تجازتهم قاريش وعاذبتهم دون وجاه حاق  حابه احداً مان أصااهذا أبداً  علاى الارغم مان أعاد

  وكااان بإمكانااه أن يااوجههم كانتحاااريين وأمضااوا فااي السالساال والاازرد نحااو عشاار ساانين

الحاهليااة   ولكنااه لام يشااأ أن يقاباال ساالو ثاائرين ضااد رموس الكفاار ماان أهصاامه فااي مكااة 

 .وظل حريصاً على سمعة اإلسالم وكرامته نتقام جاهلي اب

  نفذ بدقة كل االتفاقيات التي عقدها مع خصومه على الرغم من أنهاا كانات تمثال إجحافااً فاي

يبياة قاام بتساليم قاريش الصاحابة دحقه وحق أصحابه في كثير من األحيان  وفاي صالح الح

 روا إليه في حين ان قريش لم تخفف تعذيب أصجابه الذين كانوا محتجزين لديها.الذين هاج

  سجلت في السيرة النبوية حواد  محدودة إلعدام بعض المتورطين بالتآمر ضد الدولة مثال

كعب بن األشرن  و؟؟؟؟ وهي ال تزيد عن حاادثتين اثنتاين خاالل تااريخ الدولاة النبوياة فاي 

 ناء من االصل الذي أشارت إليه هذه األصول التي نذكرها.ثالمدينة المنورة وهي است

  سجلت في السيرة النبوية حواد  إعادام قاساية ضاد بعاض العارنيين مان اللصاوص وقطااع

وهي حواد  قليلة قد جاء فيها العقااب علاى ساياق ماا كاان مشاهوراً ومعروفااً فاي الطرق  

العااالم  وال تاارتب  هااذه  تلااك المرحلااة ماان التاااريخ فااي عقاااب اللصااوص وقطاااع الطاارق فااي

 المسائل بالجهاد بل بالقضاء.

 

وفي إطار دعوته للجهاد فإنني على يقين أنه سيحقق اليوم مبادئه التي طبقها في سايرته الشاريفة  

 وعلى رأسها هذه المبادئ:
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  لن يكون السالح إال في يد دولة حقيقية لها أرب وشعب ووثيقاة  تلقات بيعاة صاحيحة مان

 من أهل البلد الذي أعلن قبوله لإلسالم. حقيقيةغالبية 

من خرج من الطاعاة وفاارق الجماعاة فماات ماات وفي هذا السياق نذكر قول النبي الكريم: 

ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة 

مان مؤمنهاا وال فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها وال يتحااا 

 79يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه

  لن يكون هنا  جيشان بل جيش واحد يتولى الدفاع عن اإلنسان واألوطان  وسيكون خطاب

الجهاد الذي يبع  إرادة التضحية جزءاً من رسالة الجيش الاوطني فاي حماياة الضاروريات 

 والمال.الخمس كما قررها الشاطبي الدين والنفس والعرب والعقل 

االمتناع عان حمال الساالح إال وفي هذا السياق نورد ما أخرجه البخاري ومسلم من وجوب 

كان الناس يساألون رساول هللا صالى هللا  :حذيفة بن اليمانفي سياق الدولة والجماعة: قال 

عليه و سلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يادركني فقلات ياا رساول هللا إناا كناا 

في جاهلية وشر فجاءنا هللا بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال   نعم ( . قلت وهال 

دخناه ؟ قاال   قاوم يهادون بغيار بعد ذلك الشر من خير ؟ قال   نعم وفيه دخان ( . قلات وماا 

هديي تعرن منهم وتنكر ( . قلت فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قاال   نعام دعااة علاى أباواب 

جهانم ماان أجااابهم إليهاا قااذفوه فيهااا ( . قلات يااا رسااول هللا صافهم لنااا قااال   هام ماان جلاادتنا 

عااة المساالمين ويتكلمااون بألساانتنا ( . قلاات فمااا تااأمرني إن أدركنااي ذلااك ؟ قااال   تلاازم جما

وإمامهم ( . قلت فإن لم يكن لهم جماعاة وال إماام ؟ قاال   فااعتزل تلاك الفارق كلهاا ولاو أن 

تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك
80

 

  لن يستخدم السالح لفرب شعائر اإلسالم أو إلرغام الناس على تطبياق أحكاماه  فقاد عااا

ود ونصارى ولام يكاره أحاداً مانهم علاى تغييار في المدينة المنورة إلى جواره مشركون ويه

 دينه.

اآليات الكريمة: ال إكراه في الدين  وقولاه تعاالى وقال الحاق مان  وفي هذا السياق نشير إلى

ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر  وقولاه تعاالى: فاذكر إنماا أنات ماذكر لسات علايهم 

 إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بمصيطر إال من تولى وكفر فيعذبه هللا العذاب األكبر

   ولان يساتطيع أي حااكم أن يحتكار قارار لن يكاون قارار الحارب بياد فارد مهماا كاان موقعاه

الناس  وسيتعين على كل حااكم أن يلتازم بهادي النباي الكاريم فاي قولاه: أشايروا علاي أيهاا 

رهااا القاارآن النااس قباال ان يشارع فااي أي حارب  وساايظل قارار الحاارب فاي الاادائرة التاي قر

 الكريم: وأمرهم شورى بينهم.

  لن يساق األفراد للحارب حاين يقارر الزعمااء  وال يمكان الشاروع فاي حارب إال بعاد أن يقار

جميع من سيشاار  فيهاا بإيماانهم بعدالاة هاذه الحارب وجادواها وضارورتها  وال يجاوز أن 

 فيها يساق أحد إلى حرب لم يقرر صراحة أن نؤمن بها ومستعد للتصحية والبذل

                                                           
79

  1476رقس   3صحيح مسىس ج  
80

  2595رقس  6صحيح الب اري ج 
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وفي هذا السياق نتذكر موقف النبي الكريم قبل غزوة بدر وهاو يساأل المحااربين بوضاوح: 

أشاايروا علااي أيهااا الناااس  وماان المؤكااد أن قاارار الحاارب لاام يتخااذ إال بعااد أن تحققاات إرادة 

األنصار الذين هم غالبية المحاربين في بدر  على الرغم من علم الجميع باأنهم أماام رساول 

 اللهز

 ح الحساانة  ولاان يرساال الجيااوا الجتيااا الته للعااالم سااتكون هااي الاادعوة والموعظااةإن رساا

  البالد المجاورة  وحين يرسل له الروم أو الفرس من يحارباه فسايدافع عان أرضاه ببساالة

ماة سيساعى إلاى إقا وسيطرد المحتل الرومي والفارسي مان أرضاه العربياة ولكناه بعاد ذلاك

 هم بحرب.أة ولن يبدعالقات حسن جوار مع الدول المجاور

وفي هذا السياق فإن خير تعبير عن هذه الحقيقة هي قولاه  تعاالى: وماا أرسالنا  إال رحماة 

 للعالمين.

 براء السياسيين والحربيين خقيام الحروب وإنهامها سيتأسس على مصالح الناس  وقرار ال

فاي مساالة حارب ولن يملك أحد أن يقارر حكام هللا   ورجال الدين وليس على فتاوى الفقهاء

أو سلم  بل سيكون االختيار هو شورى الناس ورأيهام ومصالحة األغلبياة  وفاق ماا يترتاب 

 على القرار من عدل أو ظلم  وهذا بالضب  ما تمارسه أرقى الدول المتحضرة.

فااإن أرادو  علااى أن وفااي هااذا السااياق نشااير إلااى قااول النبااي الكااريم لبرياادة باان الحصاايب: 

تصايب حكام هللا أم ي أفإناك ال تادر  على حكمكأنزلهم فال تنزلهم ولكن تنزلهم على حكم هللا 

 81ال

   المواثيااق الدوليااة سااتكون محاال احتاارام الدولااة المحمديااة كمااا جاارى فااي ساايرته الكريمااة

وأجزم بأنه سيكون صانع هذه الوثائق الدولياة علاى وجاه أكثار عدالاة وواقعياة  وأجازم أن 

ق سيكون في مكة والمدينة  النها األرب التي أعلنت في ذلك العهد البعيد ئتوقيع هذه الوثا

 عوباً وقبائل لتعاونوا.شبصراحة وجوب التعاون الدولي: وجعلناكم 

تلفاين خوفي هذا السياق سجل النبي الكاريم رغبتاه بالتعااون االجتمااعي والسياساي ماع الم

هدت في الداهلية حلفاً في دار عبد هللا بن اعتقاداً في سبيل األهدان النبيلة عبر قوله: لقد ش

جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم  ولو دعيت إلى مثله في اإلسالم ألجبت
82
. 

  سااتقام أفضاال عالقااات حساان جااوار  علااى أساااس مصااالح الناااس ماان الطاارفين  ولاان يكااون

وتوكال دخولهم لإلسالم شرطاً في حسن الجوار  لقوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لهاا 

على هللا
83
 فقال جنحوا للسلم ولم يقل دخلوا في اإلسالم.  

وفي هذا السياق نورد هذه العبارة الذهبية للرسول الكريم: والذي بعثني بالحق ال يدعونني 

 إلى خطة رشد تعظم فيها حرمات هللا إال أجبتهم إليها.

 سيكون ذماة للمسالمين ال  العهد الذي تمنحه الدولة المسلمة للدبلوماسية واالعالم والتجارة

يجوز خفره وال نكثه وال التنكر له  وسيكون المعاهدون في أمان الدولة المسلمة  وسيكون 

 االعتداء على اي منهم بمثابة اعتداء على كرامة األمة وتاريخها ورجالها.
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  177ص 5بنل النسائي ج 
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 374ص  1السي   النبوية البل كثي  ج    
83

 61بور  األنفال    



95 
 

أال مان قتال نفساا معاهادا لاه ذماة هللا وذماة وفاي هاذا الساياق نشاير إلاى الحادي  الشاريف: 

 84 له فقد أخفر بذمة هللا فال يرح رائحة الجنةرسو

 بياق الحادود إال يساتقر تط إن الحدود الشرعية ستكون مرتبطة بتحقيق العدالة واألمن  ولن

بعد أن تستقر الدولة المسلمة  وتتعزز بيعتها الشرعية ويقبال ساائر أفرادهاا باالحتكاام إلاى 

وآدابهاام وحقااوقهم التااي ال يمسااها اإلسااالم فااي المعااامالت  وساايكون للمعاهاادين أحكااامهم 

 سوء.

وساايتم تطااوير آالت الحااد ووسااائله بحياا  يتحقااق الااردع الااالزم للمجاارمين  وساايتم تشااريع 

عقوبات رادعة للجرائم المستحدثة التي لام يانص عليهاا قارآن وال سانة  تطبيقاا بقاعادة ماا 

 يتناهي ال يضبك ما ال يتناهى.

بالشبهات فإن اإلمام أن يخطئ في م: ادرموا الحدود وفي هذا السياق نذكر كلمة النبي الكري

 85العفو خير من أن يخطئ في العقوبة.

وفااي سااياق تطااوير آلااة الحااد والعاادول عاان العقوبااة الجساادية إلااى العقوبااة اإلصااالحية كمااا 

استقرت على ذلك خبرات الحقوقيين في العالم كافة  نذكر بكلمة الرسول الكاريم: أناتم أعلام 

بأمور دنياكم
86
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  78ص  4الحدي  مشهور والن  مل رواية الت مري مي الصحيح ج   
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   12ص 2بنل البيهبي ج  
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 عن الحرب اإلسالم والحضارة.. نحو التخلي

 

ومع كل ما نقرره في أمر الجهاد  ولكنني ال أكتم رسالتي في وجوب أن نرسم للعاالم مصايراً يتخلاى 

وأعتقد جازماً أن هذه هي رسالة الجهااد البعيادة  وهاي قياام عاالم متاوازن ال يفكار فيه عن الحرب  

 على أحد.فيه أحد باالعتداء 

ومااع أن األحااالم الرومانسااية ال تحكاام صااورة التاااريخ ولكاان مااا يجااب بيانااه أن الاادول المتحضاارة 

لنزاعاتهاا وخالفاتهاا بعياداً  ةاستطاعت على األقل ان تدفع عنها شبح الحرب  وأن تجد حلوالً راسخ

 أو التهديد بها.عن طبول الحروب  

  ومضات سابعون سانة علاى نهاية الصراع بين الكبار ويمكن القول إن الحرب العالمية الثانية كانت

على الرغم أن طبول الحارب لام تتوقاف بعاد فاي الابالد المتخلفاة  وقف الحروب في العالم المتحضر 

شانا إسالمياً بامتيااز  ويهارب المسالمون لثسف والمنكوبة  وفي العقد األخير فإن الحرب أصبحت 

 لى األمم المتحضرة.من تقرير مسؤوليتهم بتوزيع االتهامات ع

إن الجهاااد اإلسااالمي نفسااه محكااوم بمصااالح األمااة  وحااين تتااوفر مصااالح األمااة باادون حااروب فااإن 

والطباباة والكلماة الجهاد قابل مباشرة للتحول إلى األنواع األخرى المتاحة  من جهاد النفس والمال 

هااد المشاروع فاي صادر ال مان الجشاكوالغيا  والتعليم واإلعاالم والتحساس والادعاء  وهاي كلهاا أ

 عن اإلسالم وعن حضارته في الزمان والمكان. مختلفةاإلسالم وال زالت قادرة على تقديم صورة 

وقد لخص القرآن الكريم موقفه االستراتيجي في التوجه نحو السلم بآية قرآنية بالغة الدقة: ياا أيهاا 

 إنه لكم عدو مبين.الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وال تتبعوا خطوات الشيطان 

وخطوات الشيطان كما تصفها اآلية ليست إال ذلك السعي المحماوم نحاو الحارب وجنونهاا  فقاد ورد 

وهااو العنااف الااذي يمارسااه ماان يتبااع خطااوات  اصااطالح الساالم يقابلااه اصااطالح خطااوات الشاايطان 
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ومواجهاة اإلرهااب لقتال مان أجال المصالحة العاماة  وهو ما يبرره االستبداد تحت عنوان ا إبليس  

وا إنما نحن مصلحون.لوحواضنه  وإذا قيل لهم ال تفسدوا في األرب قا
87
 

وهذا اللون من العداء الذي يمارسونه ال يتوقف عند لاون مان الشار بال إناه يبارر لهام اساتعمال كال 

األسلحة الشريرة بماا فيهاا الجرثاومي والكيمااوي  وإذا تاولى ساعى فاي األرب ليفساد فيهاا ويهلاك 

ر  والنسل وهللا ال يحب الفساد.الح
88
 

وفي الحدي  الشريف: ال يدعونني إلاى خطاة رشاد تعظام فيهاا حرماات هللا إال أجباتهم إليهاا
89

  وفاي 

القرآن الكريم: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على هللا.
90
 

لايكم وقناعتي أن الحرب في اإلسالم ليسات خياار النباي وال مشاروعه  وفاي القارآن الكاريم: كتاب ع

القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شار لكام وهللا 

يعلم وأنتم ال تعلمون
91
. 

وفي القرآن الكاريم أيضااً: فاإن اعتزلاوكم فلام يقااتلوكم وألقاوا إلايكم السالم فماا جعال هللا لكام علايهم 

سبيالً.
92
 

القرآن أوضح في ساياقات متعاددة أن رساالة المسالم هاي وفي سياق بيان عالقة المسلم باآلخر فإن 

درء السيئة بالحسنة  قاال تعاالى: وال تساتوي الحسانة وال السايئة ادفاع باالتي هاي أحسان فإذاالاذي 

بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
93
 

نبااه للحاارب مااا جوقااد قاادمت فااي هااذا البحاا  دراسااة تاريخيااة إلعااراب النبااي الكااريم عاان القتااال وت

  وقاد فعال ذلاك  ولكنااه وجاد نفساه فاي أياام محااددة مضاطراً للمواجهاات وااللتحاماات التااي اساتطاع

 وقعت ست مرات خالل تاريخ النبوة.

وال شك عندي أن هذه الثقافة التي لها ألف شاهد في القرآن الكريم وفي السنة المشرفة كانت كافياة 

سااالة أن تسااير فااي ركاااب الهاادي لوقااف العنااف فااي األرب والتحااول إلااى السااالم  لااو قاادر لهااذه الر

النبوي األول  ودعوات الراشدين األولى في التوقف عناد حادود التحارر مان المعتادين  ولكان األماة 

لثسف غرقت في سياق تدافع األمم بفاائض القاوة ورغباة التناافس السياساي  وسايبقى الساالم مان 

 وة للسالم والرحمة.وجهة نظري هو الهدن االستراتيجي لرسالة اإٍلسالم التي جاءت دع

ً  راجزم بأن الحرب في العالم المتحض وأكاد نساان شاروطاً آيلة إلى أفول  وفي كل يوم يضاع اإل أيضا

ة جديدة وضمانات جديدة تجعله إلى السلم أقرب وإلى الحرب أبعد  وقد نجحت المجتمعات المتحضار
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نااب الحااروب  ويباادو أنهااا لاان تعااود إليهااا أبااداً  علااى الاارغم ماان فااي الساابعين عاماااً األخياارة ماان تج

أو النامياة  وكانات مشااركاتها فاي هاذه الحاروب انخراطها في عدد من الحروب في البالد المتخلفاة 

تتم عبر إقناع البرلمانات بوجوب التادخل حفاظااً علاى األمان الاوطني  وماع ذلاك فقاد أصابح اإلقنااع 

وات العشر األخيرة فشل الحكام البريطانيون واألمريكيون والفرنسيون بذلك أكثر صعوبة  وفي السن

ساورية علاى سابيل المثاال  وهاو أمار يجاوز ناتهم بوجوب االنخاراط فاي الحارب فاي في إقناع برلما

تفسيره بأنه رفض للحرب وانحياز للسلم  كما يجوز تفسيره بأنه تجاهل لعذابات الشاعوب المنكوباة 

 ساني فيها.واستخفان بالجانب اإلن

ويتم اليوم إلغاء الحرب في المجتمعات المتحضرة عبر نضال حقوقي مستمر  يساتند إلاى مرجعياات 

رب لاام يعااد فااي يااد الفاارد وإنمااا أصاابح بيااد المؤسسااات الديمقراطيااة حااقانونيااة واضااحة  فقاارار ال

ل في كثير المنتخبة  والقانون الدولي يشتد ساعده كل يوم ويفرب على الدول التزامات محددة تحو

من األحيان دون انخراطها في الحاروب الخارجياة  وبالتاالي فاإن أمار المشااركة فاي الحارب أصابح 

 أكثر تعقيداً ولم يعد بإمكان االستبداد تحريك الجيوا باإلرادة المنفردة للسلطة الحاكمة.

 

 

 

 حق اإلنسان في التمرد على الحرب الظالمة:

دراسة خاصة أعددتها تحت عنوان: حق اإلنسان في التمرد على  وفي هذا السياق أنقل لك طرفاً من

الحرب الظالمة  وفيها نقدم أدلاة مان الشارع لتأكياد حاق اإلنساان فاي التمارد علاى الحارب  وتحاريم 

 :إحبار الناس على خوب حروب ال يؤمنون بها ولو كانوا أفراداً في الحيش الوطني

طرحتااه فااي مااؤتمر المجلااس العااالمي للاادعوة  يؤسااس هااذا المقااال لحااق فريااد ماان حقااوق اإلنسااان

واإلغاثة الذي انعقد فاي القااهرة بمشااركة قاادة دينياين مان العاالم اإلساالمي والمسايحي وحقاوقيين 

وخبراء من األمم المتحدة   وهو في األصل طموح كبيار آمال أن يجاد صاداه عناد المهتماين بحقاوق 

 اإلنسان.

ى إليه اإلنسان منذ كان اإلنسان   وتألق في أيام عظيماة إن حقوق اإلنسان إنجاز إنساني مبار  سع

في التاريخ بدءاً من حلف الفضول الذي شار  فيه النبي الكريم في دار عبد هللا بابن جادعان إلاى أن 

حيا  تبنات األمام المتحادة إباان  1948تم إعالنه فاي ياوم ساعيد هاو العاشار مان كاانون الثااني عاام 

 نسان.تأسيسها وثيقة إعالن حقوق اإل

ومع أن الوثيقة جاءت ملبية لكثير من طموح اإلنسان الذي عانى طويالً من القهر والعسف والظلم  

فإنه ال يصح النظر إليها على أنهاا ناص معصاوم  وهاو كاذلك   فالدراساات تتاوالى فاي اإلشاارة إلاى 

لك هو قصاور بعض مكامن النقص والضمور في تلك الوثيقة التاريخية   ولعل أوضح األمثلة على ذ
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تلك الوثيقاة فاي اإلشاارة  إلاى حاق اإلنساان فاي مقاوماة االحاتالل والقهار وهاو ماا أدى إلاى اخاتالط 

المفاااهيم بااين المقاومااة واإلرهاااب   وتمااادي الغطرسااة والمظااالم فااي األرب بحجااة قمااع اإلرهاااب  

بربيااع األساارة وكااذلك التفااري  األكيااد فااي اإلشااارة إلااى حااق اإلنسااان فااي أن يولااد بااين أبااوين وياانعم 

 الدافئ  وهو ما يقتضي تحريم الزنا وتجريمه.

المثاال الااذي نقدمااه هنااا هاو جانااب آخاار ماان جواناب القصااور فااي وثيقااة حقاوق اإلنسااان إذ لاام تشاار 

الوثيقااة إلااى حااق اإلنسااان فااي التماارد علااى الحاارب الظالمااة إذ ال تشااير القااوانين العالميااة إلااى حااق 

حرب من وجهة نظره غير عادلة   حي  يعامل الجندي المتمارد فاي المقاتل في التمرد إذا ما كانت ال

سائر قوانين العالم معاملة واحدة من حي  النظر إلياه علاى أناه متمارد فاار مان الزحاف األمار الاذي 

 جعل كثيراً من التشريعات تعامله على أساس أنه ارتكب الخيانة العظمى.

ه السياسية خانته وأمرته بتوجيه بندقيتاه فاي غيار إن القوانين ال تحمي الجندي الذي يرى أنه قيادت

وجهتهااا الصااحيحة   فالجناادي األمريكااي مااثالً أقساام أن يحمااي العلاام األمريكااي وياادافع عاان نجومااه 

الخمسين المتمثلة في الواليات المنضمة انضماماً تاماً إلى أمريكا   وهاو فاي ذلاك مخلاص لمبدئاه   

بقاوات الماريناـز  التادخل الساريع( لضارب أفقار دولاة فاي ولكنه يجاد نفساه فجاأة مادعواً لاللتحااق 

العالم دولة تبعد عن تراب بالده أكثر من عشرة آالن ميل   وعليه أن يقصف بطائرته مواقع مدنياة 

ومشااافي وقاارى وماادارس فااي حاارب معلنااة علااى اإلرهاااب لاايس خافياااً أن أهاام أهاادافها هااو االنتقااام 

ى مان الاتالل الموصالة إلاى الميااه الدافئاة ومراقباة الماارد لالنتقام فحسب  والسيطرة على تلة أخار

 اآلسيوي المتحفز  في قصد واضح لتأمين مرحلة أخرى إضافية من االستعالء األمريكي.

إن القانون األمريكي ال يحمي المقاتل الشريف الذي لم يقتنع بغايات هذه الحرب الظالمة التي تجهاز 

ئ كثيار عان أفغانساتان فاي فقرهاا وضاعفها كالصاومال والايمن اآلن لتمتد إلى بالد ال تختلاف فاي شا

والعااراق   وكااذلك الاادول التااي ال تاازال تقااول ال للكيااان العبااري الهجااين المناازرع فااي قلااب الشاارق 

 األوس .

محمد علي كالي لم يقتنع بحرب أمريكا في فيتناام   لام يكان يفهام لمااذا يتعاين علياه أن يمضاي إلاى 

ياساي علاى آخار وفارب حكوماة علاى النااس تناـزل بالباراشاوت وفاق آخر األرب لتغليب فرياق س

إرادة العاام سااام   ومااع أنااه بطاال العااالم ولكاان ذلااك لاام يشاافع لااه بااالمرة وقاماات الساالطات األمريكيااة 

 بتجريده من لقبه العالمي ومالحقته قانونياً وسجنه  إلى آخر المسلسل المعرون.

 الظالمة؟ماذا لو ملك المحارب حق التمرد على الحرب 

إن السؤال البدهي الذي يطرح نفسه هنا هو من الذي سيقرر طبيعة الحرب المقترحة أهي عادلاة أم 

ظالمااة؟؟ إن العدالااة تقتضااي أن يقاارر ذلااك صاااحب المصاالحة الحقيقيااة ماان قاارار هااذه الحاارب وهااو 

طبيعاة الحارب  المقاتل الذي يدفع حياته ثمناً لهذه الحرب   وهذا يقتضي أن يتر  له الخيار أن يقرر

القادمة   طبعاً من حق الدولة أن تمهد بالحمالت اإلعالنية غايتها ومبرراتهاا لنشاوب الحارب ولكان 
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عندما ال تبلغ قناعات الناس فالمسألة إذن ليست على الوجه الذي يختااره آمار القاوى الحربياة إنهاا 

 ليس له فيها أرب وال غاية!! في المقام األول قرار المقاتل نفسه الذي ال ينبغي أن يحمل إلى حرب

الصديق كامل الشريف أمين المجلس العالمي للدعوة واإلغاثة قاال لاي: إذن سايقول المحاارب دومااً 

أنا غير مقتنع بالحرب وسيحميه القانون وعند ذلك ستتوقف الحروب  وتتآكل حقوق الشعوب التاي 

 لن تجد من يدافع عنها ؟

أظن أنه يزعج أحدا بل هو غاية يتغياها الشرفاء  وأما حقاوق  قلت : أما توقف الحروب فهذا أمل ال

األمة فاإن التربياة العقائدياة للمقاتال وعدالاة القضاية ساتجعل مان يساتفتى فاي خياار الحارب بصايراً 

بالقرار الصائب الذي ينبغي اتخاذه في هذه الحال  ثم ما فائدة جيش من المنافقين يقاتل في حارب ال 

 اياتها؟؟قناعة له بأهدافها وغ

إن المقاتل العربي الياوم لاو تام أخاذ رأياه الصاريح فاي الحارب ماع الكياان الصاهيوني إذا تام تحقياق 

التوازن االستراتيجي فاإن مان الطبيعاي أن يناادي باالحرب أفاراد الجياوا العربياة العقائدياة  ولكان 

زو الكويت على سبيل النتيجة ستكون مختلفة لو أتيح للمقاتل العراقي أن يقول رأيه قبل أن يؤمر بغ

 المثال.

عندما مضى النبي الكريم بجيشه الناشائ لمواجهاة عيار قاريش فاي بادر سايرت قاريش فجاأة جيشااً 

قوامه ألف مقاتل لمواجهة المسلمين   كانت المواجهة إذاً قدراً حتماً ومع ذلك فاإن النباي الكاريم لام 

أيها الناس!! ومع أن أباا بكار وعمار يشأ أن يخوب الحرب إال بعد أن قال عدة مرات: أشيروا علي 

والمقداد أشاروا عليه بخوب الحرب ولكنه ظل يقول أشايروا علاي أيهاا النااس! حتاى قاام ساعد بان 

معاذ فقال : إنا قد آمنا بك واتبعنا   فامض لما أمر  هللا  فوالدي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا 

تمع بشاكل صاريح إلاى صاوت أولئاك الاذين قاد البحر فخضته لخضناه معك!!.  لقاد كاان يرياد أن يسا

تاراق دماامهم فااي هاذه الحاارب  إذ هام دون سااواهم أصاحاب المصاالحة الحقيقياة فااي إعاالن الحاارب 

والسلم   ولذلك لم يكتف برأي المهاجرين الذين ال يبدو لهام أصاالً خياار غيار المواجهاة ولكناه أراد 

 ات أخرى غير الحرب.أن يستمع إلى رأي األنصار الذين كانوا يملكون خيار

 فهل تعكس الحروب التي تشتعل كل حين قراءة صحيحة إلرادة المشاركين فيها؟

تحمياه الشارعة الدولياة  حق مان حقاوق اإلنساان التمرد على الحربعندما يعلم الديكتاتور أن قرار 

ل صحيح فإنه سيعيد بال ريب حساباته التي يمهد بها إلشعال الحرب وسيملك أن يقدر بشك والوطنية

 كم هو عدد جيشه بدقه فيما لو أراد الغزو شرقاً وكم سيكون عدده لو أنه قرر الغزو غرباً .

باتجااه إشاعال الحارب ضاد العاراق ال  اليمينياة ماثالً  اإلدارة األمريكياة دفاعإن السعار المحموم الاذي 

يمكن أن يكون كذلك لو أتيح للمقاتل الحقيقي أن يقول كلمته في هاذا الصاراع  ثماة أمريكياون كثيار 

أنفساهم علاى  اكتشافواانتسبوا بحماس إلى الجيش األمريكي رغبة في حماية تاراب بالدهام ولكانهم 

ماان  عااانىساابعين بلااداً لقصاف شااعب آماان بحااور و ةالمادن العائمااة المتوجهااة إلااى العااراق بعاد ساابع

ليس حراً في  ه  ثم يفاجئ وهو في أم الحريات أنمن الزمنالجوع واالستبداد والحصار نحو عقدين 
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أن يقتل ويقتل أو يكف عنهما وإنما عليه أن يلتزم بإرادة القيادته على الارغم مان أناه ال يشاعر باأي 

السايطرة علاى مصاالح  علاى أنهااقناعة أو نبالة أو شرن في أهادان حكومتاه المعلناة دونماا خجال 

 أمريكا الحيوية. 

فاي  أو االمتنااع المشااركة حاق الجنادي فايل متى ستقوم القوانين باقتراح اآللية المناسبة التي تجع

أي حاارب حقاااً مقدساااً ماان حقااوق اإلنسااان  ال تملااك الدولااة مصااادرة رأي الفاارد فيااه وال تملااك حااق 

إعاالن الحاارب علاى أحااد إال بقاادر عادد الااذين يوقعااون علاى وثااائق المشاااركة فاي الحاارب المقترحااة 

 العبثي للحرب المقترحة؟ويتولى القانون حماية المتمرد الذي لم يقتنع بالهدن 

إن قرار المشااركة فاي الحارب هاو المكاافئ الموضاوعي لقارار المشااركة فاي الماوت  فكياف يمكان 

الحدي  عن حقوق اإلنسان إذا كان هذا الحق ال يزال غائبااً أو غائمااً يتاواله نياباة عان النااس أفاراد 

اتجااه توجياه أحجاار الشاطرنج أقوياء يجيدون القراءة فاي الخارائ  ويملكاون الحساساية المفرطاة ب

إلااى المياااه الدافئااة واألرب القااادرة علااى تنميااة ثاارواتهم وكنااوزهم   وهاام فااي الحجاارات المكيفااة 

 المرفهة في قيادات األركان تسل  عليهم األضواء في العواصم الكبرى؟؟

أكون ساعيداً هذه الفكرة ال تعدو أن تكون إلحاحاً على تجنيب اإلنسان جزءاً من كوار  االستبداد وس

 إذا أتيح لهذه الفكرة أن تناقش وتنتقد حتى تنضج أو تحترق!!

  وكانت فاي ساياق الصحف السوريةلقد قدمت هذه الدراسة في أول أيام الثورة السورية  ونشرتها 

رفض التادخل األمريكاي ولكنهاا أيضااً كانات واضاحة تمامااً فاي رفاض االنخاراط فاي سالو  الجايش 

أبناء الشاعب  وكانات واضاحة فاي أناه لايس مان حاق حااكم أن  منفين للحرية واألمن في قتال الهات

يقرر القتاال ضاد شاعبه مساتقوياً باأفراد الجايش الاوطني  لقاد كانات أكبار خياناة لرساالة الجايش أن 

يتصوروا أنه أحجار على رقعة الشطرنج وأن يدفعوه إلى محارق ومقاتل باسام الادقاع عان الاوطن  

سوريا رفضوا المشاركة في هكاذا حارب لئيماة  وألقاوا الساالح علاى األرب ولكن اآلالن من أبناء 

بدل مان أن يوجهاوه إلاى صادور إخاوتهم  ولاو كاان هاذا الاوعي أكثار انتشااراً لتوقفات هاذه الحارب 

المجنونة من أيامها األولى ولكن غياب الوعي بالحقوق والحريات  أو قال عادم نضاج هاذه الحقاوق 

 إلاىة نفسها حال دون موقف الشجاعة المأمول مان المحااربين ودفاع حتى في المجتمعات المتحضر

المزيد من التورط في القتال العبثي الذي ال تزال فيه سوريا تحترق حتاى كتاباة هاذه الساطور وآمال 

 أن تكون النتيجة قد تغيرت عندما يقرأ الناس هذه السطور.
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 هل الحرب قدر اإلنسانية الالزب؟؟ أما لها من آخر؟!

 

مة حروب كثيرة خاضها الناس بأعلى درجة من الحماس  وقادَّموا أرواحهام بساخاء فيهاا  كماا لاو ث

رة  وأن الغاياات  كانت معراًجا لهم إلى نعيم الجنة! ثام بادا للحكمااء بعاد ذلاك أن الحارب لام تكان مبارَّ

ن أن نعااالج التااي ابتغيناهااا ماان الحاارب لاام تكاان علااى وفااق إرادة المحاااربين الكاساارة  وكااان باإلمكااا

 وال تُزَهق فيه الُمَهج. احأهون من هذا  ال تضيع فيه األرو همومنا وقضايانا بثمن

لقد زرت السودان يوم كاان سااحة حارب تغلاي. وكاان خيارة شاباب الساودان ينادفعون إلاى شااحنات 

  وهام هائجة تغلي بصيحات الجهاد ورغائب الجنة  ويتواثب فيهاا األبنااُء البَاَررة إلاى مقاعاد القتاال

دون: "في سبيل هللا قمنا نبتغي رفع اللواء"  إلى آخر أناشيد الجهااد الحماساية التاي ال تنتهاي.  يرد ِ

وكان الجنوب  بدوره  يحشد اآلالن من أبنائه تحت لواء القتاال مان أجال الحرياة  وربماا بشاعارات 

 دينية ال تقل هياًجا عن شعارات الشمال وراياته!

ل بوابة الجنة للراغبين في أسرع طرياق إلاى الفاردوس! وكاان يومذا   كان الجنوب السو داني يشك ِ

اسم غرنغ  في ذهن كل ِ سوداني وعربي  يعني رمز الشر والكيد والكفر والغدر والمكر  بحي  كنَت 

تختصر اسم إبليس وهامان وقارون وأبي جهل ونيرون وشمر بن ذي الجوشن وتيمورلنك وجنكيز 

 ون ونتنياهو بكلمة واحدة: غرنغ!خان وهوالكو وهتلر وشار

هكذا  على األقل  ظلَّ المشهد ألكثر من اثنين وعشرين عاًما  لم تتوقف فيها رحاى الحارب الطاحناة 

 بين الشمال والجنوب.

فجأة ينصت السوداُن إلى صوت العقل  فيصغي الشماُل إلاى َمطالاب الجناوب  ويصاغي الجناوُب إلاى 

ِ مكان!َمطالب الشمال  ويستفيق الكلُّ   على حقيقة صادمة: إننا لم نكن نتَّجه إلى أي 

 بعدما يفنى على السير الزمانن               أي بؤس قاتل تصحو له 

ِ مكـانن               ا تعلم يوًمـا أنه ـــــحينمـ  لم نكن نمشـي إلى أي 

 

المجنوناة  صااروا يصارخون كثيرون من شباب الكفاح الهائج  الذين قدَّموا أرواحهم وقوًدا للحرب 

 بال أسرار:

 وشبابي وعذابي ودمي         فإذن روحي التي أحرقتُها 

 كان طيفًا من خيال واِهم؟           وكفاحي وجراحي إثرها 
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فجأة  يقاف غرناغ إلاى جاوار عمار حسان أحماد البشاير  يُقِسامان اليماين الدساتورية علاى أن يكاون 

له في أكبر موقعين في الوطن  ال يرقى إليهماا فاي العاادة إال أول ئبًا األول رئيًسا للسودان واآلخر نا

َمن كان أنظف الناس ِسِجالًّ وطنيًّا  وأكثرهم حرًصا علاى وحادة األوطاان  وأكثارهم غيارة علاى أهال 

 السودان!

كنت أشعر حينذا  بشعور آالن األمهات الالتي خسارن أبنااءهن وفلاذات أكباادهن وهانَّ يقااومن مادَّ 

غ هذا  الذي كنَّ ينظرن إلياه  مان دون شاك  علاى أناه مشاروع "عاولمي" شايطاني متاوحش  غرن

ِ والبار ِ والناور والخيار تاذكرت األبنااء الاذين   مهمته اباتالع اإلساالم والعروباة والقضااء علاى الحاق 

ل ودَّعوا آباءهم وهم يركبون الشاحنات  يخرجون على أقدامهم مهل ِلين  ويعودون فاي النعاوا يهلَّا

لهم  أو ال يعودون  ليجعلوا من جسومهم جسًرا يحاول دون مشاروع غرناغ المتاوحش الهاادن إلاى 

 القضاء على اإلسالم والعروبة والسودان!

هات أية شكو  في كون جهادهم هذا ضرورة وطنية وحقيقة دينية ونضااالً  لم تكن لدى األبناء واألمَّ

خالص تتجسد في التضحية لوقف قوة غرناغ وتمادده. إنسانيًّا  وأن سائر معاني النبل والطهارة واإل

وبالتأكيد  كاان الشاعور نفساه يخاامر الجناوبيين. وحاين دفعاوا أيًضاا آالن الضاحايا  كاانوا يحساون 

ن القاادم مان  أنهم يدافعون عن السودان وعن الفضيلة والقيم العليا في وجه الماد ِ األصاولي المتطار ِ

لمي الجنااوب كاناات تخااوب الحاارب للهاادن ذاتااه الااذي خاضااه الشاامال. وهنااا  آالن مؤلَّفااة ماان مساا

عرُب الشمال  وكانوا يرون جهاادهم هاذا فاي سابيل هللا  لتكاون كلماة هللا هاي العلياا  ولياتم القضااء 

هوا اإلسالم وقسَّموا السودان!  على عمر حسن أحمد البشير والترابي وغيرهم من الذين شوَّ

 ين هي "الحرب العادلة" التي يتطلع إليها الفريقان؟!فأين تكمن الحقيقة في ذلك كل ِه؟! وأ

إن  قاالواال  بال  لبجاواب لثساف:: لقاد كنَّاا فاي ضاالل مباين؟ وقاالالجارأة  امتلاك النظاام الجديادهل 

التضحيات العظيمة والدماء الزكيَّة الطاهرة هي التي أوصلتننا إلاى هاذا النصار العظايم! وربماا كانات 

هاات الشاهداء وأبناائهم وإخاوانهم  الاذين هذه المجاملة الكاذبة أفض ل الطُّاُرق للتهارب مان وجاوه أمَّ

 صدَّقوا ذات يوم أن الدم وحده هو ما يصنع األمن  وأن الحرب هي التي تصنع السالم!

اًرا مان األقويااء. وباإلمكاان القاول باأن  وحتى هذه الساعة  فإن "الحرب العادلة" ال تعادو كونهاا ُمكن

ان يمكن اجتنابُها لو بح  الطرفان عن مصالحهما بحيدة عن نزعات االستعالء شرور الحرب كلَّها ك

ار الياوم مان إنجاازه: فهاو عاالم ياتحكم بمصاائر األرب  والظلم والقهر. وهو ما تمكَّن العالم المتحض ِ

وثرواتها  ولكناه يحالُّ مشاكالته باالحوار والتفااوب. وال تبادو الحاروب الياوم باين الادول المتقدماة 

وارًدا لحل ِ مشكالتها على اإلطالق. وقد تمكَّن دهاقنةُ الشر ِ من نقال غريازة الحارب إلاى الادول  خياًرا

 المتخل ِفة  فيما هم يرتعون في نعيم الديموقراطيات!

د بالادم  فياه مئاات الحاروب الطاحناة  وثقافاة مان الكراهياة  لقد تمكَّنت أوروبا من تجاوز تاريخ معمَّ

وعلى أنقاب األوهام  أقام الغرب آماَل وحدته  وجمع أحالم هذه الشاعوب تمتد إلى قرون متطاولة. 
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جميعًا على هيئة نجوم صغيرة تلتف حول دائرة أنيقة في علام أزرق ياؤمن بالكال ِ  ويساعى إلاى حال ِ 

 المشكالت بالطُُّرق السلمية.

لمانيااا فااوق إن اللغااز  كمااا عبَّاار عنااه جااودت سااعيد  يُختَصاار بعبااارة واحاادة: حااين قااال هتلاار: "أ

الجميااع"  أشااعل الحاارب العالميااة التااي أكلااِت األخضاار واليااابس; وحااين غيَّاار األلمااان ظاارن المكااان 

وقالوا: "ألمانيا مثل الجميع"  تمكَّنوا من بنااء الوحادة األوروبياة الشاامخة التاي يبااهي بهاا العاالم 

 اليوم.

ق بااين الظااالم خاصااة فااي عصاار السااالح األعمااى الاا –هاال هنااا  حقًّااا "حاارٌب عادلااة"؟  ذي ال يفاار ِ

والمظلااوم  وال بااين الجااالد والضااحية. وال زلاات  يوًمااا بعااد يااوم  أشااك بااأن هنااا  "حربًااا عادلااة"  

وأقتاارب أكثاار فااأكثر ماان جااودت سااعيد  "الصااوت الصااارا فااي البريااة"  بااأن ال وجااود لااـ"حرب 

ق قاعدة "العين بالعين" عادلة"  خاصة في عصر األسلحة العمياء التي ال تُبقي وال تَِذر  وأن تطبي

 سيجعل الجميع عميانًا!

متنى سيتعلم اإلنسان أن يقرأ أخاه اإلنساان بعيناين اثنتاين  وأن يادر  تمامااً أن كثياراً مان الحاروب 

هي قدر المحاربين أكثر مما هي قاراراتهم  وأنناا نكفار بعقولناا حاين نتصاور الضافة األخارى بادون 

 ضمير.
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 حذيفة بن اليمان قال:عن 

كةان النةاس يسةةألون رسةول هللا عةةن الخيةر وكنةةت أسةأله عةن الشةةر مخافةة ان يةةدركنى، فقلةت: يةةا  

رسول هللا! انا كنا في جاهلية وشر فجاءنا هللا بهذا الخير فهل بعد هذا الخيةر مةن شةر؟ قةال: نعةم، 

 فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن! 

  قلت: وما دخنه؟

 .تعرف منهم وتنكر يقال قوم يستنون بغير سنتى ويهدون بغير هدي

 فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟

 قال: نعم دعاة على ابواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها!

 فقلت: يا رسول هللا! صفهم لنا! 

 قال نعم هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا 

 قلت يا رسول هللا فما تأمرني ان أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم! 

 قلت فان لم يكن لهم جماعة وال إمام؟ 

 قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك!            

 رواه البخاري ومسلم                                                          
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 رسالة الجهاد

 من قتال الغزو والفتح إلى الجيش الوطني

...... 

 

 نحو جهاد بصير.... يرضاه هللا ويحترمه العالم

 تمهيد

 الجهاد.... صدمة الواقع المرعبة

 

 

 الجهاد في التطبيق النبوي:

 تأسيس الجيش اإلسالمي األول 

  برنامج الرسولتعزيز السلم ورفض الحرب في 

  األمة اإلسالمية بالمجتمع الدوليعالقة 
 دار اإلسال  ودار الن،ب 
 آية الأيف 
 المستويات السبعة عشر في الجهاد 

  معالم فقه الجهاد في اإلسالم 

 جهاد الدفع وجهاد الطلب 

 الجهاد والفتنة 

 أحكام الجهاد والصيال 

 التكفير وهدر الدم 

 من فتاوى التكفير 
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  الجهاد والفتوح... تبرر وال تكرر 

 :جهود الخلفاء الراشدين في تطوير فقه الجهاد 

 

 

 

 

 الجهاد اليوم

  تفسير الجهادالسلفية الجهادية مصدر التشدد في 

 الحركات الجهادية في القرن العشرين 

 الحركات الجهادية في القرن الجديد 

 االستبداد... واستدعاء النموذج الجهادي 

 

 الغزو إلى جهاد الجيش الوطنيمن جهاد 

 الجهاد والجيش الوطني.... تشويه مزدوج 

 االتصال واالنفصال بين الجهادي والوطني 

 الجهاد اليوم.... جهاد رسول هللا 

  

 نهاية عصر الحرب وبدء عصر اإلنسان

 العالم يتخلى عن الحرب 

 :حق اإلنسان في التمرد على الحرب الظالمة 

 الزب؟؟ أما لها من آخر؟!هل الحرب قدر اإلنسانية ال 

 


