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 مقـدمة الرسالة

هذه الرسالة تبحث يف مسألة قد طال فيها اجلدل بني العلامء مع العلامء، وبني األساتذة مع 

فراد املسلمني مع أهل الكتاب، فكل إنسان يعرب عنها بام يعتقد يف نفسه، وهي الطالب، وبني أ

وخلفائه  ملسو هيلع هللا ىلصمسألة اجلهاد املرشوع يف اإلسالم، وما سببه وموجبه، وكيف كانت سرية النبي 

وأصحابه فيه، ومن يستحق القتال ومن ال يستحقه، وكون اإلسالم يسامل من يسامله، وإثبات 

وإزاحة الشك واإلشكال والكذب، مما عسى أن ال جتده مفصالً يف غريها األمر اليقني يف ذلك، 

من كل ما يقطع النزاع، ويعيد اخلالف إىل مواقع اإلمجاع، وكل عامل نحرير، وكل أديب حاذق 

بصري، فإنه لن يستغني عن مراجعتها والتزود من فنون ثمرهتا. لكنه حيتاج إىل فهم حاذق وفكر 

ة عن التعصب للشيوخ واملذاهب، وال أقول بعصمته، فقد خيفى عىل ناقد ودراسة عميقة خالي

 قائله ما عسى أن يظهر لقارئه، وفوق كل ذي علم عليم.

 الشيخ

 عبد اهللا بن زيد آل حممود
 رئيس املحاكم الرشعية والشؤون الدينية

* * * 





 
 

 اإلسالم يف املرشوع اجلهاد

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

  رب العاملني، وبه نستعني، وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم.احلمد اهللا

 أما بعد:

فقد حصل النزاع بني بعض اإلخوان واملشايخ الكرام يف الرسالة املنسوبة لشيخ اإلسالم 

وأن القتال إنام رشع  ،قاعدة قتال الكفارأمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية رمحه اهللا يف 

 اع عن الدين، وكف أذ املعتدين عىل املؤمنني، وأن اإلسالم يسامل من يسامله.للدف

فاستنكر هذا القول واستكربه بعض العلامء املتأخرين، حتى خرج إلنكاره كتابان من عاملني 

جليلني حيققان فيهام أن هذه الرسالة مكذوبة عىل شيخ اإلسالم، وأهنا ليست من كالمه 

سببه الكفر. وعىل أثر هذا التكذيب للرسالة ساءت السمعة بسائر رسائل العتقادمها أن القتال 

 شيخ اإلسالم رمحه اهللا.

ونحن بكالمنا يف حتقيق هذه الرسالة لسنا نريد التصدي لالنتصار لشيخ اإلسالم يف كل ما 

فِعَ لنا لنكون حتت لوائه ومن أ نصاره يقوله يف الرسالة وغري الرسالة، وإنام نؤم علم احلق متى رُ

 وأعوانه.

لقد عشنا زمانًا طويالً ونحن نعتقد ما يعتقده بعض العلامء وأكثر العوام من أن قتال الكفار 

سببه الكفر، وأن الكفار يقاتلون حتى يسلموا، لكننا بعد توسعنا يف علم الكتاب والسنة، 

وحتققنا بأن وأصحابه يف حروهبم وفتوحهم للبلدان، تبدل رأينا  ملسو هيلع هللا ىلصوالوقوف عىل سرية الرسول 

ا عن الدين ودفع أذ املعتدين عىل املؤمنني، وليس هذا بالظن  القتال يف اإلسالم إنام رشع دفاعً
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ولكنه اليقني. قال شيخ اإلسالم يف رسالته: الصحيح أن القتال رشع ألجل احلرب ال ألجل 

لو كان الكفر الكفر، وهذا هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، وهو مقتىض االعتبار، وذلك أنه 

 هو املوجب للقتال مل جيز إقرار كافر باجلزية. انتهى.

ا خيالف هذا يف   اجلواب الصحيحأو يف  السياسة الرشعيةفمن زعم أن لشيخ اإلسالم كالمً

 فقد غلط عليه وأدىل بام مل حيط بعلمه.

عىل  وقد قال بعض العلامء من املتأخرين: إن دعو القتال لإلكراه عىل الدين إنام دخل

املسلمني عن طريق النصار، حيث كانوا يشنعون به دائامً عىل اإلسالم واملسلمني، وجيعلونه يف 

مقدمة تبشريهم إىل دينهم، وينرشونه يف كتبهم ويلقنونه للطالب يف مدارسهم، لقصد تنفري 

ىل الناس عن دين اإلسالم واحتقاب العداوة ألهله، فهو أكرب مطاعن النصار عىل اإلسالم وع

املسلمني. فرس هذا إىل اعتقاد بعض العلامء وأكثر العامة؛ لظنهم أنه صحيح واقع، ومن طبيعة 

البرش كراهة اسم اإلكراه واإلجبار مهام كانت عاقبته، وصاروا يتناقلون هذا القول يف كتبهم 

 حتى رسخ يف قلوب العامة وبعض العلامء.

قسيسني واملبرشين يف التنفري من الدين، وإنه وإننا متى قلنا هبذا القول فقد اشرتكنا مع ال

ينبغي لنا متى تصدينا للدعوة إىل دين اإلسالم أن نصف اإلسالم بام هو أهله، وبام هو معلوم عن 

ٓ ﴿ حماسنه، واتصافه بالرأفة والرمحة لسائر الناس؛ لقول اهللا سبحانه: رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ رَۡ�َٗة  َوَما
َ
أ

بدالً من أن نصفه بالعقاب والشدة لكل  -أي للخلق أمجعني  - .]١٠٧ألنبياء: [ا ﴾١٠٧ّلِۡلَ�ٰلَِمَ� 

من لقيه من الكفار. فنصفه بأنه دين البرشية كلهم عرهبم وعجمهم ال دين هلم سواه؛ لقوله 

ِ ِعنَد  ٱّ�ِينَ  إِنَّ ﴿ سبحانه: دِيٗنا  ۡسَ�ٰمِ ٱۡ�ِ َوَمن يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ ﴿ وقال: .]١٩[آل عمران:  ﴾ٱۡ�ِۡسَ�ٰمُ  ٱ�َّ
  .]٨٥[البقرة:  ﴾٨٥ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ِمَن  ٱ�ِخَرةِ فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ� 

 ﴾دِيٗنا ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ َورَِضيُت لَُ�ُم ﴿ فهو دين اهللا الذي ارتضاه جلميع خلقه، فقال سبحانه:

. فهو دين احلق الذي ملسو هيلع هللا ىلص ألنه دين الرمحة املهداة من اهللا جلميع الناس بواسطة حممد .]٣[املائدة: 

نظم أحوال الناس يف حياهتم وبعد وفاهتم أحسن تنظيم. صالح لكل زمان ومكان، وقد سامه اهللا 
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َها﴿ سلامً فقال سبحانه: ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا ۡلمِ ِ�  ٱۡدُخلُوا فهو حيب  .]٢٠٨[البقرة:  ﴾َكآفَّةٗ  ٱلّسِ

 .ةالسلم ويكره احلرب إال يف حالة الرضور
ا عىل الدخول فيه لكون الدين هداية اختيارية ال إكراه فيها وال إجبار، يقول  فال يكره أحدً

َ  ٱّ�ِيِن� إِۡكَراهَ ِ�  َ�ٓ ﴿ اهللا سبحانه: نَت ﴿ وقال:  .]٢٥٦[البقرة:  ﴾ٱۡلَ�ِّ ِمَن  ٱلرُّۡشدُ قَد تَّبَ�َّ
َ
فَأ

َ
أ

ْ ُمۡؤِمنَِ�  ٱ�َّاَس تُۡ�رِهُ  ٰ يَُ�ونُوا ُ يُرِدِ  َ�َمن﴿ .]٩٩[يونس:  ﴾٩٩َح�َّ ن َ�ۡهِديَهُ  ٱ�َّ
َ
ۡح  ۥأ َ�َۡ�

ۡسَ�ٰمِ  ۥَصۡدَرهُ  ن يُِضلَّهُ ﴿ ،فيؤمن به وبأمره وهنيه ﴾لِۡ�ِ
َ
 ﴾َضّيًِقا َحرَٗجا ۥَ�َۡعۡل َصۡدَرهُ  ۥَوَمن يُرِۡد أ

 عن أمره وهنيه وفرائضه ونوافله. .]١٢٥[األنعام: 
تل إال من يقاتله أو يمنع نرش دعوته ويقطع السبيل يف إن اإلسالم يسامل من يسامله وال يقا

منع إبالغها للناس، فإهنم بمنعهم إبالغها يعتربون معتدين عىل الدين وعىل اخللق أمجعني؛ ألن 

نِذَرُ�م بِهِ ﴿ اهللا سبحانه أمر بإبالغ هذا الدين وتبشري مجيع خلقه به فقال سبحانه:
ُ
 ﴾َوَمۢن بَلَغَ  ۦِ�

متى أقبل دعاة اإلسالم عىل بلد ليدعوا أهلها إىل دين اهللا باحلكمة واملوعظة ف .]١٩[األنعام: 

احلسنة وجيادلوهم بالتي هي أحسن، فإن فتح هلم الباب وسهل هلم اجلناب وأذن هلم بالدخول 

ونرش الدعوة، فهذا غاية ما يبتغون، وبذلك فليفرح املؤمنون، فال قتل وال قتال، وكل الناس 

ا.آمنون عىل دمائه ا من البلدان هبذه الصفة، مما يسمى صلحً  م وأمواهلم، وقد فتح املسلمون كثريً
أما إذا نصبت هلم املدافع، ووجهت نحوهم أفواه البنادق، وسلت يف وجوههم السيوف، 

ا عن حرية نرش دعوهتم وعن االتصال بالناس يف إبالغهم دين اهللا الذي فيه  ا باتًّ ومنع الدعاة منعً

 ة البرش كلهم، فإهنم يعتربون حينئذٍ معتدين عىل الدين وعىل اخللق أمجعني.سعادهتم وسعاد

فعند ذلك يعترب املسلمون مكلفني من اهللا باقتحام كل شدة ومشقة، وخوض كل خطر 

ورضر يف سبيل اهللا، ويف سبيل إبالغ دين اهللا حتى يزول املنع واالضطهاد والفتنة عن الدين، 

ِ ﴿ يقول اهللا سبحانه: ٰ َ� تَُ�وَن فِۡتَنةٞ َوَ�ُ�وَن َوَ�ٰت ِ  ٱّ�ِينُ لُوُهۡم َح�َّ  وقال: .]١٩٣البقرة: [ ﴾ِ�َّ

َشدُّ ِمَن  ٱۡلفِۡتَنةُ وَ ﴿
َ
 .]١٩١البقرة: [ ﴾ٱۡلَقۡتلِ أ



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٨

ُ َ�ٰلَِكۖ َولَۡو �ََشآُء ﴿ ْ َ�ۡعَضُ�م بَِبۡعٖض  نَتَ�َ َ�  ٱ�َّ َۡبلَُوا فقتاهلم  .]٤حممد: [ ﴾ِمۡنُهۡم َوَ�ِٰ�ن ّ�ِ

واحلالة هذه هو يف سبيل اهللا، وال يبالون بام أصاهبم يف ذات اهللا؛ ألن اهللا سبحانه قد اشرت من 

املؤمنني أنفسهم يف سبيل نرش دين رهبم وإعالء كلمته، فهم يتمنون الشهادة يف سبيل اهللا كام 

لدنيا، وقد يتمنى أكثر الناس احلياة؛ لعلمهم أن هلم حياة أخر هي أبقى وأرقى من حياهتم يف ا

َ ۞إِنَّ ﴿ باعوا أنفسهم هللا يف سبيل احلصول عليها، يقول سبحانه:  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ِمَن  ٱۡشَ�َىٰ  ٱ�َّ
نَّ لَُهُم 

َ
ۡمَ�ٰلَُهم بِأ

َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
ۚ أ ِ يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل  ٱۡ�َنََّة ا ِ�  ٱ�َّ َ�َيۡقُتلُوَن َوُ�ۡقَتلُوَنۖ وَۡعًدا َعلَۡيهِ َحّقٗ

ِ�يلِ وَ  ۡوَرٮٰةِ ٱ�َّ  ۡوَ�ٰ بَِعهۡ  ٱۡلُقۡرَءاِن� وَ  ٱۡ�ِ
َ
ِۚ ِمَن  ِدهِۦَوَمۡن أ ْ فَ  ٱ�َّ وا ِيبِبَۡيِعُ�ُم  ٱۡسَتۡبِ�ُ  ۦۚ بَاَ�ۡعُتم بِهِ  ٱ�َّ

 فهذا طريق دعوتنا إىل دين اإلسالم. .]١١١التوبة: [ ﴾١١١ ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ َوَ�ٰلَِك ُهَو 
اتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل لري عن الرجل يق ملسو هيلع هللا ىلصوقد سئل النبي 

رواه  »من قاتل تلكون لكمة اهللا � العليا فهو يف سبيل اهللا«: ملسو هيلع هللا ىلصمكانه، فمن يف سبيل اهللا؟ فقال 

 البخاري ومسلم من حديث أيب موسى.

وعدم نسبتها إليه،  قتال الكفاريبقى الكالم يف البحث عن حقيقة رسالة شيخ اإلسالم يف 

د حتصلت واحلمد هللا عىل هذه الرسالة، ووقفت عىل حقيقة ما تقتضيه من الداللة، فوجدهتا فق

صحيحة يف معناها وحسنة يف مبناها، ويظهر من دالئل استنباطاته وبراهني بيناته أهنا خرجت 

من مشكاة معلوماته، وكل متخصص بدراسة كتبه فإنه سيعرف منها ما عرفنا؛ لكون عباراته ال 

كالم غريه، وقد وافق العالمة ابن القيم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف هذه القضية، وحقق أن  يامثلها

ا عىل الدخول فيه، وأنه يسامل من سامل، كام سيأيت كالمه مستوىف عن قريب  اإلسالم ال يكره أحدً

 .إن شاء اهللا

ا عنها، فال حتوم التهمة والشك حوهلا، وقد قال يف السياسة  كتابه فدعو التزوير بعيدة جدًّ

ما يوافق قوله يف هذه الرسالة حيث قال: إن القتال هو ملن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين  الرشعية

اهللا، فمن مل يمنع مسلامً من إقامة دين اهللا مل تكن مرضة كفره إال عىل نفسه. كام سيأيت كالمه 

 .مستوىف يف موضعه
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ا يف زمانه حيبهم  وقد قيض اهللا سبحانه حلفظ رسائل شيخ اإلسالم وكتبه علامء جهابذة نقادً

وحيبونه، فكانوا يعتنون أشد االعتناء بنقل كتبه ورسائله ثم نرشها يف اآلفاق، كام قيض اهللا له 

ا عدالً يف زمانه، كان حيث العلامء عىل التحفظ بكتب شيخ اإلسالم واالعتناء بنقلها. وأشد  أمريً

مام شهاب الدين أمحد بن مري احلنبيل أحد تالمذة شيخ من بالغ يف هذا األمر هو العامل اإل

اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا؛ فقد وجه نداء إىل العلامء يف زمانه قرب وفاة شيخ اإلسالم قائالً فيه: 

ال تنسوا تقريرات شيخنا احلاذق الناقد الصادق قدس اهللا روحه، فالطريق يف حقه هو االجتهاد 

الصغار والكبار عىل جليتها وحاهلا من غري اختصار وال ترصف فيها، العظيم يف كتابة مؤلفاته 

ولو وجد فيها كثري من التكرار، ومقابلتها بنظائرها، ثم إشاعتها ونرشها لعموم االنتفاع هبا. 

وبام عنده من الذخائر والنفائس، وأقيموا هلذا  -يعني ابن القيم-واحتفظوا بالشيخ أيب عبد اهللا 

ا يف دهره، وال يقوم غريه األمر املهم اجلل يل أكثر ما تقدرون عليه؛ ألنه قد بقي وحيدا يف فنه، فريدً

مقامه من سائر اجلامعات، وكل أحوال الوجود ال بد فيها من العوارض واألنكاد، فاحتسبوا 

مساعدته عند اهللا واكتبوا ما عنده وليكتب ما عندكم، وأنا أستودع اهللا دينه ودينكم، وما عنده 

 م، والسالم عليكم. انتهى.وعندك

وأقول عن شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية رمحه اهللا: إن كل عامل 

خملص خيل من الغرض واهلو يعرتف بكرب قدره، وغزارة بحره، وتوسعه يف العلوم العقلية 

 .جاوز الوصفوالنقلية، وفرط ذكائه واجتهاده، وبلوغه يف كل من ذلك املبلغ الذي يت

وال ينفرد بمسألة كمسألة قتال الكفار أو غريها بمجرد التشهي بدون دليل، بل حيتج عىل ما 

 .يقول بالقرآن واحلديث والقياس

ومل يسجل التاريخ يف مشارق األرض ومغارهبا بعد رسول اهللا وخلفائه وأصحابه أكثر مما 

نقد، والعدالة يف احلكم، ومطابقة النقل سجل له من قوة اإلبداع، وجتلية احلق، والبصرية يف ال

 .للعقل
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وقد تصد ملحاربة البدع عىل اختالف أنواعها حيث غزاها يف عقر دارها وفند آراء 

 .املؤيدين هلا

عاش رمحه اهللا يف زمان قد تفرق أهله يف النزاعات واملذاهب واآلراء، فحمل راية اإلسالم 

والسنان، مما جعله يف مقدمة األبطال الذين جاهدوا باحلجة والبيان، والسنة والقرآن، والسيف 

يف اهللا حق جهاده، فهو بطل دين، وعلم من أعالم الفكر العايل بآرائه احلرة التي ال خترج غالبًا 

عن حدود احلق، ولكنه مل يسلم من أذ اخللق يف زمانه ويف هذا الزمان، سنة اهللا يف ابتالء 

ٰ َ�ۡعلََم ﴿ اىل:املجاهدين يف سبيله، يقول اهللا تع ِٰ�ِ�نَ ِمنُ�ۡم وَ  ٱلُۡمَ�ِٰهِدينَ َوَ�َۡبلَُونَُّ�ۡم َح�َّ  ٱل�َّ
ۡخَباَرُ�ۡم 

َ
 .]٣١حممد: [ ﴾٣١َوَ�ۡبلَُواْ أ

إن الناس يستفيدون من املتحررة آراؤهم واملستقلة أفكارهم يف حدود احلق كشيخ اإلسالم 

من املقلدة لشيوخهم وعلامء مذاهبهم؛ إذ  ابن تيمية وابن القيم وأشباههام، أكثر مما يستفيدون

املستقل بفكره هو من يستفيد من بحث غريه بصرية وفكرة وزيادة معرفة، وال يقلدهم يف كل 

قول يقولونه، وإنام يعمل بام ظهر له من احلق، فعدم وجود املستقلني ضار باإلسالم واملسلمني؛ 

إنام غاية علمه وعمله أن ينقل حجة غريه، فإذا ألهنم محلة احلجة والربهان. واملقلد ال حجة له، و

ا  ا هلا منقوالً عمن يقلدهم من الفقهاء، فيبقى حائرً طرأت شبهة عىل الدين كهذه مل جيد جوابً

ا، أو يستدل بام مل حيط بعلمه. ا مبهوتً  حمجوجً

ـــــائصٌ  ـــــق غ رة احل ـــــاول دُ  ومل يتن
 

 مــن النــاسِ إال بالرويــة والفكــر 
 

شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه من املجتهدين هو أن يفرغ اإلنسان  إن طريق االنتفاع بكتب

قلبه مما يعتقده قديامً مما قد يظن يف نفسه أنه حق، ثم يقدر االحتامل لعدم صحة ما يعتقده، فينظر 

من جديد يف األدلة التي يوردها املجتهد بدون أن يتلقاها بالنفرة والكراهية الشديدة هلا، فإن 

 شتدت كراهيته لليشء مل يكد يسمعه وال يبرصه، فيفوت عليه مقصوده وثمرته.اإلنسان إذا ا

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف قاعدة قتال الكفار:اختلف العلامء يف قتال الكفار 

 وهل سببه املقاتلة أو جمرد الكفر عىل قولني مشهورين للعلامء.
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وأهله، وهذا هو قول اجلمهور كاملك وأمحد  أحدمها: سبب املقاتلة هو االعتداء عىل الدين

 بن حنبل وأيب حنيفة وغريهم.

والثاين: أن سببه الكفر، وهو قول الشافعي، وربام علل به بعض أصحاب أمحد من أن 

 السبب يف القتال جمرد الكفر.

 قال: وقول اجلمهور هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة واالعتبار، قال اهللا سبحانه وتعاىل:

ْ ِ� َسبِيِل وَ ﴿ ِ َ�ٰتِلُوا ِينَ  ٱ�َّ ْۚ إِنَّ  ٱ�َّ َ يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا  ﴾١٩٠ ٱلُۡمۡعَتِدينَ َ� ُ�ِبُّ  ٱ�َّ
 .]١٩٠البقرة:[

ِينَ ﴿ فقوله: تعليق للحكم بكوهنم يقاتلوننا، فدل عىل أن هذا علة األمر  ﴾يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ  ٱ�َّ

ْ َوَ� َ�عۡ ﴿ بالقتال، وقوله: فرسه بعض العلامء بقتال من مل يقاتل وباملثلة والغلول وقتل  ﴾َتُدٓوا

النساء والصبيان والرهبان والشيوخ وأصحاب الصوامع وحتريق األشجار وقتل احليوان، فدل 

عىل أن قتال من مل يقاتل عدوان، وهذه اآلية هي حمكمة وليست منسوخة عىل قول اجلمهور، ثم 

ٰ َ� تَُ�وَن فِۡتَنةٞ َوَ�ُ�وَن  وُهمۡ َوَ�ٰتِلُ ﴿ استدل بقوله: ِ  ٱّ�ِينُ َح�َّ قال: والفتنة  .]١٩٣البقرة: [ ﴾ِ�َّ

 أن يفتن املسلم عن دينه كام كان املرشكون يفتنون كل من أسلم عن دينه بصده عنه، وهلذا قال:

َشدُّ ِمَن  ٱۡلفِۡتَنةُ وَ ﴿
َ
 .]١٩١البقرة: [ ﴾ٱۡلَقۡتلِ أ

ِ  نُ ٱّ�ِيَوَ�ُ�وَن ﴿ وقوله: وهذا حيصل إذا ظهرت كلمة اإلسالم وكان حكم اهللا  ﴾ِ�َّ

أمرت أن أقاتل انلاس حىت �شهدوا أن ال � إال «ورسوله غالبًا، فإنه قد صار الدين هللا. وأما قوله: 

اهللا وأن �مًدا رسول اهللا، و�قيموا الصالة و�ؤتوا الز�ة، فإذا فعلوا ذلك عصموا م� دماءهم وأمواهلم 
هو ذكر للغاية التي يباح قتاهلم إليها بحيث إذا فعلوها حرم قتاهلم. وليس املراد منه  .!*"»قهاإال حب

أين أمرت أن أقاتل كل أحد إىل هذه الغاية، فإن هذا خالف النص واإلمجاع، فإنه مل يفعل هذا قط 

 بل كانت سريته أن من سامله مل يقاتله. انتهى.

 متفق عليه من حديث أيب هريرة. )١(
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ا يف  إذا كان أصل القتال املرشوع هو اجلهاد، ومقصوده هو أن و :السياسة الرشعيةوقال أيضً

يكون الدين كله هللا، وأن تكون كلمة اهللا هي العليا، فمن منع هذا قوتل باتفاق املسلمني. وأما 

من مل يكن من أهل املامنعة واملقاتلة، كالنساء والصبيان والرهبان والشيخ الكبري واألعمى 

هور العلامء إال أن يقاتل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم ير والزمنى ونحوهم، فال يقتل عند مج

إباحة قتل اجلميع ملجرد الكفر. واألول هو الصواب؛ ألن القتال هو ملن يقاتلنا إذا أردنا إظهار 

ْ ﴿ دين اهللا، كام قال اهللا: ِ ِ� َسبِيِل  َوَ�ٰتُِلوا ِينَ  ٱ�َّ ْۚ إِ  ٱ�َّ َ نَّ يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا َ� ُ�ِبُّ  ٱ�َّ
مر عىل امرأة مقتولة يف بعض مغازيه وقد  ملسو هيلع هللا ىلصويف السنن أن النبي  .]١٩٠البقرة: [ ﴾١٩٠ ٱلُۡمۡعَتِدينَ 

ا عنه  .»ما اكنت هذه تلقاتل«وقف عليها الناس، فقال:  ال تقتلوا «أنه كان يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوفيها أيضً

تاج إليه وذلك أن  .»شيًخا فانًيا وال طفالً صغ�ًا وال امرأة اهللا سبحانه أباح من قتل النفوس ما حيُ

يف صالح اخللق، والفتنة أكرب من القتل، فمن مل يمنع املسلمني من إقامة دين اهللا مل تكن مرضة 

 كفره إال عىل نفسه. انتهى.
إن اإلسالم جعله اهللا رمحة للعاملني، وقد حرم حرب االعتداء والظلم، وقرص احلرب 

املصالح ودفع املفاسد؛ ألن اإلسالم هو دين السلم والسالم، وال يمكن متتع املرشوعة عىل تقرير 

العامل بالسعادة والراحة والرمحة إال هبداية اإلسالم، وقد أمر اهللا عباده بأن يؤثروا السلم عىل 

ۡلِم فَ ﴿ احلرب، فقال تعاىل: ْ لِلسَّ ۡ َ�َ  ٱۡجَنحۡ ۞�ن َجَنُحوا ِ لََها َوتََو�َّ ألن  .]٦١نفال: األ[ ﴾ٱ�َّ

اإلسالم يكره إراقة الدماء إال لرضورة تقتضيها املصالح ودفع املضار، والرضورة تقدر بقدرها. 

وهلذا أمر اهللا عباده املؤمنني بأن يشدوا احلملة بالقوة والشدة يف حالة قتال عدوهم، وأن يتصفوا 

آُء َ�َ ﴿ بام وصفهم اهللا به بقوله: ِشدَّ
َ
ارِ أ  .]٢٩الفتح: [ ﴾آُء بَۡيَنُهمۡ رَُ�َ  ٱۡلُكفَّ

ومتى كان الغلب هلم يف القتال واستولوا عىل عدوهم فإنه ينبغي أن يكفوا عن القتل 

ويكتفوا باألرس، ثم ينظروا يف أمر األرس عىل سبيل التخيري، إما باملن عليهم بإطالقهم بدون 
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. وإما بأخذ !*"»فأنتم الطلقاءاذهبوا «فقال هلم: فداء كام منّ رسول اهللا عىل قريش وأهل مكة 

ِينَ لَقِيُتُم  فَإَِذا﴿ الفداء منهم كام أخذ النبي من أرس بدر، قال تعاىل:  ٱلّرِقَابِ َ�َفُرواْ فََ�َۡب  ٱ�َّ
 ْ وا ۡ�َنُتُموُهۡم فَُشدُّ

َ
� ٓ ٰٓ إَِذا ٰ تََضَع  ٱلَۡوثَاَق َح�َّ ا فَِدآًء َح�َّ ا َمنَّۢ� َ�ۡعُد �مَّ ۡوَزارََها ُب ٱۡ�َرۡ فَإِمَّ

َ
 ﴾أ

ومل يقل: فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق وال تطلقوهم حتى يسلموا أو يقتلوا، كام  .]٤حممد:[

 يقوله من ير أن القتال سببه الكفر.
وقد أذاع أعداء اإلسالم فيام جتنوا به عىل اإلسالم أن القرآن يأمر أتباعه بأن يقتلوا الكفار 

اآلية، حتى إن علامء النصار واملبرشين منهم يلقون هذا حيثام لقوهم مستدلني بمثل هذه 

 الكالم يف معرض طعنهم عىل اإلسالم لقصد التنفري عنه وعن املنتسبني إليه.

وإنام املراد من هذه اآلية وأمثاهلا هو لقاء املحاربني للدين وللمسلمني لكون الكفار يف رشع 

حيثام ثقفوا كام يفعلون بنا. ومعاهدون  اإلسالم ثالثة أصناف: حماربون للمسلمني فيقتلون

ومنهم املساملون فال نتعرض هلم مدة عهدهم ما استقاموا عليه. وذميون هلم ما للمسلمني، 

فاإلسالم يسوي بينهم وبني املسلمني يف مجيع أحكامه القضائية؛ يوجب محايتهم والدفاع عنهم 

 ائهم، هلم ما لنا وعليهم ما علينا.حتى بالقتال، وحرمة ماهلم ودمائهم كحرمة املسلمني ودم

فع إىل العالمة ابن القيم رمحه اهللا مسألة حاصلها هو: أنه ختاصم رجل مسلم مع رجل  وقد رُ

نرصاين يف قضية فلم جيد النرصاين عند املسلم ما يشفيه، وال وقع دواؤه عىل الداء الذي فيه، 

ا و قال: هذا جواب مسألتك. فقال النرصاين: وظن املسلم أنه برضبه يداويه، فسطا به املسلم رضبً

صدق قومنا إذ يقولون: إنام قام اإلسالم بالسيف ومل يقم بالكتاب. فتفرقا وهذا ضارب وهذا 

 مرضوب، وضاعت احلجة بني الطالب واملطلوب.

قال: فشمر املجيب عن ساعد العزم وهنض عىل ساق اجلد ومل يقل مقالة العجزة اجلهال: إن 

املون باجلالد دون اجلدال، فإن هذا فرار من الزحف، وإخالد إىل الضعف. وقد الكفار إنام يع

 .٢/٤١٢سرية ابن هشام  )١(
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أمر اهللا بمجادلة الكفار بعد دعوهتم إقامة للحجة وإزاحة للعذر؛ ليهلك من هلك عن بينة وحييا 

 من حيّ عن بينة.

 هداية احليار يف أجوبةوألجل هذه القضية عمل العالمة ابن القيم عمله يف تأليف كتابه 

 وجعله كاجلواب للقائلني: إن دين اإلسالم إنام قام بالسيف ومل يقم بالكتاب، اليهود والنصار

 كام تراه مفصالً فيام ييل: قتال الكفاروكالمه فيه يوافق ويطابق كالم شيخ اإلسالم يف رسالته 

ا ورغبةً  : أكثر!*"اهللاقال العالمة ابن القيم رمحه  ا ال األمم دخوالً يف اإلسالم طوعً واختيارً

ا  ا، فإن اهللا سبحانه وتعاىل بعث حممدً ا وال اضطرارً رسوالً إىل أهل األرض وهم مخسة  ملسو هيلع هللا ىلصكرهً

أصناف قد طبقوا األرض؛ هيود ونصار وجموس وصابئة ومرشكون. وهذه األصناف هي التي 

 كانت قد استولت عىل الدنيا من مشارقها إىل مغارهبا.

يمن وخيرب واملدينة وما حوهلا، وكانوا بأطراف الشام مستذلني فأما اليهود فأكثر ما كانوا بال

مع النصار، وكان منهم بأرض العرب فرقة، وأعز ما كانوا باملدينة وخيرب، وكان اهللا سبحانه قد 

 قطعهم يف األرض أممًا وسلبهم امللك والعز.

ان وأما النصار فكانوا أطبق األرض فكانت الشام كلها نصار، وأرض املغرب ك

الغالب عليهم النصار، وكذلك أرض مرص واحلبشة واجلزيرة وأرض نجران وغريها من 

 البالد.

 وأما املجوس فهم أهل مملكة فارس وما اتصل هبا.

 وأما الصابئة فأهل حران وكثري من بالد الروم.

وأما املرشكون فجزيرة العرب مجيعها وبالد اهلند وبالد الرتك وما جاورها، وأديان أهل 

 ألرض ال خترج عن هذه األديان اخلمسة. ودين احلنفاء ال يعرف فيهم البتة.ا

 ).٢٢داية احليار (صمن ه )١(
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وهذه األديان اخلمسة كلها للشيطان، كام قال ابن عباس وغريه: األديان ستة واحد للرمحن 

ِينَ  إِنَّ ﴿ ومخسة للشيطان، وهذه األديان الستة هي املذكورة يف قوله تعاىل: ْ وَ  ٱ�َّ ِينَ َءاَمُنوا  ٱ�َّ
ْ وَ َهادُ  ِٰ� وا ِينَ وَ  ٱلَۡمُجوَس وَ  ٱ�ََّ�َٰرىٰ وَ  �َ  ِٔ ٱل�َّ ْ إِنَّ  ٱ�َّ ُ�ٓوا َ�ۡ

َ
َ أ إِنَّ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ� َ�ۡفِصُل بَۡيَنُهۡم يَۡوَم  ٱ�َّ

 َ ءٖ َشِهيٌد  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ استجاب له وخللفائه من  ملسو هيلع هللا ىلصفلام بعث اهللا رسوله  .]١٧احلج: [ ﴾١٧َ�َ

ا عىل الدين، وإنام كان يقاتل من حياربه بعده أكثر أهل هذه األديا ا، ومل يكره أحدً ا واختيارً ن طوعً

ويقاتله، وأما من سامله وهادنه فلم يقاتله، ومل يكرهه عىل الدخول يف دينه؛ امتثاال ألمر ربه 

َ  ٱّ�ِيِن� إِۡكَراهَ ِ�  َ�ٓ ﴿ سبحانه حيث يقول: وهذا نفي يف  .]٢٥٦البقرة: [ ﴾ٱۡلَ�ِّ ِمَن  ٱلرُّۡشدُ قَد تَّبَ�َّ

ا عىل الدين، نزلت هذه اآلية يف رجال من الصحابة كان هلم  معنى النهي؛ أي ال تكرهوا أحدً

أوالد قد هتودوا وتنرصوا قبل اإلسالم، فلام جاء اإلسالم أسلم اآلباء وأرادوا إكراه األوالد عىل 

دخول يف اإلسالم، الدين فنهاهم اهللا سبحانه عن ذلك حتى يكونوا هم الذين خيتارون ال

والصحيح أن اآلية عىل عمومها يف حق كل كافر، وهذا ظاهر عىل قول كل من جيوز أخذ اجلزية 

من مجيع الكفار فال يكرهون عىل الدخول يف الدين. بل إما أن يدخلوا يف الدين وإما أن يعطوا 

 ألوثان.اجلزية كام يقوله أهل العراق وأهل املدينة، وإن استثنى هؤالء بعض عبدة ا
ا عىل دينه قط، وأنه إنام قاتل من قاتله  ملسو هيلع هللا ىلصوكل من تأمل سرية النبي  تبني له أنه مل يكره أحدً

وأما من هادنه فإنه مل يقاتله ما دام مقيامً عىل هدنته، ومل ينقض عهده بل أمره اهللا أن يفي هلم 

ْ َ�َما ﴿ بعهدهم ما استقاموا له، كام قال تعاىل: ْ َلُ�ۡم فَ  ٱۡسَتَ�ُٰموا وملا  .]٧التوبة: [ ﴾لَُهمۡ  ٱۡسَتِقيُموا

قدم املدينة صالح اليهود وأقرهم عىل دينهم، فلام حاربوه ونقضوا عهدهم وبدؤوه بالقتال 

ا عرش سنني مل  قاتلهم، فمنَّ عىل بعضهم، وأجىل بعضهم، وقتل بعضهم. وكذلك ملا عاهد قريشً

ند ذلك غزاهم يف ديارهم، وكانوا يغزونه يبدأهم بالقتال حتى بدؤوا هم بقتاله، نقضوا عهده، فع

 قبل ذلك، كام قصدوه يوم أحد ويوم اخلندق ويوم بدر.
ا  ملسو هيلع هللا ىلصواملقصود أنه  ا عىل الدخول يف دينه البتة وإنام دخل الناس يف دينه اختيارً مل يكره أحدً

ا، فه ا، فأكثر أهل األرض دخلوا يف دعوته ملا تبني هلم اهلد وأنه رسول اهللا حقًّ ؤالء أهل وطوعً
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اليمن كانوا عىل دين اليهودية ثم دخلوا يف دين اإلسالم من غري رغبة وال رهبة. فلم يسلموا 

رغبة يف الدنيا وال رهبة من السيف، بل أسلموا يف حال ضعف املسلمني وكثرة أعدائهم وحماربة 

باملال  أهل األرض هلم من غري سوط وال نوط، بل حتملوا معاداة أقربائهم وحرماهنم نفقتهم

والبدن، فكان أحدهم يعادي أباه وأمه وأهل بيته وعشريته، وخيرج من الدنيا رغبة يف اإلسالم، 

ال لرياسة وال ملال، بل ينخلع من الرياسة واملال، ويتحمل أذ الكفار من رضهبم وشتمهم 

 وصنوف أذاهم وال يرصفه ذلك عن دينه. وهؤالء نصار الشام كانوا ملء الشام، ثم صاروا

مسلمني إال النادر، وكذلك املجوس كانت أمة ال حيىص عددهم إىل اهللا فأطبقوا عىل اإلسالم، ومل 

يتخلف منهم إال النادر، وصارت بالدهم بالد إسالم، وصار من مل يسلم منهم حتت اجلزية 

 والذلة.

ن فرقعة اإلسالم إنام انترشت يف الرشق والغرب بإسالم أكثر الطوائف، حيث دخلوا يف دي

ا. حتى صار الكفار معهم حتت الذلة والصغار، وقد تبني أن الذين أسلموا من اليهود  اهللا أفواجً

والنصار واملجوس والصابئني أكثر من الذين مل يسلموا، وأنه إنام بقي منهم عىل الكفر أقل 

 القليل. انتهى كالم العالمة ابن القيم رمحه اهللا.

* * * 

 اجلهاد باحلجة والبيان

م نان مقدّ  عىل اجلهاد بالسيف والسِّ

إن اجلهاد هو سنام اإلسالم، وهو قويل وفعيل، يكون باللسان وباحلجة والبيان والسنة 

والقرآن، ويكون بالسيف والسنان. واجلهاد باللسان وباحلجة والبيان مقدم عىل اجلهاد بالسيف 

 ۦَوَ�ِٰهۡدُهم بِهِ ﴿ ، فقال تعاىل:والسنان، وهلذا أمر اهللا به يف السور املكيات قبل أن يفرض القتال
ا. .]٥٢الفرقان: [ ﴾٥٢ِجَهاٗدا َكبِٗ��  ا كبريً  فأمر اهللا نبيه أن جياهد الكفار بالقرآن جهادً



 ١٧  جلهاد املرشوع يف اإلسالم) ا١(

نُفِسِهۡم قَۡوَ�ۢ بَلِيٗغا ﴿ وإنام كان هذا اجلهاد بالعلم والبيان نظري قوله:
َ
َُّهۡم ِ�ٓ أ  ﴾٦٣َوقُل ل

هم ويعلق بأذهاهنم، ومنه علم البالغة، فاجلهاد باللسان وباحلجة أي يبلغ من أفهام .]٦٣النساء: [

هو جهاد أنبياء اهللا ورسله وخاصة عباده، إذ تطهري سبيل اهللا ودينه ورشعه واجب عىل الكفاية 

باتفاق املسلمني، ومن اجلهاد يف سبيل اهللا جهاد اإلنسان نفسه عىل فعل األوامر وترك النواهي، 

عىل املحافظة عىل الفرائض والفضائل واجتناب منكرات األخالق  ثم جهاد أهله وعياله

والرذائل، ثم أمره باملعروف وهنيه عن املنكر لكل أحد حسب استطاعته، ومنه تعلم العلم 

وتعليمه وكتابته والدعوة إليه، كل هذا من اجلهاد يف سبيل اهللا، ورو الرتمذي عن فضالة ابن 

: ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول اهللا  ،»من جاهد نفسه يف ذات اهللا عز وجلاملجاهد «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعبيد أن النبي 

 .!*"»أفضل اجلهاد لكمة حق عند سلطان جائر«
كام جيب عىل العلامء جهاد عقائد اإلحلاد وامللحدين املضلني الذين يضلون الناس بالشبهات 

لزيغ والتشكيكات من كل ما يزيغهم عن معتقدهم الصحيح، ثم يقودهم إىل اإلحلاد والتعطيل وا

 .عن سواء السبيل

ولوال من يقيمه اهللا لدفع رضر الكافرين، ودحض حجج املبطلني، لفسد الدين. وعن كعب 

ا:  وعن أنس بن مالك أن  ،رواه يف رشح السنة .»إن املؤمن �اهد �سيفه ولسانه«بن مالك مرفوعً

لنسائي رواه أمحد وا .»جاهدوا املرش�� بأموال�م وأنفس�م وألسنت�م«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .وصححه احلاكم

فبدء القتال إنام يكون باحلجة والربهان، ال بالسيف والسنان، فإذا منعنا من الدعوة إىل دين 

نِذَرُ�م بِهِ ﴿ اهللا الذي أوجب اهللا أن ينذر به ويبلغ مجيع خلقه فقال اهللا تعاىل:
ُ
 ﴾َوَمۢن بَلَغَ  ۦِ�

تلوا أو مُ  .]١٩األنعام: [ د الدعاة أو قُ دِّ نِعوا من دخول البلد لنرش الدعوة وتبليغ اهلداية، ومتى هُ

فإهنم بمنعهم هلم يعتربون معتدين عىل الدين وعىل اخللق أمجعني، فعلينا أن نقاتلهم حلامية 

 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه من حديث أيب سعيد اخلدري، وقال الرتمذي: غريب. )١(
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َ  ٱّ�ِيِن� إِۡكَراَه ِ�  َ�ٓ ﴿ الدعوة والدعاة ال لإلكراه عىل الدين، فإن اهللا تعاىل يقول:  ٱلرُّۡشدُ قَد تَّبَ�َّ
نَت تُۡ�رِهُ ﴿ وقال: .]٢٥٦البقرة: [ ﴾ٱۡلَ�ِّ ِمَن 

َ
فَأ

َ
ٰ يَُ�ونُواْ ُمۡؤِمنَِ�  ٱ�َّاَس أ  .]٩٩يونس:[ ﴾٩٩َح�َّ

ألن االعتداء عىل الدين أرض من االعتداء عىل األنفس واألموال، والدفاع عن الدين أوجب من 

نفس واألموال، الدفاع عن األنفس واألموال، فكيف إذا اجتمع االعتداء عىل الدين وعىل األ

فاإلسالم مل يدع إىل قتال اليهود والنصار إذا هم أذعنوا لبذل اجلزية التي هي بمثابة الرمز للعقد 

 والعهد ومل يعتدوا عىل اإلسالم واملسلمني بشكهم وتشكيكهم.
* * * 

 ابتداء اإلذن بالقتال يف سبيل اهللا

دعوته إىل قومه يدعوهم إىل عبادة  وأظهر ملسو هيلع هللا ىلصإن اهللا سبحانه ملا أوحى إىل نبيه ورسوله حممد 

اهللا وحده وترك عبادة ما سواه، فتألبت عليه قريش بالعداوة لوال أن أقاربه من بني هاشم 

وخاصة عمه أبا طالب حيث أرصوا عىل منعه وعدم متكينهم منه، وما زالوا يكيدون له حتى 

بيلة رجالً فيرضبونه بسيوفهم ائتمروا عىل قتله بصفة يضيع هبا دمه، وذلك بأن خيتاروا من كل ق

ا يف وقت واحد حتى يضيع بينهم دمه. فأطلع اهللا نبيه عىل كيدهم وأنزل اهللا َ�ۡمُكُر بَِك  �ذۡ ﴿ معً
ِينَ  ۡو ُ�ۡرُِجوَكۚ َوَ�ۡمُكُروَن َوَ�ۡمُكُر  ٱ�َّ

َ
ۡو َ�ۡقُتلُوَك أ

َ
ْ ِ�ُۡثبُِتوَك أ ۖ َ�َفُروا ُ ُ وَ  ٱ�َّ  ٱۡلَ�ِٰكرِ�نَ َخۡ�ُ  ٱ�َّ

من مكة إىل  ملسو هيلع هللا ىلصهذا ومجيع عرب احلجاز ونجد مع قريش عليه، فهاجر النبي  .]٣٠األنفال: [ ﴾٣٠

املدينة، وهاجر السابقون األولون من أصحابه فآواهم إخواهنم األنصار الذين كانوا أسلموا يف 

عىل أن يمنعوه من كل من يعتدي عليه كام يمنعون  ملسو هيلع هللا ىلصموسم احلج بمكة، وقد بايعوا النبي 

ا لقريش خاصة وللعرب عامة، وصاروا يعدون أهل هم وأوالدهم وأنفسهم، ولذلك صار حربً

 أنفسهم حماربني له ال يقرصون عن كل ما يستطيعون من أذ ينالونه به وبأصحابه إال فعلوه.



 ١٩  جلهاد املرشوع يف اإلسالم) ا١(

وكان املؤمنون يف ابتداء اإلسالم وهم بمكة مأمورين بالصالة والزكاة والعفو والصفح 

كني، وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم، ومل والصرب عىل أذ املرش

تكن احلال إذ ذاك مناسبة للقتال لقلة عددهم بالنسبة إىل كثرة عدد عدوهم، وكوهنم يف بلد حرام 

ا  مل يكن القتال فيه مناسبًا، ورو ابن أيب حاتم عن ابن عباس أن عبد الرمحن بن عوف وأصحابً

بمكة فقالوا: يا رسول اهللا، كنا أعزة ونحن مرشكون فلام آمنا رصنا أذلة! فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصبي له أتوا الن

فلام حوله اهللا إىل املدينة وصارت هلم دار منعة وأنصار فرض  .»إ� أمرت بالعفو فال تقاتلوا القوم«

ا؛ ألن ف ا شديدً يه اهللا عليهم القتال، فجزع بعضهم من فرضه وخافوا من مواجهة األعداء خوفً

سفك الدماء ويتم األوالد وتأيم النساء، فكانوا يكرهون فرضه عليهم بعد أن كانوا يتمنون قتال 

لَمۡ ﴿ املرشكني، فأنزل اهللا
َ
ِينَ تََر إَِ�  � ْ  ٱ�َّ �ِيُموا

َ
يِۡديَُ�ۡم َوأ

َ
� ْ ٓوا لَٰوةَ �ِيَل لَُهۡم ُكفُّ ْ  ٱلصَّ َكٰوةَ َوَءاتُوا  ٱلزَّ

ا ُكتَِب َعلَۡيِهُم  ِ َكَخۡشَيةِ  ٱ�َّاَس إَِذا فَرِ�ٞق ّمِۡنُهۡم َ�َۡشۡوَن  َتاُل ٱۡلقِ فَلَمَّ ۚ َوقَالُواْ  ٱ�َّ َشدَّ َخۡشَيٗة
َ
ۡو أ

َ
أ

َجٖل َقرِ�ٖب� قُۡل َمَ�ُٰع  ٱۡلقَِتاَل لَِم َكَتۡبَت َعلَۡيَنا  َر�ََّنا
َ
ٓ إَِ�ٰٓ أ ۡرَ�َنا خَّ

َ
ۡ�َيالَۡوَ�ٓ أ َخۡ�ٞ  ٱ�ِخَرةُ قَلِيٞل وَ  ٱ�ُّ

ۡ�َنَما ٧٧َوَ� ُ�ۡظلَُموَن فَتِيً�  ٱ�ََّ�ٰ لَِّمِن 
َ
ُم  � َشيََّدةٖ  ٱلَۡمۡوُت تَُ�ونُواْ يُۡدرِ��ُّ  ﴾َولَۡو ُكنُتۡم ِ� بُُروٖج مُّ

 .]٧٨-٧٧النساء: [
ذِنَ ﴿ وكانت أول آية نزلت يف اإلذن بالقتال هي قوله تعاىل:

ُ
ْۚ  أ �َُّهۡم ُظلُِموا

َ
ِيَن يَُ�َٰتلُوَن بِ� لِ�َّ

َ ٱ�نَّ  ٰ نَۡ�ِهِۡم لََقِديٌر  �َّ ِينَ  ٣٩َ�َ ْ َر�َُّنا  ٱ�َّ ن َ�ُقولُوا
َ
ٓ أ ْ ِمن دَِ�ٰرِهِم بَِغۡ�ِ َحّقٍ إِ�َّ ۡخرُِجوا

ُ
ۗ أ ُ  ٱ�َّ

ِ َولَۡوَ� َدۡ�ُع  َمۡت َصَ�ِٰمُع َو�َِيٞع َوَصلََ�ٰٞت َوَمَ�ِٰجُد يُۡذَكُر �ِيَها  ٱ�َّاَس  ٱ�َّ َُّهّدِ  ٱۡسمُ َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض ل
 ِ نَّ  ٱ�َّ ُ  َكثِٗ��ۗ َوَ�َنُ�َ هُ  ٱ�َّ َ إِنَّ  ۥٓۚ َمن يَنُ�ُ ِينَ  ٤٠لََقوِيٌّ َعزِ�ٌز  ٱ�َّ ُٰهۡم ِ�  ٱ�َّ َّ� كَّ �ِض إِن مَّ

َ
 ٱۡ�

 ْ قَاُموا
َ
لَٰوةَ أ ْ  ٱلصَّ َكٰوةَ َوَءاتَُوا ِ  ٱلزَّ  ب

ْ َمُروا
َ
ْ َعِن  ٱلَۡمۡعُروِف َوأ ٰ  ٱلُۡمنَكرِ� َوَ�َهۡوا �َ ِ ُمورِ قَِبُة َوِ�َّ

ُ
 ﴾٤١ ٱۡ�

قال العويف عن ابن عباس: نزلت هذه اآليات يف حممد وأصحابه حني أخرجوا  .]٤١-٣٩احلج: [

 من مكة، وهي أول آية نزلت يف القتال.
ثم إن املرشكني هم الذين بدؤوا املسلمني بالقتال إلرجاعهم عن دينهم، ولو مل يبدؤوا يف 

سول من بلده ومتالؤهم عىل قتله، وفتنة املؤمنني يف دينهم كل وقعة لكان اعتداؤهم بإخراج الر
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وإيذائهم برضهبم وأخذ أمواهلم ومنعهم من الدعوة إىل سبيل رهبم، وكانوا ينهون الناس عن 

ٓ  َٔ َ�ۡنَهۡوَن َ�ۡنُه َوَ�ۡ�  َوُهمۡ ﴿ استامع القرآن خشية اإليامن به كام قال تعاىل:  ۡوَن َ�ۡنُهۖ �ن ُ�ۡهلُِكوَن إِ�َّ
نُفَسُهۡم َوَما �َۡشُعُروَن 

َ
لكان كل ذلك كافيًا يف اعتبارهم معتدين، يقول اهللا  .]٢٦األنعام: [ ﴾٢٦أ

ِينَ َ�ۡمُكُر بَِك  �ذۡ ﴿ تعاىل: ۡو ُ�ۡرُِجوَكۚ َوَ�ۡمُكُروَن َوَ�ۡمُكُر  ٱ�َّ
َ
ۡو َ�ۡقُتلُوَك أ

َ
ْ ِ�ُۡثبُِتوَك أ ۖ َ�َفُروا ُ  ٱ�َّ

ُ وَ  وحسبك من األذ كوهنم وضعوا سىل اجلزور عىل  .]٣٠األنفال: [ ﴾٣٠ رِ�نَ ٱۡلَ�ٰكِ َخۡ�ُ  ٱ�َّ

هلم كله مدافعة عن احلق وأهله. وكذلك كانت  ملسو هيلع هللا ىلصوهو ساجد. فقتال النبي  ملسو هيلع هللا ىلصرأس رسول اهللا 

حروب الصحابة ألجل محاية الدعوة ومنع الفتنة ومحاية املسلمني من تغلب القوم الكافرين، 

ِ ﴿ واهللا تعاىل يقول: ٰ َ� تَُ�وَن فِۡتَنةٞ َوَ�ُ�وَن  لُوُهمۡ َوَ�ٰت ِ  ٱّ�ِينُ َح�َّ أي حتى  .]١٩٣البقرة: [ ﴾ِ�َّ

ال يفتن املسلم يف دينه وال يمنع من الدعوة إليه. فهذا هو الغاية من القتال بعد دفع االعتداء 

ذلك والظلم واستتباب األمن، وعبادة املسلمني رهبم، وإعالئهم كلمته، وتنفيذ رشيعته، وب

يكون اجلهاد هللا ويف سبيل اهللا، وتكون كلمة اهللا هي العليا، وال عربة بام هيذي به العوام وبعض 

العلامء، حيث يزعمون أن الدين قام بالسيف، وأهنم يف فتوحهم جيعلون القرآن يف يد والسيف يف 

بجملته اليد األخر، ومن مل يؤمن بالقرآن حكموا فيه السيف، فهذا ال أصل له، والقرآن 

�ِض َشآَء َر�َُّك �َمَن َمن ِ�  َولَوۡ ﴿ وتفاصيله يرده، فال إكراه يف الدين،
َ
نَت  ٱۡ�

َ
فَأ

َ
ۚ أ ُ�ُُّهۡم َ�ِيًعا

ْ ُمۡؤِمنَِ�  ٱ�َّاَس تُۡ�رِهُ  ٰ يَُ�ونُوا نَت ُمَذّكِٞر  فََذّكِرۡ ﴿ وقال: .]٩٩يونس: [ ﴾٩٩َح�َّ
َ
ٓ أ َما  ٢١إِ�َّ

 أي لست بمسلط عىل إدخال اهلداية قلبهم. .]٢٢-٢١الغاشية: [ ﴾٢٢ۡيِطٍر لَّۡسَت َعلَۡيِهم بُِمَص 
ا لكنه حقيقة يف الدفاع لرشهم، وقتال الدفاع ال يشرتط  فهذا القتال وإن ظنه بعضهم هجومً

َ�ۡثَقُفوُ�ۡم  إِن﴿ أن يعلن به يف كل حركة وال يف كل معركة؛ إذ العدو يرتقب الفرصة ملواثبة عدوه،
 ْ ِ يَُ�ونُوا لِۡسنََتُهم ب

َ
يِۡدَ�ُهۡم َو�

َ
ْ إَِ�ُۡ�ۡم � ۡعَداٗٓء َوَ�ۡبُسُطٓوا

َ
وٓءِ لَُ�ۡم أ ْ لَۡو تَۡ�ُفُروَن  ٱلسُّ وا  لَن ٢َوَودُّ

ۡوَ�ُٰدُ�ۡمۚ يَۡوَم 
َ
رَۡحاُمُ�ۡم َوَ�ٓ أ

َ
فهؤالء هم  .]٣-٢املمتحنة: [ ﴾َ�ۡفِصُل بَۡيَنُ�مۡ  ٱۡلِقَ�َٰمةِ تَنَفَعُ�ۡم أ

ۡشُهرُ  ٱ�َسلَخَ  فَإَِذا﴿ الذين قال اهللا فيهم:
َ
ْ فَ  ٱۡ�ُُرمُ  ٱۡ� َحۡيُث وََجد�ُُّموُهۡم وَُخُذوُهۡم  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ٱۡ�ُتلُوا

وُهمۡ وَ  ْ وَ  ٱۡحُ�ُ ْ  ٱۡ�ُعُدوا قَاُموا
َ
ْ َوأ لَٰوةَ لَُهۡم ُ�َّ َمۡرَصٖد� فَإِن تَابُوا ْ  ٱلصَّ َكٰوةَ َوَءاتَُوا ْ َسبِيلَُهمۡ  ٱلزَّ  ﴾فََخلُّوا
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أمرت أن أقاتل انلاس حىت �شهدوا أن ال � «: ملسو هيلع هللا ىلصهذه اآليات هي معنى قول النبي و .]٥التوبة: [

إال اهللا وأن �مًدا رسول اهللا و�قيموا الصالة و�ؤتوا الز�ة، فإذا فعلوا ذلك عصموا م� دماءهم 
 رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. .»وأمواهلم إال حبقها

ث ال يبقى فيها إال دين اإلسالم. بخالف اليهود ويريد هبذا األمر عرب اجلزيرة، بحي

والنصار واملجوس والصابئة، فإهنم ال يُطالبون بمدلول احلديث من اإلقرار بالشهادتني وإقام 

الصالة وإيتاء الزكاة، وإنام يُكتفى منهم باجلزية فقط، ثم يقرون عىل دينهم الباطل. وأحلق بعض 

العرب، فإنه يُكتفى منهم بأخذ اجلزية، كام حقق ذلك شيخ العلامء هبم املرشكني يف غري جزيرة 

فإن لم يقبلوا فاسأهلم «اإلسالم ابن تيمية، ويدل له حديث بريدة يف صحيح مسلم حيث قال: 

 وسيأيت بتاممه يف موضعه. .»اجلز�ة، فإن أجابوك فاقبل منهم و�ف عنهم

 بلتعة خيربهم بذلك، عىل فتح مكة أخفى سفره، فكتب حاطب بن أيب ملسو هيلع هللا ىلصوملا عزم النبي 

فأنزل اهللا سورة (املمتحنة) وفيها الترصيح بالنهي عن مواالة املرشكني، وخص هذا النهي بالذين 

ُ َ�ۡنَهٮُٰ�ُم  �َّ ﴿ قاتلوا املسلمني وأخرجوهم من ديارهم وأمواهلم، ثم قال: ِينَ َعِن  ٱ�َّ لَۡم  ٱ�َّ
ْ إَِ�ِۡهۡمۚ إِنَّ َولَۡم ُ�ۡرُِجو�ُ  ٱّ�ِينِ يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم ِ�  وُهۡم َوُ�ۡقِسُطٓوا ن َ�َ�ُّ

َ
َ م ّمِن دَِ�ٰرُِ�ۡم أ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

ُ َ�ۡنَهٮُٰ�ُم  إِ�ََّما ٨ ٱلُۡمۡقِسِط�َ  ِينَ َعِن  ٱ�َّ ۡخرَُجوُ�م ّمِن دَِ�ٰرُِ�ۡم َوَ�َٰهُرواْ  ٱّ�ِينِ َ�َٰتلُوُ�ۡم ِ�  ٱ�َّ
َ
َوأ

ن تََولَّوُۡهمۚۡ 
َ
ٰٓ إِۡخَراِجُ�ۡم أ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  َ�َ

ُ
َُّهۡم فَأ ٰلُِمونَ َوَمن َ�َتَول  .]٩-٨املمتحنة: [ ﴾٩ ٱل�َّ

ٰ َ� تَُ�وَن فِۡتَنةٞ َوَ�ُ�وَن  َوَ�ٰتِلُوُهمۡ ﴿ وقال: ِ  ٱّ�ِينُ َح�َّ وحتى النتهاء  .]١٩٣البقرة: [ ﴾ِ�َّ

ا ملا قبله كأنه يقول: متى زالت الفتن عن ال دين وعن عباد اهللا الغاية بحيث يكون ما بعده نقيضً

 املؤمنني فال قتال.
 فالقتال الواجب يف اإلسالم إنام رشع للدفاع عن احلق وأهله ومحاية الدعوة ونرشها

نِذَرُ�م بِهِ ﴿
ُ
فمعناه الصحيح قتال الذين يفتنون املسلم يف دينه،  .]١٩األنعام: [ ﴾َوَمۢن بَلَغَ  ۦِ�

هذا هو القتال يف سبيل حرية الدعوة إىل اهللا ويصدونه عن سبيل ربه، ونرش الدعوة إىل دينه، و

 وإىل دينه.
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وكل من نظر بعني البصرية إىل مقاصد الرشيعة علم أن الدين إنام اشتهر وانترش بالدعوة 

َ  ٱّ�ِيِن� إِۡكَراهَ ِ�  َ�ٓ ﴿ والتبليغ ال باإلكراه واإللزام، فقد قال اهللا تعاىل:  ﴾ٱۡلَ�ِّ ِمَن  ٱلرُّۡشدُ قَد تَّبَ�َّ

 وهي حمكمة وليست منسوخة يف قول مجهور العلامء. .]٢٥٦البقرة: [
وسبب نزول النهي عن اإلكراه معلوم؛ وهو أن رجالً من األنصار من بني سامل بن عوف له 

، فقال للنبي  : أال أستكرههام عىل اإلسالم فإهنام أبيا إال ملسو هيلع هللا ىلصابنان نرصانيان، وكان هو مسلامً

وفيها روايات متعددة بمعنى ذلك، وأن  ﴾ٱّ�ِينِ إِۡكَراهَ ِ�  َ�ٓ ﴿ النرصانية؟ فأنزل اهللا تعاىل:

 االبنني متهودان.

ثم إن احلرب رش عظيم يرتتب عليها سفك الدماء، ويتم األوالد، وتأيم النساء، وأن القرآن 

مل يأذن باجلهاد إال للرضورة التي هي املدافعة عن احلق الذي يعتقد املوحد أن فيه سعادته 

ة البرش كلهم، فاحلرب رضورة يقتضيها جلب املصالح ودفع املفاسد، والسلم هو األصل وسعاد

 الذي يرتتب عليه راحة الناس واطمئناهنم.

َها﴿ وقد سمى اهللا اإلسالم سلامً فقال تعاىل: ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا ۡلمِ ِ�  ٱۡدُخلُوا  ﴾َكآفَّةٗ  ٱلّسِ

 نه دين السالم واألمان، وهلذا أمر اهللا بإيثارها عىل احلرب فقال:أي يف اإلسالم أل .]٢٠٨البقرة: [

ۡلِم فَ ﴿ ۡ َ�َ  ٱۡجَنحۡ ۞�ن َجَنُحواْ لِلسَّ ِ لََها َوتََو�َّ  .]٦١األنفال: [ ﴾ٱ�َّ
وابتداء القتال مرشوط بتقدم الدعوة إىل اإلسالم، وعدم قبول املخالف للدخول يف الذمة 

نزر يسري، بمثابة الرمز للخضوع لإلسالم، وعدم االعتداء عليه وعىل  املعرب عنها باجلزية، وهي

 أهله.

أن من سامله مل يقاتله. قال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا: كانت سرية رسول اهللا 

ا عليه وال  ملسو هيلع هللا ىلصوال يقدر أحد قط أن ينقل عن رسول اهللا  ا عىل اإلسالم ال مقدورً أنه أكره أحدً

ا، وال   .]٢٥٦البقرة: [ ﴾ٱّ�ِينِ إِۡكَراَه ِ�  َ�ٓ ﴿ فائدة يف إسالم املكره. ثم استدل بقوله تعاىل:ممتنعً

ِينَ لَقِيُتُم  فَإَِذا﴿ وبقوله: واْ  ٱلّرِقَابِ َ�َفُرواْ فََ�َۡب  ٱ�َّ ۡ�َنُتُموُهۡم فَُشدُّ
َ
ٰٓ إَِذآ � ا َمنَّۢ�  ٱلَۡوثَاَق َح�َّ فَإِمَّ
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ا فَِدآًء حَ  ٰ تََضَع َ�ۡعُد �مَّ ۚ َ�ٰلَِكۖ َولَۡو �ََشآُء  ٱۡ�َۡرُب �َّ ۡوَزارََها
َ
ُ أ َۡبلَُواْ  ِمۡنُهۡم َوَ�ِٰ�ن نَتَ�َ َ�  ٱ�َّ ِ�ّ

 .]٤حممد: [ ﴾َ�ۡعَضُ�م بَِبۡعٖض 
أي -فأمر اهللا عباده متى مكنهم اهللا من غلب عدوهم واالستيالء عليه بأن يشدوا الوثاق 

معهم إحد احلسنيني؛ إما املن عليهم بدون يشء بأن  ويرفعوا القتل، ثم يفعلوا -األرس

يرسحوهم بإحسان إىل أهلهم، أو يرضبوا عليهم الفداء، كل واحد بحسبه، كام فعل رسول 

مع أرس بدر. وهذه اآلية حمكمة وليست منسوخة عىل القول الصحيح، ومل يقل  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا

يسلموا أو يقتلوا، كام يقوله من  سبحانه: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق وال تطلقوهم حتى

لُوُ�مۡ فَإِِن ﴿ ير أن القتل سببه الكفر، يؤكده قوله: ۡلَقۡواْ إَِ�ُۡ�ُم  فََلمۡ  ٱۡ�َ�َ
َ
لَمَ يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم َو� َ�َما  ٱلسَّ

ُ َجَعَل   ۞َ�َما َلُ�ۡم ِ� ﴿ وهذه اآلية مسبوقة بقوله: .]٩٠النساء: [ ﴾٩٠َلُ�ۡم َعلَۡيِهۡم َسبِيٗ�  ٱ�َّ
ُ فَِئتَۡ�ِ وَ  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ  َضلَّ  ٱ�َّ

َ
ن َ�ۡهُدواْ َمۡن أ

َ
تُرِ�ُدوَن أ

َ
� ْۚ ۡرَكَسُهم بَِما َكَسُبٓوا

َ
ۖ أ ُ ُ َوَمن يُۡضلِِل  ٱ�َّ  ٱ�َّ

ْ  ٨٨َسبِيٗ�  ۥفَلَن َ�َِد َ�ُ  ْ  َودُّوا ۖ فََ� َ�تَِّخُذوا ْ َ�َتُكونُوَن َسَواٗٓء ِمۡنُهۡم لَۡو تَۡ�ُفُروَن َكَما َ�َفُروا
ٰ ُ�َهاِجُرواْ ِ� َسبِيِل  ۡوِ�َآَء َح�َّ

َ
ِۚ أ َحۡيُث وََجد�ُُّموُهۡمۖ َوَ� َ�تَِّخُذواْ  ٱۡ�ُتلُوُهمۡ فَإِن تََولَّۡواْ فَُخُذوُهۡم وَ  ٱ�َّ

ِينَ  إِ�َّ  ٨٩نَِصً�ا  َ� ِمۡنُهۡم َوِ�ّٗا وَ  ۡو َجآُءوُ�ۡم َحِ�َۡت يَِصلُوَن إَِ�ٰ قَۡو� بَۡيَنُ�ۡم َوَ�ۡيَنُهم مِّ  ٱ�َّ
َ
يَ�ٌٰق أ

ْ قَۡوَمُهۡمۚ َولَۡو َشآَء  ۡو يَُ�ٰتِلُوا
َ
ن يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم أ

َ
ُ ُصُدورُُهۡم أ لََسلََّطُهۡم َعَلۡيُ�ۡم فَلََ�َٰتلُوُ�ۡمۚ فَإِِن  ٱ�َّ

لُوُ�مۡ  ْ إَِ�ُۡ�ُم  فَلَمۡ  ٱۡ�َ�َ ۡلَقۡوا
َ
لَمَ يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم َو� ُ َ�َما َجَعَل  ٱلسَّ  ﴾٩٠لَُ�ۡم َعلَۡيِهۡم َسبِيٗ�  ٱ�َّ

 .]٩٠-٨٨النساء:[
ورو ابن جرير عن ابن عباس أهنا نزلت يف طائفة من الكفار وهي الطائفة املساملة للرسول 

وأصحابه، فام جعل اهللا للمؤمنني سبيالً يف قتاهلم لكوهنم قد سلموا املسلمني من رشهم، فلم 

ومل يتعرضوا للطعن يف دينهم، فصاروا مستحقني  ينقصوهم شيئًا ومل يظاهروا عليهم عدوهم،

 للسالمة واملساملة، ويعني باملنافقني الذين بمكة ال املنافقني يف دار اهلجرة.

ْ قَۡوَمُهۡم ُ�َّ َما  َسَتِجُدونَ ﴿ ثم قال يف الفئة املحاربة: َمُنوا
ۡ
َمُنوُ�ۡم َوَ�أ

ۡ
ن يَأ

َ
َءاَخرِ�َن يُرِ�ُدوَن أ

ْ إَِ�  ٓوا ْ إَِ�ُۡ�ُم  َنةِ ٱۡلفِتۡ ُردُّ ۚ فَإِن لَّۡم َ�ۡعَ�ِلُوُ�ۡم َوُ�ۡلُقٓوا ْ �ِيَها ۡركُِسوا
ُ
َلمَ أ يِۡدَ�ُهۡم  ٱلسَّ

َ
� ْ ٓوا َوَ�ُ�فُّ
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بِيٗنا  ُث َحيۡ  ٱۡ�ُتلُوُهمۡ فَُخُذوُهۡم وَ  ْوَ�ٰٓ�ُِ�ۡم َجَعۡلَنا لَُ�ۡم َعلَۡيِهۡم ُسۡلَ�ٰٗنا مُّ
ُ
 ﴾٩١ثَقِۡفُتُموُهۡمۚ َوأ

هم املحاربون للمؤمنني، وقد جعل اهللا للمؤمنني سلطانًا؛ أي حجة بينة يف فهؤالء  .]٩١النساء: [

قتلهم وقتاهلم العتبار أهنم حماربون هللا ورسوله ودينه ويرتبصون باملسلمني الدوائر، ويزيده 

ا قوله تعاىل: ُ َ�ۡنَهٮُٰ�ُم  �َّ ﴿ وضوحً ِينَ َعِن  ٱ�َّ ُ�ۡرُِجوُ�م ّمِن  َولَمۡ  ٱّ�ِينِ لَۡم يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم ِ�  ٱ�َّ
ْ إَِ�ِۡهۡمۚ إِنَّ  وُهۡم َوُ�ۡقِسُطٓوا ن َ�َ�ُّ

َ
َ دَِ�ٰرُِ�ۡم أ فهؤالء هم  .]٨املمتحنة: [ ﴾٨ ٱلُۡمۡقِسِط�َ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

املساملون للرسول وأصحابه، فهم يستحقون اإلكرام واالحرتام والصدقة واإلحسان لعدم 

ُ َ�ۡنَهٮُٰ�ُم  إِ�ََّما﴿ عدواهنم عىل املسلمني، ثم قال يف ضدهم: ِينَ َعِن  ٱ�َّ  ٱّ�ِينِ َ�َٰتلُوُ�ۡم ِ�  ٱ�َّ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهمُ 

ُ
َُّهۡم فَأ ن تََولَّوُۡهۡمۚ َوَمن َ�َتَول

َ
ٰٓ إِۡخَراِجُ�ۡم أ َ�َ ْ ۡخرَُجوُ�م ّمِن دَِ�ِٰرُ�ۡم َوَ�َٰهُروا

َ
 َوأ

ٰلُِمونَ  سوله ودينه وعباده املؤمنني، فهؤالء هم املحاربون هللا ور .]٩املمتحنة: [ ﴾٩ ٱل�َّ

 .فيستحقون القتال لكف ظلمهم وعدواهنم
َوَ� َ�ۡظلُِم َر�َُّك ﴿ إن اهللا سبحانه قد أعطى كل ذي حق حقه، غري مبخوس وال منقوص

َحٗدا 
َ
وهذه اآليات هي بمثابة ميزان العدل واحلكم باحلق بحيث تقطع عن  .]٤٩الكهف: [ ﴾٤٩أ

 .إىل مواقع اإلمجاع يف كل من يستحق القتل والقتال ومن ال يستحقهالناس النزاع وتعيد خالفهم 
غري أن بعض العلامء من املفرسين والفقهاء املتقدمني يقابلون مثل هذه اآليات الواردة يف 

ْ ﴿ حماسن اإلسالم وسامحته كآية: ِ ِ� َسبِيِل  َوَ�ٰتِلُوا ِينَ  ٱ�َّ  .]١٩٠البقرة: [ ﴾يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ  ٱ�َّ

واْ ﴿ وقوله: .]٢٥٦البقرة: [ ﴾ٱّ�ِينِ إِۡكَراَه ِ�  َ�ٓ ﴿ :وقوله ۡ�َنُتُموُهۡم فَُشدُّ
َ
ا َمنَّۢ� َ�ۡعُد  ٱلَۡوثَاَق إَِذآ � فَإِمَّ

ا فَِدآءً  ۡلِم فَ ﴿ وقوله: .]٤حممد: [ ﴾�مَّ َ�َما ﴿. و قوله: ]٦١األنفال: [ ﴾لََها ٱۡجَنحۡ ۞�ن َجَنُحواْ لِلسَّ
 ْ ْ ۡم فَ لَ�ُ  ٱۡسَتَ�ُٰموا فكل هذه اآليات وأمثاهلا يعارضوهنا بدعو  .]٧التوبة: [ ﴾لَُهمۡ  ٱۡسَتقِيُموا

نسخها ليثبتوا احلكم بأضدادها متشيًا عىل ما يعتقدونه يف نفوسهم، فهم يريدون أن يبدلوا كالم 

اهللا، عىل أن دعو النسخ غري ثابتة؛ إذ ال يعرف الناسخ املتأخر إال باخلطاب الثابت، فأين 

 وط النسخ واحلالة هذه؟رش



 ٢٥  جلهاد املرشوع يف اإلسالم) ا١(

عن ابن عباس وقتادة: أهنا نزلت يف قوم بمكة كانوا يظهرون  التفسريوذكر ابن جرير يف 

ا، ويعينون املرشكني عىل املسلمني، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة هلم وإن  اإلسالم خداعً

هم فإهنم يظاهرون املؤمنني ملا أخربوا بخروجهم من مكة، قالت فئة منهم: اطلبوا اخلبثاء فاقتلو

ا قد تكلموا بمثل ما  .عليكم عدوكم وقالت فئة أخر من املؤمنني: سبحان اهللا تقتلون قومً

تكلمتم من أجل أهنم مل هياجروا فتستحلوا دماءهم وأمواهلم! فكانوا كذلك فئتني والرسول 

وقتاله ومن ال عندهم ال ينهى أحد الفريقني، فتنزلت هذه اآليات وفيها الترصيح بمن يباح قتله 

 يباح قتله وقتاله.

وفيها أقوال أخر غري أن ابن جرير رجح هذا التفسري عن ابن عباس وقتادة. وذهب 

ا للمؤمنني، يقتلون  اجلمهور إىل أن هؤالء الذين استثناهم اهللا هم من الكفار، وكانوا كلهم حربً

يقاتلوا من يقاتلهم، ويساملوا كل مسلم ظفروا به، فرشع اهللا للمؤمنني معاملتهم بمثل ذلك، وأن 

 .من يساملهم

لُوُ�مۡ فَإِِن ﴿ وهلذا قال سبحانه: ْ إَِ�ُۡ�ُم  فَلَمۡ  ٱۡ�َ�َ ۡلَقۡوا
َ
َلمَ يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم َو� ُ َ�َما َجَعَل  ٱلسَّ  ٱ�َّ

أي يف قتاهلم واالعتداء عليهم؛ ألن أصل الرشع يف  .]٩٠النساء: [ ﴾٩٠لَُ�ۡم َعلَۡيِهۡم َسبِيٗ� 

 ل أن ال تقاتلوا إال من يقاتلكم، وال تعتدوا إال عىل من يعتدي عليكم.القتا
ٓواْ  َسَتِجُدونَ ﴿ ثم قال يف املحاربني: َمُنواْ قَۡوَمُهۡم ُ�َّ َما ُردُّ

ۡ
َمُنوُ�ۡم َوَ�أ

ۡ
ن يَأ

َ
َءاَخرِ�َن يُِر�ُدوَن أ

ۚ فَإِن لَّۡم َ�ۡعَ�ِلُوُ�ۡم َو�ُ  ٱۡلفِۡتَنةِ إَِ�  ْ �ِيَها ۡركُِسوا
ُ
ْ إَِ�ُۡ�ُم أ لَمَ ۡلُقٓوا  أي املساملة، .]٩١النساء: [ ﴾ٱلسَّ

يِۡدَ�ُهمۡ ﴿
َ
� ْ ٓوا  ُث َحيۡ  ٱۡ�ُتلُوُهمۡ فَُخُذوُهۡم وَ ﴿أي عن قتالكم واملساعدة عىل حربكم،  ﴾َوَ�ُ�فُّ

بِيٗنا  ْوَ�ٰٓ�ُِ�ۡم َجَعۡلَنا لَُ�ۡم َعلَۡيِهۡم ُسۡلَ�ٰٗنا مُّ
ُ
 .﴾٩١ثَقِۡفُتُموُهۡمۚ َوأ

ا، ثم يرجعون إىل  ملسو هيلع هللا ىلصر عن جماهد أهنم أناس يأتون النبي ورو ابن جري فيسلمون خداعً

قريش فريتكسون يف الكفر وعبادة األوثان، يبتغون بذلك أن يأمنوا من كال اجلانبني، فهم 

مذبذبون بني املؤمنني والكافرين، فأمر اهللا سبحانه بقتاهلم إن مل يعتزلوا ويكفوا أيدهيم عن القتال 
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و عن عمل الدسائس للمسلمني، وهذه اآليات كلها هي حمكمة وليست مع املرشكني، أ

 .بمنسوخة عىل القول الصحيح

لامً إىل إبطال كثري من حكم اآليات والسنن الثابتة  وقد اختذ كثري من الناس دعو النسخ سُ

 .ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا 

ا من املتعصبني إذا رأوا آية أ و حديثًا خيالف مذهبهم قال العالمة ابن القيم رمحه اهللا: إن كثريً

يقابلونه بالتأويل، وحيملونه عىل خالف ظاهره ما وجدوا إليه سبيالً، فإذا جاءهم من ذلك ما 

 اإلمجاع عىل خالفه، فإن رأوا من اخلالف ما ال يمكنهم معه دعو يغلبهم فزعوا إىل دعو

ا رص ا صحيحً ا، إذ حمال اإلمجاع فزعوا إىل القول بأنه منسوخ، بدون أن يوجدوا ناسخً ا متأخرً حيً

عىل األمة أن حتفظ املنسوخ الذي بطل حكمه وتضيع الناسخ الذي يلزمها حفظه والعمل به، 

وليست هذه طريقة أئمة اإلسالم بل كلهم عىل خالف ذلك، وإهنم إذا وجدوا آية أو سنة 

 .!*"نسخ. انتهىصحيحة مل يبطلوها بتأويل وال دعو إمجاع وال 

مما قدمنا أن الغاية يف القتال يف اإلسالم هو ما يعربون عنه بحرية دعوة الدين  هلذا يظهر للقارئ

إلعالء كلمة احلق عىل األديان كلها، ومنع فتنة أي أحد يف دينه دين احلق أو حماولة إرجاعه عنه، كام 

أن املرشكني يضطهدون املسلمني بكل ما يقدرون عليه من أنواع التضييق واإلحراج والتعذيب 

ا هلذا الظلم والعدوان.وا  إليذاء ألجل ردهم عن دينهم. وهلذا أوجب اهللا القتال يف اإلسالم دفعً

أما املسلمون فإهنم مل يضيقوا عىل أحد أو حيرجوه ألجل خروجه عن دينه ودخوله يف دين 

بخالف  .]٢٥٦البقرة: [ ﴾ٱّ�ِينِ إِۡكَراهَ ِ�  َ�ٓ ﴿ اإلسالم؛ ألن اهللا سبحانه قد هنى عن ذلك بقوله:

مرشكي العرب فإنه مل يكن هلم دين مبني عىل عبادة أو معرفة. ومل يكونوا يؤمنون بالبعث 

واحلساب وال يصدقون باجلنة وال بالنار ويسكنون يف جزيرة العرب التي هي دار اإلسالم ومأرز 

منها بإخراج اليهود والنصار  ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمني، والتي ال يرتك فيها إال مسلم، وقد أوىص النبي 

 من كتاب الصالة. ١٤٣ص )١(
                                                            



 ٢٧  جلهاد املرشوع يف اإلسالم) ا١(

بحيث ال يبقى فيها دينان، إال دين اإلسالم، وهذا معنى ما يف الصحيحني عن ابن عمر أن 

أمرت أن أقاتل انلاس حىت �شهدوا أن ال � إال اهللا وأن �مًدا رسول اهللا و�قيموا «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

 .»الصالة و�ؤتوا الز�ة، فإذا فعلوا ذلك عصموا م� دماءهم وأمواهلم إال حبقها
راد بالناس يف هذا احلديث هم مرشكو جزيرة العرب من إطالق الكل ويراد به البعض، فامل

 ٱ�َسلَخَ  فَإَِذا﴿ وهم الذين أنزل اهللا فيهم سورة براءة التي هي من آخر القرآن نزوالً وهي قوله:
ۡشُهرُ 

َ
ْ فَ  ٱۡ�ُُرمُ  ٱۡ� وُهمۡ َحۡيُث وََجد�ُُّموُهۡم وَُخُذوُهۡم وَ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ٱۡ�ُتلُوا ْ وَ  ٱۡحُ�ُ لَُهۡم ُ�َّ  ٱۡ�ُعُدوا

 ْ قَاُموا
َ
ْ َوأ لَٰوةَ َمۡرَصٖد� فَإِن تَابُوا ْ  ٱلصَّ َكٰوةَ َوَءاتَُوا ْ َسبِيلَُهۡمۚ إِنَّ  ٱلزَّ َ فََخلُّوا  ﴾٥رَِّحيٞم  َ�ُفورٞ  ٱ�َّ

أو اآلية  إذ من املعلوم أن اهللا سبحانه مل حيكم بإلزام الناس كلهم بمدلول هذا احلديث .]٥التوبة:[

من قتاهلم حتى يقروا بالشهادتني ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة، فإن سائر األمم من اليهود 

ون عىل دينهم الباطل الذي هو عدم اإلقرار  قرّ والنصار واملجوس يُكتفى منهم باجلزية ثم يُ

ِينَ ﴿ بالشهادتني وعدم الصالة والزكاة، نظريه قوله تعاىل: قَۡد  ٱ�َّاَس إِنَّ  �َّاُس ٱقَاَل لَُهُم  ٱ�َّ
ْ لَُ�ۡم فَ  وهؤالء الناس الذين أمجعوا عىل حرب رسول اهللا  .]١٧٣آل عمران: [ ﴾ٱۡخَشوُۡهمۡ َ�َُعوا

 والصحابة هم أبو سفيان ومن معه دون سائر الناس،
هلدمت  -الذي هو حقيقة يف الدفاع عن احلق واحلقيقة-إنه لوال إذن اهللا للناس هبذا اجلهاد 

ا؛ ببغي أهل الطغيان وعبدة األوثان صوام ع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهللا كثريً

ومنكري البعث للجزاء عىل األعامل التي تبيح للناس مجيع املنكرات والفواحش واآلثام وسائر 

ِينَ ﴿ ما يفسد األخالق واألديان واآلداب وروابط االجتامع، واهللا يقول: ْ يَُ�ٰتِلُ  ٱ�َّ وَن ِ� َءاَمُنوا
ِۖ َسبِيِل  ِينَ وَ  ٱ�َّ ْ يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل  ٱ�َّ ُٰغوتِ َ�َفُروا والطاغوت مشتق من  .]٧٦النساء: [ ﴾ٱل�َّ

 الطغيان وهو جماوزة احلد يف الكفر والفسوق والعصيان.
أما حروب الدول األوربية فإن دول النصار يف فتوحها حترص عىل نرش تعليم لغاهتا 

ا وعظامئها وسياسة ملكها، وينالون من اإلسالم هبضمه وذمه وصد الناس عنه، وتاريخ عظمته

وقد بقوا فوىض وحيار ليس هلم دين يعصمهم، وال رشيعة تنظمهم، وإنام يتوارثون الكفر من 
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بعضهم عن بعض، وينالون من اإلسالم بالطعن فيه، ألجل هدم مقومات دين اإلسالم وعظمته 

حون للشباب املتعلمني يف مدارسهم وعظامئه، ليبقوهم يف رق  االستعامر وذل االستعباد، ويلوِّ

بأن دين اإلسالم هو الذي حكم عىل أهله بالذل والضعف، حتى يبقوهم عىل حاهلم فال 

 يتطاولون عليهم يف العلم والثروة والعزة والقوة.

* * * 

 قتال مرشكي العرب

ا لرسول اهللا  ألن والءهم وحمبتهم ونرصهتم  وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلصإن مرشكي العرب كانوا حربً

ۡعَداٗٓء  إِن﴿ لقريش عىل حرب رسول اهللا وأصحابه، يقول اهللا تعاىل:
َ
ْ لَُ�ۡم أ َ�ۡثَقُفوُ�ۡم يَُ�ونُوا

 ِ لِۡسنََتُهم ب
َ
يِۡدَ�ُهۡم َو�

َ
وٓءِ َوَ�ۡبُسُطٓواْ إَِ�ُۡ�ۡم � واْ لَۡو تَۡ�ُفُروَن  ٱلسُّ وقد شاركوا  .]٢املمتحنة: [ ﴾٢َوَودُّ

ا يف اهلجوم عىل خزاعة، وهي داخلة يف عهد الرسول وعقده، ثم شاركوهم يف التحزب  قريشً

سبعني من القراء إىل نجد فيهم خبيب  ملسو هيلع هللا ىلصمعهم يوم األحزاب عام اخلندق، ثم أرسل النبي 

يدعون الناس إىل الدين ويعلموهنم أحكام عبادهتم، فتاملؤوا عىل قتلهم، فقتلوهم كلهم إال خبيبًا 

ا. فهم  ملسو هيلع هللا ىلصلقريش ليقتلوه يف قتيل هلم فقتلوه، فقنت عليهم النبي فإهنم باعوه  يدعو عليهم شهرً

ا مع النبي وأصحابه، وقد أنزل اهللا فيهم صدر سورة التوبة وهي  األعداء األلداء مل يبقوا صلحً

ۡشُهرُ  ٱ�َسلَخَ  فَإَِذا﴿ قوله:
َ
ْ فَ  ٱۡ�ُُرمُ  ٱۡ� وُهمۡ ۡم وَُخُذوُهۡم وَ َحۡيُث وََجد�ُُّموهُ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ٱۡ�ُتلُوا  ٱۡحُ�ُ

ْ وَ  ْ  ٱۡ�ُعُدوا قَاُموا
َ
ْ َوأ لَٰوةَ لَُهۡم ُ�َّ َمۡرَصٖد� فَإِن تَابُوا ْ  ٱلصَّ َكٰوةَ َوَءاتَُوا ْ َسبِيلَُهمۡ  ٱلزَّ  .]٥التوبة: [ ﴾فََخلُّوا

مًدا حىت �شهدوا أن ال � إال اهللا وأن � !*"أمرت أن أقاتل انلاس«فيهم:  ملسو هيلع هللا ىلصوهم الذين قال النبي 

ا نظريه قوله: )١( ِينَ ﴿ األلف والالم يف كلمة الناس للعهد ويعني بالناس قريشً قَۡد  ٱ�َّاَس إِنَّ  ٱ�َّاُس قَاَل لَُهُم  ٱ�َّ
ْ لَُ�ۡم فَ َ�َُعو والقائلون: إن الناس قد مجعوا لكم، هم فرد أو أفراد من  .]١٧٣[آل عمران:  ﴾ٱۡخَشوُۡهمۡ ا

 الناس، كام أن الناس الذين مجعوا لقتاهلم هم أبو سفيان ومن معه.

                                                            



 ٢٩  جلهاد املرشوع يف اإلسالم) ا١(

رسول اهللا و�قيموا الصالة و�ؤتوا الز�ة، فإذا فعلوا ذلك عصموا م� دماءهم وأمواهلم إال حبق 
 .رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر .»اإلسالم وحسابهم ىلع اهللا تعاىل

فهذا إنام أراد به مرشكي العرب الذين مل تقبل منهم اجلزية، وذلك بعد اإلذن بقتاهلم. وما 

وأصحابه وأخرجوهم من ديارهم  ملسو هيلع هللا ىلصلنبيه وللمسلمني بقتاهلم إال بعد أن آذوا النبي  أذن اهللا

وأمواهلم وقعدوا هلم كل مرصد، ووقفوا يف سبيل الدعوة، فلم يكن اإلذن بقتاهلم إال للدفاع عن 

ذِنَ ﴿ احلق وأذ اخللق، يقول اهللا تعاىل:
ُ
ْۚ � أ �َُّهۡم ُظلُِموا

َ
ِيَن يَُ�َٰتلُوَن بِ� َ نَّ لِ�َّ ٰ نَۡ�ِهِۡم  ٱ�َّ َ�َ

ِينَ  ٣٩لََقِديٌر  ن َ�ُقولُواْ َر�َُّنا  ٱ�َّ
َ
ٓ أ ۡخرُِجواْ ِمن دَِ�ٰرِهِم بَِغۡ�ِ َحّقٍ إِ�َّ

ُ
ُ أ وكان  .]٤٠-٣٩احلج: [ ﴾ٱ�َّ

ما أطيبك من ب�، وأحبك إيل، ولوال أن قو� أخرجو� منك ما سكنُت «يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

 .!*"»غ�ك
يعرتض عىل هذا ممن حياول الطعن يف الدين: إن الرسول وأصحابه قد يقول بعض من 

أكرهوا مرشكي العرب عىل اإلسالم، وإهنم مل يقبلوا منهم إال اإلسالم أو السيف كاملرتدين عن 

دين احلق إىل الكفر، بينام القرآن يرتك إكراه آخرين عىل اإلسالم بقبول اجلزية منهم وإقرارهم عىل 

 .هل الكتابدينهم الباطل كأ

واجلواب عن هذا أن جزيرة العرب هي دار اإلسالم ومأرز املسلمني وعقر دارهم فال ينبغي 

بإخراج اليهود والنصار من جزيرة العرب حتى  ملسو هيلع هللا ىلصأن يرتك فيها إال مسلم، وقد أوىص النبي 

الف ال يبقى فيها إال دين اإلسالم. وجزيرة العرب هي احلجاز ونجد بال خالف، ويف غريمها اخل

املشهور. قال يف فتح الباري: لكن الذي يمنع املرشكون من سكناه منها احلجاز خاصة وهو مكة 

واملدينة والياممة وما واالها ال فيام سو ذلك مما يطلق عليه اسم اجلزيرة. إذ هذه مساكن العرب 

ا ا وأقواهم بأسً  .من قديم الزمان والعرب فيها هم من أرفع الناس رأسً

 رواه الرتمذي وأمحد من حديث ابن عباس، وقال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. )١(
                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٣٠

الناس عىل اإلمام عيل ريض اهللا عنه يف حرب اجلمل وصفني متنى أن ينحاز وملا اختلف 

 بقومه إىل جزيرة العرب أو الشام وأنشد:

 ولـــو أين أُطعـــتُ عصـــمتُ قـــومي
 

 إىل ركـــــــن الياممـــــــة أو شـــــــآمِ  
 

ا ــــــــي إذا أبرمــــــــتُ أمــــــــرً  ولكن
 

ــــه الطَّغــــام بنــــو الطغــــامِ    خيالف
 

إنام هو بالدعوة إليه باحلكمة واملوعظة احلسنة  إن قيام الدين وانتشاره واتساع رقعة اإلسالم

ِ  ٱۡدعُ ﴿ كام أمر اهللا نبيه بقوله: ِ  ٱۡ�ََسَنةِ�  ٱلَۡموِۡعَظةِ وَ  ٱۡ�ِۡكَمةِ إَِ�ٰ َسبِيِل َرّ�َِك ب ِ�َ  ٱلَِّ� َوَ�ِٰدلُۡهم ب
ۡحَسنُ 

َ
السيف ال بالسيف واإلكراه كام يعتقده بعض الناس وأكثر العوام، وإنام  .]١٢٥النحل: [ ﴾أ

بمثابة النارص لإلسالم الذي يذب عنه العدوان عندما توقدت بالغيظ واحلقد واحلسد قلوب 

 :!*"رشفهم كام قيلأهل الطغيان حتى قلوب األقربني من قريش الذي عزه عزهم، ورشفه 
ـــة ـــرية قرح ـــرية للعش ـــد العش  حس

 

ـــدمُ   ـــدتْ وســـائِلُها وجـــرحٌ أق لِ  تَ
 

ـــــا ــــريش مل تكــــن آراؤه  تلكــــم ق
 

ـــــمُ هتفـــــو و  سَّ  ال أحالمهـــــا تتقَ
 

ـــــثَ النبـــــي حممــــــد عِ  حتـــــى إذا بُ
 

ــمُ   ــحناؤهم تترضَّ ــدتْ ش ــيهم غ  ف
 

بــتْ عقــوهلمُ ومــا مــن معشــ  رٍ ـعزَ
 

مُ    إال وهــــم مــــنهم ألــــبُّ وأحــــزَ
 

ـــورهم ـــني ظه ـــوحيُ ب ـــام ال ـــا أق  مل
 

ــــنهمُ   ــــدَ م ــــول اهللا أمح  ورأوا رس
 

حجار واألشجار والقبور إن مرشكي العرب غارقون يف فنون الرشك وعبادة األوثان من األ

وسائر وسائل االفتتان، وما يفسد العقول واألذهان ويفسد أخالق الصغار والكبار، ويصري 

ا؛ ألن من كان يف أصل عقيدته التي انتحلها اإلساءة إىل  العاقل إذا عمل به أخرق، والرشيد سفيهً

لق به أن يستسهل اإلساءة إىل اخلالق، والنيل منه بنسبته إىل العدم وعدم اجلزاء عىل العمل، فأخ

الدين، وإىل عباد اهللا املؤمنني، وأن يعاملهم بضد صفاهتم اجلميلة وأفعاهلم احلميدة، إذ ال يمكن 

احتاد وحدة اجلميع عىل التوحيد مع االختالط هبؤالء، مع العلم أن األخالق تتعادل، فلو مل جيب 

 شعر أيب حاتم.من  )١(
                                                            



 ٣١  جلهاد املرشوع يف اإلسالم) ا١(

ىص لكانوا لذلك أهالً إذ الرضورة تقتيض جماهدة هؤالء القوم إال لعموم أرضارهم التي ال حت

 .قطع العضو املتآكل متى خيف رساية رضره إىل سائر اجلسم

ما فعل عم «مسلمني فقال هلم رسول اهللا:  ملسو هيلع هللا ىلصمن ذلك أن وفد خوالن ملا قدموا عىل النبي 

يت وكان هلم صنم يعبدونه يسمونه عم أنس، فقالوا: قد أبدلنا اهللا به ما جئت به، وقد بق .»أ�س

منا بقايا من شيخ كبري وعجوز كبرية متمسكني به ولو قدمنا عليه هلدمناه، فإننا منه يف غرور 

سنة  -يعني أجدبنا-فقالوا: لقد أسنتنا  .»وما أعظم ما رأيتم من فتنته؟«وفتنة. فقال رسول اهللا: 

، قربانًا لعم حتى كنا نأكل الرمة، فجمعنا ما قدرنا عليه حتى اشرتينا مائة ثور ونحرناها كلها

أنس وتركنا السباع تردها ونحن واهللا أحوج إليها من السباع، فجاءنا الغيث من ساعتنا ولقد 

 .!*"عم أنسرأينا العشب يواري الرجال ويقول قائلنا: أنعم علينا 

ٰ َ�  َوَ�ٰتِلُوُهمۡ ﴿ وهذا من فنون عملهم الذي يوقع عامتهم يف االفتتان به، واهللا يقول: َح�َّ
ِ  ٱّ�ِينُ وَن فِۡتَنةٞ َوَ�ُ�وَن تَ�ُ   .]١٩٣البقرة: [ ﴾ِ�َّ

وإنام رشع القتال للدفاع عن الدين وعن أذ املعتدين وهو ما يعربون عنه بحرية الدعوة إىل 

الدين، وإعالء كلمة احلق عىل األديان كلها، ومنع الفتنة فيه بحيث ال يفتن املسلم يف دينه، وال 

 .الكفرجيرب عىل الرجوع عنه إىل 

كام كان املرشكون من قريش والعرب يضطهدون املسلمني بكل ما يقدرون عليه من أنواع 

اإلحراج والتضييق واإليذاء والتعذيب، ألجل ردهم عن دينهم، كام فعلوا مع بالل وصهيب 

وسمية، من تعذيبهم هلم بالنار، بقصد ردهم عن اإلسالم. وألجل دفع األذ واالضطهاد 

ا، وسامه سنام اإلسالم، وأمر بإعداد القوة والعدوان رشع ا هللا القتال يف اإلسالم، وجعله مفروضً

له لقصد إظهار احلق ونفع اخللق وإرهاب األعداء بإخافتهم من عاقبة التعدي عىل دين املسلمني 

بالد -وبالدهم، وأفرادهم أو حدودهم وحقوقهم ومصاحلهم، حتى ولو يف غري بالدهم 

ىل أحدهم كجميعهم؛ العتبار أن املؤمنني كاجلسد الواحد إذا اشتكى فإن التعدي ع -العرب

 ذكره يف زاد املعاد يف وفد خوالن. )١(
                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٣٢

بعضه اشتكى كله. حتى تكون أمة اإلسالم آمنة يف عقر دارها، آمنة عىل أمواهلا ومصاحلها، 

 .مطمئنة يف حرية دينها

وإنام اشتبه عىل بعض العلامء املتقدمني من الفقهاء بام فهموه من بعض الغزوات والرسايا 

أغار عىل بني  ملسو هيلع هللا ىلصظن منها بدء املسلمني هبا، حيث تومهوا بأهنا هجوم حمض وأن النبي التي يُ 

املصطلق وهم غارون. وذهلوا عن بداءة حالة احلرب بينهم وبني املرشكني باعتداء املرشكني 

عليهم وحتزهبم مع قريش عىل حرب الرسول وأصحابه يف غزوة األحزاب، كام أهنم نقضوا عهد 

وهجموا عىل خزاعة مع أيب سفيان وقومه فقتلوهم وقد دخلت خزاعة يف عهد صلح احلديبية، 

رسول اهللا وعقده. واستمروا عىل هذا العداء واملظاهرة يف ذلك الوقت، فهم أعداء للرسول يف 

 كل حال ويف كل حمل إىل أن فتح اهللا مكة.

وظهور وكان العرب من أهل احلجاز ونجد يرتبصون بإسالمهم واستسالمهم فتح مكة 

النبي عىل قريش، ويقولون: إن كان حممد نبيًّا فسيظهر عىل قريش، وإن كان غري نبي فستظهر 

نّ عىل أهلها بالعفو، أقبل  عليه قريش، فلام فتح اهللا مكة يف العام الثامن واستقر اإلسالم هبا ومَ

عام العرب من كل صوب يظهرون إسالمهم واستسالمهم لرسول اهللا، وسمي العام التاسع ب

ا طائعني خمتارين. ا أفواجً  الوفود، وأخذ الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجً

* * * 

 فتوح البلدان زمن اخللفاء الراشدين

اشتبه عىل بعض العلامء املتقدمني من الفقهاء واملفرسين بام فهموه من بعض اآليات وبعض 

مم، وخاصة حروهبم يف فتوح الغزوات والرسايا، مما يوهم أن املسلمني بدؤوا باحلرب لسائر األ

 .البلدان زمن اخللفاء الراشدين، فيظنون كل الظن أنه هجوم حمض



 ٣٣  جلهاد املرشوع يف اإلسالم) ا١(

وخفي عليهم سبب بدأ حالة احلرب بينهم وبني املرشكني، وبينهم وبني فارس والروم 

بتسلط النصار عىل املسلمني بقتلهم كل من أظهر إسالمه يف سائر البلدان التي سيطروا عليها 

 غريها.يف الشام و

ا، لكنه حقيقة يف الدفاع لرشهم، وقتال الدفاع ال يشرتط له تقدم  فهذا وإن ظنه الناس هجومً

الدعوة، وال أن يكون يف كل معركة وال يف كل حركة، إذ العدو يتحني غفلة عدوه ملواثبته 

ا﴿ والعدوان يقابل بمثله، يقول اهللا تعاىل: ۡن َخۡلَفُهۡم لََعلَُّهۡم فََ�ِّ  ٱۡ�َۡرِب َ�ۡثَقَفنَُّهۡم ِ�  فَإِمَّ ۡد بِِهم مَّ
ُروَن  كَّ ْ َعلَۡيُ�ۡم فَ  ٱۡ�َتَدىٰ َ�َمِن ﴿ ويقول: .]٥٧األنفال: [ ﴾٥٧يَذَّ  ٱۡ�َتَدىٰ َعلَۡيهِ بِِمۡثِل َما  ٱۡ�َتُدوا
 .]١٩٤البقرة: [ ﴾َعلَۡيُ�مۡ 

بلتعة ملا  عىل فتح مكة أخفى سفره، وأنزل اهللا ما أنزل يف حاطب بن أيب ملسو هيلع هللا ىلصوملا عزم النبي 

كتب لقريش خيربهم بعزم رسول اهللا عىل غزوهم، فأطلع اهللا نبيه عىل ذلك قبل وصول الكتاب 

 .!*"»ا� خذ العيون واألخبار عن قر�ش حىت نبغتها يف بالدها«إليهم، وكان يقول: 

وذكر حييى بن سالم يف تفسريه: أن لفظ الكتاب الذي كتبه حاطب لقريش: أما بعد؛ يا 

يش فإن رسول اهللا جاءكم بجيش كالليل يسري كالسيل، فواهللا لو جاءكم وحده لنرصه معرش قر

 .اهللا وأنجز له وعده، فانظروا ألنفسكم، والسالم

إن الغرض من احلرب ونتيجتها هو دفع االعتداء والظلم واستتباب األمن، وعبادة 

دين وتنفيذ رشيعته. وكل املسلمني رهبم آمنني يف دينهم ووطنهم، وإعالء كلمة احلق ودعوة ال

هذا تعود مصلحته إىل البرش كلهم مسلمهم وكافرهم، إذ هو دين اهللا لكافة البرش والذي قال اهللا 

نِذَرُ�م بِهِ ﴿ فيه:
ُ
َمۡت ﴿ إذ لوال هذا القتال الذي رشعه اهللا .]١٩األنعام: [ ﴾َوَمۢن بََلغَ  ۦِ� َُّهّدِ ل

ِ  ٱۡسمُ يُۡذَكُر �ِيَها  َصَ�ِٰمُع َو�َِيٞع َوَصلََ�ٰٞت َوَمَ�ِٰجدُ  نَّ  ٱ�َّ ُ  َكثِٗ��ۗ َوَ�َنُ�َ هُ  ٱ�َّ َ إِنَّ  ۥٓۚ َمن يَنُ�ُ  ٱ�َّ
 .ونرص اهللا هو أن يقصد باحلرب محاية احلق وإعالء كلمته .]٤١-٤٠احلج: [ ﴾٤٠لََقوِيٌّ َعزِ�ٌز 

 .٢/٣٩٧سرية ابن هشام  )١(
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العرب يف  أما حروب الصحابة لفارس والروم فإن األصل فيها أهنا ملا اجتمعت كلمة أكثر

اجلزيرة عىل اإلسالم وعىل التمسك به والعمل بموجبه، صار أولئك اجلريان أعداء لكل من أظهر 

اإلسالم فيؤذوهنم ويرضبوهنم، وقتل النصار بعض من أسلم من املسلمني بالشام، فهم بدؤوا 

، فأرسل رسول اهللا  جعفر بن أيب رسية أمر عليهم زيد بن حارثة ثم  ملسو هيلع هللا ىلصبحرب املسلمني بغيًا وظلامً

 طالب ثم ابن رواحة، وهو أول قتال قاتله املسلمون مع النصار بمؤتة من أرض الشام.

ا لعدوه حيث كان ويف كل مكان، كان ال بد للمسلمني من أن يؤيدوا  وملا كان العدو حربً

دعوهتم ويكفوا االعتداء عن كل من ينتسب إىل دينهم، فيؤيدوا نرش هذه الدعوة بكل ما 

 .ن من قوة من كل ما يزيغ عنها الفتنة، والفتنة أشد من القتليستطيعو

وكان جريان جزيرة العرب من الروم يف الشام ومرص وفارس والعراق قد اعتدوا عىل بعض 

 .من أسلم من املسلمني فأخضعوهم لسلطاهنم

وكانوا يكتبون لبعض املسلمني يدعوهنم إىل دينهم، كام كتبوا لكعب بن مالك ملا هجره 

عىل ختلفه عن غزوة تبوك، وكان الصحابة برتقبون هجوم غسان عليهم وهم  ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا رس

ملوك الشام ملا بلغهم أهنم ينعلون اخليل لغزوهم، حتى أصيبت املدينة باخلوف الشديد من ترقب 

ا كثرية بالشام،  ملسو هيلع هللا ىلصهجومهم، وعند ذلك أمر النبي  بغزوة تبوك ملا بلغه أن الروم قد مجعوا مجوعً

 .مقدماهتم إىل البلقاء لقتال املسلمني وساعدهم عىل ذلك متنرصة العرب وقدموا

باخلروج يف ذلك الوقت الشديد، وكان املسلمون يف شدة من العرسة  ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا أمر النبي 

واملجاعة وانقطاع الظهر وسميت غزوة العرسة، وهي الغزوة التي ظهر فيها صدق املؤمنني 

 .ونفاق املنافقني

شجاع بن وهب األسدي بكتابه إىل احلارث بن شمر الغساين يدعوه  ملسو هيلع هللا ىلص وقد أرسل النبي

 .إىل اإلسالم

ا لرسول اهللا، قال شجاع: فوجدهتم  وكانت غسان هم ملوك عرب الشام، وكانوا حربً

ينعلون خيوهلم ملحاربة رسول اهللا وأصحابه. قال: فانتهيت إليه وهو يف غوطة دمشق وهو 
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لقدوم قيرص وقد أقبل من محص إىل إيلياء. قال: فأقمت عىل  مشغول بتهيئة األنزال واأللطاف

بابه يومني أو ثالثة فقلت حلاجبه: إين رسول رسول اهللا إليه. فقال: إنك ال تصل إليه حتى خيرج 

يسألني عن رسول اهللا، فكنت أحدثه عنه وما  -وكان روميًّا-يوم كذا أو كذا، وجعل حاجبه 

ليه البكاء ويقول: إين قرأت اإلنجيل فأجد صفة هذا النبي يدعو إليه فريق قلبه حتى يغلب ع

 .بعينه، فأنا أومن به وأصدقه لكني أخاف من احلارث أن يقتلني متى علم بإسالمي

ا فجلس فوضع التاج عىل رأسه وأذن  -أي احلارث الغساين-قال شجاع: وخرج امللك  يومً

ثم رمى به كالكاره له، وقال: من ينتزع فقرأه  ملسو هيلع هللا ىلصيل بالدخول عليه، فدفعت إليه كتاب رسول اهللا 

مني ملكي؟! وقال: إين سائر إىل صاحبك ولو كان باليمن، ومل يزل تُعرض عليه اخليول ويأمر أن 

تنعل ثم قال يل: أخرب صاحبك بام تر. وكتب إىل قيرص خيربه بخربي، وما عزم عليه من غزو 

هَ عنه. فلام جاءه كتاب قيرص الرسول وأصحابه وأجابه قيرص وقال: ال تَرسْ وال تعرب  إليه والْ

ا. فأمر يل بامئة مثقال ذهبًا ووصلني  دعاين فقال: متى تريد أن ترجع إىل صاحبك؟ فقلت: غدً

حاجبه بنفقة وكسوة، وقال حاجبه: اقرأ عىل رسول اهللا مني السالم. فقدمت عىل رسول اهللا 

ثناء هذه املدة أرسل ملك غسان إىل كعب أ . ويف!*"»باد ملكه«وأخربته خربه، فقال رسول اهللا: 

 ضمن الثالثة الذين خلفوا. ملسو هيلع هللا ىلصبن مالك يطلبه للحاق به حينام هجره النبي 

إنه من املعلوم أن فارس والروم كانتا أمتي حرب وقتال ولدهيام االستعداد التام بالعدد 

هام يف إضالل والعتاد وقد رضبتا بجرياهنام عىل ما جاورمها من بالد العرب، وقد سعيا سعي

العرب ويف فساد دينهم ويف تنكرهم عىل رسول اهللا، وعدم إجابتهم له، والعرب مستذلون حتت 

ا إال بعد اإلسالم، فلام علام بإسالم العرب أخذا  سلطاهنم وسيطرهتم، ومل يستقلوا استقالالً تامًّ

نه ساءمها دخول يعمالن عملهام يف التضييق عليهم، والتعذيب هلم، كي يرجعوا عن دينهم؛ أل

أكثر العرب اإلسالم، وخشوا صولة الدين عليهام وخافا أن يقوض ممالكهام، فكان كل منهام هيدد 

 من املجلد الثاين من زاد املعاد يف فقه غزوة تبوك. ٢٠ذكره العالمة ابن القيم ص )١(
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دعوة اإلسالم يف بالده وبجواره، ويمنعون أشد املنع من نرشها يف بالدهم، وكانوا يؤذون كل 

سلمني من تغلب من يظنون أنه أسلم. فكانت حرب الصحابة كلها ألجل محاية الدعوة ومحاية امل

القوم الظاملني، ال ألجل العدوان أو اإلكراه عىل الدخول يف الدين. إن التنازع بني الناس يف 

مرافق احلياة ووسائل املال واجلاه والسلطان غريزة من غرائز البرش، وقد يفيض التنازع إىل 

د يكون التنازع التعادي واالقتتال بني اجلامعات، كام هي عادة البرش من قديم الزمان، وق

والتقاتل لسبب متلك األقطار واتساع العمران وتسخري الناس للسلطة الظاملة والسلطان اجلائر 

ا، أما القتال املذكور يف القرآن ويف سرية الرسول وخلفائه  ا ورشه مستطريً فيكون رضره كبريً

 ملسو هيلع هللا ىلصفام كان النبي وأصحابه فإنه مبني عىل قواعد العدل والرمحة، وعموم املصلحة للبرش كلهم، 

ا وال ماالً وال سلطانًا، وقد عرض عليه رؤساء قريش كل ذلك عىل أن يكف  يطلب بالقتال ملكً

عن دعوته فلم يقبل، وإنام يطلب أن تكون كلمة اهللا هي العليا ودينه الظاهر. وكان قتاله ودفاعه 

 .بفتح مكة عنوةيف سني اهلجرة دفاع الضعيف للقوي إىل أن أظفره اهللا وأظهره عىل قريش 

إن املسلمني يف دعوهتم ألمتي فارس والروم مل يستعملوا القوة يف بداية أمرهم وإنام يطلبون 

إىل املمتنعني أن يسمحوا هلم بنرش دين اهللا دين احلق ودين مجيع اخللق والذي أوجب اهللا أن 

نِذَرُ�م بِهِ ﴿ ينذروا به ويبلغوه مجيع اخللق، يقول اهللا:
ُ
فهم ينذرون  .]١٩األنعام: [ ﴾لَغَ َوَمۢن بَ  ۦِ�

ۡهَل ﴿ وحيذرون بقول اهللا سبحانه:
َ
أ ا  ٱۡلِكَ�ٰبِ  َ�ٰٓ ُ لَُ�ۡم َكثِٗ�� ّمِمَّ قَۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوُ�َا يُبَّ�ِ

� قَۡد َجآَءُ�م ّمَِن  ٱۡلِكَ�ٰبِ ُكنُتۡم ُ�ُۡفوَن ِمَن  ِ َوَ�ۡعُفواْ َعن َكثِٖ� بِٞ�  ٱ�َّ  َ�ۡهِدي ١٥نُورٞ َو�َِ�ٰٞب مُّ
ُ بِهِ  َبعَ َمِن  ٱ�َّ َ�ٰمِ ُسُبَل  ۥرِۡضَ�ٰنَهُ  ٱ�َّ لَُ�ٰتِ َوُ�ۡخرُِجُهم ّمَِن  ٱلسَّ َوَ�ۡهِديِهۡم إَِ�ٰ  ۦ�ِإِۡذنِهِ  ٱ�ُّورِ إَِ�  ٱلظُّ

ۡسَتقِيٖ�   .]١٦-١٥املائدة: [ ﴾١٦ِصَ�ٰٖط مُّ
ۡهَل ﴿

َ
ُ لَ�ُ  ٱلِۡكَ�ٰبِ  َ�ٰٓأ �ٖ ّمَِن قَۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوُ�َا يُبَّ�ِ َ�ۡ�َ ٰ ن َ�ُقولُواْ َما َجآَءنَا  ٱلرُُّسلِ ۡم َ�َ

َ
أ

ُ مِۢن �َِش�ٖ َوَ� نَِذيرٖ� َ�َقۡد َجآَءُ�م �َِش�ٞ َونَِذيرۗٞ وَ  ءٖ قَِديرٞ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]١٩[املائدة: ﴾١٩َ�َ

ۡهَل  قُۡل ﴿
َ
أ ِۢ بَۡينَ  ٱۡلِكَ�ٰبِ َ�ٰٓ �َّ َ�ۡعُبَد إِ�َّ َ�َعالَۡواْ إَِ�ٰ َ�َِمةٖ َسَوآء

َ
َ َنا َوَ�ۡيَنُ�ۡم �  ۦَوَ� �ُۡ�َِك بِهِ  ٱ�َّ

ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  ٔٗ َشۡ� 
َ
ِۚ ا َوَ� َ�تَِّخَذ َ�ۡعُضَنا َ�ۡعًضا أ ْ فَإِن تََولَّۡواْ َ�ُقولُواْ  ٱ�َّ ِ  ٱۡشَهُدوا نَّاب

َ
 ﴾٦٤ُمۡسلُِموَن  �
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 .]٦٤آل عمران: [

نذار به والدعوة إىل دينه باحلكمة واملوعظة احلسنة وحيث أمر اهللا بإبالغ القرآن واإل

نِعوا من  دد الدعاة أو مُ نِع املسلمون من ذلك وهُ واجلدال مع املخالفني بالتي هي أحسن، فمتى مُ

نرش دعوهتم يف البالد، فإهنم يعتربون معتدين عىل الدين وعىل عباد اهللا املؤمنني بقطع سبيل 

ا لرشهم فإن االعتداء الدعوة إىل رهبم، وإىل ما فيه  صالحهم وصالح البرش كلهم، فيقاتلون دفاعً

عىل الدين أرض من االعتداء عىل األنفس واألموال، والفتنة فيه أشد من القتل، وال أشد من فتنة 

ٰ َ� تَُ�وَن فِۡتَنةٞ  َوَ�ٰتِلُوُهمۡ ﴿ املضلني الذين يبغونكم الفتنة وفيكم سامعون هلم، يقول اهللا: َح�َّ
ِ  ٱّ�ِينُ ُ�وَن َو�َ   .]١٩٣البقرة: [ ﴾ِ�َّ

فاإلسالم مل يدع إىل قتال الكفار إذا هم أذعنوا ومل يعتدوا عىل اإلسالم واملسلمني برشكهم 

بِل منهم  وتشكيكهم ومل ينقصوا املسلمني شيئًا ومل يظاهروا عليهم عدوهم، فإن أجابوا الدعوة قُ

ة، وهي نزر حقري ترمز خلضوعهم لإلسالم وكانوا مسلمني وإن امتنعوا طُلِب منهم اجلزي

وارتباطهم بعهده وعقده وكف األذ واالعتداء عىل الدين وعىل املسلمني مع بقائهم عىل 

 .دينهم، ثم إن هلم ما للمسلمني وعليهم ما عىل املسلمني

فمطالب اإلسالم واملسلمني هي من األمور السمحة السهلة، غري أن األمم املخالفة قد 

شد اجلهاد يف منع الدعوة وقبول اهلداية؛ لعلمهم أن ما يدعون إليه هو احلق الذي يقبله جاهدوا أ

الذوق السليم ويستسلم له العقل احلكيم ألنه دين الفطرة السليمة والطريقة املستقيمة، وأن 

الناس ينصاعون الستجابة دعوته، ومن لوازمه تقويض دعائم ملكهم وسلطاهنم، وحتى 

 .الزمان فإن أشد ما يقع بأسامعهم هو الدعوة إىل الدينالنصار يف هذا 

ْ ﴿ وهذه هي غاية القتال ألهل الكتاب املشار إليها بقوله تعاىل: ِينَ  َ�ٰتِلُوا ِ  ٱ�َّ ِ َ� يُۡؤِمُنوَن ب  ٱ�َّ
 ِ َم  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ َوَ� ب ُ َوَ� ُ�َّرُِموَن َما َحرَّ ِينَ ِمَن  ٱۡ�َقِّ يَن َوَ� يَِديُنوَن دِ  ۥَورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ وتُواْ  ٱ�َّ

ُ
أ

ْ  ٱۡلِكَ�َٰب  ٰ ُ�ۡعُطوا ۡزَ�ةَ َح�َّ إن قيام اإلسالم إنام هو  .]٢٩التوبة: [ ﴾٢٩َعن يَٖد َوُهۡم َ�ٰغُِروَن  ٱۡ�ِ

 ٱّ�ِينَ  إِنَّ ﴿ بالدعوة واحلجة، وانتشاره الرسيع يف بلدان العامل إنام هو ملوافقته للفطرة واملصلحة
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ِ ِعنَد  دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ�  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمِ يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ  َوَمن﴿ .]١٩آل عمران: [ ﴾ٱۡ�ِۡسَ�ٰمُ  ٱ�َّ
 .]٨٥آل عمران: [ ﴾٨٥ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ِمَن  ٱ�ِخَرةِ 

فكان الصحابة يف فتوحهم ال يتقدمون خطوة إال والدعاة من خلفهم يبينون للناس اإلسالم 

، وما يرتتب عليه من األجر والفضل يف الدنيا ويف اآلخرة، وبسبب هذا القتال يف وأحكامه وفرائضه

سبيل اهللا ويف سبيل حرية الدعوة حصل ما ترتب عليها من الفتوح لألقطار وسائر األمصار، حتى 

 انترش فيها اإلسالم وصار أكثر النصار من األمم حنفاء هللا يعبدونه وال يرشكون به شيئًا.

لمني عاملوا من دخل حتت سلطاهنم معاملة حسنة بمقتىض العدل واإلنصاف، ثم إن املس

حيث ساووهم بأنفسهم يف مجيع معامالت احلياة، وأقاموا أنفسهم مقام احلامة هلم دون دمائهم 

وأمواهلم، فال يتعرض هلم أحد بسوء، وحتى احرتام معابدهم فال يتعرضون هلدمها، وال يمنعون 

ا بأن يقبل من حمسنهم، ويتجاوز عن  أهلها من دخوهلا، وقد أوىص عمر بأهل الذمة خريً

ا ال يقبل الشك يف مجلته. واحلاصل  ا صحيحً مسيئهم. وهذا مما تواترت به األخبار والتاريخ تواترً

أن املسلمني إنام شهروا سيوفيهم لرضورة الدفاع عن أنفسهم وكف العدوان عنهم وعن دين اهللا 

هم مل يستعملوا القوة إال عند احلاجة ويف حالة الرضورة، وقد فتحوا الذي أمروا أن يبلغوه، ف

 ملسو هيلع هللا ىلصبعض البلدان بدون قتال، ملوافقة أهلها عىل دخوهلم ونرش دعوهتم فيها، وسرية النبي 

وأصحابه يف القتال مبنية عىل قواعد العدل والرمحة وعموم املصلحة لكافة البرش من غري اعتداء 

 .دام حمافظًا عىل ذمته وعهدهعىل دين أحد أو ماله، ما 

وملا تدفقت جحافل الصحابة املظفرة عىل بالد األكارسة، وعلم رستم قائد الفرس األعىل 

أهنا اهلزيمة ال حمالة، أرسل إىل سعد بن أيب وقاص أن أخربونا بالذي تريدون منا وما الغرض من 

ا نريد أن نخرج الناس من جور إقدامكم عىل بالدنا؟ فكان جواهبم الذي مل خيتلف أن قالوا: إنن

األديان إىل عدل اإلسالم، ونريد أن نُخرج الناسَ من عبادة املخلوق إىل عبادة اهللا وحده، ونريد 

 .أن نخرجكم من ضيق الدنيا إىل سعتها
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فهذا صنيع سلف املسلمني الكرام من الصحابة والتابعني وتابعيهم بإحسان، قد جاهدوا 

ا عظيامً عليه باحلجة والبيان والس نة والقرآن والسيف والسنان حتى اتسعت رقعة اإلسالم اتساعً

 .ال يامثل وال يضاهى

ــــارهم ــــك عــــن أخب ــــارهم تنبي  آث
 

 حتــــى كأنــــك بالعيــــان تــــراهم 
 

 تـــــاهللا ال يـــــأيت الزمـــــان بمـــــثلهم
 

ــور ســواهم  ــي الثغ ا وال حيم ــدً  أب
 

لسنني لنرش دعوة وال ننكر أن ملوك الطوائف من املسلمني قد شاب فتوحاهتم يف آخر ا

اإلسالم يشء من حب سعة امللك وعظمة السلطان، وحكم العدل وميزان القسط هو ما قدمنا 

 وخلفائه وأصحابه يف فتوحهم. ملسو هيلع هللا ىلصمن صفة سرية رسول اهللا 

ثم إن احلروب بني املسلمني والكفار يكون هلا أسباب تثريها وهتيجها سو ما ذكرنا مما 

املسلمني العتبار أهنم متكافلون، يسعى بذمتهم أدناهم، يدخل حتت الدفاع عن حقوق سائر 

 وهم يد عىل من سواهم.

مّ العدو الطامع باغتصاب بالدنا أو يشء من حقوقنا، أو أراد العدو الباغي  فمتى هَ

استذاللنا أو العدوان عىل استقاللنا بقطع حرية دعوتنا، فإنه جيب عند ذلك أن نتحىل بحلية 

، فنقاتل يف سبيل ذلك حتى تكون حقوقنا حمفوظة، وكرامتنا مصونة، الشجاعة والقوة والعزة

وهذا من القتال يف سبيل اهللا لقصد إرهاب األعداء، وإخافتهم من عاقبة التعدي عىل املسلمني، 

وعىل بالدهم وأفرادهم، حتى يف غري بالدهم؛ العتبار أن املسلمني بعضهم أولياء بعض، وأهنم 

   .!*"كلهبعضه اشتكى  كاجلسد الواحد إذا اشتكى

فة من ذلك ما ذكره أهل التاريخ قالوا: أرست الروم امرأة رشيفة هاشمية، وكانت ممتلئة الصدر بالعزة واألن )١(

ا يف مقره ومن حوله  والشجاعة. ويف ضحوة يوم من آخر أيام الشتاء كان املعتصم بن هارون الرشيد جالسً

حشمه وخدمه فجاء حاجبه وقال له: يا أمري املؤمنني، هنا شيخ عريب بالباب هارب من أرس الروم يريد 

ئتك من عمورية املجاورة ألنقرة، املثول بني يديك. فقال: ائذنوا له. فلام دخل قال: يا أمري املؤمنني، ج

ا فيها، فسمعت امرأة سيدة هاشمية من أرس زبطرة تنادي رغم ما بينك وبينها من جبال  وكنت أسريً
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 حكم اجلزية يف اإلسالم

اجلزية يف اإلسالم مل تكن كالرضائب التي يضعها الفاحتون الغالبون عىل األمم املغلوبة 

لقصد إرهاهبم وإضعافهم، وتضخم مالية الدولة بام يصنعونه، فضالً عن الغرامات التي 

سري بمثابة رمز للخضوع والطاعة يرهقوهنم هبا بام يسمونه خسائر احلرب، وإنام هي نزر ي

حلكومة املسلمني، وهي تشبه بالتقريب ورقة التجنس التي يعرف من محلها بأنه من أفراد الدولة 

امللتزم لنظامها وطاعتها مع بقائه عىل ديانته، لكون اإلسالم يقرهم عىل دينهم، إذا بذلوا اجلزية 

صبيان وال عىل النساء وال عىل الفقراء، وهي فتؤخذ من أغنيائهم يف آخر احلول، وال جزية عىل ال

ا من أرسهم مقتحامً صنوف األخطار ألبلغك صوهتا. فلام سمع املعتصم  ومفاوز: وامعتصامه، فجئتك هاربً

عا عبد الرمحن بن إسحاق قايض بغداد وشعبة بن سهل أحد مقالته هنض يف احلال جميبًا: لبيك لبيك، ثم د

كبار العلامء وثالثامئة وثامنية وعرشين رجالً من أهل العدالة وقال هلم: إين ذاهب يف سبيل اهللا إلنقاذ 

اهلاشمية من وراء أعامق بالد الروم وقد ال أعود إليكم. فأوصاهم بام أوصاهم به، وقد اتفق املنجمون أنه 

عتصم لفتح عمورية هذا الوقت، فإهنا تكون عليه الدائرة، فإنه ال يمكن فتحها إال وقت نضوج إن خرج امل

ا، ثم أمر  ا، وأصبح كذب املنجمني حمققً التني والعنب، فخالفهم وخرج لفتحها ففتح اهللا عليه ما كان مغلقً

ألباطح قبل هذا اليوم، بالنفري، وأصدر أوامره بأن تتواىل اجليوش خلفه، وتكون أعظم جيوش سالت هبا ا

فنزل عىل  فام زالت اجليوش تتبعه حتى وصلوا إىل أنقرة، فدمرها عىل رؤوس أهلها ثـم انتقل إىل عموريـة،

حصوهنا وأبراجها وأسوارها، وكانت أمنع أسوار عرفت يف ذلك العهد، وما زال يلح عليها بدبابته 

ان أول ما طلب الوصول إىل املرأة اهلاشمية يف هـ، وك٢٢٣ورهيب آالته حتى دخلها يف ربيع األول سنة 

 سجنها، ويف ذلك يقول أبو متام قصيدته الرائعة التي مطلعها:

ــــاء مــــن الكتــــب  الســــيف أصــــدق إنب
 

 يف حـــده احلـــد بـــني اجلـــد واللعـــب 
 

ــــا بالســـــيف منصـــــلتً   أجبتـــــه معلنـً
 

ـــب  ـــيف مل جت ـــري الس ـــت بغ ـــو أجب  ول
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مأخوذة من اجلزاء؛ أي جزاء حقن الدم، أو جزاء احلامية هلم والدفاع عنهم، أو جزاء مساواهتم 

باملسلمني. ويستفيدون هبا التزام احلكومة اإلسالمية بدخوهلم يف ذمتها وعهدها بحيث يمنعوهنم 

موهنم ممن يعتدي عليهم، وحيرتمون معابدهم، وال من كل ما يمنعون منه أهلهم وأوالدهم، وحي

يكلفوهنم التجند للقتال معهم عند حاجة املسلمني إليهم. ويستفيدون هبذه اجلزية بأهنم كحالة 

املسلمني يف سائر ترصفهم يف أمور دنياهم هلم ما للمسلمني وعليهم ما عىل املسلمني، ويبقون 

ا يف ماله ودمه، حمرتمني من ناهلم بسوء غرم وأثم، وقد ور د الوعيد الشديد فيمن أخفر معاهدً

ا بأن يقبل من حمسنهم ويتجاوز عن مسيئهم.  وقد أوىص عمر بن اخلطاب بأهل الذمة خريً

حتى إن املسلمني يعولون العجزة منهم ويعيشوهنم، وكتب خالد بن الوليد بعد فتح 

كان غنيًّا فافتقر وجعل أهل دينه  العراق: أيام شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من اآلفات أو

يتصدقون عليه، فإهنا تطرح جزيته، يعال هو وعياله من بيت مال املسلمني ما دام مقيامً بدار 

 اهلجرة وبدار اإلسالم.

وهذا هو الذي جر عليه العمل من سرية اخللفاء الراشدين والصحابة والتابعني يف فتوح 

 يعة وأعدهلم يف تنفيذها.األمصار، وهم أعلم الناس بمقاصد الرش

وأما ما يذكره الفقهاء يف كتبهم من إطالة وقوفهم وجر أيدهيم، فهذا ال أصل له يف الرشيعة، 

ا من مفهوم قوله تعاىل: ٰ ُ�ۡعُطواْ ﴿ وإنام هو من توليد بعض الفقهاء أخذً ۡزَ�ةَ َح�َّ َعن يَٖد َوُهۡم  ٱۡ�ِ
صغار بام وصفوه من الذل واالحتقار، وليس كذلك، ففرسوا هذا ال .]٢٩التوبة: [ ﴾٢٩َ�ٰغُِروَن 

 وإنام معناه حتى يعطوا اجلزية عن طاعة وإذعان لإلسالم.
وكتب خالد بن الوليد لنسطونا وقومه: إن عاهدتكم عىل اجلزية واملنعة فلكم الذمة واملنعة، 

حلامية واملنعة تدوم وما منعناكم فلنا اجلزية عليكم وإال فال. وهذا دليل عىل أن اجلزية جزاء عن ا

 بدوامها وتزول بزواهلا.

 وأنه جيوز لإلمام إسقاطها يف حالة الصلح واملصلحة وعدم القدرة عىل احلامية.
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فتوح وقد جر العمل بذلك من الصحابة فقد ذكر البالذري يف فتوح البلدان واألزدي يف 

رك مركزهم حلضورهم أن الصحابة ملا عجزوا عن محاية أهل محص حني اضطروا إىل ت :الشام

وقعة الريموك بأمر أيب عبيدة بن اجلراح؛ ردوا إىل أهل محص ما كانوا أخذوه منهم من اجلزية، 

فعجب نصار محص وهيودهم من رد أمواهلم إليهم وأخذوا يدعون هلم ويستغيثون بنرصهم 

 عىل أعدائهم من الروم.

ط دون عبدة األوثان، مستدلني وقد خصَّ الفقهاء أخذ اجلزية من أهل الكتاب واملجوس فق

 ملسو هيلع هللا ىلصبأن اهللا ملا خص أهل الكتاب بأخذ اجلزية دل عىل أهنا ال تؤخذ من غريهم، وقالوا: إن النبي 

ولقد تتبعت ما  :قتال الكفارمل يأخذها من مرشكي العرب، وقال شيخ اإلسالم يف رسالته 

وال عن اخللفاء الراشدين  أمكنني يف هذه املسألة فام وجدت ال يف كتاب اهللا وال سنة رسوله

الفرق يف أخذ اجلزية بني أهل الكتاب وغريهم. وقال: وقد تويف رسول اهللا وما بأرض العرب 

مرشك تؤخذ منه اجلزية، غري أن جزيرة العرب خاصة ال يبقى فيها دينان، وقد أمر رسول اهللا 

 ى.بإخراج اليهود والنصار منها ألهنا عقر دار املسلمني ومأرزهم. انته

يشري يف كالمه إىل أن اجلزية تؤخذ من املرشكني عبدة األوثان يف غري جزيرة العرب، كام 

تؤخذ من اليهود والنصار واملجوس ال فرق يف ذلك. ويدل عىل ذلك ما رو مسلم عن بريدة 

ا عىل جيش أو رسية أوصاه بتقو اهللا ومن معه من املسلمني  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان رسول اهللا  ر أمريً إذا أمّ

ا فقال:  اغزوا باسم اهللا، يف سبيل اهللا، قاتلوا من �فر باهللا، اغزوا وال تغلوا، وال تغدروا وال «خريً

 -أو: خالل-تمثلوا، وال تقتلوا ويلًدا، و�ذا لقيت عدوك من املرش�� فادعهم إىل ثالث خصال 
ل منهم، ثم ادعهم فأيتهن أجابوك منهم فاقبل منهم و�ف عنهم. ادعهم إىل اإلسالم فإن أجابوك فاقب

إىل اتلحول من دارهم إىل دار املهاجر�ن، وأخربهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجر�ن وعليهم 
ما ىلع املهاجر�ن، فإن أبوا أن يتحولوا فأخربهم أنهم ي�ونون كأعراب املسلم� �ري عليهم 

وا مع املسلم�، فإن هم أبوا ح�م اهللا تعاىل، وال ي�ون هلم يف الغنيمة واليفء يشء، إال أن �اهد
فاسأهلم اجلز�ة، فإن هم أجابوك فاقبل منهم و�ف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن باهللا وقاتلهم، و�ذا 
حارصت أهل حصن فأرادوك أن جتعل هلم ذمة اهللا وذمة نبيه، فال جتعل هلم ذمة اهللا وذمة نبيه، 
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�م وذمم أصحاب�م أهون من أن ول�ن اجعل هلم ذمتك وذمة أصحابك، فإن�م إن ختفروا ذم
ختفروا ذمة اهللا وذمة نبيه، و�ذا حارصت أهل حصن فأرادوك أن ت�هلم ىلع ح�م اهللا فال ت�هلم 

 .»ىلع ح�م اهللا، ول�ن أنزهلم ىلع حكمك فإنك ال تدري أتصيب فيهم ح�م اهللا أم ال

أمر أمري الرسية متى فقد عرفت من هذا احلديث يف بعث رسول اهللا رساياه إىل املرشكني أنه ي

نزل بقوم أن يدعوهم إىل اإلسالم فإن هم أبوا الدخول فيه دعوهم إىل التحول إىل املدينة دار 

املهاجرين ليسمعوا القرآن، فإن هم امتنعوا دعاهم بأن يكونوا كأعراب املسلمني يميض عليهم 

م اجلزية مع بقائهم عىل دينهم حكم اإلسالم، فإن امتنعوا ومل يقبلوا هذا كله، وال شيئًا منه، سأهل

الباطل. وهذا كله دليل عىل أن القتال مل يرشع لإللزام باإلسالم، وإنام رشع لكف العدوان عن 

الدين، وعن عباد اهللا املؤمنني، وأنه جيوز أخذ اجلزية من املرشكني يف غري جزيرة العرب كام 

 .!*"من جوعيغني قدمنا، وهذه اجلزية هي قدر يسري ونزر حقري ال يسمن وال 

 نظم يوسف بن حييى الرصرصي احلنبيل فقال:

ــار وعصــبة الــ ــل هيــود والنص  ـوقات
 

 جموس فإن هم سلموا اجلزيـة اصـدد 
 

 ر درهـم افرضـنْ ـعىل األدون اثني عشـ
 

ـــدِ ـوأربعـــةً مـــن بعـــد عشـــ  يّ  رين زَ
 

ا  ألوســطهم حــاالً ومــن كــان مــورسً
 

ـــــــدِ   ت ـــــــة مـــــــع أربعـــــــني لتَقْ  ثامني
 

ــــبي ــــن ص ــــقط ع ــــائهموتس  اهنم ونس
 

ـــانٍ وأعمـــى ومقعـــدِ    وشـــيخ هلـــم فَ
 

ــر واملجنــون أو عبــد مســلم  وذي الفق
 

ـــدِ   ـــه فيهت ـــنهم علي ـــت م ـــن وجب  وم
 

* * * 

ا أو اثنتي عرشة قدر جزية الغني ثامنية وأربعون درمهً  )١( ا وهي تعادل ما يقدر باثني عرش رياال فضة سعوديً

 روبية فضة إنجليزية.

والوسط منهم عىل النصف من ذلك أي ما يقدر بستة رياالت فضة سعودية أو ست روبيات فضة  

 إنـجليزية.

ا وقدرها ثالثة رياالت فضة سعودية أو ثالث روبيات ف   ضة إنـجليزية.وعىل األدون منهم اثنا عرش درمهً
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 انتشار اإلسالم يف األقطار

لقد من اهللا عىل املؤمنني ببعثه هذا النبي الكريم حممد عليه أفضل الصالة والتسليم، والعرب 

 وقيرص، قد سادهم الغرباء يف أرضهم، وأذهلم األجانب يومئذٍ مضطهدون مستذلون بني كرس

ا إال باإلسالم، ومل تتحدث األمم بدولتهم وختشى  يف عقر دارهم، مل يستقلوا استقالالً تامًّ

 صولتهم إال بعد اإلسالم، وبعد بعثة حممد عليه الصالة والسالم.

جزيرهتم والقرآن بأيدهيم فاإلسالم والعمل بالقرآن أنشأ العرب نشأة مستأنفة، خرجوا من 

يفتحون به ويسودون، ويدعون الناس إىل العمل به فهو السبب األعظم الذي به هنضوا وفتحوا 

وسادوا وبلغوا املبالغ كلها من املجد والرقي، وحتولوا هبدايته من الفرقة واالختالف إىل الوحدة 

وة واهلمجية إىل العلم واحلضارة واالئتالف، ومن اجلفاء والقسوة إىل اللني والرمحة، ومن البدا

ا جديدة دينية، صريهتم إىل ما صاروا إليه  واملدنية، واستبدلوا بأرواحهم اجلافية اجلاهلية أرواحً

ُ  وََعدَ ﴿ من عز ومنعة وجمد وعرفان، وقد أنجزهم اهللا ما وعدهم به يف القرآن بقوله: ِينَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
 ْ ْ ِمنُ�ۡم وََعِملُوا ٰ َءاَمُنوا �ِض لَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ�  لَِ�ٰتِ ٱل�َّ

َ
ِينَ  ٱۡسَتۡخلََف َكَما  ٱۡ� ِمن َ�ۡبلِِهۡم  ٱ�َّ

ِيَوَ�َُمّكَِنَّ لَُهۡم دِيَنُهُم  ۚ َ�ۡعُبُدونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�وَن  ٱۡرتََ�ٰ  ٱ�َّ ۡمٗنا
َ
َ�َُّهم ّمِۢن َ�ۡعِد َخۡوفِِهۡم أ لَُهۡم َوَ�َُبّدِ

 .]٥٥النور: [ ﴾ا ٔٗ ِ� َشۡ� 
وصدق اهللا وعده فأعزهم بعد الذلة وكثرهم بعد القلة، فكانوا هم ملوك األمصار بعد أن 

 كانوا عالة يف القر والقفار، يعز عىل أحدهم سرت عورته وشبع جوعته، يقول اهللا تعاىل:

ِيٓ  ٣ ٱۡ�َۡيتِ فَۡلَيۡعُبُدواْ َربَّ َ�َٰذا ﴿ ۡطَعَمُهم ّمِن ُجوٖع َوَءاَمَنُهم ّمِۡن  ٱ�َّ
َ
 .]٤-٣قريش:[ ﴾٤َخۡوفِۢ أ
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ْ ﴿ وقد ذكرهم اهللا هبذه النعمة فقال تعاىل: ۡسَتۡضَعُفوَن ِ�  َوٱۡذُكُرٓوا نُتۡم قَلِيٞل مُّ
َ
�ِض إِۡذ أ

َ
 ٱۡ�

َفُ�ُم  ن َ�َتَخطَّ
َ
ِ  َٔ َ�  ٱ�َّاُس َ�َافُوَن أ يََّدُ�م بَِنۡ�ِه

َ
ّيَِ�ٰتِ َوَرزَقَُ�م ّمَِن  ۦاَوٮُٰ�ۡم َو� لََعلَُّ�ۡم  ٱلطَّ

ا  .]٢٦األنفال: [ ﴾٢٦ُكُروَن �َشۡ  قال قتادة: كان العرب قبل اإلسالم أذل الناس ذالًّ وأشقاهم عيشً

ا وأبينهم ضالالً، يأكلون وال يؤكلون، واهللا ما نعلم من حارض  وأجوعهم بطونًا وأعراهم ظهورً

رزق، أهل األرض رش منزلة منهم، حتى جاء اهللا باإلسالم فمكن به يف البالد ووسع به يف ال

ا عىل رقاب الناس.  وجعلهم به ملوكً
 فباإلسالم أعطى اهللا ما رأيتم، فاشكروا اهللا عىل نعمه فإن ربكم منعم حيب الشكر.

ــه ــدوي يف الفــال خلــف نوق  وكــم ب
 

 يبــول عــىل األعقــاب أغــرب حافيــا 
 

ــــا ــــاللة هادي ــــاه يف وادي الض  تالف
 

ـــا  ـــة عالي ـــامً يف اهلداي ـــبح نج  فأص
 

ذا الفتح قبل وقوعه، ويف حال قلتهم وضعفهم وفقرهم وبعدهم هب ملسو هيلع هللا ىلصوقد برشهم النبي 

عن وسائل امللك والسلطان، ففي البخاري عن أنس قال: كان رسول اهللا يدخل عىل أم حرام 

بنت ملحان وكانت حتت عبادة بن الصامت، فنعس ثم ضحك فقالت: يا رسول اهللا، وما 

ل اهللا ير�بون ثبج هذا ابلحر ملوك ىلع أناس من أميت عرضوا يلع غزاة يف سبي«يضحكك؟ قال: 

أنت «فقالت: يا رسول اهللا، ادع اهللا أن جيعلني منهم. فقال:  .»مثل امللوك ىلع األرسة«. أو: »األرسة

 فركبت البحر زمن معاوية غازية فرصعت عن دابتها فامتت ريض اهللا عنها. .»منهم

هلم، وخري للبرشية كلهم حيث هد  كتب اهللا القتال عىل املؤمنني وهو مع كراهيتهم له خري

اهللا به وبدينهم ودعوهتم أعظم شعوب األمم، من النصار والعجم وسائر األمم، فأسلموا 

وحسن إسالمهم، حيث فتحوا الكثري من ممالك الرشق والغرب حتى استولوا عىل بعض بالد 

كانت زينة األرض أوربا وفارس، ونظموا فيها دولة عربية مسلمة كانت سعادة للبرش كلهم، و

 يف العلوم والفنون واحلضارة والعمران.

وإنام كانوا يفضلون أعداءهم بصالح أرواحهم الذي يتبعه إصالح أعامهلم، وذلك أن 

املسلم العريب يتوىل حكم والية أو بلد أو بلدان وهو ال علم عنده بيشء من قوانني احلكومة ومل 
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يصلح اهللا به تلك الوالية، فيزيل فسادها وحيفظ يامرس أساليب السياسة وال طرق اإلدارة، ف

أنفسها وأمواهلا وأعراضها، وال يستأثر بيشء من أمواهلا ومظاملها، وإنام خيرج من عمله بثوبه 

الذي دخل به، فيسعد اهللا به رعيته؛ لكون النفس إذا صلحت أصلحت كل يشء وإذا فسدت 

 أفسدت كل يشء.

 يشقى رجـال ويشـقى آخـرون هبـم
 

ــــــأقوامويســــــع  ــــــا ب  د اهللا أقوامً
 

وكتب عامل لعمر بن عبد العزيز يشكو إليه خراب بلده ويطلب منه ماالً يعمرها به فكتب 

إليه: شكوت إيلَّ خراب بلدك وتطلب مني ماالً لتعمرها به، فإذا جاءك كتايب هذا فحطها 

 بالعدل، ونق طرقها من الظلم، فإنه عامرها، والسالم.

ومحل شهادة النجاح فيها مع إمهال الرتبية الصاحلة واملصلحة  إن طلب العلوم والفنون

للنفس وللناس مل حيل دون فنون وعوامل االستعباد، هلذا تر الرجل املتعلم املتفنن يتوىل والية 

فيكون غاية مهه وهنايـة عمله تأسيس ثروة واسعة لنفسه وعيـاله، بام يسمونه تأمني مستقبله، مع 

 شهوات واللذات وزينة احلياة.توسعه يف التمتع بال

إن أكرب عامل ساعد الصحابة عىل فتح البلدان وتوسع الناس يف الدخول يف اإلسالم يف كل 

مكان هو تأثر األمم بسامع القرآن، إذ كانوا يتلونه حق تالوته يف صالهتم املفروضة، ويف هتجدهم 

ام، فرفع أنفس الكثري عن ويف سائر أوقاهتم، فرسعان ما دخلت حمبته يف قلوب اخلاص والع

 غفلتها وجهالتها وطهرها عن خرافات الوثنية املستعبدة هلا.

يؤتى باألسري من املرشكني فيأمر بربطه يف إحد سواري املسجد ليسمع  ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 

القرآن، فال يلبث بعد سامعه إال أن تسبق هداية اإلسالم واإليامن بالقرآن إىل قلبه، كام يف 

أن  ملسو هيلع هللا ىلصجاءت بثاممة بن أثال سيد أهل الياممة، فأمر به رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصيل النبي البخاري أن خ

 .»ما عندك يا ثمامة؟«فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصيربط يف سارية املسجد ليسمع القرآن، فبعد أرسه جاءه رسول هللا 

فقال: يا حممد، إن تنعم تنعم عىل شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تسل من املال تعط منه ما 

فقال: إن تنعم  .»ما عندك يا ثمامة؟«، ثم جاءه يف اليوم الثاين فقال: ملسو هيلع هللا ىلصه رسول اهللا تشاء. فرتك
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تنعم عىل شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تسل من املال تعط منه ما تشاء. ثم جاءه يف اليوم 

سلم فقال: ما كنتم تقولون إذا أراد أن ي .»أطلقوا ثمامة«الثالث فقال مثل مقالته فقال رسول اهللا: 

أحدكم؟ قالوا: يتشهد شهادة احلق. فقال: يا رسول اهللا، واهللا ما كان عىل وجه األرض وجه 

، واهللا ما كان عىل وجه األرض دين  أبغض إيل من وجهك وقد أصبح وجهك أحب الوجوه إيلّ

، واهللا ما كان عىل وجه األرض بلد  أبغض إيل من دينك وقد أصبح دينك أحب األديان إيلّ

ن بلدك وقد أصبحت بلدك أحب البلدان إيل، وقد أخذتني خيلك وأنا أريد العمرة. أبغض إيل م

فلام دخل مكة قالت له قريش: صبئت يا ثاممة. فقال: ما صبئت  .»اعتمر«: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا 

ولكني أسلمت، وال واهللا ال يأتيكم من الياممة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول اهللا. ومثله جبري 

وما أسلم  -قال ابن جعفر: يف فد املرشكني -يف فد بدر  ملسو هيلع هللا ىلصأتى رسول اهللا  بن مطعم أنه

قال: فكأنام صدع عن  ،يصيل املغرب فيقرأ بـ (الطور) ملسو هيلع هللا ىلصيومئذ، فدخلت املسجد ورسول اهللا 

 سبب إسالمه. . وكانت!*"قلبي حني سمعت القرآن

ا، كام يف البخاري و فالقرآن هو معجزة النبي العظمى التي صار هبا أكثر األنبياء أمة  وتبعً

ما من األنبياء من نيب إال وقد أعطي من اآليات ما مثله آمن عليه «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصمسلم أن النبي 

 .»البرش، و�نما اكن اذلي أوتيته وحًيا أوحاه اهللا تعاىل إيل، فأرجو أن أ�ون أ�رث تابًعا يوم القيامة

ثر مما فتحوا بالسيف والسنان؛ ألنه فالصحابة الكرام فتحوا الكثري من البلدان بالقرآن أك

 ملسو هيلع هللا ىلصاملعجزة اخلالدة العامة الباقية، وال يمكن إثبات آيات النبيني السابقني إال بإثبات نبوة حممد 

وإثبات القرآن الذي قص علينا خرب األمم قبلنا، خرب املعجزات التي جاء هبا كل نبي تشهد 

ٰ بَِ�ٓ  ٱۡلُقۡرَءانَ َ�َٰذا  إِنَّ ﴿ ه،بصدق نبوته، وتكون حجة عىل اجلاحدين واملعاندين ل َ�ُقصُّ َ�َ
 َ�َ�ۡ

َ
ٰٓءِيَل أ ِيإِۡسَ�   .]٧٧-٧٦النمل: [ ﴾٧٧لَُهٗدى َورَۡ�َةٞ ّلِۡلُمۡؤِمنَِ�  �نَُّهۥ ٧٦ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَن  ٱ�َّ

* * * 

 أخرجه أمحد من حديث جبري بن مطعم، وهو يف البخاري بغري هذا اللفظ. )١(
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 سنة رسول اهللا يف فتح البلدان

نّ ألصحابه وأمته س ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول اهللا  نة الفتح للبلدان وذلك بفتحه مكة عنوة، وصىل قد سَ

ا هللا، وذلك ضحى يوم الفتح. وأمر بالالً بأن يؤذن عىل رتاج  ثامين ركعات يف بيت أم هانئ شكرً

الكعبة أن اهللا ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام. وقد امتن عىل كافة قريش وأهل 

منهم عقبة بن أيب معيط الذي وضع سىل اجلزور  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي مكة سو سبعة نفر بالغوا يف إيذاء ا

 وهو ساجد باملسجد احلرام. ملسو هيلع هللا ىلصعىل رأس النبي 

. فسموا الطلقاء من ذلك اليوم، !*"»اذهبوا فأنتم الطلقاء«وقال لسائر قريش وأهل مكة: 

ا منهم عن عقيدته أو إسالمه حتى أسلموا باختيارهم  وتركهم عىل عالهتم بدون أن يسأل أحدً

 تلقاء أنفسهم. من

وقد جعل الصحابة هذا الفتح وهذا الترصف فيه نصب أعينهم، وغاية قصدهم وعليه سري 

 عملهم.

وقد سار الصحابة ريض اهللا عنهم بسرية رسول اهللا يف فتوحهم للبلدان اململوءة بالسكان، 

ا عىل الدخول يف اإلسالم، بل تركوهم عىل ما هم عليه من خم ا واحدً تلف فلم يكرهوا شخصً

األديان، وعهدوا هلم بأن ال يؤذوا املسلمني وال يفتنوهم عن دينهم وال يتعرضوا للطعن يف 

 .٢/٤١٢سرية ابن هشام  )١(
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الدين، ثم هم آمنون عىل دمائهم وأمواهلم هلم ما للمسلمني وعليهم ما عىل املسلمني، وسموا 

ثابت يف ألن هلم ذمة اهللا ثم ذمة املسلمني، من رامهم بسوء غرم وأثم. فهذا األمر ال ؛أهل الذمة

ا وأن يعاملوا بإحسان.  فتوح املسلمني ومعاملتهم للذميني، وقد أوىص عمر بأهل الذمة خريً

وملا انترش اإلسالم بني هؤالء، وعرفوا حماسنه، وذاقوا حالوته وعدل سادته، وتعلموا لغته، 

ا طائعني خمتارين، ومن اختار منهم البقاء عىل دينه  ا أفواجً فإنه آمن عىل أخذوا يدخلون فيه أفواجً

 ماله ودمه، فعاش هؤالء يف ظل اإلسالم واملسلمني يف أمن وأمان وسعادة واطمئنان.

* * * 

 شهادة العلامء واملؤرخني

 من غري املسلمني لفتوح الصحابة والتابعني

إن العلامء املنصفني واملؤرخني الصادعني بالصدق بدون تبديل وال ميل عن سواء السبيل 

ا من املسلمني حني دخل يشهدون لإلسالم بأ فَ فاتح أعز وال أقو وال أرسع سريً رِ نه ما عُ

اإليامن قلوهبم، بل وال أعدل وال أرحم منهم، وأهنم مل يتوصلوا إىل ما حتصلوا عليه إال باإليامن 

باهللا وحده، وأن مجيع الشعوب مل خيضعوا هلم، ويدينون بدينهم، ويتعلمون لغتهم، إال ملا ظهر 

 ينهم هو دين احلق املوصل إىل سعادة الدنيا واآلخرة.هلم من أن د

ا  ا أفواجً فهذا هو السبب األعظم املوجب لدخول الناس من مجيع األمم يف دين اهللا أفواجً

طائعني خمتارين، وهذا أمر مشهور مشهود به يعرفه ويعرتف به كل من عرف اإلسالم وأهله، 

ن العرب املسلمني قد فتحوا نصف الدنيا يف وقد قال عظيم من عظامء النصار هو نابليون: إ

نصف قرن ال غري. وقال غوستاف لوبون وهو من أكرب فالسفة االجتامع والعمران والتاريخ من 

ا أعدل وال أرحم من العرب املسلمني يف فتوحاهتم.  اإلفرنج: إنه ما عرف التاريخ فاحتً
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إذا كان القارئ  :العام خمترص التاريخمن كتابه  ٣٠٣وقال آخر هو ولز اإلنجليزي ص

يتخيل أن موجة اإلسالم قد غمرت هبذا الفيض الذي فاضته بعض مدنيات رشيفة فارسية أو 

رومانية أو يونانية، فيجب أن يرجع عن خياله هذا حاالً، فإن اإلسالم قد ساد ألنه أفضل نظام 

ستوىل عليها اخلمول اجتامعي وسيايس متخضت به األعرص، وإن اإلسالم قد ساد ألنه وجد أممًا ا

وكان فاشيًا هبا الظلم والنهب والعسف وكانت بدون هتذيب وال ترتيب، فلام جاء اإلسالم مل جيد 

إال حكومات مستبدة ومستأثرة منقطعة الروابط بينها وبني رعاياها، فأدخل اإلسالم يف أعامل 

ة. ومل يبدأ اإلسالم اخللق أوسع فكرة سياسية عرفها البرش، وقد مد إىل البرشية يد املعون

 باالنحطاط إال عندما بدأت البرشية تشك يف صدق القائمني به.

 :حارض العامل اإلسالميوقال لوثروب ستودارد األمريكي يف مقدمة كتابه 

كاد يكون نبأ نشوء اإلسالم النبأ األعجب الذي دو يف تاريخ اإلنسان. ظهر اإلسالم يف 

ا منحطة الشأن، فلم يمض عىل ظهوره أمة كانت من قبل ذلك العهد متضعضع ة الكيان، وبالدً

ا  ا ممالك عالية الذر مرتامية األطراف، وهادمً عرشة عقود حتى انترش يف نصف األرض ممزقً

ا ما بنفوس األمم واألقوام، وبانيًا عاملًا حديثًا  أديانًا قديمة كرت عليها احلقب واألجيال، ومغريً

 .مرتاص األركان هو عامل اإلسالم

ا  كلام زدنا استقصاء باحثني يف رس تقدم اإلسالم وتعاليمه زادنا ذلك العجب العجاب هبرً

فارتددنا عنه بأطراف حارسة عرفنا أن سائر األديان العظمى إنام نشأت ثم أنشأت تسري يف 

ا بطيئًا مالقية كل صعب، حتى كان أن قيض اهللا لكل دين منها ما أراده له من ملك  سبيلها سريً

 وسلطان قاهر انتحل ذلك الدين ثم أخذ يف تأييده والذب عنه بام استطاع من القوة نارص

واأليدي، وليس األمر كذلك يف اإلسالم، إنام اإلسالم نشأ يف بالد صحراوية جتوب فيافيها شتى 

رش القبائل الرحالة التي مل تكن قبل رفيعة املكانة واملنزلة يف التاريخ، فلرسعان ما رشع يتدفق وينت

ا أفدح اخلطوب وأصعب العقبات دون أن يكون له من  وتتسع رقعته يف جهات األرض جمتازً

 األمم األخر عون يذكر وال أزر مشدود.
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ا مبينًا عجيبًا، إذ مل يكد يميض عىل ظهوره  وعىل شدة هذه املكاره فقد نرص اإلسالم نرصً

ى مهاليا، ومن صحار أواسط أكثر من قرنني حتى باتت راية اإلسالم خفاقة من الربانس حت

 آسية حتى صحار أواسط إفريقية.

كان لنرص اإلسالم هذا النرص اخلارق عوامل ساعدت عليه أكربها أخالق العرب، وماهية 

 تعاليم صاحب الرسالة ورشيعته، واحلالة العامة التي كان عليها املرشق املعارص يف ذلك العهد.

عهد متطاول يف القدم حتى عرص الرسالة ماضيًا  إن العرب وإن كان ماضيهم ما برح منذ

غري مرشق باهر، فقد كانوا أمة استودعت فيها قوة عجيبة تلك القوة الكامنة التي بدأت منذ 

نشوء اإلسالم تظهر جلية إىل عامل الوجود، فقد ظلت بالد العرب أجياالً طواالً من قبل حممد 

 مباءة يشتد فيها تزخار القو احليوية.

العرب قد فاقوا آباءهم وأجدادهم إيغاالً يف الرشك والوثنية، مىض عليهم وهم عىل وكان 

هذه احلال عهد ليس بالقليل حتى استحالت عنارص أمزجتهم من شدة ذلك كله. وملا صاح فيهم 

ا رسول اهللا، وهو عريب من العرب، استطاع حممد أن يبرش بالوحدانية  نفري اإلسالم أن حممدً

ا ا عاريً عن زخارف الطقوس واألباطيل، وأن يستثري حق االستثارة من نفوس العرب  تبشريً

 الغرية الدينية، وهي الغرية الكامنة املتمكنة عىل الدوام يف كل شعب من الشعوب السامية.

وإذ هب العرب لنرصة دعوة حممد بن عبد اهللا، من بعدما ذهبت من صدورهم اإلحن 

ن من شأهنا الذهاب بحوهلم وقوهتم. انضم بعضهم إىل املزمنة، والعداوات الشديدة التي كا

بعض كالبنيان املرصوص حتت لواء صاحب الرسالة يف رأسه نور للناس وهد للعاملني، أخذوا 

 يتدفقون تدفق السيل من صحارهيم يف شبه اجلزيرة ليفتحوا بالد اإلله األحد الفرد الصمد.

ا روحانيًّا أجل هبّ اإلسالم من شبه اجلزيرة هبوب العاصف  املزعزع، فالقى يف سبيله جوًّ

 خاليًا.

يف ذلك العهد كانت مملكتا فارس وبيزنطة باديتني للعيان كأهنام اللحاء اجلاف عوده ال نمو 

فيه وال حياة، وكان الدين يف هاتني اململكتني صار دينًا يزر عليه ويسخر منه، أما فارس فقد 
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ا حتى أصبح جموسية باطلة، وصناعة خداعة بني كان دين املزدكية القديم قد انحط انح طاطًا كبريً

ا  ا شديدً أيدي املوابذة يظلمون به اخللق ويضطهدون بكل قوة، فكره الناس ذلك الباطل كرهً

.  ومقتوه مقتًا عظيامً

ا غري لباسه األول،  أما يف القسم الرشقي من اململكة الرومانية فقد ألبس الدين فيها لباسً

باطيل الرشكية، وانترشت فيه األوهام واخلزعبالت التي كان يقوم هبا علامء فاستحال إىل األ

 الدين اليونانيون ذوو العقول السخيفة واآلراء الفاسدة فغدت النرصانية عبثًا وسخرية.

ويف اجلملة فقد كانت البدع والضالالت قد مزقت املزدكية الفارسية والنرصانية البيزنطية 

منهام بذور االضطهادات اهلمجية والعداوات الوحشية، فنمت تلك رش ممزق، وبذرت يف كل 

ا هائالً.  البذور نموً

هكذا كانت حالة العامل ملا غشيه طوفان اإلسالم، وعىل هذا االعتبار تر أن العاقبة التي 

رآها العامل بعد ذلك كانت مما ال بد منه، وال مندوحة عنه، ومجيع ما يف األمر أن كتائب اململكة 

رومانية الرشقية ومتدرعة فارس كانت من قبل خواضة حرب فتاكة، ومل تقدر اآلن عىل صد ال

 محلة احلاملني عليهام من أمة الصحراء، فسقطت أمام الفاحتني العرب سقوط التاليش واإلعياء.

ا أبطاالً، بل إن هذه األمم التي كانت حتى الفتح  فلهذا مل يدافع املغلوبون عن أوطاهنم محسً

المي مدقوقة العنق من جانب ملوكها، قبلت الفاحتني مستسلمة، فقام عديد من أرباب اإلس

ا لنجاهتم من نريان املضطهدين هلم املمقوتني. ا ورسورً  البدع يتهللون فرحً

وقد عرف العرب بدورهم كيف يسوسون احلكم ويوثقون السلطان حتى دانت هلم أمور 

 امللك واستقرت نقطة دائرهتا يف أيدهيم.

فالعرب املسلمون يف فتوحهم مل يكونوا قط أمة حتب إراقة الدماء وترغب يف االستالب 

والتدمري، بل كانوا عىل الضد من ذلك أمة موهوبة جليلة األخالق والسجايا، تواقة إىل ارتشاف 

العلوم حمسنة يف اعتبار نعم التهذيب، تلك النعم التي قد انتهت إليها من احلضارات السالفة، 

ا، وإذ  شاع بني الغالبني واملغلوبني التزاوج ووحدة املعتقد، كان اختالط بعضهم ببعض رسيعً
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وعن هذا االختالط نشأت حضارة جديدة؛ احلضارة العربية، وهي مجاع متجدد التهذيب 

ا جديدة، فنرض وازدهر،  اليوناين والروماين والفاريس، ذلك اجلامع الذي نفخ فيه العرب روحً

ه ومواده بالعبقرية العربية والروح اإلسالمية، فاحتد ومتاسك بعضه ببعض، وألفوا بني عنارص

ا. ا كبريً  فأرشق وعال علوًّ

وقد سارت املاملك اإلسالمية يف القرون الثالثة األوىل من تارخيها أحسن سري فكانت أكثر 

ا وعمرانًا، مرصعة األقطار بجواهر املدن الزا هرة، واحلوارض ممالك الدنيا حضارة ورقيًّا، وتقدمً

العامرة، واملساجد الفخمة، واجلامعات العلمية املنظمة، وفيها جمموع حكمة القدماء وخمتزن 

ا، طول هذه القرون الثالثة ما انفك الرشق اإلسالمي ييضء عىل  ا باهرً العلوم يشعان إشعاعً

ا، ثم غابت كواكبه وأفلت أنجمه، حتى أدركته لياليه السود وأجياله  الغرب النرصاين نورً

 املظلمة.

إىل أن قال: كان العرب يف عرص صاحب الرسالة أمة كريمة األخالق سليمة الطباع نرية 

ا  السجايا، مقاديم يركبون كل صعب، حتركهم روح الرسالة بغاية غاياهتا، وتبعث فيهم عزمً

ا وغرية متوقدة، كانوا أشداء العصبية الدينية، وعىل شدة هذه العصبية فإهنم مل  يكونوا فيها شديدً

ا  ا شديدً عىل غري هد، بل كانوا مستبرصين يستنريون بنور العقل وهدايته متمسكني متسكً

ا  بمعتقدات دينهم وأركانه وأصوله، وإن دينهم هذا إنام كان دينًا سهل االكتناه واملأخذ واضحً

عتقاد بأن ال إله إال جليًّا، كان جوهر تعاليم حممد الوحدانية مع السنة املعلومة، فاالعتقاد كل اال

ا رسوله كام أنزل يف القرآن، والقيام بالفرائض املسنونة املعينة كالصالة والصوم  اهللا وأن حممدً

 والزكاة واحلج.

ا فوق  فاإلسالم هو هذا الدين البني الرصيح ما كان ليقيد عقل العريب ويلقي عليه سجوفً

ا إىل اقتباس سجوف. والعريب كان قد أدرك حاالً ثار فيها جده وا شتعلت غريته، فبات تواقً

العلوم واجتناء ثمراهتا والتبسط يف شئون احلياة وتوفري أحواهلا، والتكيف عىل حديث 

 مقتضياهتا، واخلروج هبا عام ألفه أزمانًا يف فيايف الصحراء وكثباهنا.
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سهم عىل هلذا ملا نرش العرب فتوحهم ومدوا سلطاهنم عىل األقطار األجنبية مل يقرصوا نفو

التنعم بالنعم املادية واستلذاذ الرتف ورخاء العيش فحسب، بل عكفوا جادين عىل ترقية الفنون 

والعلوم واآلداب وآراء احلضارة القديمة، فنشأ عن مجيع هذا اجلد والرتقيات أن أخرج للناس 

ا كان فخر احلضارة العربية وو اسطة هتذيب عريب سام، فأضاءت به العقول وازدهرت ازدهارً

قالدهتا ودرة تاجها، فسادت احلرية وابتكرت اآلراء واألفكار العلمية ووضعت القواعد 

واألصول واستنبطت األحكام، بيد أن هذا مل يكن من صنيع العرب وحدهم بل شاركهم فيه 

كثري ممن كانوا متظللني ظل دولتهم من النصار واليهود والفرس الذين كانوا يف عهد ملوكهم 

ا يف سبيل آرائهم ومعتقداهتم  قبل الفتح ا شديدً اإلسالمي يذوقون األمرين، ويسامون خسفً

الدينية التي كانوا خيافون فيها النرصانية واملجوسية والفارسية، عىل أنه كان هلذا العرص الزاهر 

حارض العامل حد وقف عنده ثم عر شمسه كسوف فظالم مطبق. انتهى كالمه يف كتابه 

 .اإلسالمي

يعترب العاقل يف كالم هذا الناقد اخلبري بأحوال العرب يف جاهليتهم وإسالمهم تراه وأقول ل

يتكلم بخلوص نية وصحيح رواية وروية ونفي للغرض، مع أنه معدود من مجلة األضداد 

البعداء، واحلق ما شهدت به األعداء، ويؤيد هذه الشهادة العقل كالنقل، فإنه لوال فضائلهم 

يامن باهللا وحده، ملا أمكنهم أن يثلوا عرش كرس وقيرص يف أقرص مدة من الدينية ورأسها اإل

ا، فتالشت  الزمان، وقد كانت حكوماهتام أرقى حكومات األرض قوة وحضارة وثروة ونظامً

 أمام املؤمنني باهللا واليوم اآلخر.

 وقد ثل هذين العرشني عمر بن اخلطاب بسيوف الصحابة وأنفق كنوزمها يف سبيل اهللا كام

قبل وقوعه، ويف زمان ومكان استبعد السائل إمكانه، ومن املعلوم يف العادة أن  ملسو هيلع هللا ىلصأخرب به النبي 

العرب يف اجلاهلية ال طاقة هلم بقتال هاتني األمتني، وإنام قهروهم بعز اإلسالم الذي أكثرهم اهللا 

وهبم اإلحن به بعد القلة، وأعزهم به بعد الذلة، وأغناهم به بعد العيلة، وأزال به عن قل
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والشحناء، ومجعهم عىل كلمة الرب والتقو. وقد قال عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه: يا أبا 

 عبيدة، إن اهللا قد أعزكم باإلسالم، ومهام طلبتم العز يف غريه يذلكم.

وباجلملة فاإلسالم هو الذي أوقد نار العرب وأشاد منارها وخلد فخارها ووسع دارها، 

ِينَ ﴿ ة املطاعون، والقادة املتبعون، وكانوا ممن قال اهللا فيهم:وبه صاروا هم الساد ُٰهۡم  ٱ�َّ َّ� كَّ إِن مَّ
�ِض ِ� 

َ
قَاُمواْ  ٱۡ�

َ
لَٰوةَ أ َكٰوةَ َوَءاتَُواْ  ٱلصَّ ِ  ٱلزَّ َمُرواْ ب

َ
ِ َ�ٰقَِبُة  ٱلُۡمنَكرِ� َوَ�َهۡواْ َعِن  ٱلَۡمۡعُروِف َوأ ُمورِ َوِ�َّ

ُ
 ٱۡ�

 .]٤١احلج: [ ﴾٤١
ا من مجيع اجلهات، وبرتكها فهم هبذ ه الصفات فتحوا الفتوحات ودانت هلم األمم طوعً

 سلب أكثر ملكهم والباقي عىل وشك الزوال. نسأل اهللا اهلد ونعوذ به من الضالل.

وأما احلضارة التي هي يف عرف أهل هذا العرص استبحار العمران ورفاهيته السكان 

رون يف هذا الشأن أنه قد حصل لإلسالم من ذلك دور وانتشار العلم والعرفان، فقد ذكر املؤخ

خطري ونصيب كبري ال يستطيع مكابر أن يكابر يف إنكاره، سواء قلنا يف الفتوحات الروحية أو 

العقلية أو املادية، عىل أن شأن اإلسالم وشأوه هو نرش العقائد الصحيحة املزيلة لألوهام 

ة عن الفواحش واملنكرات، وسن األحكام العادلة واخلرافات، وترشيع األعامل الصاحلة الصارف

املساوية بني الناس يف احلقوق والعهود واملعامالت، فالعلم هبذه األشياء مقدم عىل سائر العلوم 

 والفنون والصناعات وسائر أمور احلياة.

وأما رسعة انتشار اإلسالم يف األقطار فسببه هو أن القرآن قد فتح الكثري من األمصار 

طار بدون أن تصل إليها سيوف املهاجرين واألنصار، وذلك أن هؤالء املغلوبني بعد أن واألق

دخلوا يف اإلسالم أخذوا جيوبون خالل الديار الغربية البعيدة للتجارة وللسياحة وينرشون فيها 

اإلسالم وحماسنه ويقرؤون القرآن، فرسعان ما انترش دين اإلسالم يف مشارق األرض ومغارهبا، 

الناس فيه طائعني خمتارين؛ ألنه دين احلق القويم الذي يقبله الذوق السليم والعقل ودخل 

 ملسو هيلع هللا ىلصاملستقيم، وهو املعجزة العظمى للنبي عليه أفضل الصالة والتسليم، كام يف البخاري أن النبي 
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ا ما من األنبياء نيب إال أعطي من اآليات ما مثله آمن به البرش، و�نما اكن اذلي أوتيت وحيً «قال: 

 .»أوحاه اهللا إيل، فأرجو أن أ�ون أ�رثهم تابعا يوم القيامة

ذلك بأهنا ملا انترشت الفتوح اإلسالمية وامتد سلطان املسلمني عىل األقطار األجنبية مل 

يقرصوا نفوسهم عىل استلذاذ الرتف ورخاء العيش وتزويق األبنية وخزن النقود فحسب، بل 

وهدم قواعد امللحدين، وترقية سائر العلوم اإلسالمية،  عكفوا جادين عىل متهيد قواعد الدين

ونرش اللغة العربية، ونصب القضاة لتنفيذ األحكام الرشعية واحلقوق املالية، فاستنبطوا األحكام 

وبينوا للناس احلالل واحلرام، وكشفوا عن قلوهبم سجوف البدع والضالل واألوهام، فرقت 

 عظيامً ال يامثل وال يضاهى.حضارة اإلسالم هبذه األعامل رقيًّا 

فاختطوا املدن وأنشؤوا املساجد وأشادوا املكارم واملفاخر، فأوجدوا حضارة نرضة مجعت 

بني الدين والدنيا أسسوا قواعدها عىل الطاعة، فدامت هلم بقوة االستطاعة، وغرسوا فيها 

 األعامل البارة فأينعت هلم باألرزاق الدارة.

 ، مكث املسلمون ثالثة قرون أو أربعة قرون وهم املسيطرون يف األرض ال يضاهيهم مضاهٍ

ا.  أمدهم اهللا باملال والبنني وجعلهم أكثر أهل األرض نفريً

وإنام ضعف املسلمون يف هذه القرون األخرية وساءت حالتهم وانتقص األعداء بعض 

ساء اعتقادهم فيه، وصار فيهم منافقون بلداهنم، هذا كله من أجل أنه ضعف عملهم باإلسالم و

 يدعون إىل نبذه وإىل عدم التقيد بحدوده وحكمه، ويدعون إىل حتكيم القوانني بدله.

فضعف املسلمني مل يكن من الدين، بل من أجل جهلهم بالدين، أو من أجل اإلعراض 

وا عزائم الدين، عنه، أو من أجل عدم إجراء أحكامه كام ينبغي، فلام ضعف عملهم بالقرآن ونبذ

 ذهب وحيهم وضعف سلطاهنم، وانتقص األعداء بعض بلداهنم.

وكلام قام ملك من ملوك اإلسالم وأطاع أوامر اهللا فتح اهللا عليه من البالد واسرتجع من 

 األعداء بحسب ما فيه من والية اهللا ونكاية أعدائه.



 ٥٧  جلهاد املرشوع يف اإلسالم) ا١(

واألمم رأ أن كل من كان  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا: كل من عرف سري امللوك

ا ألعدائه وأقوم بطاعة اهللا ورسوله، كان أعظم نرصة وطاعة  أنرص لدين اإلسالم وأعظم جهادً

وحرمة، من عهد أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب وإىل هذا الزمان، وليعترب املعترب بسرية نور الدين 

ذل هلم األعداء، بام قاموا به من الدين، وصالح الدين ثم العادل كيف مكنهم اهللا، وفتح هلم البالد وأ

 وليعترب بسرية من واىل النصار وباع هلم بالد املسلمني كيف أذله اهللا وكبته وسلبه ملكه. انتهى.

* * * 

 احرتام العهود يف اإلسالم

كان املسلمون يف فتوحهم ويف معاهداهتم مع املرشكني وأهل الكتاب حيرتمون العهود أشد 

ْ ﴿ ن عىل حدودها، قال تعاىل:االحرتام ويقفو ۡوفُوا
َ
ِ بَِعۡهِد  َوأ يَۡ�ٰنَ إَِذا َ�َٰهد�ُّۡم َوَ� تَنُقُضواْ  ٱ�َّ

َ
 ٱۡ�

حتى إنه لو أحسوا بنقض العهد من العدو فإهنم جيب أن  .]٩١النحل: [ ﴾َ�ۡعَد تَۡوكِيِدَها

ا﴿ اىل:يشعروهم بنقض العهد حتى يكونوا وإياهم عىل العلم به عىل حد سواء، قال تع  �مَّ
� إِنَّ  ٱ�بِذۡ َ�َاَ�نَّ ِمن قَۡوٍ� ِخَيانَٗة فَ  ٰ َسَوآٍء َ إَِ�ِۡهۡم َ�َ  .]٨٥األنفال: [ ﴾٥٨ ٱۡ�َآ�ِنِ�َ َ� ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

ورو اإلمام أمحد: حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أيب الفيض، عن سليم بن عامر قال: 

م وكان بينه وبينهم عهد إىل أمد، فأراد أن يدنو منهم حتى إذا كان معاوية يسري يف أرض الرو

انقىض األمد غزاهم من قريب، فإذا بشيخ عىل فرس يقول: اهللا أكرب اهللا أكرب وفاء ال غدر يا 

من اكن بينه و�� قوم عهد فال �لن عقدة وال �شدها حىت ينقيض «معاوية، إن رسول اهللا قال: 

قال: فبلغ ذلك معاوية فرجع بجيشه، فإذا بالشيخ هو عمرو  !*"»سواء أمد العهد أو ينبذ هلم ىلع

 بن عبسة ريض اهللا عنه.

 أخرجه الطياليس واإلمام أمحد والرتمذي من حديث عمرو بن عبسة. )١(
                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٥٨

ورو اإلمام أمحد عن سلامن الفاريس أنه انتهى إىل حصن أو مدينة، فقال ألصحابه: دعوين 

يدعوهم فقال: إنام كنتُ رجالً منكم فهداين اهللا لإلسالم، فإن  ملسو هيلع هللا ىلصأدعوهم كام رأيت رسول اهللا 

لمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم فأدوا اجلزية، وإن أبيتم نابذناكم عىل سواء إن اهللا أس

 ال حيب اخلائنني. يفعل ذلك هبم ثالثة أيام.

وقد بلغ من تأكيد الوفاء بالعهود يف اإلسالم أن اهللا سبحانه هنانا أن ننرص إخواننا املسلمني 

وُ�مۡ �ِن ﴿ من الكفار، فقال تعاىل: عىل القوم الذي بيننا وبينهم عهد َ�َعلَۡيُ�ُم  ٱّ�ِينِ ِ�  ٱۡستَنَ�ُ
ٰ قَۡو� بَۡيَنُ�ۡم َوَ�ۡيَنُهم ّمِيَ�ٰقٞ  ٱ�َّۡ�ُ  فال يباح لكم نرص املسلمني عىل  .]٧٢األنفال: [ ﴾إِ�َّ َ�َ

، و�سىع بذمتهم إن املسلم� تتاكفأ دماؤهم«: ملسو هيلع هللا ىلصاملعاهدين، ويف الكتاب الذي كتبه رسول اهللا 

 .!*"»أدناهم، وهم يد ىلع من سواهم
* * * 

 دعوة النصارى

 !+"وسائر األمم إىل دين اإلسالم

احلمد اهللا، والصالة والسالم عىل سائر أنبيائه، ومن آمن هبم، واتبع هدهيم، ومل يفرق بني 

ا نبيه ورسوله.  أحد منهم، وأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدً

لمون وأهيا املستمعون، إن اهللا سبحانه ال ينظر إىل صوركم وأموالكم، وإنام ينظر إىل أهيا املس

قلوبكم وأعاملكم. وإن اهللا سبحانه يعطي الدنيا من حيب ومن ال حيب، وال يعطي دين اإلسالم 

 إال من حيب، فمن أعطاه اهللا الدين فقد أحبه.

 أخرجه أبو داود والنسائي واإلمام أمحد من حديث عيل بن أيب طالب. )١(

املؤلف يف املركز اإلسالمي يف لندن حني صىل بالناس صالة عيد األضحى يف سفره للعالج هذه كلمة ألقاها  )٢(

 هـ وقد نقلتها إذاعة لندن.١٣٩٤سنة 

                                                            



 ٥٩  جلهاد املرشوع يف اإلسالم) ا١(

شاق وال حرج، عموده الصالة وبقية وإن الدين هو هذا السمح سهل االكتناه والعمل ليس ب

أركانه الزكاة والصيام وحج بيت اهللا احلرام مرة واحدة عند االستطاعة، وقد جعل اهللا هذه األركان 

بمثابة البنيان لإلسالم وبمثابة الفرقان بني املسلمني والكفار واملتقني والفجار، وبمثابة حمك 

 م من بني أهل الكفر والفسوق والعصيان.التمحيص لصحة اإلسالم، هبا يعرف صادق اإلسال

لكون اإلسالم ليس هو حمض التسمي باللسان، واالنتساب إليه بالعنوان، ولكنه ما وقر يف 

القلب وصدقته األعامل، فاعملوا بإسالمكم تعرفوا به وادعوا الناس إليه تكونوا من خري أهله، 

 فإنه ال إسالم بدون العمل.

 ٱۡ�َۡومَ ﴿ ق الذي ارتضاه اهللا جلميع اخللق فقال سبحانه:إن دين اإلسالم هو دين احل
ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم 

َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
 .]٣املائدة: [ ﴾دِيٗنا ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ أ

 ﴾٨٥ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ِمَن  ِخَرةِ ٱ�دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه َوُهَو ِ�  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمِ يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ  َوَمن﴿ وقال:
ُ يُرِدِ  َ�َمن﴿ وقال: .]٨٥عمران:  آل[ ن َ�ۡهِديَهُ  ٱ�َّ

َ
ۡح َصۡدَرهُ  ۥأ ۡسَ�ٰمِ  ۥ�َۡ�َ  .]١٢٥األنعام: [ ﴾لِۡ�ِ

ا به صدره َ�َمن﴿ فيفرح بذكره ويندفع إىل القيام بفروضه ونوافله طيبة بذلك نفسه منرشحً
َ
 أ

َح  َ�َ ُ ّ�ِهِ لِۡ�ِ  ۥَصۡدَرهُ  ٱ�َّ ٰ نُورٖ ّمِن رَّ  .]٢٢الزمر: [ ﴾ۦۡسَ�ِٰم َ�ُهَو َ�َ
اإلسالم هيذب األخالق ويطهر األعراق، ويزيل الكفر والشقاق والنفاق، يأمر باملحافظة 

 عىل الفرائض والفضائل، وينهي عن منكرات األخالق والرذائل.

ضطرار. وقد سامه اهللا اإلسالم دين السالم واألمان حيب السلم ويكره احلرب إال يف حالة اال

َها﴿ سلامً فقال تعاىل: ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ ۡلمِ ِ�  ٱۡدُخلُوا  أي يف اإلسالم. .]٢٠٨[البقرة:  ﴾َكآفَّةٗ  ٱلّسِ

 اإلسالم دين العزة والقوة والنظام املطهر للعقول من خرافات البدع والرشك والضالل واألوهام.

يف احلدود واحلقوق واألحكام ال فضل لعريب عىل عجمي وال  اإلسالم دين العدل واملساواة

 ألسود عىل أمحر إال بالطاعة واإليامن.



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٦٠

ويقول:  !*"»إن دماء�م وأموال�م علي�م حرام«اإلسالم حيرتم الدماء واألموال ويقول: 

 ؛ أي بموجب الرضاء التام. ويف حمكم القرآن!+"»ال �ل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه«

ِ  َوَ� ﴿ ۡمَ�ٰلَُ�م بَۡيَنُ�م ب
َ
ُ�لُٓواْ أ

ۡ
مِ َوتُۡدلُواْ بَِهآ إَِ�  ٱۡلَ�ِٰطلِ تَأ  .]١٨٨البقرة: [ ﴾ٱۡ�ُ�َّ

اإلسالم دين السعادة والسيادة من قام به ساد وسعدت به البالد والعباد، ومن ضيعه سقط 

ُ َوَمن يُِهِن ﴿ يف الذل والفساد، يقول تعاىل: ۡكرٍِ�� إِنَّ ِمن  ۥَ�َما َ�ُ  ٱ�َّ َ مُّ  ﴾١٨َ�ۡفَعُل َما �ََشآُء۩  ٱ�َّ
 .]١٨[احلج: 

اإلسالم رشيعة اهللا يف أرضه، رشعه لعباده ملصاحلهم الدينية والدنيوية، فقد نظم حياة 

الناس أحسن نظام، ولوال اإلسالم وما فيه من الرشائع واألحكام، وأمور احلالل واحلرام، لكان 

ا وال ينكرون الناس بمثابة البهائم يته ا وال يعرفون معروفً ارجون يف الطرقات، ال يعرفون صيامً

ا، وال يمتنعون من قبيح وال هيتدون إىل احلق.  منكرً

اإلسالم كفيل بحل مشاكل العامل ما وقع يف هذا الزمان، وما سيقع بعد أزمنة، صالح لكل 

دل واإلحسان واإلتقان. زمان ومكان، قد نظم حياة الناس أحسن نظام باحلكمة واملصلحة والع

فلو أن الناس آمنوا بتعاليمه وانقادوا حلكمه وتنظيمه، ووقفوا عند حدوده ومراسيمه، لصاروا 

 به سعداء، وملا حصل بينهم بغي وال طغيان وال اعتداء؛ ألنه هيدي للتي هي أقوم.

شعبية، وال إىل وإننا يف دعوتنا إىل دين اإلسالم لسنا ندعو إىل قومية عربية، وال إىل أحزاب 

مذاهب فقهية، وإنام ندعو إىل دين احلق، دين اهللا الذي ارتضاه جلميع اخللق، دين عيسى وموسى 

َع لَُ�م ّمَِن ﴿ ، يقول اهللا سبحانه:ملسو هيلع هللا ىلصوسائر األنبياء وخامتهم حممد  ٰ بِهِ  ٱّ�ِينِ ۞َ�َ  ۦَما َو�َّ
ِيٓ نُوٗحا وَ  ۡيَنا  ٱ�َّ ۡوَحۡيَنآ إَِ�َۡك َوَما َوصَّ

َ
�ِيُمواْ  ۦٓ بِهِ أ

َ
ۡن أ

َ
ۖ أ قُواْ  ٱّ�ِينَ إِبَۡ�ٰهِيَم َوُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰٓ َوَ� َ�َتَفرَّ

ُ َما تَۡدُعوُهۡم إَِ�ۡهِ�  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ �ِيهِ� َكُ�َ َ�َ   ﴾١٣ َ�َۡتِ�ٓ إَِ�ۡهِ َمن �ََشآُء َوَ�ۡهِدٓي إَِ�ۡهِ َمن يُنِيُب ٱ�َّ
 :١٣[الشور[. 

 متفق عليه من حديث أيب بكرة. )١(

 أخرجه اإلمام أمحد من حديث عم أيب حرة الرقايش. )٢(

                                                            



 ٦١  جلهاد املرشوع يف اإلسالم) ا١(

بإقامة الدين واالجتامع عىل كلمته وهنى عن التفرق فيه بأن يؤمنوا ببعض  فأمر اهللا سبحانه

األنبياء ويكفروا ببعض، أو يؤمنوا ببعض الكتب ويكفروا ببعضها، ويريدون أن يتخذوا بني 

 ذلك سبيالً.

ِ  ُقۡل ﴿ وقد أمر اهللا عباده املؤمنني بأن يقولوا: ِ َءاَمنَّا ب نزَِل َعلَۡيَنا وَ  ٱ�َّ
ُ
ٓ أ ٰٓ َوَما نزَِل َ�َ

ُ
ٓ أ َما

ۡسَباطِ إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ�ِٰعيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب وَ 
َ
وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ وَ  ٱۡ�

ُ
ّ�ِِهۡم َ�  ٱ�َّبِيُّونَ َوَمآ أ ِمن رَّ

َحٖد ّمِۡنُهۡم َوَ�ُۡن َ�ُ 
َ
 .]٨٤آل عمران: [ ﴾٨٤ُمۡسلُِموَن  ۥُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ

ا باهللا عز وجل، فالذين إنه من يكذب نبيًّا  ا لسائر األنبياء وكافرً من األنبياء فإنه يعترب مكذبً

يكذبون بنبوة املسيح عيسى ابن مريم عليه الصالة والسالم أو يكذبون بمعجزاته التي أثبتها 

القرآن فإهنم يعتربون مكذبني لسائر األنبياء وكافرين باهللا عز وجل، ومثلهم كالذين يكذبون 

عليه الصالة والسالم أو يكذبون بالقرآن النازل عليه من اهللا، أو يزعمون أنه يشء بنبوة حممد 

فاض عىل نفس حممد بدون أن يوحي به اهللا إليه أو ينزل به جربيل عليه، فإهنم يعتربون هبذا 

ا كذب سائر  مكذبني بنبوة عيسى ابن مريم ونبوة موسى وسائر األنبياء؛ ألن من كذب نبيًّا واحدً

اء؛ وألن التكذيب بمحمد أو التكذيب بالقرآن النازل عليه يستلزم التكذيب باملسيح األنبي

عيسى ابن مريم عليه السالم والتكذيب بمعجزاته التي أثبتها القرآن احلكيم. وإنني أعجب أشد 

العجب من عقالء النصار املستقلة أفكارهم والذين برعوا يف الذكاء والفطنة وعرفوا اللغة 

وقد كثر يف هذه األزمنة اختالطهم بالعرب املسلمني وتعلموا لغة العرب التي يتمكنون العربية، 

هبا من معرفة أحكام اإلسالم وبالغة القرآن، وشمول نفعه، وحماسن أحكامه وحكمته، وعموم 

 ملسو هيلع هللا ىلصدعوته، وكونه رسالة رمحة وهداية من اهللا جلميع خلقه، وأنه املعجزة اخلالدة لنبوة حممد 

ائر األنبياء قبله، ومع هذا كله نراهم يستكربون ويرصون عىل التكذيب به وعىل واملصدق لس

ا منهم للمكذبني من القسيسني واملبرشين، واهللا تعاىل يقول:  التكذيب بالقرآن النازل عليه تقليدً

ٌد إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ  َوَما﴿ ا﴿ ويقول: .]١٤٤آل عمران: [ ﴾ٱلرُُّسُل ُ�َمَّ ٌد  مَّ َ�َن ُ�َمَّ
َحٖد ّمِن رَِّجالُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل 

َ
ٓ أ بَا

َ
� ِ ا﴿ نظري قوله: .]٤٠األحزاب: [ ﴾نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ وََخاَ�َم  ٱ�َّ  مَّ
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هُ  ٱلرُُّسُل َمۡرَ�َم إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ  ٱۡ�نُ  ٱلَۡمِسيحُ  مُّ
ُ
ُ�َ�ِن  ۥَوأ

ۡ
يَقةٞۖ َ�نَا يَأ َعامَ ِصّدِ  ﴾ٱلطَّ

 .]٧٥املائدة: [
عىل أن الكثريين من عقالئهم يعرتفون بدين اإلسالم ويصدقون بنبوة حممد عيله الصالة 

والسالم، وأن ما جاء به هو دين احلق الذي ال سعادة للبرش إال باعتناقه واعتقاده. وأخذ بعضهم 

ا بالرجوع إليه واتباع أحكامه وسيكون هلذا التداعي جت فَإِن ﴿ اوب ولو بعد حني،ينادي بعضً
َۡنا بَِها قَۡوٗما لَّۡيُسواْ بَِها بَِ�ٰفِرِ�َن  ُؤَ�ٓءِ َ�َقۡد َو�َّ  .]٨٩األنعام: [ ﴾٨٩يَۡ�ُفۡر بَِها َ�ٰٓ

يا معرش النصار، لقد تعصبتم وما أنصفتم، وإن موضوع العجب منكم هو القرآن النازل 

جدال عن نبوة عيسى ابن مريم عليه الصالة عىل حممد عليه الصالة والسالم كله نضال وجهاد و

والسالم، حيقق صدق نبوته وكرامة نشأته وطهارة مولده وبراءة أمه مريم البتول عليها السالم، 

وأن اهللا سبحانه خلقه بيد القدرة من أم بال أب كام خلق آدم من تراب، ثم قال له: كن. فكان، 

صدق رسالته فكان يربئ األكمه واألبرص وحييي  وأن اهللا أيده باملعجزات الباهرات الدالة عىل

املوتى بإذن اهللا، وينبئ الناس بام يأكلون وما يدخرون يف بيوهتم مع تكليمه الناس يف املهد، 

ِ إِّ�ِ َ�ۡبُد  قَاَل ﴿ وقوله: ا  ٱۡلِكَ�َٰب َءاتَىِٰ�َ  ٱ�َّ ۡ�َن َما ُكنُت  وََجَعلَِ�  ٣٠وََجَعلَِ� نَبِّيٗ
َ
ُمَباَرً� �

ِ وَ  ۡوَ�ِٰ� ب
َ
ِ أ لَٰوة َكٰوةِ وَ  ٱلصَّ ا  ٱلزَّ ۢ� ٣١َما ُدۡمُت َحّيٗ ا  َوَ�رَّ ِ� َولَۡم َ�َۡعۡلِ� َجبَّاٗر� َشقِّيٗ َ�ٰمُ  ٣٢بَِ�ِٰ�َ  َوٱلسَّ

ا  ۡ�َعُث َحّيٗ
ُ
ُموُت َوَ�ۡوَم �

َ
َّ يَۡوَم ُوِ�تُّ َوَ�ۡوَم أ ِ  ٱۡ�َقِّ َمۡرَ�َمۖ قَۡوَل  ٱۡ�نُ ِعيَ�  َ�ٰلَِك  ٣٣َ�َ �ِيهِ  يٱ�َّ

وَن   .]٣٤-٣٠مريم: [ ﴾٣٤َ�ۡمَ�ُ
كل هذه املزايا من الصفات واملعجزات قد أثبتها القرآن وآمن هبا املسلمون ومن كذب هبا 

فقد كفر، وال توجد هذه الصفات وهذه املعجزات باإلنجيل الذي بأيديكم؛ ألن اهللا ذكر يف كتابه 

 ر الذي هم فيه خيتلفون.املبني أن هذا القرآن يقص عىل بني إرسائيل أكث

عىل أن اإلنجيل الذي بأيدي النصار اآلن ليس هو اإلنجيل النازل عىل املسيح عيسى ابن 

مريم عليه السالم، وإنام هو مبدل منه وفيه التحريف الكثري والكذب عىل اهللا وعىل األنبياء، كام 

ِ  فََوۡ�لٞ ﴿ يعرتف العقالء من علامئهم بذلك، يقول اهللا تعاىل: ِيَن يَۡ�ُتُبوَن ّل يِۡديِهۡم ُ�مَّ  ٱۡلِكَ�َٰب �َّ
َ
بِ�
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ِ َ�ُقولُوَن َ�َٰذا ِمۡن ِعنِد  واْ بِهِ  ٱ�َّ ا  ۦلَِيۡشَ�ُ َُّهم ّمِمَّ يِۡديِهۡم َوَوۡ�ٞل ل
َ
ا َكَتَبۡت � َُّهم ّمِمَّ َ�َمٗنا قَلِيٗ�ۖ فََوۡ�ٞل ل

 .]٧٩البقرة: [ ﴾٧٩يَۡ�ِسُبوَن 
يغريوا من رشيعة الرب ما يشاؤون ويشتهون،  ألن النصار جييزون للقسيسني أن

ا من دون اهللا، فجعلوا املسيح هو  فيجعلون احلرام حالالً؛ ألهنم اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابً

ِينَ َ�َفَر  لََقدۡ ﴿ اهللا، وجعلوه ثالث ثالثة، والقرآن واإلنجيل بريئان من ذلك، ْ إِنَّ  ٱ�َّ َ قَالُٓوا  ٱ�َّ
ٰٓءِيَل  ٱلَۡمِسيحُ َمۡرَ�َمۖ َوقَاَل  نُ ٱ�ۡ  ٱلَۡمِسيحُ ُهَو  ْ َ�َٰبِ�ٓ إِۡسَ� َ  ٱۡ�ُبُدوا َمن �ُۡ�ِۡك  ۥَرّ�ِ َوَر�َُّ�ۡمۖ إِنَّهُ  ٱ�َّ

 ِ ِ ب َم  ٱ�َّ ُ َ�َقۡد َحرَّ َوٮُٰه  ٱۡ�َنَّةَ َعلَۡيهِ  ٱ�َّ
ۡ
نَصارٖ ٱ�َّ َوَمأ

َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ ۖ َوَما لِل�َّ  .]٧٢املائدة: [ ﴾٧٢اُر

هۡ ﴿
َ
أ ِ َ� َ�ۡغلُواْ ِ� دِينُِ�ۡم َوَ� َ�ُقولُواْ َ�َ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  َل َ�ٰٓ ۚ إِ�َّ  ٱ�َّ  ٱۡ�نُ ِعيَ�  ٱلَۡمِسيحُ إِ�ََّما  ٱۡ�َقَّ

ِ َمۡرَ�َم رَُسوُل  ٓ إَِ�ٰ َمۡرَ�َم َوُروٞح ّمِۡنُهۖ َ�  ۥٓ َوَ�َِمُتهُ  ٱ�َّ ۡلَقٮَٰها
َ
� َٔ  ِ  ب

ْ ِ اِمُنوا ْ ثََ�َٰثٌةۚ َ�قُ  َ� وَ  ۦۖ َورُُسلِهِ  ٱ�َّ ولُوا
 ْ � لَُّ�ۡمۚ إِ�ََّما  ٱنَتُهوا ُ َخۡ�ٗ ن يَُ�وَن َ�ُ  ۥٓ إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ ُسۡبَ�َٰنهُ  ٱ�َّ

َ
ۘ  ۥأ  .]١٧١النساء: [ ﴾َوَ�ٞ

وهذا القرآن النازل عىل حممد عليه الصالة والسالم هو معجزة الدهور وآية العصور حمفوظ 

ا أو حيذف يف املصاحف ويف الصدور منذ نزل إىل يوم  القيامة، ال يستطيع أحد أن يقحم فيه حرفً

ا؛ ألن اهللا سبحانه توىل حفظه فقال تعاىل: ۡ�َا ﴿ منه حرفً  ﴾٩لََ�ٰفُِظوَن  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِۡكرَ إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
  .]٩احلجر: [

والقرآن هو أساس دين اإلسالم مع سنة حممد عليه الصالة والسالم، لوال هذا القرآن 

كذب الناس بنبوة عيسى ابن مريم وبمعجزاته كام كذب هبا اليهود وغريهم، ورموا أمه ل

ا، أفيجاز حممد رسول اهللا  ا كبريً باملفرتيات والعظائم، طهرها اهللا وأعىل قدرها عام يقولون علوًّ

الذي جاهد أشد اجلهاد يف الدفاع والنضال عن عيسى ابن مريم عليه الصالة والسالم بأن 

ه بتكذيبه والتكذيب بالقرآن النازل عليه والذي هو املعجزة العظمى له؟ وقد حتد اهللا تقابلو

لَّ�ِِن  قُل﴿ مجيع اخللق وأنتم منهم عىل أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، يقول اهللا سبحانه:
�ُس  ٱۡجَتَمَعتِ  نُّ وَ  ٱۡ�ِ ْ بِِمۡثِل َ�َٰذا  ٱۡ�ِ تُوا

ۡ
ن يَ�

َ
ٰٓ أ تُوَن بِِمۡثلِهِ َ�  ٱۡلُقۡرَءانِ َ�َ

ۡ
َولَۡو َ�َن َ�ۡعُضُهۡم  ۦيَ�

 أي عونًا. .]٨٨اإلرساء: [ ﴾٨٨ِ�َۡعٖض َظِهٗ�� 
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مع العلم أنه كان ال يكتب وال يقرأ املكتوب وليس يف بلده وال زمنه مدارس وال كتب، 

ْ ِمن َ�ۡبلِهِ  َوَما﴿ يقول اهللا تعاىل: هُ  ۦُكنَت َ�ۡتلُوا  ۡرتَاَب َيِمينَِكۖ إِٗذا �َّ �ِ  ۥِمن كَِ�ٰٖب َوَ� َ�ُطُّ
ِينَ ُهَو َءاَ�ُٰتۢ َ�ّيَِ�ٰٞت ِ� ُصُدورِ  بَۡل  ٤٨ ٱلُۡمۡبِطلُونَ  وتُواْ  ٱ�َّ

ُ
ٰلُِمونَ َ�ٰتَِنآ إِ�َّ َوَما َ�َۡحُد � ٱۡلعِۡلمَۚ أ  ٱل�َّ

ربعني فعلم منه أن هذا القرآن وحي من اهللا أوحاه إليه بعد أن بلغ األ .]٤٩-٤٨العنكبوت: [ ﴾٤٩

من عمره، ال يقال: إن هذا القرآن يشء فاض عىل نفسه بدون أن يوحي اهللا به إليه وبدون أن 

 ينزل به جربيل عليه، فإن القول هبذا حقيقة يف التكذيب به، ومن قال به كفر وأصاله اهللا سقر.
ا﴿ ، يقول اهللا تعاىل:ملسو هيلع هللا ىلصإن اهللا سبحانه ختم الرسل بنبوة حممد  ٌد  مَّ َحٖد ّمِن َ�َن ُ�َمَّ

َ
ٓ أ بَا

َ
�

ِ رَِّجالُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل  كام ختم الرشائع برشيعته  .]٤٠األحزاب: [ ﴾نَ  ۧ ٱ�َّبِّ�ِ وََخاَ�َم  ٱ�َّ

الشاملة الكاملة التي ال جيوز ألحد أن يتعبد بغري رشيعته؛ ألن اهللا سبحانه أرسله إىل كافة الناس 

ا وداعيًا إىل اهللا بإذنه ورس ا ونذيرً ا، فكام أنه رسول للمسلمني فإنه رسول بشريً ا منريً اجً

للمسيحيني واليهود ولسائر األمم يف مشارق األرض ومغارهبا، فهو رمحة اهللا املهداة جلميع 

ٓ ﴿ خلقه، يقول اهللا تعاىل: رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ رَۡ�َٗة ّلِۡلَ�ٰلَِمَ�  َوَما
َ
 ويقول سبحانه: .]١٠٧األنبياء: [ ﴾١٠٧أ

﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
  .]٢٨سبأ: [ ﴾َسۡلَ�َٰك إِ�َّ َكآفَّٗة ّلِلنَّاِس �َِشٗ�� َونَِذيٗر�أ

َها  قُۡل ﴿ وأنزل اهللا عليه: ُّ�
َ
� ِ إِّ�ِ رَُسوُل  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ وقد  .]١٥٨األعراف: [ ﴾إَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا ٱ�َّ

ا عند هم يف التوراة أثنى اهللا سبحانه عىل الذين يتبعون الرسول النبي األمي الذي جيدونه مكتوبً

واإلنجيل، يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر، وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث 

ويضع عنهم إرصهم واألغالل التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونرصوه واتبعوا 

 النور الذي أنزل معه أولئك هم املفلحون.
 .»ث إىل قومه خاصة و�عثت إىل انلاس اكفةإن لك نيب يبع«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف الصحيح أن النبي 

ٓ ﴿ فهو رمحة من اهللا مهداة جلميع الناس، يقول اهللا تعاىل: رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ َكآفَّٗة ّلِلنَّاِس �َِشٗ��  َوَما
َ
أ

  .]٢٨سبأ: [ ﴾َونَِذيٗر�
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فلو كان موسى أو عيسى موجودين باألرض ملا وسعهام إال اتباع حممد والعمل برشيعته، 

يا عمر، لقد جئت�م بها بيضاء نقية ال يز�غ «مع عمر قطعة من التوراة قال له:  ملسو هيلع هللا ىلصا رأ النبي ومل

 .!*"»عنها بعدي إال هالك، ولو اكن أيخ موىس حيًّا ما وسعه إال اتبايع

إن أكرب صارف يرصف علامء النصار وعامتهم عن اعتناق دين اإلسالم واعتقاده وعن 

الة والسالم وبالقرآن النازل عليه، الذي ال يأتيه الباطل من بني التصديق بنبوة حممد عليه الص

يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد، هو تأثرهم بتنفري القسيسني واملبرشين عن اإلسالم، 

وكثرة كذهبم وافرتائهم عىل رسول اهللا عليه الصالة والسالم، بقوهلم بأنه رجل عاقل، وأنه 

ء فاض عىل نفسه بدون أن يوحي به اهللا إليه أو ينزل به جربيل عبقري وأن هذا القرآن هو يش

ا. ا كبريً  عليه تعاىل اهللا عن قوهلم وإفكهم علوًّ

فهم يتلقون هذا التكذيب من القسيسني واملبرشين، مما جعلهم يتأثرون به ويرتبون يف حالة 

م طريقة وعقيدة، فهو صغرهم عىل اعتقاده. فهذا التأثر والتأثري قد أرشبته قلوهبم، حتى صار هل

 أكرب صارف يرصفهم عن اإلسالم، وعن التصديق بنبوة حممد عليه الصالة والسالم.

واألمر الثاين هو أن تكذيب أذكيائهم واملفكرين منهم إنام نشأ عن عدم معرفتهم باللغة 

 يب مبني.العربية التي هي لغة اإلسالم، والتي يعرف هبا بالغة القرآن لكون القرآن نزل بلسان عر

فبالغة القرآن بلغته ومعرفة أحكامه وحكمته، وعموم هدايته ومنفعته وذوق حالوته، كل 

لَۡت َءاَ�ُٰتهُ ﴿ هذا إنام يدرك عن طريق لغته، كقوله سبحانه: ا ّلَِقۡوٖ�  ۥكَِ�ٰٞب فُّصِ ُقۡرَءانًا َعَر�ِّيٗ
ۡ�َ�ُُهۡم َ�ُهمۡ  �َِشٗ�� ٣َ�ۡعلَُموَن 

َ
ۡعَرَض أ

َ
  .]٤-٣فصلت: [ ﴾٤َ� �َۡسَمُعوَن  َونَِذيٗر� فَأ

إن عدم معرفة األمم للغة العربية، التي هي لغة القرآن أكثف حجاب حيول بينهم وبني 

 اعتناق اإلسالم واعتقاده والتصديق بالرسول وبالقرآن النازل عليه.

 أخرجه ابن ماجه واإلمام أمحد من حديث العرباض بن سارية. )١(
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كلها ليست  -وقد ترجم عدة تراجم-أما ترمجة القرآن املوجودة بأيدي النصار اآلن 

ا عن بالغة القرآن، وفيها اليشء الكثري من اخلبط واخللط اخلارج عن معاين بقرآ ن وتبعد جدًّ

 القرآن، فال تسمى قرآنًا.

وإنني أنصح عقالء النصار املستقلة أفكارهم بأن يوجهوا عنايتهم ورغبتهم إىل تعلم اللغة 

يف الدخول يف  العربية، فإن تعلمها يعد من األمر الواجب عىل كل أحد، وخاصة من يرغب

اإلسالم، وهبا يعرف أحكام العبادات من الصالة والزكاة والصيام ويتبني له بطريق الوضوح أن 

دين اإلسالم هو الدين القويم هيدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم؛ ألنه دين سعادة وسيادة 

العدل وسياسة صالح لكل زمان ومكان، قد نظم حياة الناس أحسن نظام باحلكمة واملصلحة و

واإلحسان واإلتقان، فلو أن الناس آمنوا بتعاليم دين اإلسالم وانقادوا حلكمه وتنظيمه ووقفوا 

 عند حدوده ومراسيمه لصاروا به سعداء ألنه هيدي للتي هي أقوم.

ا من أذكياء النصار قد تغريت أفكارهم بعدما تعلموا اللغة العربية، فظهر هلم من  إن كثريً

لقرآن ما خفي عىل سلفهم، هلذا أخذوا يدعون قومهم إىل الرجوع إىل فضل اإلسالم وصدق ا

اإلسالم وإىل العمل بام رشعه من األحكام؛ لكوهنم أصبحوا فوىض حيار ليس هلم دين 

يعصمهم وال رشيعة تنظمهم، وقد كثر الداخلون يف اإلسالم يف هذا الزمان وأخذوا يزدادون يف 

ا بعد عام.  الدخول عامً

لغة العربية أصبح رضورة من رضورات النصار االجتامعية، وفيه هلم مصلحة إن تعلم ال

مفيدة فيام يتعلق بالكسب ووسائل احلياة لكثرة اختالطهم بالعرب املسلمني يف بالدهم وشدة 

حاجتهم إىل التخاطب معه، كام أن العرب املسلمني ملا احتاجوا إىل التعامل معهم فيام يتعلق 

والطب، أخذوا يعلمون أوالدهم لغتهم لداعي الرضورة واحلاجة إىل ذلك، بالتجارة والصناعة 

 زيد بن ثابت اللغة العربانية حلاجته للتخاطب مع اليهود. ملسو هيلع هللا ىلصكام علم النبي 

إنام انترش اإلسالم يف بداية نشأته النتشار اللغة العربية يف البلدان األجنبية، فعرفوا هبا حقيقة 

، وأنه دين احلق القويم، الذي نظم حياة الناس أحسن تنظيم، أحكام اإلسالم وبالغة القرآن
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ا طائعني خمتارين، وسيكثر الداخلون فيه من شتى األمم  وبذلك دخل الناس يف دين اهللا أفواجً

 ولو بعد حني، والعاقبة للمتقني.

ا باللغة العربية من  إن النجايش ملك احلبشة، وأحد ملوك النصار القدماء، ملا كان عارفً

جل جماورته لبلدان العرب، فقرأ عليه جعفر بن أيب طالب صدر سورة مريم، فجعلت عيناه أ

ا  ا وخشية هللا حلسن ما سمعه من كالم اهللا، فلام فرغ من قراءهتا أخذ عودً تذرفان من البكاء خشوعً

فرفعه ثم قال: إنه مل يزد عىل ما جاء به عيسى وال مثل هذا العود. فأخذت بطارقته ينخرون 

ا لقوله، فقال: وإن نخرتم وإن نخرتم، اذهبوا فأنتم سيوم بأريض من رامكم اس ا واستكبارً تنكارً

ِ  َوَما﴿ بسوء غرم. وأنزل اهللا يف فضله وتصديقه قوله تعاىل: ِ َ�َا َ� نُۡؤِمُن ب َوَما َجآَءنَا ِمَن  ٱ�َّ
ن يُۡدِخلََنا َر�َُّنا َمَع  ٱۡ�َقِّ 

َ
ٰ  ٱۡلَقۡومِ َوَ�ۡطَمُع أ ا يتلوه املسلمون يف  .]٨٤املائدة: [ ﴾٨٤ لِِح�َ ٱل�َّ قرآنً

صالهتم، وخارج الصالة، يشيد بفضل النجايش وسبقه إىل اإلسالم، وإيامنه بالقرآن ونبوة حممد 

 عليه الصالة والسالم.
وإن هذا التأثر والتأثري من النجايش بسامع القرآن قد محله عىل الدخول يف اإلسالم، حتى 

 وأصحابه بعد موته. ملسو هيلع هللا ىلصبي صىل عليه الن

ا من الزور والبهتان ومن  إن أعداء اإلسالم قد شوهوا سمعة اإلسالم وألبسوه أثوابً

التدليس والكتامن، حيث وصفوا اإلسالم بأنه دين تكاليف شاقة وأغالل، وبأنه دين حرب 

ون له: وقتال، وأنه إنام انترش بالسيف واإلكراه، وأن أهله يعرضون الشخص عىل السيف ويقول

إما أن تسلم وإال قتلناك، ونحو ذلك من األقوال البعيدة عن مواقع الصدق يف املقال، وقصدوا 

هبا صد الناس عن الدين، فهم ينهون عنه، وينأون عنه، وإن هيلكون إال أنفسهم وما يشعرون، 

 وال عجب فهم قد حتاملوا عليه بالطعن فيه لصد الناس عنه وقد قيل:

ثنـــي عل  يـــك بطائـــلصـــديقك ال يُ
 

 فـــامذا تـــر فيـــك العـــدوَّ يقـــولُ  
 

واحلق أن اإلسالم إنام انترش بالقرآن وأنه فتح من البلدان أكثر مما فتح بالسيف والسنان، 

وأن السيف بمثابة النارص له يف كف األذ عنه والعدوان، ويف حمكم القرآن ما يدل عىل منع 
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َ  ٱّ�ِيِن� اهَ ِ� إِۡكرَ  َ�ٓ ﴿ اإلكراه يف الدين يقول اهللا تعاىل:  .]٢٥٦البقرة: [ ﴾ٱۡلَ�ِّ ِمَن  ٱلرُّۡشدُ قَد تَّبَ�َّ

�ِض َشآَء َر�َُّك �َمَن َمن ِ�  َولَوۡ ﴿ ويقول:
َ
نَت تُۡ�رِهُ  ٱۡ�

َ
فَأ

َ
ۚ أ ٰ يَُ�ونُواْ  ٱ�َّاَس ُ�ُُّهۡم َ�ِيًعا َح�َّ

ن فََذّكِرۡ ﴿ ويقول: .]٩٩يونس: [ ﴾٩٩ُمۡؤِمنَِ� 
َ
ٓ أ َما أي لست  .]21الغاشية: [ ﴾٢١َت ُمَذّكِٞر إِ�َّ

 بمسلط عىل إدخال اهلداية قلوهبم، إن عليك إال البالغ.
طريقة الفتح للبلدان بفتحه ملكة عنوة، وملا فتحها قال ألهلها:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد سن رسول اهللا 

ا منهم إللزامه بال !*"»اذهبوا فأنتم الطلقاء« دخول وسموا يف ذلك اليوم الطلقاء، ومل يوقف واحدً

اإلسالم بل أبقاهم عىل حاهلم حتى دخلوا يف اإلسالم باختيارهم، لكون القصد من اجلهاد هو يف 

 إعالء كلمة اهللا وإظهار دينه وقد حصل ذلك.

واإلسالم هداية اختيارية، فمن يرد اهللا أن هيديه يرشح صدره لإلسالم، ومن يرد أن يضله 

ا، وقال تعاىل: ا حرجً ۡحَبۡبَت َوَ�ِٰ�نَّ  َك إِنَّ ﴿ جيعل صدره ضيقً
َ
َ َ� َ�ۡهِدي َمۡن أ َ�ۡهِدي َمن  ٱ�َّ

 ِ ۡعَلُم ب
َ
  .]٥٦القصص: [ ﴾٥٦ ٱلُۡمۡهَتِدينَ �ََشآُءۚ وَُهَو أ

* * * 

 إىل أمراء اجليوش الوصايا والنصائح املوجهة

كتب عمر بن اخلطاب إىل سعد بن أيب وقاص فقال: أما بعد؛ فإين آمرك بتقو اهللا عىل كل 

فإن تقو اهللا أفضل العدة عىل العدو، وأقو املكيدة يف احلرب. وآمرك ومن معك أن  حال،

ا من املعايص منكم من عدوكم، فإن ذنوب اجليش جند عليه، وهي أخوف  تكونوا أشد احرتاسً

منهم عىل عدوهم، وإنام ينرص املسلمون بمعصية عدوهم لرهبم، ولوال ذلك مل تكن لنا قوة هبم؛ 

س كعددهم، وإننا إن استوينا نحن وإياهم يف املعصية كان هلم الفضل علينا يف ألن عددنا لي

القوة، وإن مل ننرص عليهم بفضلنا مل نغلبهم بقوتنا. واعلموا أن عليكم يف رسكم حفظة من اهللا 

 .٢/٤١٢سرية ابن هشام  )١(
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يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم وال تعملوا بمعايص اهللا وأنتم يف سبيل اهللا، وال تقولوا: إن 

لّط عىل بني عدونا  رشٌّ منا فلن يسلط علينا، فرب قوم قد سلط عليهم من هو رشٌّ منهم، كام سُ

ا مفعوالً. انتهى.  ارسائيل كفرة املجوس، فجاسوا خالل الديار، وكان وعدً

وأقول: أال ما أشد حاجة اجلند، وطالب املدارس إىل التدين الصحيح، وجيب عىل القائمني 

ا عليهم أن يمرنوهم عىل أداء  الفروض، كتمرينهم هلم عىل الفنون العسكرية، وإنه ملام يؤملني جدًّ

ا بالنسبة إىل من ال يصيل.  أن رأيت نسبة املسلمني املصلني من الضباط واجلند نسبة قليلة جدًّ

وإنه من الواجب أن يصدر قانون عام ملزم للمعلمني واملتعلمني وللجنود بإلزامهم بأداء 

هتا، وأن تكون عنايتهم هبا أشد واهتاممهم بأمرها آكد، إذ الوعظ الفروض الدينية يف أوقا

 واإلرشاد ال يكفي بدون وازع، فإنه ال ينفع تكلم بحق ال نفاذ له.

إن املعلم أو اجلندي الذي يفرط يف الصالة ويف سائر الواجبات، فإنه سيكون أشد تفريطًا يف 

ا بأن يكون أشد تفريطًا يف غريها من سائر وظائف عمله؛ لكون املفرط يف حقوق رب ه جديرً

ا بأن خيون أمته وأهل وطنه، واهللا أعلم.  حقوق وطنه، واخلائن ألمانة ربه وعمود دينه جديرً

وسبحان ربك رب العزة عام يصفون، وسالم عىل املرسلني، واحلمد اهللا رب العاملني، وصىل 

 اهللا عىل نبينا حممد وعىل سائر األنبياء أمجعني.

وم اخلامس والعرشين من شهر ذي احلجة سنة ست وتسعني بعد الثالثامئة حرر يف الي

 واأللف.

* * * 

 !*"اجلهاد يف سبيل اهللا وفضل النفقة فيه

خطبة ألقاها املؤلف يوم اجلمعة حينام محي وطيس احلرب بني املسلمني واليهود يف العارش من رمضان عام  )١(

 هـ، وكانت بعنوان (اجلهاد يف سبيل اهللا وفضل النفقة فيه).١٣٩٣
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احلمد هللا، ونستعني باهللا، وال حول وال قوة إال باهللا، ونصيل ونسلم عىل رسول اهللا، وأشهد 

ا رسول اهللا.  أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدً

: فإن من حكمة احلاكمني أن أوجب اهللا عىل عباده املؤمنني جهاد الكفار واملنافقني أما بعد

ليمتحن بذلك صحة إيامن املدعني، وليعلم الكل علم اليقني أن الدنيا ابتالء وامتحان والعاقبة 

ُ َ�ٰلَِكۖ َولَۡو �ََشآُء ﴿ للمتقني، ْ َ�عۡ  ِمۡنُهۡم َوَ�ِٰ�ن نَتَ�َ َ�  ٱ�َّ َۡبلَُوا  .]٤حممد: [ ﴾َضُ�م بَِبۡعٖض ّ�ِ

ٰ َ�ۡعلََم  َوَ�َۡبلَُونَُّ�مۡ ﴿ ِٰ�ِ�نَ ِمنُ�ۡم وَ  ٱلُۡمَ�ِٰهِدينَ َح�َّ  .]٣١حممد: [ ﴾ٱل�َّ
واجلهاد هو سنام اإلسالم؛ ألن الدين رأسه اإلسالم وعموده الصالة وذروة سنامه اجلهاد 

لرجال ويكون باملال. ولكل مقام يف سبيل اهللا، واجلهاد يكون باحلجة والبيان ويكون بالقوة وا

مقال؛ ألن اجلهاد مأخوذ من بذل اجلهد والطاقة يف إعالء كلمة احلق ونرص دينه والذود عن 

حدود املسلمني وحقوقهم وحرماهتم. واملسلم جياهد بسيفه ولسانه وماله، كام يف احلديث أن 

 .!*"»جاهدوا املرش�� بأموال�م وأنفس�م وألسنت�م«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 ال ي�عه حىت «أنه:  ملسو هيلع هللا ىلصوأخرب النبي 
ًّ

ما ترك قوم اجلهاد يف سبيل اهللا إال سلط اهللا عليهم ذال

 .!+"»يراجعوا دينهم

ويف القرآن والسنة تكرر فضل اجلهاد واملجاهدين، وأخرب اهللا يف كتابه احلكيم أن اجلهاد 

َها﴿ تعاىل:هو التجارة الرابحة يف األجر، كام أنه من أسباب العز والنرص، فقال  ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ  ٱ�َّ

 �ٖ�ِ
َ
ٰ تَِ�َٰر�ٖ تُنِجيُ�م ّمِۡن َعَذاٍب أ ُدلُُّ�ۡم َ�َ

َ
ْ َهۡل أ ِ  تُۡؤِمنُونَ  ١٠َءاَمُنوا ِ ب  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ

ِ َوتَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل  نُفِسُ�ۡمۚ َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنتُۡم َ�ۡعلَمُ  ٱ�َّ
َ
ۡمَ�ٰلُِ�ۡم َوأ

َ
 ١١وَن بِأ

ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  َ�ۡغفِرۡ  نَۡ�ٰرُ لَُ�ۡم ذُنُو�َُ�ۡم َو�ُۡدِخلُۡ�ۡم َج�َّ
َ
َوَمَ�ِٰ�َن َطّيِبَٗة ِ�  ٱۡ�

ِٰت َعۡدٖن� َ�ٰلَِك  ۡخَرىٰ  ١٢ ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ َج�َّ
ُ
ۖ نَۡ�ٞ ّمَِن  َوأ ِ ُ�ِبُّوَ�َها ِ  ٱ�َّ َوَ�ۡتٞح قَرِ�ٞبۗ َو�َّ�ِ

  .]١٣-١٠[الصف: ﴾١٣ �َ ٱلُۡمۡؤِمنِ 

 أخرجه النسائي واإلمام أمحد من حديث أنس. )١(

 ار من حديث عبد اهللا بن عمر.أخرجه الطربي يف هتذيب اآلث )٢(
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 إن السلف الصاحلني من الصحابة والتابعني ملا سمعوا آيات اجلهاد تتىل عليهم قالوا:

ۖ ُ�ۡفَرانََك َر�ََّنا﴿ َطۡعَنا
َ
فساحت أيدهيم بالنداء وسمحت نفوسهم  .]٢٨٥البقرة: [ ﴾َسِمۡعَنا َوأ

نخوة عربية، لعلمهم أن اهللا اشرت بالفداء، فمنهم البائع نفسه، ومنهم الباذل ماله؛ محية دينية و

من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهللا، فمن أخبارهم الشهرية ومآثرهم 

ا حمتسبًا  ملسو هيلع هللا ىلصاملنرية أن رجالً من الصحابة جاء إىل رسول اهللا  فقال: أرأيت إن قاتلت فقتلت صابرً

كرسة مترة فقال: واهللا لئن بقيت حتى آكل هذه وكان يف يده  .»يف اجلنة«ماذا أكون؟ فقال: 

 الكرسة إهنا حلياة طويلة، ثم رمى هبا وهز سيفه وأقبل يرجتز ويقول:
ــــــــــــا إىل اهللا بغــــــــــــري زادِ   ركضً

 

ـــــــادِ   ـــــــل املع ـــــــى وعم  إال التق
 

 والصــــــرب يف اهللا عــــــىل اجلهــــــادِ 
 

ــــزادِ   ــــل امل ــــن أفض ــــى م  إن التُّق
 

 فقاتل حتى قتل ريض اهللا عنه.

حثهم عىل اجلهاد يف سبيل اهللا يف غزوة العرسة، وكانت زمن جهد وجماعة،  ملسو هيلع هللا ىلص ثم إن النبي

: عيلَّ مائة بعري بأحالسها وأقتاهبا. ثم حثهم أخر، فقال ريض اهللا عنه فقال عثامن بن عفان

عثامن: عيلَّ مائة بعري بأحالسها وأقتاهبا. ثم حثهم أخر، فقال عثامن: عيلَّ مائة بعري بأحالسها 

ا. ثم جاء برصة دنانري كادت كفه تعجز عنها فوضعها بني يدي رسول اهللا، فجعل رسول وأقتاهب

ما رضَّ عثمان ما فعل بعد ايلوم، غفر اهللا لك يا عثمان ما قدمت وما «اهللا يقلبها ويقول: 

 .!*"»أخرت

وقدمت عري من الشام لعبد الرمحن بن عوف تقدر بسبعامئة بعري حتمل من كل يشء، 

 كلها يف سبيل اهللا.فتصدق هبا 

فباهللا قل يل: كيف عاقبة أمرمها بعد هذا اإلنفاق الطائل؟ أجبك بأهنام توفيا ومها من أحسن 

 الناس حاالً. وتصدق عمر بشطر ماله.

 أخرجه الرتمذي من حديث عبد الرمحن بن سمرة. )١(
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ِينَ َ�َنُ�ُ رُُسلََنا وَ  إِنَّا﴿ إن اهللا سبحانه قد ضمن النرص للمؤمنني املجاهدين، فقال:  ٱ�َّ
 �ِ ْ ۡ�َيا ةِ ٱۡ�ََيوٰ َءاَمُنوا ۡشَ�ٰدُ َوَ�ۡوَم َ�ُقوُم  ٱ�ُّ

َ
ا َعلَۡيَنا نَۡ�ُ ﴿ وقال: .]٥١املؤمن: [ ﴾٥١ ٱۡ� َوَ�َن َحقًّ

فهذا النرص املضمون للمؤمنني هو مرشوط بنرصهم لدين اهللا  .]٤٧الروم: [ ﴾٤٧ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ 

عىل القيام  ومحايته والذود عن حدود املسلمني وحقوقهم وحرماهتم، وأن جياهدوا أنفسهم

بواجبات دينهم قبل أن جياهدوا عدوهم حتى يكون اهللا وليهم ونارصهم واملعني هلم عىل 

واْ ﴿ عدوهم َ إِن تَنُ�ُ ۡقَداَمُ�ۡم  ٱ�َّ
َ
ونرص اهللا هو أن يقصد  .]٧حممد: [ ﴾٧يَنُ�ُۡ�ۡم َوُ�ثَّبِۡت أ

دته من الوسائل من احلزم باحلرب محاية احلق وإعالء كلمته وال بد مع هذا من األخذ بأسباب ع

 .]٧١النساء:[ ﴾ُخُذواْ ِحۡذَرُ�مۡ ﴿ واحلذر واالستعداد بالقوة، كام أرشد إليه الكتاب العزيز يف قوله:

﴿ ْ وا ِعدُّ
َ
ا  َوأ �ٖ  ٱۡسَتَطۡعُتملَُهم مَّ والقوة ختتلف باختالف األحوال واألزمان  .]٦٠األنفال: [ ﴾ّمِن قُوَّ

القوة بالرمي، وهو حق، ومل  ملسو هيلع هللا ىلصب حالة القتال، وفرس النبي ولكل زمان دولة وقوة ورجال تناس

 يذكر املرمي به لكونه خيتلف باختالف الزمان واملكان.
أما إذا ختلف عملهم عن واجبات دينهم أو مل يستعدوا باحلزم والقوة جلهاد عدوهم، فإنه 

تثاهلم ألمر يتخلف عنهم هذا النرص املضمون هلم من أجل إخالهلم بواجبات عملهم، وعدم ام

رهبم، ابتلوا هبذه املصائب ليطهرهم من املعايب كام قيل: كم ضارة نافعة؛ ألن ذنوب اجليش جند 

ا وخمالفة ألمر اهللا ورسوله، فال يصح التوكل  عليه، واالتكال عىل اإليامن بدون عمل يعتربعجزً

 وال يصح إال بعد األخذ باألسباب املؤهلة من النرص.

َوَ�َن ﴿ سبب ختلف هذا النرص عن املؤمنني طيلة هذه السنني يف قوله: هلذا جيب التفكري يف
ا َعلَۡيَنا نَۡ�ُ  ولن خيلف اهللا وعده، وإن ختلف هذا النرص هو من  .]٤٧الروم: [ ﴾٤٧ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َحقًّ

أجل ختلف إصالح األحوال واألعامل، فتسلط األعداء عليهم يف حال تقصريهم بواجبات 

ٓ ﴿ تعدادهم بالقوة ملجاهبة عدوهم،دينهم وعدم اس ِصيَبةٖ فَبَِما َكَسَبۡت  َوَما َ�َٰبُ�م ّمِن مُّ
َ
أ

يِۡديُ�ۡم َوَ�ۡعُفواْ َعن َكثِ�ٖ 
َ
�٣٠﴾ ] :إن اليشء باليشء يذكر، والدنيا كلها عرب. .]٣٠الشور 
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قلة ويف حالة ضعف وذلة وأقبل  ملسو هيلع هللا ىلصإنه ملا كانت وقعة بدر وكان أصحاب رسول اهللا 

ن بخيلهم وخيالئهم وهم حمدقون بالسالح التام يريدون أن يستأصلوا شأفة رسول املرشكو

املقاتلة، ثم قام يدعو ويترضع إىل  ملسو هيلع هللا ىلصوأصحابه، وأن يبيدوا خرضاءهم، فصف رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا

ربه حتى سقط رداؤه من طول قيامه للدعاء، فلام التقى اجلمعان أنزل اهللا النرص عىل نبيه 

 بعني من عظامء املرشكني، وأرسوا سبعني ورضبوا عليهم الفداء.وأصحابه، فقتلوا س

وبعد هذا النرص والظفر دخل يف قلوب الصحابة يشء من قوة اإليامن باهللا والتوكل عليه 

ا من أجل إيامهنم وكوهنم حزب رسول اهللا ويقاتلون يف سبيل اهللا، مما  وظنوا أهنم لن يغلبوا أبدً

 سباب وأخذ احلذر واالحتفاظ عن غوائل عدوهم.جعلهم يكسلون عن االحتفال باأل

ر عبد اهللا بن جبري عىل رسية  ملسو هيلع هللا ىلصويف وقعة أحد صف رسول اهللا  املقاتلة يف مصافهم وأمّ

امحوا ظهورنا وال تربحوا عن ماكن�م حىت لو رأيتم الط� «وجعلهم يف فم شعب وقال هلم: 

الغلبة للنبي وأصحابه أول النهار  وكانت ،!*"»ختطفنا فال تنرصونا، أو رأيتمونا نغنم فال �رش�ونا

حتى كرسوا تسعة ألوية للمرشكني، واهنزم املرشكون وجعل السالح واملتاع يتساقط منهم 

والناس حيوزونه، فقال أصحاب عبد اهللا بن جبري بعضهم لبعض: الغنيمة، الغنيمة. فذكرهم 

رشكني من جهته فقتلوا فعصوه وأخلوا مركزهم، فدخلت خيل امل ملسو هيلع هللا ىلصأمريهم بقول رسول اهللا 

وكرسوا رباعيته ودلوه يف حفرة ظنوه ميتًا،  ملسو هيلع هللا ىلصسبعني من الصحابة وشجوا رأس رسول اهللا 

 ورصخ الشيطان: قتل حممد.

وبعد هذه اهلزيمة أخذ الصحابة يتفكرون يف سببها وقد عرفوا أهنا إنام حصلت عليهم 

 نزل اهللا كالتأنيب والتأديب:بسبب ذنب اقرتفوه يف إخالء مركزهم الذي أمروا بحفظه، وأ

﴿ ٓ ا َولَمَّ
َ
نُفِسُ�مۡ  أ

َ
ٰ َ�َٰذ�ۖ قُۡل ُهَو ِمۡن ِعنِد أ َّ�

َ
َصۡبُتم ّمِۡثلَۡيَها قُۡلُتۡم �

َ
ِصيَبةٞ قَۡد أ َ�َٰبۡتُ�م مُّ

َ
 ﴾أ

 أي بسبب تقصريكم بواجبكم. .]١٦٥عمران:  آل[

 ».إن رأيتم العدو والطري خيطفنا فال تربحوا«رواه اإلمام أمحد وغريه ولفظ أمحد:  )١(
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من احلزم وفعل أويل  فهذه الكبوة وما حصل عىل أثرها من النكبة قد أورثت الصحابة شيئًا

العزم من أخذ احلذر واالستعداد بالقوة، واستعامل وسائل الكيد لعدوهم مما جعلهم يتوصلون 

 إىل ما حتصلوا عليه من فتح مشارق األرض ومغارهبا، حتى استطاعوا أن يثلوا عرش كرس

ا  ا وقوة وعتادً ا، وذلك وقيرص يف أقرص مدة من الزمن، وهم من أرقى األمم حضارة ونظامً وعددً

بأنه ملا انترشت فتوحهم اإلسالمية وامتد سلطان املسلمني عىل األقطار األجنبية مل يقرصوا 

نفوسهم عىل استلذاذ الرتف ورخاء العيش وتزويق األبنية فحسب، بل عكفوا جادين عىل متهيد 

، فاختطوا قواعد الدين، وهدم قواعد املبطلني ونرش األحكام الرشعية، وتعميم اللغة العربية

املدن وأنشؤوا املساجد وأشادوا املكارم واملفاخر وأزالوا املنكرات واخلبائث، فأوجدوا حضارة 

نرضة مجعت بني الدين والدنيا، أسسوا قواعدها عىل الطاعة فدامت هلم بقوة االستطاعة، 

... ﴿ :وغرسوا فيها األعامل البارة فأينعت هلم باألرزاق الدارة، فكانوا من قال اهللا فيهم

نَّ  ُ  َوَ�َنُ�َ هُ  ٱ�َّ َ إِنَّ  ۥٓۚ َمن يَنُ�ُ فمن قام باهللا عز، ومن كان مع  .]٤٠احلج: [ ﴾٤٠لََقوِيٌّ َعزِ�ٌز  ٱ�َّ

 اهللا كان اهللا معه.
إن املصارعة بني احلق والباطل وبني املسلمني والكفار ال تزال قائمة وموجودة من لدن خلق 

وَُهَو  ٱۡلقَِتاُل َعلَۡيُ�ُم  ُكتَِب ﴿ ة، وحتى يقاتل آخر هذه األمة الدجال،اهللا الدنيا إىل أن تقوم الساع
ن تَۡ�رَُهواْ َشۡ� 

َ
ن ُ�ِبُّواْ َشۡ�  ٔٗ ُكۡرهٞ لَُّ�ۡمۖ وََعَ�ٰٓ أ

َ
ٞ لَُّ�ۡمۚ وَ  ٔٗ ا وَُهَو َخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۖ وََعَ�ٰٓ أ ُ ا وَُهَو َ�ّ  ٱ�َّ

نُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن 
َ
ويرتتب عىل هذه احلروب حكم ومصالح ال يعلم  .]٢١٦بقرة: [ال ﴾٢١٦َ�ۡعلَُم َوأ

ِ َولَۡوَ� َدۡ�ُع ﴿ غايتها إال اهللا الذي قدر سببها �ُض َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض لََّفَسَدِت  ٱ�َّاَس  ٱ�َّ
َ
[البقرة:  ﴾ٱۡ�

فمن ظن أن اهللا يديل الباطل عىل احلق إدالة مستمرة، أو ظن أن اهللا يديل اليهود عىل  .]٢٥١

املسلمني إدالة مستمرة، فقد ظن باهللا ظن السوء، لكن اهللا سبحانه يؤدب عباده، فإذا عصاه من 

يعرفه سلط عليه من ال يعرفه، والباطل ال تقو شوكته وال تعظم صولته إال يف حال رقدة احلق 

ِ  بَۡل ﴿ وغفلته عنه، فإذا انتبه له هزمه بإذن اهللا تعاىل، فَإَِذا ُهَو  ۥَ�َيۡدَمُغهُ  َ�ِٰطلِ ٱلۡ َ�َ  ٱۡ�َقِّ َ�ۡقِذُف ب
ۚ َولَُ�ُم  ا تَِصُفوَن  ٱلَۡوۡ�ُل َزاهِٞق غري أن للباطل صولة نعوذ باهللا من رشها،  .]١٨[األنبياء:  ﴾١٨ِممَّ
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ۡيَ�ٰنُ َ�ٰلُِ�ُم  إِ�ََّما﴿ لكن عاقبتها الذهاب واالضمحالل، وقد قال اهللا تعاىل: ۡوِ�َآَءهُ  ٱلشَّ
َ
 ۥُ�َوُِّف أ

ۡؤِمنَِ� فََ� َ�َ  أي خيوفكم بأوليائه ويعظمهم يف  .]١٧٥عمران:  [آل ﴾١٧٥افُوُهۡم وََخافُوِن إِن ُكنُتم مُّ

نفوسكم، ومن هذا التخويف ما وقع يف قلوب أكثر الناس من شدة خوفهم من اليهود وتعظيمهم 

ا من شدة كيدهم ومكرهم وتوفر  وسائل القوة يف نفوسهم وألسنتهم حتى ظنوا أهنم لن يغلبوا أبدً

لدهيم، وقد غزوا قلوب الناس بالرعب والرهب منهم، ونسوا أن اهللا سبحانه قد وعد عباده 

ٗذىۖ �ن يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم يَُولُّوُ�ُم  لَن﴿ املؤمنني بالنرص عليهم، فقال تعاىل:
َ
ٓ أ وُ�ۡم إِ�َّ ۡدبَارَ يَُ�ُّ

َ
ُ�مَّ َ�  ٱۡ�

وَن  ْ إِ�َّ ِ�َۡبٖل ّمَِن  لَّةُ ٱ�ِّ َعلَۡيِهُم  ُ�َِ�ۡت  ١١١يُنَ�ُ ۡ�َن َما ثُقُِفٓوا
َ
� ِ َوَ�آُءو  ٱ�َّاِس وََحۡبٖل ّمَِن  ٱ�َّ

ِ بَِغَضٖب ّمَِن   �ذۡ ﴿ ونسوا قول اهللا تعاىل: .]١١٢-١١١عمران:  [آل ﴾ٱلَۡمۡسَكَنةُ َوُ�َِ�ۡت َعلَۡيِهُم  ٱ�َّ
ذََّن َر�َُّك َ�َۡبَعَ�َّ َعلَۡيِهۡم إَِ�ٰ يَ 

َ
وصدق  .]١٦٧[األعراف:  ﴾ٱۡلَعَذابِ َمن �َُسوُمُهۡم ُسوَٓء  ٱۡلقَِ�َٰمةِ ۡوِم تَأ

اهللا العظيم، فإن هذا العذاب الذي وعدهم اهللا بأن يساموا به هو رضبة الزب يف حقهم، ال 

ا هلم كام هو الواقع هبم اآلن بأيدي املسلمني، وما سيقع هبم إىل يوم القيامة  يفارقهم وال يزال مالزمً

نَُّه  ٱ�فَاقِ َءاَ�ٰتَِنا ِ�  َسُ�ِ�ِهمۡ ﴿ كثر وأعظم،أ
َ
َ لَُهۡم � ٰ يَتََب�َّ نُفِسِهۡم َح�َّ

َ
  .]٥٣[فصلت:  ﴾ٱۡ�َقُّ َوِ�ٓ أ

إن هذا الطفور والطغيان وجماوزة احلد يف الفتك والسفك والعدوان الواقع من اليهود عىل 

ديارهم ومساكنهم إىل الصحراء، العرب املسلمني طيلة هذه السنني حتى أخرجوهم من 

ا، وأخذوا يسوموهنم سوء العذاب من القتل والتضييق واإلرهاق،  ا وقهرً واستولوا عليها قرسً

حتى بلغ األمر هبم إىل أشد االختناق وإىل حد ما ال يطاق، حتى لقد أنكر أمرهم وبغيهم 

ذِنَ ﴿ وطغياهنم مجيع دول العامل
ُ
�َّ  أ

َ
ِيَن يَُ�َٰتلُوَن بِ� ْۚ �نَّ لِ�َّ َ ُهۡم ُظلُِموا ٰ نَۡ�ِهِۡم لََقِديٌر  ٱ�َّ َ�َ٣٩ 

ِينَ  ن َ�ُقولُواْ َر�َُّنا  ٱ�َّ
َ
ٓ أ ۡخرُِجواْ ِمن دَِ�ٰرِهِم بَِغۡ�ِ َحّقٍ إِ�َّ

ُ
ُ أ  .]٤٠-٣٩احلج: [ ﴾ٱ�َّ

وقد عرف العقالء أن هذا التغلب واالستيالء من اليهود إنام حصل بسبب ذنب من 

رتفوه، وذلك حينام ضعف عملهم باإلسالم وساء اعتقادهم فيه، وصار فيهم املسلمني اق

منافقون يدعون إىل نبذه وإىل عدم التقيد بفرضه ونفله، وعىل أثره حصل االختالف بني احلكام 

ا وأوصاالً  والزعامء نتيجة االختالف يف النزاعات واألهواء، فتقطعت وحدة مجاعة املسلمني إربً
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ا وأح ا، ففشى من بينهم الفوىض والشقاق وقامت الفتن عىل قدم وساق، يقتل وصاروا شيعً زابً

ا، ويسبي بعضهم أموال بعض بحجة االشرتاكية املبتدعة التي ما أنزل اهللا هبا من  بعضهم بعضً

 سلطان، وبسبب هذا االختالف حصل االعتالل واالختالل.

ته، وتسلط عىل العرب وهي فرصة سنح للعدو فيها املواثبة فقويت شوكته وعظمت صول

ِۗ َمَ�ٰ نَۡ�ُ ﴿ املسلمني بجربوته وقوته، حتى أخذ الناس يقولون: َ�ٓ إِنَّ نَ  ٱ�َّ
َ
� َ�ۡ  ِ قَرِ�ٞب  ٱ�َّ

  .]٢١٤البقرة: [ ﴾٢١٤
وبسبب هذه احلوادث والنقامت وما نجم عنها من الكبوات والنكبات، حصل رجوع 

ت دينهم من صالهتم وصيامهم، فعملوا أعامهلم يف الكثري من الناس إىل رهبم والقيام بواجبا

إصالح أعامهلم رجاء أن يصلح اهللا أحواهلم، لعلمهم أنه ما نزل هبم بالء إال بذنب، ورب ضارة 

 نافعة، واملكارم منوطة باملكاره.

كام حصل التقارب بني قلوب حكام املسلمني وزعامئهم وإزالة اإلحن والشحناء من بينهم 

ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض ﴿ عدوا وتعاضدوا عىل قتال عدوهم؛ ألن املؤمننيفتكاتفوا وتسا
َ
 ﴾َ�ۡعُضُهۡم أ

ذِلٍَّة َ�َ ﴿ .]٧١التوبة:[
َ
ٍ� َ�َ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ أ ِعزَّ

َ
ِ يَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ أ َوَ� َ�َافُوَن لَۡوَمَة  ٱ�َّ

 .]٥٤املائدة: [ ﴾َ�ٓ�ِ�ٖ 
وما يتبعه من التعاضد والتساعد يف القتال يف سبيل اهللا هو مؤذن وهذا الرجوع إىل اهللا 

ومبرش بنرص من اهللا وفتح قريب إن شاء اهللا، كام أنه مؤذن ومبرش بانتهاء نرص اليهود واقرتاب 

ُ يَنُ�ُۡ�ُم  إِن﴿ مرصعهم بحول اهللا، وكل يشء فمرهون بوقته ومربوط بقضاء اهللا وقدره:  ٱ�َّ
ِيۡمۖ �ن َ�ُۡذۡلُ�ۡم َ�َمن َذا فََ� َ�لَِب َل�ُ  ِ  ٱ�َّ   .]١٦٠آل عمران: [ ﴾ۦيَنُ�ُُ�م ّمِۢن َ�ۡعِده

إن هذه األمة الباغية الطاغية التي حلت بساحة العرب املسلمني تقتل األنام وحتاول أن 

جتتث أصل اإلسالم، ينسلون للتعاون من كل حدب ويتواثبون عىل أهل اإلسالم من كل 

 جانب.



 ٧٧  جلهاد املرشوع يف اإلسالم) ا١(

د هذا العدو الصائل واجب عىل املسلمني بكل الوسائل، فمن تعذر عليه ببدنه تعني فإن جها

َ ۞إِنَّ ﴿ عليه بامله؛ ألن نَّ لَُهُم  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ِمَن  ٱۡشَ�َىٰ  ٱ�َّ
َ
ۡمَ�ٰلَُهم بِأ

َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
ۚ أ يَُ�ٰتِلُوَن ِ�  ٱۡ�َنََّة

ِ َسبِيِل    .]١١١التوبة: [ ﴾ٱ�َّ
بة الرتس لإلسالم يستجلب به العدد والعتاد وسائر وسائل اجلهاد، وألن املال بمثا

ويستدفع به صولة أهل الكفر والعناد، فهو املحور الذي تدور عليه رحى احلرب ويستعان به يف 

ا  الطعن والرضب، واملسلم جياهد بنفسه وماله، وقد فرض اهللا يف أموال األغنياء نصيبًا مفروضً

ين يف سبيل اهللا، فيجوز أو يستحب للتاجر أن يرصف زكاته يف هذه يرصف يف اجلهاد واملجاهد

احلالة إىل املجاهدين يف سبيل اهللا، ويف املال حق سو الزكاة، فمن مل يكن عنده زكاة وجب أن 

يساهم بقدر استطاعته، كل عىل حسب مقدرته والدرهم بسبعامئة درهم وعند اهللا أضعاف 

 كثرية.

ء املجاهدين مستحبة فحسب، إنام أقول: إهنا واجبة ولست أقول: إن مساعدة هؤال

جاهدوا املرش�� «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصكوجوب الصالة والصيام؛ ألن اجلهاد ذروة سنام اإلسالم والنبي 

 .!*"»بأموال�م وأنفس�م وألسنت�م

إنه من بعد حروب الصحابة والتابعني، ثم حروب صالح الدين مع الترت والصليبني حينام 

العرب املسلمني مل نسمع باجلهاد يف سبيل اهللا الصحيح احلقيقي إال يف هذا أجالهم عن بلدان 

ا والذي جيب أن يضحى  القتال الواقع بني املسلمني مع اليهود، فهذا هو اجلهاد يف سبيل اهللا حقًّ

 يف سبيله بالنفس والنفيس.

مني، حيمون ألن هؤالء املجاهدين املبارشين للقتال هم بمثابة املرابطني دون ثغور املسل

حدود املسلمني وحقوقهم، فهم حياربون دون أديانكم وأبدانكم، حياربون دون ذراريكم 

ونسائكم، حياربون دون جمدكم ورشفكم وحسن سمعتكم. وقد طلبوا النجدة واملساعدة من 

 أخرجه النسائي واإلمام أمحد من حديث أنس. )١(
                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٧٨

وُ�مۡ �ِن ﴿ إخواهنم املسلمني، وقد أوجب اهللا عليكم نرصهتم، فقال تعاىل:  ينِ ٱ�ِّ ِ�  ٱۡستَنَ�ُ
َوَءاتُوُهم ّمِن ﴿ والنرص يكون بالقوة والرجال ويكون باملال، .]٧٢األنفال: [ ﴾ٱ�َّۡ�ُ َ�َعلَۡيُ�ُم 

اِل  ِ مَّ ِيٓ  ٱ�َّ ٰ  ٱ�َّ فمن العار أن تنعموا وهم بائسون، أو تشبعوا وهم  .]٣٣النور: [ ﴾ُ�مۡ َءاتَٮ

 بأعوانه.جائعون، أو يضعفوا وأنتم مقتدرون، واملسلم كثري بإخوانه قوي 
وإنه ما بخل أحد بنفقة واجبة يف سبيل احلق كاجلهاد يف سبيل اهللا إال أتلف اهللا عليه ما هو 

أكثر منها، والناس إنام يستحبون اقتناء املال حلوادث الزمان، وهذا القتال هو أشد حادثة وقعت 

 هللا من اخلذالن.عىل اإلسالم واملسلمني يف هذه السنني، وله ما بعده من العز والذل، نعوذ با

إن يف العهد الذي عهده رسول اهللا ألمته أن ذمة املسلمني واحدة يسعى هبا أدناهم وهم يد 

عىل من سواهم، ومعنى كوهنم يد عىل من سواهم، أنه متى نبغ عدو عىل املسلمني كهؤالء اليهود 

 للمسلم كالبنيان،فإن من الواجب أن يكونوا كاليد الواحدة يف دحر نحره ودفع رشه؛ ألن املسلم 

ِ َوَ�َعاَونُواْ َ�َ ﴿ ثۡمِ َوَ� َ�َعاَونُواْ َ�َ  ٱ�َّۡقَوٰىۖ وَ  ٱۡلِ�ّ   .]٢املائدة: [ ﴾ٱۡلُعۡدَ�ٰنِ وَ  ٱۡ�ِ
لقد بلغكم من األخبار املشهورة واجلرائد املنشورة أن مدار قوة اليهود ترتكز عىل مساعدات 

ىل هذه الفضيلة التي أوجبها عليهم كتاب رهبم قومهم هلم، أفال يكون املسلمون أحق بالسبق إ

 وسنة نبيهم وأنتم تقاتلون عىل احلق وهم عىل الباطل!

إن اهللا سبحانه قد أوجب اجلهاد وأمر باالستعداد له بالقوة، ومن املعلوم أنه ال قوة بعد اهللا 

 إال باملال وبدونه يقع الناس يف الذل والرض وال بد.

 وكيــــف يصــــولُ يف األيــــام ليــــثٌ 
 

ــــوبُ   ــــبُ والني  إذا وهــــتِ املخال
 

إن هذه القضية قد حركت كل من يف قلبه نخوة دينية أو غرية عربية، فسامهوا يف الفضل 

وتنافسوا يف البذل، فمنهم من ضحى بالنفس ومنهم من جاد بالنفيس؛ ألنه ال خبيئة بعد بؤس 

يك باحلاجة إليه يف أزمة وال عطر بعد عرس، واملال ال يستغنى عنه يف حال من األحوال، وناه

 القتال.

ـــو ـــداء إهنم ـــال لألع ـــروا امل  إن يظهروا حيتووكم والـتالد معـا  ال تثم



 ٧٩  جلهاد املرشوع يف اإلسالم) ا١(
  

ــل ــن زرع وال إب ــال م ــات ال م  هيه
 

ـدعا   يرجى لغـابركم إن أنفكـم جُ
 

نُتمۡ ﴿
َ
أ ْ ِ� َسبِيِل  َ�ٰٓ ُؤَ�ٓءِ تُۡدَعۡوَن ِ�ُنفُِقوا ٰٓ�َ ِ ۖ َوَمن  ٱ�َّ ن َ�ۡبَخُل َ�ۡبَخۡل فَإِ�ََّما فَِمنُ�م مَّ

ُ وَ  ۦۚ َ�ۡبَخُل َعن �َّۡفِسهِ  نُتُم  ٱۡلَغِ�ُّ  ٱ�َّ
َ
ۚ َوأ ُ�ۡم ُ�مَّ َ� يَ�ُ  ٱۡلُفَقَرآُء ْ �َۡستَۡبِدۡل قَۡوًما َ�ۡ�َ ْ �ن َ�َتَولَّۡوا  ونُٓوا

ۡمَ�ٰلَُ�م 
َ
 .]٣٨حممد: [ ﴾٣٨أ

﴿ ْ َ  فَٱ�َُّقوا ْ وَ  ٱۡسَتَطۡعُتمۡ َما  ٱ�َّ ِطيُعو ٱۡسَمُعوا
َ
نُفِسُ�ۡمۗ َوَمن يُوَق ُشحَّ َوأ

َ
ِ�ّ � ْ َخۡ�ٗ نفُِقوا

َ
ْ َوأ ا

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦَ�ۡفِسهِ 
ُ
 .]١٦التغابن: [ ﴾١٦ ٱلُۡمۡفلُِحونَ فَأ

اللهم إنا نسألك بأن لك احلمد ال إله إال أنت املنان بديع السموات واألرض ياذا اجلالل 

ا، الل ا عزيزً ا مبينًا، اللهم ألف بني واإلكرام، اللهم انرص جيوش املسلني نرصً هم افتح هلم فتحً

قلوهبم وأصلح ذات بينهم وانرصهم عىل عدوك وعدوهم، واهدهم سبيل احلق والعدل 

 والسداد.

اللهم أعنهم وال تعن عليهم، وانرصهم وال تنرص عليهم، وانرصهم عىل من بغى عليهم، 

ونستنرصك عىل الذين كذبوا وثبت أقدامهم وأنزل السكينة يف قلوهبم، اللهم إنا نستعني بك 

رسلك وآذوا عبادك، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك، اللهم منزل الكتاب وجمري السحاب 

 وهازم األحزاب، اهزمهم وانرص املسلمني عليهم بحولك وقوتك إله احلق.

* * * 





 
 

 قاعـدة يف قتـال الكـفار

ا عن اإلسالم؟  هل هو من أجل كفرهم؟ أو دفاعً

 بن تيميةلشيخ اإلسالم ا





 
 

 فصل يف قتال الكفار

 هل هو سبب املقاتلة أو جمرد الكفر؟

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: يف ذلك قوالن مشهوران للعلامء:

 : قول اجلمهور، كاملك وأمحد بن حنبل وأيب حنيفة وغريهم.األول

 : قول الشافعي، وربام علل به بعض أصحاب أمحد.الثاين

الدليل قتل كل كافر، سواء كان رجال أو امرأة، وسواء كان فمن قال بالثاين قال: مقتىض 

ا عنه، وسواء ساملنا أو حاربنا، لكن رشط العقوبة بالقتل أن يكون  ا عىل القتال أو عاجزً قادرً

ا، فالصبيان ال يقتلون لذلك. وأما النساء فمقتىض الدليل قتلهن، لكن مل يقتلن ألهنن يرصن  بالغً

لكت.سبيًا بنفس االستيالء علي  هن، فلم يقتلن لكوهنن ماالً للمسلمني، كام ال هتدم املساكن إذا مُ

وعىل هذا القول يقتل الرهبان وغري الرهبان لوجود الكفر؛ وذلك أن اهللا علق القتل لكونه 

ا بقوله: ْ فَ ﴿ مرشكً فيجب قتل كل مرشك، كام حترم ذبيحته  .]٥التوبة: [ ﴾ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ٱۡ�ُتلُوا

الرشك. وكام جيب قتل كل من بدل دينه لكونه بدله، وإن مل يكن من أهل القتال،  ومناكحته ملجرد

 كالرهبان، وهذا ال نزاع فيه، وإنام النزاع يف املرأة املرتدة خاصة.
 وقول اجلمهور: هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة واالعتبار، فإن اهللا سبحانه قال:

﴿ ْ ِ ِ� َسبِيِل  َوَ�ٰتِلُوا ِ  ٱ�َّ ْ وَ ﴿ إىل قوله: ﴾يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ  ينَ ٱ�َّ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ  ﴾١٩٤ ٱلُۡمتَّقِ�َ َمَع  ٱ�َّ

ِينَ ﴿ فقوله: .]١٩٤-١٩٠البقرة: [ تعليق للحكم بكوهنم يقاتلوننا، فدل عىل أن  ﴾يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ  ٱ�َّ

 هذا علة األمر بالقتال.



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٨٤

ْ ﴿ ثم قال: دل عىل أن قتال من مل يقاتلنا عدوان، ويدل والعدوان جماوزة احلد، ف ﴾َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا

ْ َعلَۡيُ�ۡم فَ  ٱۡ�َتَدىٰ َ�َمِن ﴿ عليه قوله بعد هذا:  ﴾َعلَۡيُ�مۡ  ٱۡ�َتَدىٰ َعلَۡيهِ بِِمۡثِل َما  ٱۡ�َتُدوا

 فدل عىل أنه ال جتوز الزيادة. .]١٩٤البقرة: [
ومل يقل: قاتلوهم، أمر بقتل  .]١٩١البقرة: [ ﴾َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهمۡ  َوٱۡ�ُتلُوُهمۡ ﴿ وقوله بعد ذلك:

د من أهل القتال حيث وجد وإن مل يكن من طائفة ممتنعة. جِ  من وُ
ٰ َ� تَُ�وَن فِۡتَنةٞ َوَ�ُ�وَن  َوَ�ٰتِلُوُهمۡ ﴿ ثم قال: ِ  ۥُ�ُّهُ  ٱّ�ِينُ َح�َّ والفتنة  .]٣٩األنفال: [ ﴾ِ�َّ

 ٱۡلفِۡتَنةُ وَ ﴿ لم عن دينه، وهلذا قال تعاىل:أن يفتن املسلم عن دينه، كام كان املرشكون يفتنون من أس
َشدُّ ِمَن 

َ
، وهذا إنام يكون إذا اعتدوا عىل املسلمني، وكان هلم سلطان، وحينئذ جيب ﴾ٱۡلَقۡتلِ أ

، وهذا حيصل بعجزهم عن القتال. ومل يقل:  قتاهلم حتى ال تكون فتنة، حتى ال يفتنوا مسلامً

 وقاتلوهم حتى يسلموا.
ِ  ٱّ�ِينُ َن َوَ�ُ�و﴿ وقوله: وهذا حيصل إذا ظهرت كلمة اإلسالم، وكان  ]١٩٣[البقرة:  ﴾ِ�َّ

 حكم اهللا ورسوله غالبًا، فإنه قد صار الدين هللا.
ويدل عىل ذلك أنا إذا قاتلنا أهل الكتاب فإنا نقاتلهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله 

أمرت أن «: ملسو هيلع هللا ىلصصاغرين. وقول النبي  هللا. وهذا املقصود حيصل إذا أدوا اجلزية عن يد وكانوا

أقاتل انلاس حىت �شهدوا أن ال � إال اهللا وأ� رسول اهللا، فإذا فعلوا ذلك عصموا م� دماءهم 
هو ذكر للغاية التي يباح قتاهلم إليها، بحيث إذا فعلوها  ،!*"»وأمواهلم إال حبقها وحسابهم ىلع اهللا

ل إال إىل هذه الغاية. ليس املراد أين أمرت أن أقاتل كل حرم قتاهلم، واملعنى: إين مل أومر بالقتا

أحد إىل هذه الغاية. فإن هذا خالف النص واإلمجاع، فإنه مل يفعل هذا قط، بل كانت سريته أن 

 من سامله مل يقاتله.

 متفق عليه من حديث أيب هريرة. )١(
                                                            



 ٨٥  ) اجلهاد املرشوع يف اإلسالم١(

وقد ثبت النص واإلمجاع أن أهل الكتاب واملجوس إذا أدوا اجلزية عن يد وهم صاغرون 

 حرم قتاهلم.

ْ ِ� َسبِيِل ﴿ يعني قوله: ؛!*"منسوخةى طائفة أن هذه اآلية وقد ادع ِ َوَ�ٰتِلُوا ِينَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
  .]١٩٠البقرة: [ ﴾يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ 

: اختلف العلامء: هل هذه اآلية منسوخة أم ال؟ عىل قولني: أحدمها: بأهنا قال أبو الفرج

 لني:منسوخة. واختلف أرباب هذا القول يف املنسوخ منها عىل قو

ْ ﴿ : أنه أوهلا، وهو قوله:أحدمها ِ ِ� َسبِيِل  َوَ�ٰتِلُوا ِينَ  ٱ�َّ قالوا: وهذا  ﴾يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ  ٱ�َّ

يقتيض أن القتال مباح يف حق من قاتل من الكفار، وال يباح يف حق من مل يقاتل. وهذا منسوخ 

 .]١٩١البقرة: [ ﴾َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهمۡ  َوٱۡ�ُتلُوُهمۡ ﴿ بقوله:

ْ ﴿ : أن املنسوخ منهالثاينا  ، وهلؤالء يف هذا االعتداء قوالن:﴾َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا

 : أنه قتل من مل يقاتل.أحدمها

 : أنه ابتداء املرشكني بالقتال، وهذا منسوخ بآية السيف.الثاين

ْ ﴿قال: والقول الثاين أهنا حمكمة، ومعناها عند أرباب هذا القول:  ِ ِ� َسبِيِل  َوَ�ٰتِلُوا  ٱ�َّ
ِينَ  وهم الذين أعدوا أنفسهم للقتال فأما من ليس بمعدٍّ نفسه للقتال كالرهبان  ﴾يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ  ٱ�َّ

والشيوخ الفناة والزمنى واملكافيف واملجانني، فإن هؤالء ال يقاتلون. فهذا حكم باق وغري 

 منسوخ.

 وغريهم. هذا القول هو قول مجهور العلامء، وهو مذهب مالك وأمحد بن حنبل :قلت

والقول األول ضعيف؛ فإن دعو النسخ حتتاج إىل دليل، وليس يف القرآن ما يناقض هذه 

 اآلية، بل فيه ما يوافقها، فأين النسخ؟

 .٢٠١-١/١٩٧ري البن اجلوزي، طبع املكتب اإلسالمي: راجع يف ذلك زاد املس )١(
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وقوهلم: هذه تقتيض أن القتال مباح يف حق من قاتل من الكفار، وال يباح يف حق من مل 

 .﴾ثَقِۡفُتُموُهمۡ  َحۡيُث  َوٱۡ�ُتلُوُهمۡ ﴿ يقاتل، وهذا منسوخ بقوله تعاىل:
مذكور يف موضعني: أحدمها هذا املوضع وهو  ﴾َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهمۡ  َوٱۡ�ُتلُوُهمۡ ﴿ : قوله:يقال

ۡخرَُجوُ�مۡ  َوٱۡ�ُتلُوُهمۡ ﴿ قوله:
َ
ۡخرُِجوُهم ّمِۡن َحۡيُث أ

َ
وهذا  .]١٩١البقرة: [ ﴾َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡم َوأ

ْ ﴿ متصل بقوله: ِ  ِ� َسبِيلِ  َوَ�ٰتِلُوا ِينَ  ٱ�َّ ْۚ إِنَّ  ٱ�َّ َ يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا  ٱلُۡمۡعَتِدينَ َ� ُ�ِبُّ  ٱ�َّ
ۡخرَُجوُ�مۡ  َوٱۡ�ُتلُوُهمۡ  ١٩٠

َ
ۡخرُِجوُهم ّمِۡن َحۡيُث أ

َ
فالضمري  .]١٩١-١٩٠البقرة: [ ﴾َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡم َوأ

وهذا ال  ،﴾َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهمۡ  َوٱۡ�ُتلُوُهمۡ ﴿ قال: عائد إىل هؤالء الذين يقاتلون املؤمنني، هم الذين

يناقض ما تقدم، بل من كان من املحاربني املقاتلني للمؤمنني فإنه يقتل حيث ثُقِف، وليس من 

حكمه أن ال يقاتل إال يف حال قتاله، بل متى كان من أهل القتال الذي خييف املسلمني، ومن 

تِل قائامً أو  ا، فقد قتل النبي شأنه أن يقاتل، قُ ، وهو يقتل أسريً ا أو نائامً غري واحد بعد  ملسو هيلع هللا ىلصقاعدً

األرس، مثل، عقبة بن أيب معيط والنرض بن احلارث، وحكم سعد بن معاذ يف بني قريظة ملا نزلوا 

قتل مقاتلتهم وتسبى ذرارهيم، فقتلهم كلهم وكانوا   .!*"مائتنيأن يُ
سئل عن أهل الدار من املرشكني،  ملسو هيلع هللا ىلصنبي ثم ذكر رمحه اهللا حديث الصعب بن جثامة أن ال

قال: وهذا ال يناقض هنيه عن قتل  ،!+"»هم منهم«يبيتون فيصاب من نسائهم وصبياهنم؟ فقال: 

النساء والصبيان، فإن هذا إذا أصيبوا بغري تعمد هلم، وذاك إذا تعمدوا، قال: فإهنم ليسوا كصبيان 

عصمة مضمونة ومؤمتنة باأليامن واألمان،  املسلمني وذريتهم، وال كأهل العهد، فإن هلؤالء

ا إذا كانوا ليسوا  ونساء أهل احلرب وصبياهنم ليس هلم عصمة مضمونة ولكن ال حيل قتلهم عمدً

من أهل القتال. وإذا قتلوا يف احلصار والبيات فليس عىل املسلمني أن يدعوا ما أمروا به من 

 اجلهاد لئال يصاب مثل هؤالء.

 الذي يف املغازي وكتب السري أهنم كانوا ستامئة، أو أكثر إىل تسعامئة. )١(

 أخرجه ابن ماجه واإلمام أمحد من حديث الصعب بن جثامة. )٢(

                                                            



 ٨٧  ) اجلهاد املرشوع يف اإلسالم١(

ْ ﴿ فمن قال: إن قوله: ِ ِ� َسبِيِل  َوَ�ٰتِلُوا ِينَ  ٱ�َّ منسوخ  .]١٩٠البقرة: [ ﴾يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ  ٱ�َّ

ِينَ ﴿ إن كان قد ظن أن قوله: ﴾َحۡيُث ثَِقۡفُتُموُهمۡ  َوٱۡ�ُتُلوُهمۡ ﴿بقوله:  أهنم ال  ﴾يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ  ٱ�َّ

َحۡيُث  َوٱۡ�ُتُلوُهمۡ ﴿ :يقتلون إال حال قتاهلم، فقد غلط يف فهم اآلية، وكيف تكون منسوخة بقوله
ا،  ﴾ثَقِۡفُتُموُهمۡ  اللهم إال أن يكون قائل هذا القول ممن يُسمي تقييد املطلق وختصيص العام نسخً

ا، وهذا اصطالح مجاعة من السلف، فكل آية رفعت ما يظن من  حتى قد يسمي االستثناء نسخً

ا مطابق للغة ، كام سمى اهللا رفع ما ألقى داللة أخر قالوا: إهنا نسختها. وتسمية هذا نسخً

ا بقوله: ُ َ�َينَسُخ ﴿ الشيطان نسخً ۡيَ�ٰنُ َما يُۡلِ�  ٱ�َّ ُ ُ�مَّ ُ�ِۡ�ُم  ٱلشَّ  .]٥٢احلج: [ ﴾ۦَءاَ�ٰتِهِ  ٱ�َّ

ْ ﴿ وكذلك قول من يقول: قوله: َ  فَٱ�َُّقوا ْ ﴿ ناسخ لقوله: .]١٦التغابن: [ ﴾ٱۡسَتَطۡعُتمۡ َما  ٱ�َّ  ٱ�َُّقوا
 َ مع أن هذه يف آل عمران وهي مدنية، وتلك يف التغابن وهي  .]١٠٢آل عمران: [ ﴾ۦُ�َقاتِهِ  َحقَّ  ٱ�َّ

 مكية، أو بعضها.
ا  والنسخ هو الرفع واإلزالة، فإذا جاءت آية رفعت ما يُظن داللة تلك اآلية عليها كانت رفعً

 هلذا الظن، وهذا بيان.

لفظ العام يف األزمان مع تراخيه عنه، وعند كثري من الناس أن النسخ هو بيان ما مل يرد بال

 وهو نوع من التخصيص، ولكن يشرتط فيه الرتاخي.

 ومنهم من يقول: ال بد عند نزول املنسوخ من االستعارة بالناسخ.

وعىل هذا فالنسخ عند هؤالء من جنس تقييد املطلق، وهو بيان ما مل يرد باخلطاب. وهذا 

ا جائز ال نزاع فيه، لكن قول النسخ ال ينكره أحد، ال اليهود وال غري هم. وتسمية هذا النوع نسخً

من يقول: ال نسخ إال هذا، هو حمل النزاع، فإن الطائفة األخر تقول يف النسخ: هو رفع للحكم 

بعد رشعه، وهلذا جيوز النسخ قبل جميء الوقت وقبل التمكن، كام نسخ اهللا أمر إبراهيم بالذبح 

مسني إىل مخس قبل جميء الوقت. وهذا قول أكثر الفقهاء، قبل التمكن، ونسخ الصلوات اخل

وكثري من أهل الكالم كالقايض أيب بكر، وهو قول ابن عقيل والغزايل وأيب حممد املقديس 

 وغريهم.
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والقول األول هو قول املعتزلة، وقد وافقهم عليه طائفة من الفقهاء واملتكلمني؛ كأيب احلسن 

 ا من أصحاب أمحد، وكأيب إسحاق اإلسفرائيني وأيب املعايل.اجلزري والقايض أيب يعىل وغريمه

لكن هؤالء تناقضوا، فإهنم جيوزون النسخ قبل جميء الوقت، والتخصيص ال يكون برفع 

 مجيع مدلول اخلطاب.

وطائفة طردت قوهلا كأيب احلسن اجلزري من أصحاب أمحد وغريه، فإن هؤالء وافقوا 

التمكن من الفعل وقبل حضور الوقت. وهذا يف احلقيقة موافقة املعتزلة يف املنع من النسخ قبل 

كي عنه من املسلمني املنع من النسخ كأيب مسلم  منهم ملن منع النسخ من اليهود، ومن حُ

األصفهاين، فهذا حقيقة قوله إذ كان التخصيص املتصل ال يمنعه أحد من عقالء بني آدم. ومن مل 

وال يف النسخ، كأيب احلسني البرصي، فإنه يقول: ال بد إذا  جيوز تأخري البيان عن مورد اخلطاب،

ورد خطاب، وهو يريد أن ينسخه فيام بعد، أن يشعر املخاطبني بنسخه؛ لئال يفيض إىل جتهيلهم 

 باعتقاد تأبيده.

 : من اعتقد تأبيده بغري دليل كان قد فرط وأُيت من جهة نفسه.واجلمهور يقولون

 قد أرادوا أن قوله ﴾َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهمۡ  َوٱۡ�ُتلُوُهمۡ ﴿ وله:فالذين قالوا: هذا منسوخ بق

ِينَ ﴿بني معنى قوله:  ﴾َوٱۡ�ُتلُوُهمۡ ﴿ ، ونسخ ما يظن من أهنم ال يقاتلون إال حال ﴾يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ  ٱ�َّ

 املسايفة، وهذا معنى صحيح ال يناقض ما ذكرناه.

ْ ﴿ وأما قول من قال: ذا ضعيف، فإن االعتداء هو الظلم، واهللا ال منسوخ. فه ﴾َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا

 يبيح الظلم قط، إال أن يراد بالنسخ بيان االعتداء املحرم، كام تقدم.

 وقد ذكر أبو الفرج يف االعتداء أربعة أقوال:

 : أنه قتل النساء والولدان. قاله ابن عباس وجماهد.أحدمها

 عيد بن جبري وأبو العالية وابن زيد.: أن معناه: ال تقاتلوا من مل يقاتلكم. قاله سوالثاين

 : أنه إتيان ما هنوا عنه. قاله احلسن.والثالث



 ٨٩  ) اجلهاد املرشوع يف اإلسالم١(

 .!*"الشهر احلرام: أنه ابتداؤهم بالقتال يف والرابع

 وقد ذكر عن بعضهم أن الثاين والرابع منسوخ بآية السيف.

ا ما يقول بعض املفرسين: آية السيف، وآية السيف اسم جنس لكل آية  فيها فيقال: كثريً

األمر باجلهاد، فهذه اآلية آية سيف. وكذلك غريها، فأين الناسخ؟ وإن أريد بآية السيف قوله يف 

ۡشُهرُ  ٱ�َسلَخَ  فَإَِذا﴿ براءة:
َ
ْ فَ  ٱۡ�ُُرمُ  ٱۡ� فتلك ال  .]٥التوبة: [ ﴾َحۡيُث وََجد�ُُّموُهمۡ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ٱۡ�ُتلُوا

جيوز قتاله فيها، مثل أن يكون له أمان أو عهد،  تناقض هذه، فإن ذاك مطلق. واملرشك له حال ال

كذلك إذا مل يكن من أهل القتال. وهذه اآلية خاصة مقيدة، وتلك مطلقة. مل يرصح فيها بقتله. 

ا، ال يقاتل بيد وال لسان، مثل دريد بن الصمة فإن  ا فانيًا، أو جمنونًا، أو مكفوفً ا كبريً وإن كان شيخً

قاتَل، كام أهدر النبي دم هند املسلمني قتلوه لكونه ذا رأ ي، وكذلك املرأة إذا كانت ذات رأي تُ

 وغريمها ممن كان يقاتل بلسانه. فمن قاتل بيد ولسان فقد قوتل.
ا ففي الصحيح أن النبي  ما كانت «مر يف بعض مغازيه عىل امرأة مقتولة، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصوأيضً

 تقاتل، ال كوهنا ماالً للمسلمني.فعلم أن العلة يف حتريم قتلها أهنا مل تكن  .»هذه لتقاتل

ا ففي السنن عن أنس أن النبي  انطلقوا باسم اهللا، و�اهللا، وىلع ملة رسول «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوأيضً

اهللا، وال تقتلوا شيًخا فانًيا وال طفالً، وال صغ�ًا، وال امرأة، وال تغلوا، وضموا غنائم�م، وأصلحوا 
 .رواه أبو داود .»وأحسنوا إن اهللا �ب املحسن�

ا فقوله: َ  ٱّ�ِيِن� إِۡكَراهَ ِ�  َ�ٓ ﴿ وأيضً وهذا نص عام  .]٢٥٦البقرة: [ ﴾ٱۡلَ�ِّ ِمَن  ٱلرُّۡشدُ قَد تَّبَ�َّ

ا عىل الدين، فلو كان الكافر يقتل حتى يسلم لكان هذا أعظم اإلكراه عىل الدين.  أنا ال نكره أحدً
ل العهد قد علم أنه جيب الوفاء هلم : املراد هبا أهل العهد. قيل: اآلية عامة، وأهوإذا قيل

 بعهدهم فال يكرهون عىل يشء.

 : هذه اآلية خمصوصة أو منسوخة، كام ذكر ذلك من ذكره ممن يقول بإكراه املرشكني.فإن قيل

 .٢٠١-١/١٩٧انظر: زاد املسري:  )١(
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: اختلف علامء الناسخ واملنسوخ يف هذا القدر من اآلية فذهب قوم إىل أنه قال أبو الفرج

ص، فإن أهل الكتاب ال يكرهون عىل اإلسالم، بل خيريون بينه حمكم، وإىل أنه من العام املخصو

 وبني اجلزية، فاآلية خمتصة هبم.

: وهذا معنى ما روي عن ابن عباس وجماهد وقتادة. وقال ابن األنباري: معنى اآلية قال

ليس الدين ما تدين به من الظاهر عىل جهة اإلكراه عليه، ومل يشهد به القلب وتنطوي عليه 

 ، إنام الدين املنعقد بالقلب.الضامئر

: وذهب قوم إىل أهنا منسوخة وقالوا: هذه اآلية نزلت قبل األمر بالقتال. فعىل قوهلم قال

ا بآية السيف. وهذا مذهب الضحاك والسدي وابن زيد.  يكون منسوخً

: مجهور السلف واخللف عىل أهنا ليست خمصوصة وال منسوخة، بل يقولون: إنا ال قيل

ا عىل اإلسالم، وإنام نقاتل من حاربنا، فإن أسلم عصم دمه وماله، ولو مل يكن من فعل  نكره أحدً

 القتال مل نقتله، ومل نكرهه عىل اإلسالم.

ا فالذين نقاتلهم حلراهبم متى آتوا اجلزية عن يد وهم صاغرون مل جيز قتاهلم إذا كانوا  وأيضً

ا باتفاق العلامء، وإن كانوا من مرش كي الرتك واهلند ونحوهم فأكثر العلامء ال أهل كتاب أو جموسً

 جيوزون قتاهلم حينئذ، وهذا مذهب مالك وأيب حنيفة واألوزاعي وأمحد بن حنبل يف إحد

 الروايتني عنه، وهي املنصوصة عنه رصحيًا، واألخر هي ما ذكره اخلرقي وغريه.

ثم إىل بيان أن األمر : إن هذه كانت قبل األمر بالقتل. حيتاج إىل بيان ذلك، وقول القائل

بالقتال يوجب نسخها، وكالمها منتف، كيف وقد عرف أن هذا غلط! فإن سورة البقرة مدنية 

فكيف يقال:  .]٢١٦البقرة: [ ﴾ٱۡلقَِتاُل َعلَۡيُ�ُم  ُكتَِب ﴿ كلها، وفيها غري آية تأمر باجلهاد، وفيها:

 إهنا قبل األمر بالقتال؟!
كان بعد األمر باجلهاد بمدة. وقد ذكروا يف سبب  ثم سبب نزول اآلية يدل عىل أن هذا

نزوهلا أربعة أقوال، كلها تدل عىل ذلك، فأشهرها ما قاله ابن عباس وغريه، قالوا: إن املرأة من 

فتحلف لئن عاش هلا ولد لتهودنه؛ ألن اليهود  -ال يعيش له ولد  -األنصار كانت تكون مقالة 
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أقرب إىل العلم والدين منهم. فلام أجليت بنو النضري  كان هلم كتاب بخالف املرشكني، فكانوا

كان فيهم أناس من أبناء األنصار، فقال األنصار: يا رسول اهللا، أبناؤنا. فنزلت هذه اآلية. ثم ذكر 

عن الشعبي وجماهد وغريمها نحو ذلك، ثم قال: واململوك املسرتق ال يكره عىل اإلسالم 

 كني باجلزية ففي جواز اسرتقاقهم قوالن، مها روايتان عن أمحد.باالتفاق، وإذا مل جيز إقرار املرش

واملؤمنون معه يأرسون الرجال والنساء من املرشكني، وال يكرهوهنم  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان النبي 

نّ عليه ومل يكرهه عىل اإلسالم  ملسو هيلع هللا ىلصعىل اإلسالم، بل قد أرس النبي  ثاممة بن أثال وهو مرشك، ثم مَ

 منّ عىل بعض أرس بدر. حتى أسلم من تلقاء نفسه، وكذلك

ا، ومل يُكره امرأة عىل اإلسالم، فلم يكره عىل اإلسالم ال  وأما سبي املرشكات فكان كثريً

 رجالً وال امرأة.

منّ عليهم ومل يكرههم عىل اإلسالم، بل أطلقهم بعد القدرة  ملسو هيلع هللا ىلصثم ذكر فتح مكة، وأنه 

موا الطلقاء، وهم مسلمة الفتح، والطليق خ لِمَ أهنم كانوا عليهم، وهلذا سُ الف األسري، فعُ

مأسورين معه، وأنه أطلقهم كام يطلق األسري ومل يكرهم عىل اإلسالم، بل بقي معه صفوان بن 

أمية وغريه مرشكني حتى شهدوا معه حنينًا، ومل يكرههم حتى أسلموا من تلقاء أنفسهم. فأي 

ا عىل اإلسالم من هذا!  يشء أبلغ يف أنه أكره أحدً

ا عليه، وال وال يقدر أح ا وال مقدورً ا عىل دخول اإلسالم، ال ممتنعً د قط أن ينقل أنه أكره أحدً

ا  بِل منه ظاهر اإلسالم، وإن كان يظن أنه إنام أسلم خوفً فائدة يف إسالم مثل هذا، لكن من أسلم قُ

، ملسو هيلع هللا ىلصي من السيف، كاملرشك والكتايب الذي جيوز قتاله، فإنه إذا أسلم حرم دمه وماله، كام قال النب

أمرت أن أقاتل انلاس حىت �شهدوا أن ال � إال اهللا وأن �مًدا رسول اهللا، فإذا قالوها عصموا م� «
، وأنكر عىل أسامة بن زيد ملا قتل رجالً قد أسلم !*"»دماءهم وأمواهلم إال حبقها، وحسابهم ىلع اهللا

د أكرههم حتى يسلموا، وبني وقال: إنام قاهلا خوفًا من السيف. ولكن فرق بني أن يكون هو أو أح

 متفق عليه من حديث أيب هريرة. )١(
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أن يكون قاتلهم ليدفع ظلمهم وعدواهنم عن الدين، فلام أسلموا صاروا من أهل الدين فلم جيز 

 قتلهم. وكان من يعلم من أنه ال يظلم الدين وأهله ال يقاتله، ال كتابيًّا وال غري كتايب.

ظة وغريها، ثم قال: ثم ذكر قصة خزاعة ورسية ابن احلرضمي وقصة بدر وبني النضري وقري

وكانت سريته أن كل من هادنه من الكفار ال يقاتله، وهذه كتب السري واحلديث والتفسري والفقه 

ا بقتال، ولو كان اهللا أمره أن يقتل  واملغازي تنطق هبذا، وهذا متواتر من سريته، فهو مل يبدأ أحدً

 كل كافر لكان يبتدئهم بالقتل والقتال.

ا منهم إىل هذه الغاية حتى أرسل رسله بعد صلح  ثم قال: وأما النصار فلم يقاتل أحدً

احلديبية إىل مجيع امللوك يدعوهم إىل اإلسالم، فأرسل إىل قيرص وإىل كرس واملقوقس والنجايش 

وملوك العرب بالرشق والشام، فدخل يف اإلسالم من النصار وغريهم من دخل، فعمد 

م من كربائهم بمعان. فالنصار حاربوا املسلمني أوالً، النصار بالشام فقتلوا بعض من قد أسل

ا،  ا ال كرهً ، وإال فرسله أرسلهم يدعون الناس إىل اإلسالم طوعً وقتلوا من أسلم منهم بغيًا وظلامً

ا عىل اإلسالم. فلام بدأه النصار بقتل املسلمني أرسل رسية أمر عليها زيد بن حارثة  مل يكره أحدً

ا ثم ابن روا حة، وهو أول قتال قاتله املسلمون للنصار بمؤتة من أرض الشام، ثم جعفرً

واجتمع عىل أصحابه خلق كثري من النصار، واستشهد األمراء $ج وأخذ الراية خالد بن 

الوليد، وكان خالد قد أسلم بعد صلح احلديبية هو وعمرو بن العاص وعثامن بن طلحة، فسلم 

 كة وبعد خيرب.اهللا املسلمني ورجعوا، وهذا قبل فتح م

ثم تكلم عىل أول سورة براءة ثم قال: فدلت اآليات عىل أن الرباءة كانت إىل املعاهدين 

 الذين هلم عهد مطلق غري مؤقت، أو كان مؤقتًا ومل يوفوا بموجبه، بل نقضوه.

 وهنا للفقهاء ثالثة أقوال:

حاب أمحد. وهؤالء قيل: ال جيوز العهد املطلق، كام يقوله الشافعي يف قول وطائفة من أص

 ألن الوحي كان ينزل. .!*"»نقر�م ما أقر�م اهللا«لليهود:  ملسو هيلع هللا ىلصيقولون: إنام قال النبي 

 ري من حديث عمر.أخرجه البخا )١(
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ثم العهد املؤقت قد جيوز لإلمام أن ينقضه بال سبب، كام حيكى عن أيب حنيفة. وهؤالء قد 

ا﴿ حيتجون بقوله تعاىل: ٰ َسَوآءٍ إَِ�ۡ  ٱ�بِذۡ َ�َاَ�نَّ ِمن قَۡوٍ� ِخَيانَٗة فَ  �مَّ فإن  .]٥٨األنفال: [ ﴾ِهۡم َ�َ

 هؤالء عهدهم كان مؤقتًا ونقضه.
والثالث وهو قول األكثرين أنه جيوز املطلق واملؤقت، وأن املؤقت الزم من الطرفني جيب 

 الوفاء به، ما مل ينقضه العدو، وملَِا جيب الوفاء بسائر العهود الالزمة.

خه وإن شاء مل يفسخه، كام يف العقود اجلائزة، كالوكالة وأما املطلق فهو عقد جائز إن شاء فس

 والرشكة ونحو ذلك.

وهذا هو القول اآلخر يف مذهب أمحد، وهو قول الشافعي. واآلية تدل عىل هذا القول، فإن 

اهللا أمره بنبذ العهود إال من كان له عهد إىل مدة ثم وىف بموجبه، فلم يرتك ما أوجبه العهد، فلم 

ا.ينقض شيئًا و  ال أعان عدوًّ

ا﴿ وأما قوله: ٰ َسَوآءٍ  ٱ�بِذۡ َ�َاَ�نَّ ِمن قَۡوٍ� ِخَيانَٗة فَ  �مَّ فتلك يف سورة األنفال،  ﴾إَِ�ِۡهۡم َ�َ

وهي متقدمة، ونحو ذلك يف العهود املطلقة متى خاف منهم خيانة، فإنه ينبذ إليهم عىل سواء، 

 نون.وال جيوز أخذهم بغتة؛ فإهنم يعتقدون أهنم آم

وأما العقود الالزمة هل جيوز فسخها بمجرد خوف اخليانة؟ هذا فيه قوالن، واألظهر أنه ال 

 جيوز؛ ألن سورة براءة توجب الوفاء.

ۡشُهرُ  ٱ�َسلَخَ  فَإَِذا﴿ إىل أن قال: واملراد باألشهر احلرم يف قوله:
َ
هي  .]٥التوبة: [ ﴾ٱۡ�ُُرمُ  ٱۡ�

ليه يدل الكتاب والسنة، وقد ظن طائفة أهنا احلرم الثالثة أشهر السياحة عند مجهور العلامء، وع

ورجب، ونقل هذا عن أمحد، وهؤالء اشتبه عليهم احلرم باحلرم، وتلك ليست متصلة بل هي 

ثالثة رسد وواحد فرد، وهو قد ذكر يف هذه أشهر السياحة فال بد أن يذكر احلكم إذا انقضت، 

ۡشُهرُ  ٱ�َسلَخَ  فَإَِذا﴿ فقال:
َ
ْ فَ  ُرمُ ٱ�ُۡ  ٱۡ� . إىل أن قال: فلم يبق من أولئك املرشكني ﴾ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ٱۡ�ُتلُوا

 طائفة تقاتل البتة، بل قهر مجيع املرشكني ومن ال عهد هلم، وهم من أهل القتال، فلهذا قال:

ۡشُهرُ  ٱ�َسلَخَ  فَإَِذا﴿
َ
ْ فَ  ٱۡ�ُُرمُ  ٱۡ� وُهمۡ ُذوُهۡم وَ َحۡيُث وََجد�ُُّموُهۡم وَخُ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ٱۡ�ُتلُوا ْ وَ  ٱۡحُ�ُ  ٱۡ�ُعُدوا
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ومل يقل: فقاتلوهم؛ فإنه مل يكن فيهم طائفة تقاتل، بل أمر بقتلهم  .]٥التوبة: [ ﴾لَُهۡم ُ�َّ َمۡرَصدٖ 

 حيث وجدوا وأخذهم، وهو األرس وحرصهم يف أمكنتهم، كام حرص أهل الطائف.
قَاُمواْ ﴿ ثم قال:

َ
لَٰوةَ فَإِن تَابُواْ َوأ َكٰوةَ اتَُواْ َوءَ  ٱلصَّ ومل يقل: قاتلوهم حتى  ﴾فََخلُّواْ َسبِيلَُهمۡ  ٱلزَّ

يقيموا الصالة؛ إذ مل يكن هناك من يقاتل، وإنام أمر بقتلهم وأخذهم وحرصهم؛ ألهنم مرشكون 

 من أهل القتال، ولو قدروا عىل فساد الدين وأهله لفعلوا ذلك.
ْ ﴿ كني قال:إىل أن قال رمحه اهللا: ثم إنه بعد أن ذكر أمر املرش ِينَ  َ�ٰتِلُوا ِ  ٱ�َّ ِ َ� يُۡؤِمُنوَن ب  ٱ�َّ

 ِ اآلية، فذكر قتال النصار، وختصيصهم بالذكر ال جيوز أن  .]٢٩التوبة: [ ﴾ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ َوَ� ب

يكون الختصاصهم باحلكم. فإنه جيوز قتال اليهود واملجوس بالنص واإلمجاع حتى يعطوا 

لعلامء، وبعضهم يقول: إنام تؤخذ ممن له كتاب، وإن املجوس هلم اجلزية، وهذا قول مجهور ا

كتاب مبدل، أو هلم شبهة كتاب، وإن آية براءة تقتيض التخصيص. وليس كذلك، بل هي تدل 

عىل أن هؤالء إذا وجب قتاهلم حتى يعطوا اجلزية، ومل جتز معاهدهتم بال جزية فغريهم من 

منهم، واليهود أشد عداوة للمسلمني منهم، كام قال اهللا الكفارأوىل، فإن املرشكني واملجوس رش 

َشدَّ ﴿ تعاىل:
َ
ِيَن َءاَمُنواْ  ٱ�َّاِس ۞َ�َِجَدنَّ أ ِينَ وَ  ٱۡ�َُهودَ َعَ�َٰوٗة ّلِ�َّ ٗة  ٱ�َّ َودَّ ۡقَرَ�ُهم مَّ

َ
ْۖ َوَ�َِجَدنَّ أ ُ�وا َ�ۡ

َ
أ

ِيَن َءاَمُنواْ  ِينَ ّلِ�َّ   .]٨٢املائدة: [ ﴾قَالُٓواْ إِنَّا نََ�َٰرىٰ  ٱ�َّ
فإذا كان هؤالء إذا كانوا متحابني وجب قتاهلم حتى يعطوا اجلزية، فغريهم أوىل إذا كان 

قاتل حتى يعطي اجلزية. ا أن يُ  حماربً

 ملسو هيلع هللا ىلصوعىل هذا حديث بريدة بن احلصيب األسلمي الذي يف صحيح مسلم قال: كان النبي 

ا عىل رسية أو جيش أوصاه يف خاصة نفسه ا،  إذا أمر أمريً بتقو اهللا، ومن معه من املسلمني خريً

اغزوا باسم اهللا، يف سبيل اهللا، قاتلوا من �فر باهللا، اغزوا وال تغلوا، وال تغدروا، وال «ثم قال: 

 -أو: خالل -تمثلوا، وال تقتلوا ويلًدا، و�ذا لقيت عدوك من املرش�� فادعهم إىل ثالث خصال 
م، ثم ادعهم إىل اإلسالم فإن أجابوك فاقبل منهم و�ف فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم و�ف عنه

عنهم، ثم ادعهم إىل اتلحول من دارهم إىل دار املهاجر�ن، وأخربهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
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للمهاجر�ن وعليهم ما ىلع املهاجر�ن، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخربهم أنهم ي�ونون كأعراب 
ذلي �ري ىلع املؤمن�، وال ي�ون هلم يف الغنيمة واليفء املسلم�، �ري عليهم ح�م اهللا ا

يشء، إال أن �اهدوا مع املسلم�، فإن هم أبوا فسلهم اجلز�ة، فإن هم أجابوك فاقبل منهم و�ف 
وذكر احلديث. ومل يكن يف احلديث قتال مصافة. وهذا  .»عنهم، فإن هم أبوا فاستعن باهللا وقاتلهم

قد بقي طائفة ممتنعة تقاتل مصافة، وإنام جلأ الكفار إىل حصوهنم فكانوا  ألنه مل يكن -واهللا أعلم -

 حيرصون، وهو املحرص الذي ذكره.

وقد بني يف هذا احلديث أن املحصور إما أن يسلم وهياجر، أو يسلم ويكون أعرابيًّا غري 

 مهاجر، أو يعطي اجلزية عن يد وهو صاغر، فإن امتنع من الثالث قوتل.

يف  ملسو هيلع هللا ىلصهب مع عيل إىل اليمن، وعيل قاتل باليمن وسبى وغنم، وقدم إىل النبي وبريدة ممن ذ

فرق يف أخذ اجلزية بني كتايب وغري  ملسو هيلع هللا ىلصحجة الوداع، فلم يُذكر يف يشء من األحاديث أن النبي 

كتايب، وال عهد إىل عيل ومعاذ وغريمها، مع علمه بأن اليمن فيه مرشكون وفيه أهل الكتاب، وملا 

ا أن ا. واملجوس من جنس سائر  أمر معاذً ا أو عدله معافر مل يذكر فرقً يأخذ من كل حامل دينارً

املرشكني ليس هلم مزية حيمدون هبا. واحلديث الذي يروي أنه كان هلم كتاب فرفع، قد ضعفه 

أمحد، وبتقدير صحته فالعرب كانوا عىل دين إبراهيم، فلام صاروا مرشكني ما بقي ينفعهم 

 الكتاب لو نبذوا التوراة واإلنجيل لكانوا كغريهم من املرشكني. أجدادهم، وكذلك أهل

 َ�ٓ ﴿ وقد بينا يف غري هذا املوضع أن دين املرء يعترب بنفسه ال بأجداده، وما ذكر يف قوله:
يدل عىل ذلك، فإن أوالد األنصار دخلوا اليهودية بعد النسخ  .]٢٥٦البقرة: [ ﴾ٱّ�ِينِ إِۡكَراهَ ِ� 

، وقد روي أنه كان من أبناء األنصار من ملسو هيلع هللا ىلصل فيهم من دخل فيها بعد مبعث النبي والتبديل، ولع

جعل اجلميع أهل كتاب، مل  ملسو هيلع هللا ىلصدخل مع بني النضري حينئذٍ كان فيهم عرب. ومع هذا فالنبي 

حيرم ذبيحة أحد منهم، وال استحل قتله، دون من كان أجداده قد دخلوا يف الدين قبل النسخ 

 والتبديل.
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وا: إن من دخل يف أهل الكتاب بعد النسخ والتبديل ال تعقد هلم ذمة وال تؤكل والذين قال

ذبائحهم. بنوا ذلك عىل أصلني ضعيفني: أحدمها أن العربة يف الدين بدين األجداد. وقد بينا أن 

هذا خالف الكتاب والسنة، وخالف قول مجهور العلامء، مالك وأيب حنيفة وأمحد وغريهم. 

فة من أصحاب أمحد موافقة للشافعي وأخذه الشافعي عن عطاء. وقد بسطنا ولكن هذا قاله طائ

 الكالم عىل ذلك يف غري هذا املوضع.

واألصل الثاين أن اجلزية ال تقبل من غري أهل الكتاب. والنزاع يف هذا أشهر، لكن مجهور 

ا عىل خالفه، وعىل ذلك يدل الكتاب والسنة. وقد تتبعت ما أمكنني يف هذه املسألة  العلامء أيضً

فام وجدت ال يف كتاب وال سنة وال عن اخللفاء الراشدين الفرق يف أخذ اجلزية بني أهل الكتاب 

قبل نزول آية اجلزية كان يقر املرشكني وأهل الكتاب بال جزية، كام أقر  ملسو هيلع هللا ىلصوغريهم، والنبي 

لمني إليهم. اليهود بال جزية، واستمروا عىل ذلك إىل أن أجالهم عمر. وكان ذلك حلاجة املس

وملا نزلت آية اجلزية كان فيها أن املحاربني ال يعقد هلم عهد إال بالصغار واجلزية، ورفع بذلك ما 

ا. ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي   يعقده ألهل الكتاب وغريهم من العهد؛ لكون اإلسالم كان ضعيفً

ا من مرشكي العرب فإن  ومما يبني األمر يف ذلك: أن املجوس هم يف التوحيد أعظم رشكً

رشكي العرب كانوا مقرين بأن خالق العامل واحد، كام أخرب اهللا بذلك عنهم يف غري موضع، ومل م

ا، وقالوا: املالئكة بنات  يكونوا يقولون: إن للعامل صانعني، وهم وإن كان فيهم من جعل هللا أوالدً

يشء، كام ذكر  اهللا، فلم يكونوا يقولون: إن املالئكة خيلقون معه، بل هم معرتفون أن اهللا خالق كل

ِمن ُدوِن  َوَ�ۡعُبُدونَ ﴿اهللا ذلك عنهم، لكن كانوا جيعلون آهلتهم شفعاء وقربانًا، كام قال تعاىل: 
 ِ ُؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد  ٱ�َّ ِ َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم َوَ�ُقولُوَن َ�ٰٓ  وقال تعاىل:. ]١٨يونس: [ ﴾ٱ�َّ

ِينَ وَ ﴿ َُذو ٱ�َّ ْ ٱ�َّ ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَآ إَِ�  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  ا
َ
ِ أ   .]٣الزمر: [ ﴾ُزۡلَ�ٰٓ  ٱ�َّ

وأما املجوس فهم يقولون باألصلني: النور والظلمة، ويقولون: الظلمة خلقت الرش والنور 

عن النور، وقيل عنهم: إن خلق اخلري، وهلم يف الظلمة قوالن؛ قيل: قديمة أزلية، وقيل: بل حمدثة 

ا هللا يف خلق العامل، فقد نقلوا  النور فكر فكرة ردية فحدثت الظلمة. وهم جيعلون الظلمة رشيكً
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ا هللا يف اخللق. هذا عىل قول  عنهم أن الظلمة عندهم هي الشيطان إبليس، فجعلوا إبليس رشيكً

ا، وهذا الرشك ال  من يقول: الظلمة حمدثة، والقول اآلخر: إهنا قديمة أزلية، فهذا أعظم رشكً

يعرف يف العرب، بل العرب كانت مقرة بأن اهللا خالق كل يشء. وهلذا إنام يذكر مثل هذا القول 

ْ ﴿ عن الزنادقة، كام ذكر بعض املفرسين كابن السائب يف قوله: َ�َٓء  وََجَعلُوا َ�ُ ِ نَّ ِ�َّ  ٱۡ�ِ
ادقة، أثبتوا الرشكة إلبليس يف اخللق، فقالوا: اهللا قال: نزلت يف الزن .]١٠٠[األنعام:  ﴾وََخلََقُهمۡ 

خالق النور والناس والدواب واألنعام، وإبليس خالق الظلمة والسباع واحليات والعقارب. 

ا عن مرشكي العرب.  ومعلوم أن هذا القول هو معروف عن املجوس، ليس هو معروفً
ا من مرشكي العرب واهلند ونحوه م ممن يقولون: إن اهللا خالق فتبني أن املجوس أعظم رشكً

 كل يشء.

بّاد ما سو اهللا؛ يعبدون الشمس والقمر والنريان وكانت هلم بيوت عظيمة  ا من عُ وهم أيضً

للنار يعبدوهنا، وهذا عبادة للعلويات والسفليات من جنس إرشاك قوم إبراهيم الذين كانوا 

 م نوعي رشك أهل األرض.يعبدون الكواكب، ويعبدون األصنام األرضية، وهذا الرشك أعظ

فإن الرشك أصله نوعان: رشك قوم نوح، وكان أصله تعظيم الصاحلني املوتى وقبورهم 

والعكوف عليها، ثم صوروا متاثيلهم، ثم عبدوهم. وهذا النوع واقع يف النصار، ولكن ال 

ا  سيح كانوا مرقومة، فإن الروم واليونان قبل أن يدخل إليهم دين امل بل !*"جمسدةيصنعون أصنامً

ا من الرشك  يعبدون األصنام والكواكب والشمس والقمر، فلام دخل إليهم التوحيد ابتدعوا نوعً

ْ ﴿ خلطوه بالتوحيد، قال اهللا تعاىل: َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  ٱ�َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ أ  .]٣١التوبة: [ ﴾ٱ�َّ

سالم يف نوع من ذلك مضاهاة للنصار، وصاروا وقد وقع كثري من الضالل املنتسبني إىل اإل

يصلون إىل املرشق، فجعلوا السجود إىل جهة الشمس والقمر ال من السجود هلا، وأين هذا من 

لعل الشيخ مل يدخل كنائس النصار، فإنه لو دخلها لوجد فيها من التامثيل املقدسة عندهم واألصنام  )١(

 املعبودة مثل ما عند غريهم سواء.
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أمته عن الصالة وقت طلوع الشمس ووقت غروهبا لئال يشبهوا من يسجد هلا  ملسو هيلع هللا ىلصهني النبي

؟ وكذلك هناهم أن يتخذوا القبور مساجد، حيذر أمته ما فعلوا؛ لئال يشبهوا من يدعو أهل  حينئذٍ

ا يتقرب هبم، كام يفعله النصار. فنهاهم عن سبب  القبور، وجيعلهم شفعاء يستشفع هبم وقربانً

الرشك الذي كان يف قوم نوح، وسبب الرشك الذي يف قوم إبراهيم، عن الرشك األريض 

ا لذريعة الرشك.  والسامئي؛ سدً
 -الذي ينتسب إليه املانوية  -ار، وهلذا كان ماين واملجوس مرشكون أعظم من رشك النص

أحدث دينًا مركبًا من دين املجوس ودين النصار، أخذ عن املجوس األصلني النور والظلمة، 

وخلطه بدين النصار، فكانت املانوية أكفر من النصار، والعرب كان رشكهم عبادة األوثان، 

صنام قوم نوح صارت إليهم، وهي: ود وسواع وقد ثبت يف الصحيح عن ابن عباس وغريه أن أ

ا صاحلني وكان رشكهم من جنس رشك قوم نوح  ويغوث ويعوق ونرس، وهؤالء كانوا قومً

 بالصاحلني.

وأول من نقل األصنام إىل مكة عمرو بن حلي سيد خزاعة، وهو أول من غري دين إبراهيم، 

رأيت عمرو «أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  حالصحينقل األصنام من الشام من أرض البلقاء، وقد ثبت يف 

 . وهو أول من أحدث الرشك والتحريم فحرم السائبة والوصيلة.»بن ليح �ر قصبه يف انلار

وقد ذكر مجاعة أن الالت كان يلت السويق ألهل الطائف، فرشك العرب كان باألصنام 

ل أهلها، لكن الرشك الغالب هِ يف أرض العرب كان  املجعولة متاثيل للصاحلني، ومنها أصنام جُ

باألصنام األرضية التي جعلت متاثيل للصاحلني، وال يعرف فيهم صنم مشهور بأنه جعل طلسامً 

 للشمس أو القمر أو نحو ذلك مما هو رشك غريهم كالكلدانيني.

واملجوس رشكهم كان عبادة الشمس والقمر والنار. وهذا أعظم من عبادة الصاحلني، فإن 

باد األنبياء والصا حلني جيعلوهنم شفعاء وقربانًا كام كانت العرب تقول يف أوثاهنا، وأما هؤالء عُ

فيطلبون من الشمس والقمر والكواكب األفعال، ويعتقدون أهنا مدبرة هلذا العامل، وال يتقربون 

 بعبادهتا إىل اهللا، وال يتخذوهنا شفعاء.
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ادون أهل الكتاب فتبني أن رشك املجوس كان أعظم من رشك مرشكي العرب، وكانوا يع

كالنصار، وال يقرون بنبوة املسيح وال موسى وال إبراهيم اخلليل، وكان العرب يعظمون 

إبراهيم اخلليل، وهم عىل بقايا ملته مثل حج البيت واخلتان، وحتريم نكاح ذوات املحارم، وكانوا 

 يسمون حنفاء، لكن حنفاء مرشكني ليسوا حنفاء خملصني.

حدثنا حممد بن حييى، حدثنا العباس، حدثنا يزيد بن زريع،  :تفسريهقال ابن أيب حاتم يف 

حدثنا سعيد عن قتادة قال: احلنيفية شهادة أن ال إله إال اهللا، يدخل فيها حتريم األمهات والبنات 

واخلاالت والعامت، وما حرم اهللا، واخلتان. فكانت حنيفية يف الرشك، كانوا أهل الرشك، وكانوا 

م األمهات والبنات واخلاالت والعامت، وكانوا حيجون البيت، وينسكون حيرمون يف رشكه

 املناسك.

فاسم احلنفاء يف األصل ملن كان عىل ملة إبراهيم، وهم الصابئون احلنفاء مثل أوالد إسامعيل 

قبل أن حيدث فيهم الرشك كانوا عىل ملة إبراهيم حنفاء خملصني وهم من الصابئني الذين أثنى 

ِينَ  إِنَّ ﴿ قوله:اهللا عليهم ب ِينَ َءاَمُنواْ وَ  ٱ�َّ ِٰ� وَ  ٱ�ََّ�َٰرىٰ َهاُدواْ وَ  ٱ�َّ ِ  �َ  ِٔٱل�َّ ِ َمۡن َءاَمَن ب  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ
ۡجُرُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن  ٱ�ِخرِ 

َ
 ﴾٦٢وََعِمَل َ�ٰلِٗحا فَلَُهۡم أ

الصابئة من احلنفاء املخلصني، وأما الصابئون املرشكون فهم الذين أرشكوا  فهؤالء .]٦٢البقرة:[

 من احلنفاء، كام تقدم.
وأما املجوس فلم يكن عندهم يشء من آثار األنبياء، بل كانوا يستحلون نكاح ذوات 

املحارم، وهلذا اتفق الصحابة عىل حتريم ذبائحهم ومناكحتهم وأهنم ليسوا من أهل الكتاب، 

ا يف جبنهم ألجل األنفحة؛ ألن ذبائحهم كذبائح املرشكني، وجبنهم كجبن املرشكني، وتكلمو

وهلذا ملا بلغ أمحد أن أبا ثور جيعلهم من أهل الكتاب ويبيح ذبائحهم دعا عليه أمحد، وذكر إمجاع 

ثُ يف اإلسالم، وهو قول أيب ثور وداود وابن  ْدَ الصحابة عىل خالف ذلك، وهذا القول قولٌ حمُ

كي قوالً للشافعي، وجعل ابن حزم بينهم زرادشت، واحتجوا بام روي عن عيل: أهنم حزم ، وحُ

 كان هلم كتاب، فلام استحلوا نكاح ذوات املحارم رفع ذلك الكتاب.
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واإلمام أمحد ضعف هذا احلديث، وبتقدير صحته فإذا رفع الكتاب ومل يبق من يعرفه وال 

ا من العرب هم مستمسكون بيشء من رشائعه مل يكونوا  من أهل الكتاب، ومل يكونوا خريً

املرشكني، فإهنم كانوا عىل ملة إبراهيم، ثم ملا بدلوها مل ينفعهم ما كانوا عليه قبل الرشك، ومل 

ا، بل املشهور عنه أنه من  يعرف عن أحد من الصحابة والتابعني أهنم جعلوا زرادشت نبيًّا صادقً

ن﴿ الكذابني، وقد قال تعاىل:
َ
نِزَل َ�ُقو أ

ُ
َمآ أ ٰ َطآ�َِفَتۡ�ِ ِمن َ�ۡبلَِنا ٱۡلِكَ�ُٰب لُٓواْ إِ�َّ   .]١٥٦األنعام:[﴾َ�َ

واملجوس كانوا من أعظم األمم، فلو أنزل عليهم كتاب لكان قد أنزل عىل ثالث طوائف، 

، فدل عىل أنه إنام أنزل عىل طائفتني، وقد احتج هبذا غري واحد من أهل العلم عىل أنه ال كتاب هلم

ولكن إنام وقعت الشبهة منهم لطائفة من أهل العلم، ملا اعتقدوا أن اجلزية ال تؤخذ إال من أهل 

الكتاب وقد أخذت منهم بالنص واإلمجاع، صاروا تارة يقولون: هلم شبهة كتاب، وتارة يقولون: 

 هم خمتلف فيهم، وقال بعضهم: هم من أهل الكتاب.

احلديث إسناده  . وهذا!*"»بهم سنة أهل الكتاب سنوا«واحتجوا باحلديث املعروف فيهم: 

منقطع، فإن جعفرا رواه عن أبيه عن عبد الرمحن، وأبوه مل يدرك عبد الرمحن، وبتقدير ثبوت 

لفظه فهو دل عىل أهنم ليسوا من أهل الكتاب، لكن املراد أنه تؤخذ منهم اجلزية، كام تؤخذ من 

م منه طائفة أن غريهم يقاتل  أهل الكتاب، ثم ختصيص أهل الكتاب بالذكر يف هِ آية اجلزية فَ

م األكثرون منه أن هذا من باب تنبيه اخلطاب  هِ ا وإن أد اجلزية عن يد وهو صاغر، وفَ مطلقً

وفحواه، فإنه إذا كان أهل الكتاب ال جيوز مهادنتهم إال مع اجلزية والصغار فغريهم أوىل بذلك. 

ر، كام كان األمر عليه أوالً يف حالة ضعف اإلسالم، فهو هني عن مهادنة الكفار بغري جزية وصغا

كان هيادن الكفار من املرشكني وأهل الكتاب بغري جزية وصغار. وأهل خيرب بعد فتحها أقرهم 

فيها بغري جزية فنسخت آية اجلزية ذلك. وهلذا أخذ اجلزية من املجوس وليسوا من أهل الكتاب، 

يع الكفار باجلزية والصغار، وهذا يناسب األصل وهذا مذهب األكثرين؛ أنه جيوز مهادنة مج

 أخرجه مالك يف املوطأ من حديث عبد الرمحن بن عوف. )١(
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الذي قال به اجلمهور، وهو أنه كان القتال ألجل احلرب، فكل من سامل ومل حيارب ال يقاتل، 

ا، واجلمهور يقولون هبذا، وهذا هو مذهب مالك وأيب حنيفة وغريمها.  سواء كان كتابيًّا أو مرشكً

 ملسو هيلع هللا ىلصحتى أخربه عبد الرمحن بن عوف أن النبي  ثم ذكر أن عمر مل يأخذ اجلزية من املجوس

 أخذها من جموس هجر.

ثم قال: فإذا عرفت حقيقة السنة تبني أن الرسول مل يفرق بني عريب وغريه، وأن أخذه 

ا، وحديث عمرو بن عوف يف قدوم أيب عبيدة بامل  ا مشهورً ا ظاهرً للجزية من املجوس كان أمرً

لذي جعل عبد الرمحن بن عوف أعلم هبذا من سائر من البحرين معروف يف الصحيحني. وما ا

املهاجرين واألنصار الذين كانوا أعلم هبذا منه، مثل أيب عبيدة الذي هو قدم باجلزية، واألنصار 

ا، لكن اإلنسان قد ينسى ما وقع له،  الذين وافوه ملا سمعوا بقدوم املال؟ وهذا حيتمل بسطًا كثريً

التيمم، وقد يذهل عن اآلية من القرآن حتى يذكر هبا، كام  كام نيس عمر ما جر له ولعامر يف

ر بقوله تعاىل: كّ  جر لعمر يف الصداق ملا أراد أن يقدر أكثره وجيعل الزيادة يف بيت املال، فلام ذُ

رجع عن ذلك، فقد كان يف جملس فأخربه عبد الرمحن  .]٢٠النساء: [ ﴾َوَءاتَۡيُتۡم إِۡحَدٮُٰهنَّ قِنَطاٗر�﴿

ا عند عامة الصحابة. وكان يف مغيب أيب عبيدة أو بعد موته، وإال  بن عوف، وإال فهذا كان معروفً

فأبو عبيدة هو قدم باجلزية، وعمر كان يقدمه عىل عبد الرمحن بن عوف وغريه، وهذا أمر كان 

ا يف الصحابة، وتوقف عمر يف أخذ اجلزية من املجوس أوالً إذ كان القرآن ليس فيه نص  معروفً

وإنام النص يف أهل الكتاب، ومن هنا حصل االشتباه لكثري من العلامء؛ فمنهم من قال: ملا  فيهم،

مل  ملسو هيلع هللا ىلصخصهم بالذكر دل عىل أنه ال يؤخذ من غريهم. ثم اضطربوا يف املجوس كام تقدم أن النبي 

ا رسول اهللا ، يأخذها من مرشكي العرب، بل أمر بقتاهلم حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدً

 وما بأرض العرب مرشك. ملسو هيلع هللا ىلصومات النبي 
وأما مجهور العلامء فعلموا أنه ال فرق بني املجوس وسائر املرشكني وهم رشٌّ من غريهم كام 

 تقدم، فإذا أخذنا منهم فمن غريهم بطريق األوىل.
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خص العرب بأن ال يقبل منهم فاستثناهم فقال: تقبل  ملسو هيلع هللا ىلصثم من هؤالء من ظن أن النبي 

 مرشك، إال من مرشكي العرب، كام يقوله طائفة.النبي من كل 

وآخرون قالوا: ال يستثنى أحد، ومرشكو العرب ال تؤخذ منهم؛ ألنه مل يبق منهم إال من 

 أسلم. وهذا أصح األقوال.

مل خيص العرب بحكم يف الدين، ال بمنع اجلزية وال منع االسرتقاق، وال  ملسو هيلع هللا ىلصفإن النبي 

ا هلم يف النكاح. وال بجعل ما استطابوه دون ما تقديمهم يف األمان، وال بجعل غري هم ليس كفوً

استطابه غريهم، بل إنام علق األحكام باألسامء املذكورة يف القرآن، كاملؤمن والكافر، والرب 

 والفاجر.

إىل أن قال: ثم إذا عاهد املسلمون طائفة فنقضت العهد، مل جيب عىل املسلمني أن يعاهدوهم 

م، وإن طلبوا أداء اجلزية، ولإلمام أن يقتلهم حتى يسلموا وله أن جيليهم من ثانيًا، بل هلم قتاهل

ملا نقضت النضري العهد حارصهم وأجالهم،  ملسو هيلع هللا ىلصديار اإلسالم إذا رأ ذلك مصلحة، فإن النبي 

ويف ذلك أنزل اهللا سورة احلرش، وقريظة ملا نقضت العهد عام اخلندق حارصهم بعد هذا حتى 

حلفاؤهم من األوس فيهم، فأنزهلم عىل حكم سيدهم سعد بن معاذ،  نزلوا عىل حكمه، فشفع

 فحكم بأن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذرارهيم، وتغنم أمواهلم.

ا ثانيًا، بل جيوز قتل  فإذا نقض أهل الذمة وغريهم العهد مل جيب عىل اإلمام أن يعقد هلم عقدً

يَۡ�َٰنُهم ّمِۢن َ�ۡعِد  �ن﴿ :كل من نقض العهد وقتاله، وإن بذل اجلزية ثانيًا، قال تعاىل
َ
� ْ نََّ�ُثٓوا

َة  �ِمَّ
َ
ْ أ يَۡ�َٰن لَُهمۡ  ٱۡلُ�ۡفرِ َ�ۡهِدهِۡم َوَطَعُنواْ ِ� دِينُِ�ۡم فََ�ٰتِلُٓوا

َ
أي ال وفاء  .]١٢التوبة: [ ﴾إِ�َُّهۡم َ�ٓ �

ا.  هلم باأليامن، فهذا أمر بقتال الناكثني للعهد مطلقً
أسلموا فهم إخوان يف الدين، وإن نكثوا أيامهنم وجب فاملعاهدون إىل أجل مسمى إن 

َ هلم بعهدهم، وإن كانوا قد عوهدوا بال جزية فكذلك من عاهد  يفِّ قتاهلم. وإن وفوا بالعهد وُ

 باجلزية. والصحيح أن العهد املطلق جائز.
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وبني املرشكني كانت مطلقة ومل تكن مؤقتة. والقرآن قد  ملسو هيلع هللا ىلصوالعهود التي كانت بني النبي 

فرق بني املؤقت منها واملطلق؛ فأجاز نبذ املطلق، وأوجب الوفاء باملؤقت، وهذا هو مقتىض 

 األصول كسائر العهود املطلقة واملؤقتة.

فهذا األصل الذي ذكرناه، وهو أن القتال ألجل احلراب ال ألجل الكفر، هو الذي يدل 

كفر هو املوجب للقتل بل هو عليه الكتاب والسنة، وهو مقتىض االعتبار، وذلك أنه لو كان ال

املبيح له، مل حيرم قتل النساء، كام لو وجب أو أبيح قتل املرأة بزنا أو قود أو ردة. فال جيوز مع قيام 

املوجب للقتل أو املبيح له أن حيرم ذلك؛ ملا فيه من تفويت املال، بل تفويت النفس احلرة أعظم 

 وهي تقتل هلذه األمور.

للقصاص وللردة، وهلذا ملا كانت الردة املجردة موجبة للقتل مل جيز واألمة اململوكة تقتل 

ز اسرتقاقها من ال يوجب قتلها،  وّ اسرتقاق املرتدة عند اجلمهور الذين يقتلون املرتدة، وإنام جيُ

 فأما اجلمع بني هذا وبني هذا فمتعذر.

رأة الكافرة؟ فإذا قيل: ثم يقال: فإن كان جمرد الكفر هو املوجب للقتل، فام املانع من قتل امل

م دمها لكوهنا  رّ ألهنا صارت سبيًا للمسلمني. قيل: إنام صارت سبيًا حلرمة دمها. فإذا قيل: حُ

ا؛ فإنه تعليل السرتقاقها بحرم دمها، وتعليل حلرمة دمها باسرتقاقها  تصري رقيقة، كان هذا دورً

 ومصريها ماال.

صري ماالً. قيل: وهذه العلة موجودة يف فإن قيل: بل العلة هي إمكان اسرتقاقها وأن ت

الرجال، فيمكن اسرتقاقهم واستعبادهم. وهلذا خيري اإلمام يف األرس بني القتل واالسرتقاق 

 واملن والفداء.

فإن قيل: إنام يسرتق الرجل إذا أمنت غائلته، واملرأة مأمونة. قيل: فقد عاد األمر إىل خوف 

ره عن الدين وأهله، فمن أمن رضره الدين وأهله مل يقتل، الرضر، وأن الرجل إنام قتل لدفع رض

ا من الرجال يؤمن رضره أكثر من كثري من النساء، وهلذا تقتل املرأة إذا قاتلت  ومعلوم أن كثريً

 عام الفتح دم عدة نسوة فيهن هند. ملسو هيلع هللا ىلصوإذا كانت مدبرة بالرأي، مثل هند. وقد أباح النبي 
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ا لصوهلا فإذا أرست مل تقتل. قيل: ال نسلم؛ فإن هذا وإن فإن قيل: املرأة إذا قاتلت تقتل د فعً

بقتل  ملسو هيلع هللا ىلصقاله الشافعي، فاألكثرون يبيحون قتل من قاتلت بعد األرس كالرجل، وكام أمر النبي 

هند وغريها من النسوة، وكان قد أمن من مل يقاتل، ومل يؤمن من قاتل، ال من الرجال وال من 

 النساء.

تل أولئك النسوة، وإن مل يكن حينئذ يقاتلن ملا تقدم من قتاهلن فدل ذلك عىل أنه أباح ق

 بألسنتهن، فإن القتال باللسان قد يكون أعظم من القتال باليد.

ا فقد دلت النصوص عىل أن من تاب قبل القدرة عليه وهو ممتنع فإنه يعصم دمه  وأيضً

 وماله، بخالف من تاب بعد القدرة عليه.

ا. وقيل: خيري  فلو أسلم األسري بعد أرسه لعصم دمه ومل يعصم اسرتقاقه، بل قيل: يصري رقيقً

اإلمام فيه، وإنام عصم دمه ألن الكفر رشط يف حل دم املقدور عليه، حتى إن املسلم إذا حارب 

ال �ل دم امرئ مسلم «جاز قتاله، فإذا قدر عليه مل حيل قتله، فإن اإلسالم عاصم، ففي احلديث 

، وأن �مًدا رسول اهللا، إال بإحدى ثالث: �فر بعد إسالم، وزنا بعد �شهد أن ال � إال اهللا
ا إىل النبي  كام !*"»إحصان، أو أن يقتل نفًسا فيقتل بها من حديث  ملسو هيلع هللا ىلصجاء مثل هذا احلديث مرفوعً

 ابن مسعود.

ا لرشه يف املستقبل ا جاز قتله، وإذا أرس جاز قتله حلربه املتقدم، ودفعً . فاملحارب إذا كان كافرً

نّ عليه أو فودي فقد يرض باملسلمني. وأما املسلم إذا جاز قتاله حلرابه، مثل قتال البغاة  فإنه إذا مُ

والعداة، فإذا أرس مل جيز قتله حلرابه املتقدم، ولكن إذا كان له فئة ممتنعة فقيل: جيوز قتله حلرابه 

 املتقدم، وقيل: ال جيوز.

ا فإن اهللا تعاىل قال يف قتال الكف ِينَ لَقِيُتُم  فَإَِذا﴿ ار:وأيضً ٰٓ إَِذآ  ٱلّرِقَاِب َ�َفُرواْ فََ�َۡب  ٱ�َّ َح�َّ
واْ  ۡ�َنُتُموُهۡم َفُشدُّ

َ
ا فَِدآءً  ٱلَۡوثَاَق � ا َمنَّۢ� َ�ۡعُد �مَّ ولو كان الكفر موجبًا للقتل مل جيز  .]٤[حممد:  ﴾فَإِمَّ

ممن وجب قتله، كالزاين املحصن واملرتد. وقد منّ املنّ عىل الكفار وال املناداة به، كام ال جيوز ذلك 

 متفق عليه من حديث ابن مسعود، بلفظ قريب من هذا. )١(
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عىل غري واحد من الكفار وفاد بكثري منهم، ففاد باألرس يوم بدر، ولو كان الكفر  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

 موجبًا لوجب قتل كل أسري كافر، وقد منَّ عىل أيب عزة اجلمحي وعىل ثاممة بن أثال وغريمها.
 نوع، فأين الناسخ؟فإن قيل: املن والفداء منسوخ. قيل: هذا مم

وبتقدير نسخه فذاك ألن له فئة يعود إليهم فيقوهيم. وأبو حنيفة يقول بمنع املن والفداء هلذه 

العلة، كام يقتل األسري املسلم إذا كان له فئة ممتنعة، وإال فيجوز اسرتقاقه، فلو كان القتل موجبًا ملا 

 جاز اسرتقاقه.

ا ملا ا فلو كان جمرد الكفر مبيحً قريظة عىل حكم سعد بن معاذ فيهم.  ملسو هيلع هللا ىلصأنزل النبي  وأيضً

ولو حكم فيهم بغري القتل لنفذ حكمه، بل كان يأمر بقتلهم ابتداء. وإنام قال له ملا حكم فيهم 

قتل تلك الطائفة املعينة من الكفار كان يف نفس  . ألن!*"»لقد حكمت فيهم حب�م اهللا«بالقتل: 

رىض هللا ورسوله. فإهنم لو أطلقوا لعاد عىل اإلسالم من األمر مما أمر اهللا رسوله به. وكان أ

ا، وكان هلم من حلفائهم يف اجلاهلية من املسلمني من  رشهم ما ال يطفأ، ولكن هذا ما كان ظاهرً

 .»لقد حكمت فيهم حب�م اهللا«: ملسو هيلع هللا ىلصخيتار املن عليهم. فلام حكم فيهم سعد بالقتل قال النبي 

قتله دون بعض. وهذا حجة لكون جمرد الكفر ليس من وهذا يدل عىل أن بعض الكفار يتعني 

املوجب للقتل. وإنام املوجب كفر معه إرضار بالدين وأهله. فيقتل لدفع رضره وأهله، لعدم 

فصاحبه ليس بمعصوم الدم وال  -وإن يكن موجبًا  -العاصم، ال لوجود املوجب، فإن الكفر 

العصمة املؤثمة، فلو قتله قاتل وال عهد له مل  املال، بل هو مباح الدم واملال، فلم تثبت يف حقه

ا بني  يضمنه بيشء، حتى نساؤهم وصبياهنم لو قتلهم قاتل مل يضمنهم، وما نعلم يف هذا نزاعً

املسلمني، مع أنه ال حيل قتلهم، مثل كثري من احليوان ال حيل قتله، ولو قتله قاتل مل يضمنه بيشء، 

 خلق من النبات والصيد: هو مباح. ثم مع هذا ال جيوز وهو مباح الدم واملال، كام نقول فيام

إتالفه بال فائدة. فال جيوز قتل الصيد لغري مأكله، وال إتالف املباحات لغري منفعة، فإن هذا 

 فساد، واهللا ال حيب الفساد.

 مسلم من حديث أيب سعيد اخلدري. أخرجه )١(
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كذلك الكافر الذي ال يرض املسلمني وهو غري معصوم، بل مباح. وهو من حطب جهنم، 

سبب يوجب قتله فسادٌ ال حيبه اهللا ورسوله، وإذا مل يقتل يرجى اإلسالم كالعصاة لكن قتله من غري 

من املسلمني، واهللا تعاىل أباح القتل؛ ألن الفتنة أشد من القتل، فأباح من القتل ما حيتاج إليه. فإن 

ح قتله األصل أن اهللا حرم قتل النفس إال بحقها. وقتل اآلدمي من أكرب الكبائر بعد الكفر، فال يبا

إال ملصلحة راجحة، وهو أن يدفع بقتله رش أعظم من قتله، فإذا مل يكن يف وجود هذا الرش مل جيز 

نَّهُ  ِمنۡ ﴿ قتله، قال تعاىل:
َ
ٰٓءِيَل � ٰ بَِ�ٓ إِۡسَ� ۡجِل َ�ٰلَِك َكَتبَۡنا َ�َ

َ
ۡو فََسادٖ  ۥأ

َ
� بَِغۡ�ِ َ�ۡفٍس أ َمن َ�َتَل َ�ۡفَسۢ

�ِض ِ� 
َ
�ََّما ٱۡ�

َ
ۡحَيا  ٱ�َّاَس َ�َتَل  فََك�

َ
�ََّمآ أ

َ
ۡحَياَها فََك�

َ
فلم  .]٣٢[املائدة:  ﴾َ�ِيٗعا ٱ�َّاَس َ�ِيٗعا َوَمۡن أ

ا أو لفساد البغاة وسعيهم يف األرض بالفساد، مثل فتنة املسلم عن دينه، وقطع  يبح القتل إال قودً

ا بخالف الداعي الطريق. وأما ذنبه الذي خيتص به وال يتعد رضره إىل غريه، فهذا  يسمى فسادً

إىل الكفر والنفاق والزاين. فإن هذا أفسد غريه، فلوال عقوبة الزناة لكان من اشتهاه يدعو إليه من 

 جييبه إليه، فيفسد كل منهام اآلخر، ويفسدان الناس، فإذا قتل فاعله انتهوا عن الفساد.
ىل نفسه. قيل: من يقول: إنه فإن قيل: فيلزم عىل هذا أن ال يقتل تارك الصالة ألن رضره ع

يكفر. يقتله لردته. ومعلوم أنه ال يدعى أحد إىل الصالة فيمتنع عنها حتى يقتل إال وهو كافر. 

ونحن ال نقتله ابتداء، بل يدعى إليها، ويعاقب بام دون القتل، فإن صىل وإال فإذا أرص حتى يقتل 

ا. ومن ظن أنه مع صربه عىل الق تل يكون مسلامً يف الباطن، فخطؤه وال يصيل فهو كافر قطعً

 ،»ب� العبد و�� الرشك وال�فر ترك الصالة«أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصظاهر. وقد ثبت يف الصحيح عن النبي 

 .!*"»إن العهد اذلي بيننا و�ينهم الصالة، فمن تر�ها فقد �فر«وقال: 

، فهذا مما أنكره كثري م ن العلامء، وقالوا: وأما من قتله لرتك الصالة مع اعتقاده أنه قتل مسلامً

 هو خالف النصوص.

 أخرجه النسائي وغريه من حديث بريدة. )١(
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ا دم املسلم ال حيل إال بردة أو زنا مع إحصان أو قتل نفس. وهلذا كان املانعون للزكاة  وأيضً

. فمن منع الزكاة حتى قتل ومل يزك مل  ا مسلامً عند الصحابة واملسلمني مرتدين، مل جيعلوا فيهم أحدً

ا، وكذلك الصوم واحلج لو قدر  أنه قيل له: إن مل تصم وإال قتلناك. فامتنع من يكن إال كافرً

ا.  الصيام واحلج حتى قتل، كان كافرً

 ومثل هذه األمور التي بني اإلسالم عليها فهي كالشهادتني، فال يكون مسلامً بدوهنا.

ا بجزية  ودار اإلسالم ال يرتك فيها إال مسلم أو كافر بجزية وصغار. وهذا إذا مل يكن كافرً

م، فال يكون مسلامً حتى يقوم بمباين اإلسالم، فصار قتل هذا كقتل من أتى وصغار فهو مسل

بإحد الشهادتني دون األخر، وكقتل من كذب بالقرآن أو بعضه، أو جحد وجوب الصالة، 

ا وليس بمسلم.  فإن هذا يقتل باإلمجاع لكونه كافرً

من ترك إحد  ال يدخل فيه !*"»ال �ل دم امرئ مسلم«: ملسو هيلع هللا ىلصومن قال هذا يقول: قوله 

املباين؛ ألن هؤالء غري مسلمني، وهذا قد يقال: إنه يعود إىل أهنم مرتدون. وقد يقال: ليسوا 

مرتدين. ولكن أتوا ببعض اإلسالم وتركوا بعضه، فيقتلون عىل ما تركوه. واملنافقون ظاهرهم 

لَّۡم تُۡؤِمُنواْ ﴿ اإلسالم وهم كفار يف الباطن. وكذلك األعراب الذين قالوا: آمنا. فقيل هلم:
ا يَۡدُخِل  ۡسلَۡمَنا َولَمَّ

َ
ْ أ يَ�ٰنُ َوَ�ِٰ�ن قُولُٓوا ا ]١٤احلجرات: [ ﴾ِ� قُلُو�ُِ�مۡ  ٱۡ�ِ . فهؤالء ليسوا كفارً

ا مؤمنني مستحقني للثواب، بل قد يستوون مع املسلمني يف الدنيا.  مباحي الدماء، وليسوا أيضً

فمن مل يأت باملباين يشبه هؤالء، أما من ترك املباين أو واملنافقون يكونون يف اآلخرة مع الكفار. 

ا حيرش مع املنافقني، وال بد من عقوبته، فإن أرص حتى قتل فهذا كافر،  بعضها فهذا قد يكون منافقً

إما منافق، وإما مرتد، وإما زنديق ظهر نفاقه وزندقته. ونحن قدمنا أن جمرد الكفر ليس موجبًا بل 

لظ، وتغليظه تارة يكون بحرب صاحبه، وتارة بردته عن اإلسالم، ثم املوجب هو الكفر املغ

املرتد نوعان: ردة جمردة، وردة مغلظة، فصاحب الردة املغلظة يقتل بال استتابة، وإن استتيب 

 متفق عليه من حديث ابن مسعود. )١(
                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ١٠٨

بقتل مقيس ابن صبابة وعبد اهللا بن خطل من غري استتابة.  ملسو هيلع هللا ىلصصاحب املجردة كام أمر النبي 

ا قد أهدر دم عبد ا هللا بن سعد بن أيب رسح. فلو قتله قاتل من غري استتابة جلاز، لكن وكان أيضً

ا  جاء بعد فقبل توبته. وهذا يدل عىل أن االستتابة وقبول التوبة ليس واجبا لكل مرتد، وال حمرمً

يف حق كل مرتد، بل صاحب الردة املغلظة قد يقتل ولو تاب، وقد يقتل بال استتابة، ولكن لو 

 ر باستتابته.تاب مل يقتل، وقد يؤم
طَ ما يناسب هذا يف  الصارم وهذا التقسيم موجود يف مذهب مالك وأمحد وغريمها، وقد بُسِ

 فكذلك الكفر. املسلول عىل شاتم الرسول

ا فلو كان جمرد الكفر موجبًا للقتل مل جيز إقرار كافر باجلزية والصغار. فإن هذا مل يبذل  وأيضً

 لقتل مل جيز إقرار مرتد بجزية وصغار.الكفر. وهلذا ملا كانت الردة موجبة ل

 عىل قوله تعاىل: -قيل: هو ابن الرواندي  -وهبذا يظهر اجلواب عام أورده بعض الزنادقة 

ا  ًٔ لََّقۡد ِجۡئُتۡم َشۡ� ﴿ َ�َٰ�ُٰت تََ�اُد  ٨٩ا إِّدٗ ۡرَن ِمۡنُه َوتَنَشقُّ  ٱلسَّ �ُض َ�َتَفطَّ
َ
َباُل َوَ�ِرُّ  ٱۡ� ا  ٱۡ�ِ  ٩٠َهدًّ

ن دَ 
َ
ا أ ا  ٩١َعۡواْ لِلرَّ� َوَ�ٗ ن َ�تَِّخَذ َوَ�ً

َ
َ�َٰ�ٰتِ إِن ُ�ُّ َمن ِ�  ٩٢َوَما يَ�َبِ� لِلرَّ� أ �ِض وَ  ٱلسَّ

َ
 ٱۡ�

ٓ َءاِ�  ا  ٩٣َ�ۡبٗدا  ٱلرَّ�إِ�َّ ُهۡم َعّدٗ ۡحَصٮُٰهۡم وََعدَّ
َ
 ﴾٩٥ۡرًدا فَ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ َوُ�ُُّهۡم َءا�ِيهِ يَۡوَم  ٩٤لََّقۡد أ

ا يف السنة، أو ما يشبه هذا. .]٩٥-٨٩مريم: [  فقال: هذا كله يزول إذا أد دينارً
ا فيها  فيقال هلذا امللحد: اجلزية والصغار مل تكن جزاء كفره، وإنام جزاء كفره نار جهنم خالدً

غار أن تكو ا. ونحن قد بينا أن القتال مل يكن عىل جمرد كفره. فغاية اجلزية والصَّ ن عاصمة لدمه أبدً

من السيف، والسيف مل جيزه عىل كفر وال دفع به عنه عقوبة اآلخرة، بل أريد دفع رشه وعدوانه، 

وصده لغريه عن الدين. وهذا الرش يزول بالصغار واجلزية مع العهد، فإنه بالصغار مع العهد 

 كف يده ولسانه.

دمه وماله من عدوه. فإذا  ثم إنه ليس من أهل القتال، بل املسلمون يقاتلون عنه وحيفظون

 أخذ منه ما يكون فيئًا يستعني به أهل اجلهاد كان هذا من متام اإلحسان إليه.



 ١٠٩  ) اجلهاد املرشوع يف اإلسالم١(

واجلزية فعلة من اجلزاء، يقال: جز هذا عني، أي قىض عني، كام سميت الدية دية ألهنا 

ؤتى، تؤد يقال: أديت هذا إذا قضيته وأعطيته. ويقال للوظائف املؤقتة: اإلتاوة؛ ألهنا ت

.؛ ألهنا تؤدواملؤد 

فهذا اللفظ يقال عىل ما يوظف عىل اإلنسان، فيؤد بحيث يطلب منه أن يقضيه، فكأنه 

 قال: حتى يعطوا ما عليهم من احلق الذي جيزي أي يقيض. ثم مقداره بحسب املصلحة.

 سميت جزية. -أي يقيض هبا ما وجب عليه -فلام كان جيزي هبا عن نفسه

ة، فال تسقط باإلسالم. وقيل: هي عقوبة عىل الكفر. فتسقط باملوت، كام قيل: اجلزية أجر

 تسقط باإلسالم.

وقيل: بل يقيض هبا حقن دمه بإقراره والقتال عنه. فتجب باملوت ألنه حقن دمه. وال جتب 

 مع اإلسالم؛ ألنه وجد العاصم بنفسه املوجب للجهاد عليه.

فقد ناقض أصله، فإن  -بعض أصحاب أمحد كام قال أبو اخلطاب و -ومن قال: هي عقوبة 

من أصله أن جمرد الكفر ال يوجب العقوبة. وهؤالء مع العهد والصغار إنام معهم الكفر. فكيف 

 يعاقب عليه؟

 ومن قال: إهنا أجرة. قيل له: فكان ينبغي أن تؤخذ من النساء.

ن اإلسالم عاصم، ومن قال: إهنا عصمة. فإهنا جتب عىل من جيوز قتله، فقد اطرد أصله، فإ

بَد اهللا، فقام  واجلزية والصغار عاصم إذ كان ال بد إما من عبادة اهللا، وإما من نفع املؤمنني، فاملؤمن عَ

بحقه، وهذا مل يعبد اهللا فنفع املؤمنني بإيتاء ما جيزيه عن نفسه، فلهذا أُقر، ولعل اهللا هيديه ويتوب 

، فأقروا هلذه املصالح، ملسو هيلع هللا ىلصت ما يدل عىل نبوة حممد عليه، وألن مع أهل الكتاب من الكتب واملنقوال

 وعقوبتهم عىل الكفر مل تزل بيشء من ذلك، وال زال عنهم قبح ما ارتكبوه من الكفر.

 واحلمد هللا، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده.

 متت الرسالة

* * * 
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