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 [املقدمة]

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ
 احلمد هللا، وبعد:

اقع ما له من دافع، وال يزالون خمتلفني فإن االختالف بني العلامء يف فروع املسائل هو أمر و

والتابعون هلم بإحسان يقع دائامً بينهم النزاع  ملسو هيلع هللا ىلصإال من رحم ربك. وكان أصحاب رسول اهللا 

 يف األحكام وأمور احلالل واحلرام.

لكنهم وإن تنازعوا فيام تنازعوا فيه فإن الصحبة واملحبة ثابتة بينهم ال يزيلها اخلالف، وال 

 دهم باحلجة، فريدون ما تنازعوا فيه إىل اهللا والرسول.ينقصها غلب أح

فبعضهم يصيب احلق فيعظم اهللا أجره ويرفع يف العاملني درجته وينترش بني الناس فضله، 

وبعضهم خيطئ إصابة احلق بعد اجتهاده يف طلبه فيحظى بأجر واحد من ربه ويغفر اهللا له خطأه، 

ا لقوله سبحانه: نَاَر�ََّنا َ� تُ ﴿ حتقيقً
ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
َِّسيَنآ أ  قال اهللا: قد فعلت. .]٢٨٦البقرة: [ ﴾َؤاِخۡذنَآ إِن �

وإن هذه املقدمة قد عملتها لتكون بمثابة الرتمجة الواسعة للجهاد املرشوع يف اإلسالم، فهي 

بمثابة التمحيص والتصحيح هلذه املسألة التي طال فيها اجلدال بني العلامء مع العلامء، وبني 

اتذة مع الطالب، وبني أفراد املسلمني مع أهل الكتاب، فكل إنسان يعرب عنها بام يعتقده يف األس

نفسه مما عسى أن يتلقاه من فقهاء مذهبه، هلذا أحببت أن أبني سبب اجلهاد وموجبه، وكيف 

وخلفائه وأصحابه فيه، ومن يستحق القتال ومن ال يستحقه، وكون  ملسو هيلع هللا ىلصكانت سرية النبي 

من يسامله، وإثبات األمر اليقني يف ذلك وإزاحة الشك واإلشكال والكذب عنه، الرسول يسامل 

 مما عسى أن ال جتده مفصالً يف غريه وعسى أن ينقطع به النزاع ويعيد اخلالف إىل مواقع اإلمجاع.
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تفقه يف سائر فصوله مع التخيل عن التعصب  هذا وإن االنتفاع بكتاب كهذا حيتاج إىل

قوال الفقهاء القديمة اخلالية من الدليل والربهان، وال أقول بعصمته فقد للشيوخ واملذاهب وأ

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

وإن أغرب ما سمعته يف هذا الزمان مما يتعلق باجلهاد املرشوع يف اإلسالم هو قول الشيخ 

قال: إن الرسول وأصحابه مل  .لدفاع والطلباجلهاد يف اإلسالم بني اصالح اللحيدان يف كتابه 

يدافعوا عن أنفسهم يف وقعة بدر، بل كانوا مبتدئني بالقتال طالبني للعدو، وقال: إن حروب 

الرسول وأصحابه هلوازن وحصاره للطائف وكذلك الغزوات األخر حيث كان الرسول هو 

منه ألهنم قاتلوه أو اعتدوا عليه، البادئ بالقتال لنرش هذا الدين بني الناس، ومل تكن الغزوات 

 فإهنم مل يسبق هلم ذلك إال يف نادر األحوال. انتهـى.

وأقول: إن هذه الغلطة الكبرية إنام نشأت عن نقص علم وقصور فهم أراد هبا تعزيز رأيه فيام 

يعتقده من أن الرسول وأصحابه يقاتلون مجيع الناس حتى يسلموا، وليس السبب عدوان من 

ألنه يعتمد يف نقله عىل ما يعتقده يف نفسه بدون رجوع منه إىل صحيح املنقول وبدون  يقاتلهم؛

فقه منه يف سبب غزوات الرسول، ويظهر منه أنه بطيء العهد بتعاهد القرآن الذي فيه تفصيل 

هذه القضية عىل اجللية بأحسن تبيان، فإن به حتقيق بداية املرشكني بالعدوان، إذ إن هذا األمر 

 الذي يرتفع عن جمال الشك واإلشكال لثبوته بمقتىض الدليل والربهان والسنة والقرآن، اليقنيُ 

وكلام بعد اإلنسان عن تدبر القرآن ضعفت حجته، فمن قال: إن الرسول هو البادئ بالقتال 

بدون سبب يوجبه من املرشكني. فقد أعظم الفرية عليه، وقال بام مل حيط بعلمه، وخيشى من 

ا وهو تعدي غلطه إ ىل بعض من يسمعه من جهلة العوام وضعفة العقول واألفهام؛ فيظنونه حقًّ

 يف احلقيقة باطل.

وسنورد من الدالئل النقلية والرباهني اجللية ما يزيل اللبس عن هذه القضية حتى تكون 

 جلية للعيان وحتى ال خيتلف فيها اثنان، وليس من شأن الباحث أن يُفهم من ال يريد أن يفهم.



 ٥  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

ْۚ �نَّ ﴿ من دالئل القرآن قوله سبحانه:ف ُهۡم ُظلُِموا َّ�
َ
ِيَن يَُ�َٰتلُوَن بِ� ذَِن لِ�َّ

ُ
َ أ ٰ نَۡ�ِهِۡم  ٱ�َّ َ�َ

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

ُ
ُ أ فأثبت  .]٤٠-٣٩احلج: [ ﴾ٱ�َّ

 ملسو هيلع هللا ىلصذه اآلية بداية املرشكني باالعتداء بالقتال عىل الذين أسلموا من أصحاب النبي سبحانه يف ه

يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم  الُونَ َوَ� يَزَ ﴿ وأهنم يسوموهنم سوء العذاب لريدوهم عن دينهم كام قال سبحانه:
وُ�ۡم َعن دِينُِ�ۡم إِِن  ٰ يَُردُّ ْ َح�َّ  الرضب والتجريح. وهذا القتال يشمل .]٢١٧البقرة: [ ﴾ٱۡسَتَ�ُٰعوا

فقد كان الصحابة يأتون إىل رسول اهللا منهم املرضوب ومنهم املجروح، وقد توفيت سمية 

أم عامر حتت التعذيب لصدها عن دينها، كام تويف زوجها يارس. وكان رسول اهللا يمر عليهام 

رة ويضعوهنا حيملون احلجا ، وكانوا!*"»صربًا آل يارس فإن موعد�م اجلنة«ومها ُيعذبان و يقول: 

 عىل بطن بالل وظهره ويقولون: قل والالت والعز. ويقول: أحد أحد.

ْ ﴿ وهلذا قال: ُهۡم ُظلُِموا َّ�
َ
ِيَن يَُ�َٰتلُوَن بِ� ذَِن لِ�َّ

ُ
، فأثبت ظلم املرشكني يف تعذيبهم للمؤمنني ﴾أ

َ �نَّ . ..﴿ بفنون التعذيب واألذ وال ذنب هلم إال أهنم يقولون: ربنا اهللا ونبينا حممد. ٰ  ٱ�َّ َ�َ
ِينَ  ٣٩نَۡ�ِهِۡم لََقِديٌر  ۡخرُِجواْ ِمن دَِ�ٰرِهِم بَِغۡ�ِ َحقٍّ  ٱ�َّ

ُ
فقد أخرجوا الصحابة حتى أخرجوهم  ﴾أ

من بلدهم، واإلخراج من البلد نظري القتل يف كتاب اهللا، فقد خرج فوق الثامنني من الصحابة ما 

ا بدينهم  بني رجال ونساء إىل احلبشة يمشون عىل أرجلهم حتى أتوا ساحل البحر، هذا كله فرارً

ا إىل املدينة.  من الفتنة وبأبداهنم من التعذيب وبعضهم خرج مهاجرً
ا متخفيًا يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  ا خائفً ، ولوال أن قو� «خرج مهاجرً ما أطيبك من ب�، وأحبك إيلَّ

هاجر إذا مل تكن له قبيلة حتمي  يصادرون أموال كل من وكانوا !+"»أخرجو� منك ما سكنت غ�ك

 ٱبۡتَِغآءَ َمن �َۡ�ِي َ�ۡفَسُه  ٱ�َّاِس َوِمَن ﴿ ماله كام صادروا أموال صهيب الرومي وأنزل اهللا فيه:
ِ َمۡرَضاِت   وهلذا قال الصحابة: ربح البيع صهيب. .]٢٠٧البقرة: [ ﴾ٱ�َّ

 عزاه يف جممع الزوائد للطرباين يف األوسط من حديث جابر. )١(

أخرجه الرتمذي واإلمام أمحد من حديث ابن عباس وقال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من  )٢(

 هذا الوجه.
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ِ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ لِۡلُفَقَرآءِ ﴿ ومنها قوله سبحانه: ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن  ينَ ٱ�َّ
َ
ْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
أ

ِ فَۡضٗ� ّمَِن  وَن  ٱ�َّ َ َورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
ُ
ِٰدقُونَ أ   .]٨احلرش: [ ﴾٨ ٱل�َّ

 فأثبت سبحانه أن املرشكني أخرجوا املستضعفني من بالدهم وأمواهلم يف سبيل هجرهتم

ونرصهتم لرسول اهللا، يبتغون بذلك فضالً من اهللا ورضوانًا، وال ذنب هلم إال أهنم آمنوا باهللا 

 ورسوله.

لِۡسنَتَُهم ﴿ ومنها قوله سبحانه:
َ
يِۡدَ�ُهۡم َو�

َ
ۡعَداٗٓء َو�َبُۡسُطوٓاْ إَِ�ُۡ�ۡم �

َ
إِن َ�ۡثَقُفوُ�ۡم يَُ�ونُواْ لَُ�ۡم أ

 ِ وٓءِ ب فبسط اليد بالسوء هو بالرضب والتجريح والشجاج،  .]٢[املمتحنة:  ﴾٢وَن َوَودُّواْ لَۡو تَۡ�ُفرُ  ٱلسُّ

ْ َما ﴿ وبسط األلسنة بالسوء أي بالسب واللعن والسخرية وسائر األذية لُونَُ�ۡم َخبَاٗ� َودُّوا
ۡ
َ� يَ�

ۡ�َ�ُ  ٱۡ�َۡغَضآءُ َعنِتُّۡم قَۡد بََدِت 
َ
فَۡ�ٰهِهِۡم َوَما ُ�ِۡ� ُصُدورُُهۡم أ

َ
  .]١١٨عمران:  [آل ﴾مِۡن أ

وعىل أصحابه يف بداية  ملسو هيلع هللا ىلصومنها أن اهللا سبحانه أكد ابتداء املرشكني باالعتداء عىل النبي 

ْ �ِإِۡخَراِج ﴿ األمر وهنايته، فقال سبحانه: وا يَۡ�َٰنُهۡم وََهمُّ
َ
� ْ َ� تَُ�ٰتِلُوَن قَۡوٗما نََّ�ُثٓوا

َ
َوُهم  ٱلرَُّسولِ �

 
َ
� � �ٍ َل َمرَّ وَّ

َ
ُ َ�َۡشۡوَ�ُهۡمۚ فَ بََدُءوُ�ۡم أ ۡؤِمنَِ�  ٱ�َّ ن َ�َۡشۡوهُ إِن ُكنُتم مُّ

َ
َحقُّ أ

َ
ۡ�ُهُم  ١٣أ ُ َ�ٰتِلُوُهۡم ُ�َعّذِ  ٱ�َّ

ۡؤِمنَِ�  يِۡديُ�ۡم َوُ�ۡخزِهِۡم َوَ�نُ�ُۡ�ۡم َعلَۡيِهۡم َو�َۡشِف ُصُدوَر قَۡوٖ� مُّ
َ
َوُ�ۡذهِۡب َ�ۡيَظ  ١٤بِ�

سبحانه بداية املرشكني باالعتداء عىل الرسول وأصحابه يف  فأثبت .]١٥-١٣التوبة: [ ﴾قُلُو�ِِهمۡ 

بداية األمر وهنايته، وأهنم نكثوا أيامهنم وعهودهم التي أبرموها مع الرسول يف صلح احلديبية، 

وأهنم مهوا بإخراج الرسول كام حرصوه مع عمه أيب طالب يف الشعب يطالبون أبا طالب بتسليمه 

 ل أيب طالب يف قصيدته:إليهم ليقتلوه. وهذا معنى قو
 واهللا لـــن يصـــلوا إليـــك بجمعهـــم

 

ـــا  ـــرتاب دفين ـــدَ يف ال ـــى أوسّ  حت
 

وإنام اشتد األذ بالرسول بعد موت أيب طالب، بل ومهوا بقتله حيث اتفقوا عىل أن يدفعوا 

ا بسيوفهم فيضيع دمه بينهم، فأطلع اهللا رسوله عىل ذلك وأذن له  ا فيرضبونه مجيعً لكل رجل سيفً

ِينَ �ۡذ َ�ۡمُكُر بَِك ﴿ رة وأنزل اهللا:باهلج ۡو ُ�ۡرُِجوَكۚ َوَ�ۡمُكُروَن  ٱ�َّ
َ
ۡو َ�ۡقُتلُوَك أ

َ
ْ ِ�ُۡثبُِتوَك أ َ�َفُروا

ۖ َوَ�ۡمُكُر  ُ ُ وَ  ٱ�َّ   .]٣٠األنفال: [ ﴾٣٠ ٱۡلَ�ِٰكرِ�نَ َخۡ�ُ  ٱ�َّ



 ٧  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

َها ﴿ ومنها قوله سبحانه: ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ َ� َ�تَّخِ  ٱ�َّ ۡوِ�َآَء تُۡلُقوَن َءاَمُنوا

َ
ْ َعُدّوِي وََعُدوَُّ�ۡم أ ُذوا

 ِ ِ إَِ�ِۡهم ب ة ْ بَِما َجآَءُ�م ّمَِن  ٱلَۡمَودَّ ِ  ٱلرَُّسوَل ُ�ۡرُِجوَن  ٱۡ�َقِّ َوقَۡد َ�َفُروا ْ ب ن تُۡؤِمُنوا
َ
ِ �يَّاُ�ۡم أ  ٱ�َّ

ِ  ٱبۡتَِغآءَ ِجَ�ٰٗدا ِ� َسبِيِ� وَ  رَۡجُتمۡ َرّ�ُِ�ۡم إِن ُكنُتۡم خَ  وَن إَِ�ِۡهم ب ُّ�ُِ� � ةِ َمۡرَضاِ� ۡعلَُم بَِمآ  ٱلَۡمَودَّ
َ
نَا۠ أ

َ
َو�

ۡعلَنُتۡمۚ َوَمن َ�ۡفَعۡلُه ِمنُ�ۡم َ�َقۡد َضلَّ َسَوآَء 
َ
ٓ أ ۡخَفۡيُتۡم َوَما

َ
بِيلِ أ أي ألجل  .]١املمتحنة: [ ﴾١ ٱلسَّ

 إيامنكم بربكم.
ملؤمنني، وأنه حيرم عىل املؤمنني فأثبت سبحانه شدة عداوة املرشكني هللا ورسوله وعباده ا

مواالهتم بإظهار املودة هلم وقد كفروا بام جاءكم من احلق الذي هداكم اهللا به. ثم قال: خيرجون 

ا بدينهم من  ا متخفيًا كام خرج املؤمنون فرارً ا وخائفً الرسول من بلده ألنه خرج من مكة مكرهً

ُ إِ�ََّما َ�ۡنَهٮُٰ�ُم ﴿ م. مثله قوله سبحانه:الفتنة وبأبداهنم من التعذيب ألجل إيامهنـم برهب َعِن  ٱ�َّ
ِينَ  ن تََولَّوُۡهۡمۚ َوَمن  ٱّ�ِينِ َ�َٰتلُوُ�ۡم ِ�  ٱ�َّ

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

َ
َوأ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
َُّهۡم فَأ ٰلُِمونَ َ�َتَول سبحانه قتال املرشكني للمؤمنني عىل  فأثبت. ]٩املمتحنة: [ ﴾٩ ٱل�َّ

 دينهم ألجل إيامهنم برهبم لريدوهم بطريق اإلكراه إىل ملة الكفر التي أنقذهم اهللا منها.
فهذه كلها آيات حمكامت ال نسخ فيها وال تبديل وال ختصيص، وال جيوز ألحد تغيريها وال 

 النظر يف رأي خيالفها.

بتداء االعتداء من املرشكني عىل رسول اهللا وأصحابه، وأما االستدالل بفقه السرية فيثبت ا

وأنه إذا قاتل فإنام يقاتل لصد العدوان عن الدين وكف األذ واالعتداء عن املؤمنني، وليس هذا 

 بالظن ولكنه اليقني.

أما مسألة اجلهاد بالدفاع عن الدين وعن أذ املعتدين فقد اعتنى العلامء املتأخرون 

أشد من اعتناء الفقهاء املتقدمني حتى ارتفعت عن جمال اإلشكال بتصحيحها ومتحيصها 

والغموض إىل حيز التجيل والظهور، فضعف فيها اخلالف وكاد ينعقد عليها اإلمجاع. وإن غزوات 

 الرسول كلها دفاع عن الدين وكف أذ املعتدين عىل املؤمنني، وليس هذا بالظن ولكنه اليقني.

اهبا التي أشار الكاتب إىل أهنا وقعت من الرسول بطريق ونشري اآلن إىل غزواته وأسب

االبتداء بدون سبق عدوان من املرشكني، فمنها حديث العري والنفري حيث خرج رسول اهللا يف 
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ا هم األعداء األلداء والبادئون  بعض أصحابه يريدون عري قريش، ومن املعلوم أن قريشً

تعذيب الصحابة وأخذ أمواهلم، فهم أئمة الكفر  باالعتداء عىل الرسول وأصحابه، وقد استباحوا

احلالل دمهم وأمواهلم، أفيالم رسول اهللا وأصحابه عندما حاولوا أخذ العري ليتقووا هبا عىل 

حرب عدوهم كام كان عدوهم يفعل ذلك هبم فيأخذون أموال املهاجرين؟ إذ هذا من باب 

ْ بِِمۡثِل َما ﴿ يقول اهللا: املقاضاة باملثل. وقد قيل: الرش بالرش والبادئ أظلم، �ۡن َ�َ�ۡبُتۡم َ�َعاقُِبوا
ُؤاْ َسّيَِئةٖ َسّيَِئةٞ ّمِۡثلَُها﴿ وقال: .]١٢٦النحل: [ ﴾ۦُعوقِۡبُتم بِهِ  َولََمِن ﴿ وقال: .]٤٠الشور: [ ﴾وََجَ�ٰٓ

ْوَ�ٰٓ�َِك َما َعلَۡيِهم ّمِن َسبِيٍل  ۦَ�ۡعَد ُظۡلِمهِ  ٱنَتَ�َ 
ُ
  .]٤١الشور: [ ﴾٤١فَأ

أما وقعة بدر فقد حدثت عىل غري ميعاد سبق، وكان الرسول قد كره وقوعها وقد نزل 

بأصحابه بالعدوة الدنيا مما ييل املدينة ونزل املرشكون بالعدوة القصو مما ييل مكة، وقد أرسل 

أبو سفيان إليهم يطلب منهم أن يرجعوا قائالً: إن عريكم وأموالكم قد سلمت فارجعوا إىل 

ا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل اهللا، ومعلوم بالدكم ، لكنهم كام أخرب اهللا عنهم خرجوا بطرً

قرب بدر من املدينة، فهم قصدوا حرب الرسول وأصحابه بطريق التحرش هبم، وكان سبب 

بداية القتال أن أبا البخرتي قال: واهللا ألردن حوض مياه حممد وألكرسن حوضهم. وفعالً اندفع 

 حلوض فتلقاه محزة بسيفه فقطع رجله ثم انعقد سبب القتال بني الفريقني.يريد أن هيدم ا

ونرص اهللا نبيه وأصحابه وقتلوا منهم سبعني وأرسوا سبعني ووضعوا عليهم الفداء، وبعدها 

ِينَ فَإَِذا لَقِيُتُم ﴿ رسحوهم بكفرهم إىل أهلهم وبلدهم امتثاالً ألمر اهللا سبحانه حيث قال:  ٱ�َّ
واْ  ٱلّرِقَابِ َ�َۡب َ�َفُرواْ فَ  ۡ�َنُتُموُهۡم فَُشدُّ

َ
ٰٓ إَِذآ � ٰ تََضَع  ٱلَۡوثَاَق َح�َّ ا فَِدآًء َح�َّ ا َمنَّۢ� َ�ۡعُد �مَّ فَإِمَّ

ۡوَزارََهاۚ َ�ٰلَِكۖ َولَۡو �ََشآُء  ٱۡ�َۡرُب 
َ
ُ أ َۡبلَُواْ َ�ۡعَضُ�م بَِبۡعٖض  نَتَ�َ َ�  ٱ�َّ  .]٤ حممد:[ ﴾ِمۡنُهۡم َوَ�ِٰ�ن ّ�ِ

 فذكر سبحانه املن والفداء بعد األرس ومل يذكر القتل إال يف حالة التقاء الصفني.
فلو كان الكفار يقتلون حتى يسلموا لطالبهم النبي إما باإلسالم أو بالسيف، وهذا واضح 

أستأ� بهم لعل اهللا أن يهديهم أو �رج من أصالبهم من «ولكنه قال: جيل ال جمال للشك يف مثله، 

 .!*"»د اهللا وال �رشك به شيًئايعب

 .١/٩٤املعاد  زاد )١(
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إن قتال الرسول لقريش يف بدر هو رصيح لرد عدواهنم إذ إهنم حماربون هللا ورسوله وعباده 

قاتل يف أي حال وجد كام قال سبحانه: ْ ِ� َسبِيِل ﴿ املؤمنني، واملحارب يُ ِ َوَ�ٰتِلُوا ِينَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
ْۚ إِنَّ  َ ٱيَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا -١٩٠[البقرة: ﴾َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهمۡ  ٱۡ�ُتلُوُهمۡ وَ  ١٩٠ ٱلُۡمۡعَتِدينَ َ� ُ�ِبُّ  �َّ

ۡخرَُجوُ�ۡمۚ وَ ﴿ أي: حيث وجدمتوهم .]١٩١
َ
ۡخرُِجوُهم ّمِۡن َحۡيُث أ

َ
َشدُّ ِمَن  ٱۡلفِۡتَنةُ َوأ

َ
 ، وقال:﴾ٱۡلَقۡتلِ أ

ٰ يَُردُّوُ�مۡ  الُونَ َوَ� يَزَ ﴿ ْ َعن دِينُِ�ۡم إِِن  يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َح�َّ   .]٢١٧[البقرة: ﴾ٱۡسَتَ�ُٰعوا
فقتال الرسول هلم يف بدر هو قتال لدفع رشهم وعدواهنم فهو جهاد بالدفاع، ومل يكن قتاله 

هلم إلكراههم عىل الدين حسبام يظنه الكاتب، ومل يكن وقع ابتداء من الرسول بدون عدوان 

 علنون باحلرب هللا ورسوله واملؤمنني.يوجبه منهم، بل هم البادئون باالعتداء وامل

ثم ليعلم أن الكفار منهم املحاربون ومنهم املساملون، وقد نزل تفسريهم يف تفصيل ما جيب 

ُ �َّ َ�ۡنَهٮُٰ�ُم ﴿ أن يعاملوا به، فقال يف شأن املساملني: ِينَ َعِن  ٱ�َّ َولَۡم  ٱّ�ِينِ لَۡم يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم ِ�  ٱ�َّ
وُهۡم َوُ�ۡقِسُطٓواْ إَِ�ِۡهۡمۚ إِنَّ ُ�ۡرُِجوُ�م ّمِن  ن َ�َ�ُّ

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

ُ إِ�ََّما َ�ۡنَهٮُٰ�ُم ﴿ قال يف شأن املحاربني: ِينَ َعِن  ٱ�َّ ۡخرَُجوُ�م ّمِن دَِ�ٰرُِ�ۡم  ٱّ�ِينِ َ�َٰتلُوُ�ۡم ِ�  ٱ�َّ
َ
َوأ

 ٰٓ َ�َ ْ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم َوَ�َٰهُروا
ُ
َُّهۡم فَأ ن تََولَّوُۡهۡمۚ َوَمن َ�َتَول

َ
ٰلُِمونَ  إِۡخَراِجُ�ۡم أ  .]٩املمتحنة: [ ﴾٩ ٱل�َّ

وهذه آيات حمكامت ال نسخ فيها وال ختصيص وإنام نزلت عام الفتح وهي ترد عىل من جعل 

تى يسلموا، ال فرق يف ح -أي االبتداء-الكفار كحالة واحدة وأنه جيب أن يقاتلوا بطريق اهلجوم 

ا.  ذلك بني املحاربني واملساملني، فهذا ال صحة له قطعً
ومثله قتال الكفار املرشكني للرسول وأصحابه يوم أحد حيث غزوا الرسول وأصحابه يف 

ا لرشهم. ثم إهنم  بالدهم فقتلوا سبعني من أصحاب رسول اهللا، وهل قتال الرسول هلم إال دفعً

هللا وأصحابه يوم األحزاب ومنهم عرب احلجاز ونجد ونقضت اليهود حتزبوا عىل حرب رسول ا

العهد الذي بينهم وبني رسول اهللا ودخلوا مع قريش يف حرب الرسول، وتبعهم هيود خيرب لظنهم 

ا يمنع جتاوز اخليل  أهنا الفاصلة املستأصلة للرسول وأصحابه، حتى رضب النبي عىل املدينة خندقً

 صحابه إىل هناية الشدة وأنزل اهللا فيه صدر سورة األحزاب وفيها:وبلغ اخلوف مع الرسول وأ



 : الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودجمموعة رسائل     ١٠

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا ِ نِۡعَمَة  ٱۡذُكُروا رَۡسۡلَنا َعلَۡيِهۡم رِ�ٗحا  ٱ�َّ

َ
َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ َجآَءتُۡ�ۡم ُجُنودٞ فَأ

ُ وَُجُنوٗدا لَّۡم تََرۡوَهاۚ َوَ�َن  ۡسَفَل ِمنُ�ۡم  ٩ِصً�ا بَِما َ�ۡعَملُوَن بَ  ٱ�َّ
َ
إِۡذ َجآُءوُ�م ّمِن فَۡوقُِ�ۡم َوِمۡن أ

بَۡ�ٰرُ �ۡذ َزاَغِت 
َ
ِ  ٱۡ�ََناِجرَ  ٱۡلُقلُوُب َوَ�لََغِت  ٱۡ� ِ َوَ�ُظنُّوَن ب ۠  ٱ�َّ ُنونَا  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ٱۡ�ُتِ�َ ُهَنالَِك  ١٠ ٱلظُّ

ْ زِلَۡزاٗ� َشِديٗدا  ُ َوَردَّ ﴿ إىل قوله: .]١١-٩[األحزاب:  ﴾١١َوُزلۡزِلُوا ِينَ  ٱ�َّ ْ بَِغۡيِظِهۡم لَۡم  ٱ�َّ َ�َفُروا
ۚ� َوَ�َ�  ُ َ�َنالُواْ َخۡ�ٗ ۚ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ٱ�َّ ُ َوَ�َن  ٱۡلقَِتاَل نَزَل  ٢٥قَوِ�ًّا َعزِ�ٗز�  ٱ�َّ

َ
ِينَ َوأ ۡهِل  ٱ�َّ

َ
َ�َٰهُروُهم ّمِۡن أ

  .]٢٦-٢٥ [األحزاب: ﴾ٱلرُّۡعَب لُو�ِِهُم ِمن َصَياِصيِهۡم َوقََذَف ِ� قُ  ٱۡلِكَ�ٰبِ 
ا مع  أفيقال: إن الرسول هو البادئ بالقتال ألجل كفرهم وهم مل يبقوا للصلح موضعً

ا يف فتنتهم للمؤمنني وتعذيبهم  ْ لَُ�ۡم ﴿الرسول وأصحابه ومل يألوا جهدً إِن َ�ۡثَقُفوُ�ۡم يَُ�ونُوا
يۡدِ 

َ
ۡعَداٗٓء َوَ�ۡبُسُطٓواْ إَِ�ُۡ�ۡم �

َ
ِ أ لِۡسنََتُهم ب

َ
وٓءِ َ�ُهۡم َو� واْ لَۡو تَۡ�ُفُروَن  ٱلسُّ ؟! ثم ]٢املمتحنة: [ ﴾٢َوَودُّ

حارب الرسول هيود املدينة بعد نقضهم لعهده وحماربتهم له مع قريش، فقتل بعضهم وأجىل 

نَّ عىل بعضهم. ثم قاتل هيود خيرب فلام نرصه اهللا عليهم وفتح خيرب رفع القتل عنهم  بعضهم ومَ

ر االتفاق بينه وبينهم عىل زراعة النخيل بشطر ما خيرج منها، وهذه سنته يف فتوح البلدان، وأج

ا عن  وهي أنه متى نرصه اهللا عليهم وفتح البلد فإنه يرفع القتل والقتال عن أهلها وال يسأل أحدً

ارس عقيدته، فكل ما يسمعه الناس وتبينه كتب السري والتاريخ من القتال يف فتح البلدان كف

والروم فإنام يقع هذا القتال خارج البلد حني خيرج أهلها بسالحهم وقوهتم يريدون صد 

املسلمني ودعاهتم عن نرش دين اهللا يف بالدهم، وهو الدين الذي فيه سعادهتم وسعادة البرش 

كلهم، والذي كلف املؤمنون بإبالغه الناس مهام كلف األمر، فهم خيوضون كل شدة ويقتحمون 

ْ ﴿ يف سبيل نرشه وإبالغه كل مشقة ۡعَرُضوا
َ
رَۡسۡلَ�َٰك َعلَۡيِهۡم ﴿ أي عن قبول هدايته ﴾فَإِۡن أ

َ
ٓ أ َ�َما

  .]٤٨الشور: [ ﴾ٱۡ�ََ�ٰغُ َحفِيًظاۖ إِۡن َعلَۡيَك إِ�َّ 
ا يوم  وال ينبغي أن ننسى ما فعله رسول اهللا يف فتح مكة وذلك أن رسول اهللا صالح قريشً

عرش سنني يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، وأن من دخل احلديبية عىل وضع احلرب 

يف عقد الرسول وعهده فإنه منه ومن دخل يف عقد قريش فهو منهم، فدخلت خزاعة يف عهد 
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رسول اهللا فنقضت قريش هذا العهد بقتلهم خلزاعة عىل حني غفلة منهم، فغزاهم رسول اهللا عام 

يف عهده. فدخل مكة والسالح بأيدي أهلها وحذر  الفتح العتبار أهنم حماربون له وملن دخل

أصحابه من أن يتعرضوا لقتل أوباش قريش عندما يلقوهنم. وملا سمع سعد بن عبادة يرجتز 

بتمني القتال وكان معه راية األنصار ويقول: اليوم يوم امللحمة اليوم تستحل فيه الكعبة. فأخذ 

 الراية منه ودفعها إىل ابنه قيس.

ا عرف أن وملا دخل مك ع نطاق األمان ألهلها ومل يرعهم بقتل وال قتال إال أفرادً ة وسّ

بقاءهم يفسد بقيتهم، منهم عقبة بن أيب معيط الذي هو أرش قريش والذي وضع سىل اجلزور عىل 

رأس رسول اهللا وهو ساجد. ومنهم النرض بن احلارث الذي هيجو رسول اهللا بشعره، وقد أسبل 

ا منهم عن دينه حتى  !*"»اذهبوا فأنتم الطلقاء«عهم وقال: املنَّ والعفو عىل مجي ومل يسأل واحدً

ُ ۞َعَ� ﴿دخلوا دين اإلسالم باختيارهم وصدق عليهم قوله سبحانه:  ن َ�َۡعَل بَۡيَنُ�ۡم  ٱ�َّ
َ
أ

ِينَ َوَ�ۡ�َ  ٗةۚ وَ  ٱ�َّ َودَّ ُ َ�َدۡ�ُتم ّمِۡنُهم مَّ ُ قَِديٞرۚ وَ  ٱ�َّ  . ]٧املمتحنة: [ ﴾٧ َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  ٱ�َّ
الذي أعز اهللا به اإلسالم -وإن أردت تفصيل ذلك بتفسريه فراجع قضية الفتح األكرب 

 من كتابنا هذا جتد فيها ما يشفي ويكفي. -ونرص، وأذل به الباطل وكرس

وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصوأما قضية هوازن حيث رصح الكاتب عنها قائالً: إن حروب الرسول 

كان الرسول هو البادئ للقتال لنرش هذا الدين بني الناس، ومل  هلوازن وحصاره للطائف حيث

 تكن الغزوات منه ألهنم قاتلوه أو اعتدوا عليه فإهنم مل يسبق هلم ذلك إال يف نادر األحوال.

وأقول: إن الشيخ رمحه اهللا يكتب عن القضايا كهذه وغريها عىل حسب ما يضمره يف نفسه 

والغزوات من مظاهنا يف كتب السري والتاريخ، هلذا السبب بدون رجوع منه إىل أصول القضايا 

ا واحلق باطالً، وقد قيل يل: إن كتابه  كثر خلطه وخبطه بدون بصرية من أمره، فيجعل الباطل حقًّ

ا  ال يستوجب الرد ألنه معلوم البطالن عند كل واحد. فقلت للمعارض: إن كل من أوصلته خربً

 .٢/٤١٢سرية ابن هشام  )١(
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ا، ولكن  وجوب البيان وحتريم الكتامن يوجب علينا رد هذا البطالن؛ لن تستطيع أن توصله عذرً

خشية أن حيتج به بعض من ير صحته أو بعض من يعتقد اعتقاده؛ ألنه متى قل العلم وساء 

 الفهم ساءت النتيجة، وقد قيل: خالصة القول تظهر بالسبك، ويد احلق تصدع آراء الشك.

ــــــــبه جلينــــــــا ــــــــبكناه ونحس  س
 

 ديــدفأبــد الكــري عــن خبــث احل 
 

 وقد عقدنا لوقعة هوازن فصالً مستقالً وذكرنا فيه سبب هذه الغزوة التي أنزل اهللا يف شأهنا:

ُ�ُم ﴿ ُ لََقۡد نََ�َ تُُ�ۡم فَلَۡم ُ�ۡغِن َعنُ�ۡم  ٱ�َّ ۡعَجَبۡتُ�ۡم َكۡ�َ
َ
ِ� َمَواِطَن َكثَِ��ٖ َوَ�ۡوَم ُحَنۡ�ٍ إِۡذ أ

�ُض ا َوَضاقَۡت َعلَۡيُ�ُم  ٔٗ َشۡ� 
َ
ۡدبِرِ�َن  ٱۡ� ُۡتم مُّ نَزَل  ٢٥بَِما رَُحَبۡت ُ�مَّ َو�َّ

َ
ُ ُ�مَّ أ ٰ  ۥَسِكينََتهُ  ٱ�َّ َ�َ

  .]٢٦-٢٥التوبة: [ ﴾ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َوَ�َ  ۦرَُسوِ�ِ 
وقد ذكر ابن إسحاق وغريه أنه ملا فتح اهللا مكة عىل رسوله واملؤمنني وسمعت هوازن بذلك 

ا وبغضً  ا للرسول وأصحابه ووالء وحمبة منهم لقريش، فعزموا عىل أن فرشقوا هبذا الفتح حنقً

ينتقموا من الرسول وأصحابه، فجمعهم ملكهم مالك بن عوف النرضي فاجتمع إليه مع هوازن 

ثقيف كلها عىل بكرة أبيها، واجتمع إليه نرض وجشم كلها وسعد بن بكر وناس من بني هالل 

ْمل يف  وكثري من شتى القبائل ومن عرب احلجاز ونجد ومعه يومئذ دريد بن الصمة وهو كبري حيُ

هودج ليأخذ من رأيه حيث إنه جمرب يف احلروب، فزحفوا بجمعهم من عوايل نجد بأهلهم 

وعياهلم وأمواهلم لقصد احلفيظة حتى ال يفروا عن القتال، ونزلوا بعسفان بني مكة والطائف 

ا له ليفاجأ الرسول وأصحابه باهلجوم عليهم من قريب لظنه أ ن أهل مكة املغلوبني سيكونون عونً

 عىل القتال معه.

وملا سمع رسول اهللا بخربهم خرج إليهم بمن معه من أصحابه وبعض أهل مكة ومنهم 

مسلمون وبعضهم باقون عىل رشكهم فوصل إليهم رسول اهللا يف عامية الصبح بعد فتح مكة 

ا، ومل يرع بعرشة أيام، وكانت هوازن قد كمنوا يف الشعاب واملضايق  وقد هتيؤوا لينفروا مجيعً

أصحاب رسول اهللا إال والكتائب قد شدت عليهم شدة رجل واحد، فشمر الصحابة راجعني ال 

إيلَّ أيها انلاس، هلموا إيلَّ أنا «يلوي منهم أحد عىل أحد، وانحاز رسول اهللا ذات اليمني وهو يقول 
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بيته ومنهم أبو بكر وعمر ومن أهل بيته عيل  وقد بقي معه نفر من املهاجرين وأهل !*"»رسول اهللا

والعباس وأبو سفيان بن احلارث وابنه والفضل بن عباس وربيعة بن احلارث وأسامة بن زيد 

 وأيمن ابن أم أيمن وقتل يومئذ.

ا منهم بعد أرسهم،  ومل يرتاجع القوم إال وبعض األرس عند رسول اهللا ومل يقتل أحدً

ت ثقيف إىل بلدهم، أفيصدق أن يقال واحلالة هذه: إن الرسول وتفرقت هوازن ومن معهم وفر

هو البادئ بقتال هوازن بدون سبب يوجبه منهم؟ وهل بقي من هوازن إال هجومهم عىل 

زي قوم يف عقر دارهم إال ذلوا  الرسول يف مكة؟ وال يدر سوء عاقبة هذا اهلجوم، فإنه ما غُ

 وساءت حاهلم، وقد قيل: كل حمصور مأخوذ.

ا عىل بكرة أبيهم كانوا مع هوازن يف احلرب عىل رسول اهللا، وأ ما حصاره للطائف فإن ثقيفً

فلام نرص اهللا رسوله واملؤمنني فروا إىل بلدهم وحتصنوا فيها فهم مستحقون للقتل والقتال لثالثة 

 أمور: أحدها مشاركتهم هلوازن يف حرب رسول اهللا، فهم حماربون هللا ورسوله وعباده املؤمنني

ْ بِِمۡثِل َما ُعوقِۡبُتم بِهِ ﴿ واهللا يقول:  ٱنَتَ�َ َولََمِن ﴿ وقال: .]١٢٦النحل: [ ﴾ۦ�ۡن َ�َ�ۡبُتۡم َ�َعاقُِبوا
ْوَ�ٰٓ�َِك َما َعلَۡيِهم ّمِن َسبِيٍل  ۦَ�ۡعَد ُظۡلِمهِ 

ُ
واألمر الثاين أن الرسول جاءهم  .]٤١الشور: [ ﴾٤١فَأ

رصوه حتى يبلغ رسالة ربه وقد قيل: إنه مكث عندهم قبل اهلجرة وطلب منهم أن يؤووه وين

ق دعوته أرسلوا عليه سفهاءهم فكانوا  عرشة أيام، فلام أحسوا أن بعض ثقيف مال إليه وصدَّ

يرمونه باحلجارة ورؤساؤهم ينظرون إليهم ويضحكون من فعلهم وهم يقولون: جمنون كذاب. 

ى رجع كئيبًا حزينًا من فعلهم. األمر الثالث وزيد بن حارثة يقيه ببدنه عن وقوع احلجارة فيه حت

أنه بعدما فرغ رسول اهللا من أمر هوازن ذهب إىل ثقيف رجاء أن يثوب إليهم عقلهم فيفتحوا له 

الباب ويسهلوا له اجلناب حتى يبلغ رسالة ربه يف بلدهم كام فعل أهل مكة. ومن سريته أنه ال 

ا بجريمة سلفت منه مهام عظمت متى خلوا بينه وبني نرش دعوته يف بلدهم، لكنهم  يعاقب أحدً

 أخرجه اإلمام أمحد من حديث جابر بن عبد اهللا. )١(
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عصوا ومتردوا وناصبوه العداوة فرماهم باملنجنيق ونصب عليهم الدبابة، فكانوا حيمون النبال 

باحلديد ويرمون هبا من يف الدبابة، ويرمون الصحابة من وراء اجلدران ويف السطوح، حتى قتلوا 

 تى هداهم اهللا لإلسالم وأتوا إليه طائعني.سبعة من أصحاب النبي، فانرصف عنهم وتركهم ح
 فهذا ملخص حصاره للطائف وهي مبسوطة بكاملها يف كتابنا هذا.

وأما غزوه لتبوك حيث أشار إليه الكاتب فإن سببه أنه بلغ رسول اهللا بأنه اجتمع جنود من 

ان وبعض متنرصة العرب وقد اجتمعوا يف تبوك يريدون غزو رسول اهللا  بلخ وجزام وغسّ

وأصحابه وقد قدموا مقدماهتم إىل البلقاء، وذلك عام تسع من اهلجرة، فندب رسول اهللا 

ا من أصحابه،  أصحابه عام العرسة أي زمن جهد وجماعة وانقطاع ظهر، فخرج يف ثالثني ألفً

فكانوا يمرون عىل قبائل العرب من احلرض والبدو بوادي القر والذين مل يدخلوا يف اإلسالم 

، حتى  ا منهم بقتل وال قتال؛ ألنه إنام بعدُ ن الناس فلم يرع أحدً ن هبا مِ وصلوا إىل بلد تبوك وهبا مَ

ا ووجدهم قد  قصد الذين ظاهروه بالعداوة وبرزوا حلربه وأصحابه، لكنه يف سفره مل يلق كيدً

ا. ا منصورً  تفرقوا، فرجع إىل بلده مؤيدً

فات التي ذكرها الكاتب وكلها مفصلة فهذه املقدمة نشري فيها إىل بعض الفقرات من املقتط

 بأسباهبا يف ضمن الكتاب. واهللا املوفق للصواب

 الشيخ

 عبداهللا بن زيد آل حممود

 رئيس املحاكم الرشعية والشؤون الدينية

* * * 
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 الرد عىل كتاب اجلهاد يف اإلسالم

 بني الطلب والدفاع

باهللا العيل العظيم، اللهم رب  احلمد هللا رب العاملني، وبه نستعني، وال حول وال قوة إال

جربيل وميكائيل وإرسافيل فاطر السموات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني عبادك 

فيام كانوا فيه خيتلفون، اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك، إنك هتدي من تشاء إىل رصاط 

 مستقيم.

 أما بعد:

ا عن ملؤلفه  اجلهاد يف اإلسالم بني الطلب والدفاعوانه فقد أهد إيل أحد املشايخ الكرام كتابً

الشيخ صالح اللحيدان، فعملت عميل يف دراسته ألعجم عود فراسته وأعرف حقيقة سياسته، 

 .اجلهاد املرشوع يف اإلسالمفألفيته قد ألفه كرد منه عىل كتابنا 

هو قتال الكفار  وقد بنى قواعده عىل أمرين: أحدمها زعمه بأن اجلهاد املرشوع يف اإلسالم

حتى يسلموا بطريق الطلب، ال فرق يف ذلك بني املحاربني واملساملني، وزعم أن رسول اهللا 

وأصحابه هم املبتدئون بالقتال يف غزواهتم، وأهنم املطالبون للعدو؛ ألن خروجهم لعري قريش ال 

يسبق هلم ذلك إال يف نادر يعني غري هذا، ومل تكن غزواته هلم ألهنم قاتلوه أو اعتدوا عليه؛ فإنه مل 

األحوال، وأخذ يندفع يف حتقيق رأيه وتفنيد كالم من خيالفه، وهذه هي طريقة بعض العلامء 

ا ال جيوز تبديله وال النظر يف أمر خيالفه.  املتقدمني وأكثر العامة، حتى حسبها الكاتب حقًّ

دفع أذ املعتدين عىل : قول من يقول: إن سبب اجلهاد هو الدفاع عن الدين واألمر الثاين

إذا قاتل فإنام يقاتل لرد العدوان عىل الدين أو عىل عباده املؤمنني، وقد  ملسو هيلع هللا ىلصاملؤمنني، وأن الرسول 

سخط الكاتب هذا القول أشد السخط، وحتامل عىل القائلني به باإلنحاء باملالم، وتوجيه املذام 
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رواية، بعبارات كلها تقتيض اجلنف بدون كرامة وال احرتام، فوسمهم بالزراية وعدم الدراية وال

ا.  واجلفاء وتنايف اإلنصاف، قد جعل فيها اجلد عبثًا، والترب خبثًا، والصحيح ضعيفً

ــب بمالمــة ــن ملــيم مل يص ــم م  وك
 

ــبُ   ــه ذن ــن ال ل ــذنب م ــع بال  ومتب
 

إن االختالف بني الناس واقع ما له من دافع، وال يزالون خمتلفني إال من رحم ربك، وإن 

ِ َولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ ﴿ ن اخلطأ ليست لكتاب غري كتاب اهللا تعاىل،العصمة ع لَوََجُدواْ �ِيهِ  ٱ�َّ
  .]٨٢النساء: [ ﴾٨٢َكثِٗ��  ٱۡختَِ�ٰٗفا

إن هذا االختالف بني العلامء إنام ينشأ غالبًا من تفاوت األفهام يف العلوم واألحكام، وعدم 

العلوم واألحكام؛ ألن الناس بدليل االختبار يتفاوتون يف التوسع يف النصوص والقصود وسائر 

العلوم واألفهام، ويف استنباط املعاين واألحكام أعظم من تفاوهتم يف العقول واألجسام، 

فيتحدث كل إنسان بام فهمه حسبام وصل إليه علمه، وعادم العلم ال يعطيه، وكل إناء ينضح بام 

البحث ويكشف للناس مشاكله، ويبني صحيحه  فيه، فمن واجب العامل أن يبدي غوامض

 وضعيفه، مدعامً بدليله حتى يكون جليًّا للعيان، وليس من شأنه أن يفهم من ال يريد أن يفهم.

وقد استدركنا عىل هذا الكتاب بعض األخطاء التي سنذكرها يف مواضعها ولن يستحق أن 

، وليس حتامله عىل العلامء املخالفني يرد عىل مثله لوضوح اعتالله واختالله وعدم عدالة أقواله

وأصحابه حيث نسبهم يف غزواهتم إىل أهنم البادئون  ملسو هيلع هللا ىلصلرأيه بأكرب من حتامله عىل الرسول 

 باالعتداء بدون سبب يوجبه من األعداء سو إكراههم عىل الدين.

ا محل هذا اخلطأ عىل التعمد مع علمه به، ولكنه نشأ عن مبلغ فهمه وغاية م ا ويبعد جدًّ

ا عىل خطئه وأجرين عىل إصابته.  وصل إىل علمه، وإننا لنرجو له أجرً

* * * 
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 العلم سالح الدنيا والدين

إن من واجب العامل املخلص يف علمه وعمله أن حيتسب القيام بام وصل إليه علمه من قول 

ا بتوضيحه،  احلق والدعوة إليه باحلكمة املوعظة احلسنة، فيبني للناس معرفة احلق بدليله مرشوحً

 وبيان تعليله وتصحيحه؛ لكون العلم أمانة وكتامنه خيانة.

ا بتوارد أفكار الباحثني وتعاقب تذاكر الفاحصني؛ ألن  ومن املعلوم أن العلوم تزداد وضوحً

ا، ومالقاة التجاوب من الرجال تلقيح أللباهبا، وعىل قدر  العلم شجون يستدعي بعضه بعضً

نظره يف التوسع فيه بطريق البحث والتفتيش والفحص عن احلق  رغبة اإلنسان يف العلم وطموح

 يف مظانه، فإنه بذلك تقو حجته وتتوق صلته بالعلم، ويقف عىل حقيقة الوفاق واخلالف فيه.

إن العلم الصحيح والدين اخلالص الرصيح مها شقيقان يتفقان وال يفرتقان، وقد مدح اهللا 

 سبحانه الذي جاء بالصدق وصدق به.

متى تصد عامل أو كاتب لتأليف أي رسالة أو أي مقالة فبالغ يف تنقيحها بالتدقيق، وبنى  إنه

قواعدها عىل دعائم احلق والتحقيق بالدالئل القطعية والرباهني اجللية من نصوص الكتاب 

والسنة وعمل الصحابة وسلف األمة، وهي مما عسى أن يقع فيها اخلالف بني العلامء من سلف 

ول جاحد أو جاهل أن يغري حماسنها ويقلب حقائقها وينرش بني الناس بطالهنا وعدم األمة، فحا

ا من الزور والبهتان  الثقة هبا حتى يكونوا أوحش عند ذكرها وأشمس عند سامعها، فيلبسها ثوبً

والتدليس والكتامن، ليعمي عنها العيان، ويوقع عدم الثقة هبا عند العوام وضعفة األفهام، أفيالم 

ها متى كشف عنها ظلم االهتام وأزال عنها ما غشيها من ظالم األوهام بطريق احلجة صاحب

 والربهان؟ إذ البد للمصدور أن ينفث، واحلجة تقرع باحلجة ومن حكم عليه بحق فاحلق فلجه

َۡهلَِك َمۡن َهلََك َ�ۢن بَّيَِنٖة َوَ�ۡحَيٰ َمۡن َ�َّ َ�ۢن بَّيَِنةٖ ﴿   .]٤٢األنفال: [ ﴾ّ�ِ
مل ترسخ يف قلب اإلنسان معرفة احلق بدليله ويميز بني صحيحه وعليله، مما يتعلق  فمتى

بعقائد الدين وما يدعمها من احلجج والرباهني، فإنه سيصاب باالنزالق يف مهاوي اجلهل، 
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ويصاب باالرتباك واخلجل وعقدة الوجوم والوجل عند أول مالقاة مع أهل اجلدل، فيبقى 

ا جلهلهم قد استح وذ عليه باطلهم؛ لعدم وجود ما يصول به وجيول من علم اليقني رصيعً

والبصرية يف الدين. إذ العلم الصحيح سالح الدنيا والدين وصالح املخلوقني، به تستنري 

 البصرية وتقو احلجة.

وإن مما نستدرك عىل بعض علامئنا وعىل بعض الشباب املثقفني واملتعلمني كون أحدهم متى 

تكشف له اإلشكاالت، وتزيل عن قلبه الشكوك والشبهات، مما يتعلق هبذه ظفر برسالة هامة 

املسألة أو غريها، وهي رسالة خمترصة صغرية احلجم وغزيرة العلم بحيث يستطيع أحدهم 

دراستها يف جملس واحد أو يف ساعة واحدة بدون مشقة وال تكلف، فيكون حظه منها جمرد النظر 

اسة الوجه األول والثاين منها، ثم يصفق بأجنحتها بعضها عىل إىل عنواهنا، وعسى أن ينشط لدر

ا وعلمه  بعض ويودعها يف سلة املهمالت، وذلك آخر عهده هبا، فيعود جهد صاحبها ضياعً

 عياالً أشبه بمن يزف امرأة حسناء إىل عنني، أو كاملطر الوابل يف األرض السبخة.

 فيـــا الئمـــي دعنـــي أُغـــايل بقيمتـــي
 

ــاس  ــل الن ــة ك ــنونه فقيم ــا حيس  م
 

* * * 

 حتقيق معنى اجلهاد بالدفاع

إن اجلهاد بالدفاع ليس ببدع من القول وزور، وليس بغريب مهجور، وإنام هو أمر مشهور 

 بالكتاب والسنة واللغة العربية.

ِ َولَۡوَ� َدۡ�ُع ﴿ واألصل فيه قوله سبحانه: �ُض َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض لََّفَسَدِت  ٱ�َّاَس  ٱ�َّ
َ
 ٱۡ�

َ َوَ�ِٰ�نَّ  َ ۞إِنَّ ﴿ وقوله: .]٢٥١البقرة: [ ﴾٢٥١ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ُذو فَۡضٍل َ�َ  ٱ�َّ ِينَ يَُ�ٰفُِع َعِن  ٱ�َّ  ٱ�َّ
 ْ ِ  ٱۡدَ�عۡ ﴿ وقوله: .]٣٨احلج: [ ﴾َءاَمُنٓوا ۡحَسُن  ٱلَِّ� ب

َ
ّيَِئةَ ِ�َ أ   .]٩٦املؤمنون: [ ﴾ٱلسَّ



 ١٩  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

لعدوان لكون اجلهاد باهلجوم هو البدء واجلهاد بالدفاع هو ضد اهلجوم، وحقيقته صد ا

بالعدوان بدون أن يكون له سبب من املهجوم عليهم، فإن سبق منهم عدوان فإنه املقاضاة باملثل، 

ْ بِِمۡثِل َما ُعوقِۡبُتم بِهِ ﴿ وفيه أنزل اهللا: ُؤاْ ﴿ وقوله: .]١٢٦النحل: [ ﴾ۦ�ۡن َ�َ�ۡبُتۡم َ�َعاقُِبوا وََجَ�ٰٓ
ۡجُرهُ َسّيَِئةٖ َسّيِئَ 

َ
ۡصلََح فَأ

َ
ِ َ�َ  ۥةٞ ّمِۡثلَُهاۖ َ�َمۡن َ�َفا َوأ   .]٤٠الشور: [ ﴾ٱ�َّ

فهذا وإن مل يكن له سبق ذكر هبذا اللفظ من العلامء املتقدمني لكنه معروف عندهم كمقابلة 

 من اهلجوم الذي هو املبادأة وقد قالوا: الرش بالرش والبادئ أظلم.

فأثاروا مسألة جهاده  ملسو هيلع هللا ىلصبحثوا عن حقيقة غزوات النبي وإن العلامء املتأخرين الذين 

وسببها وحققوا بأن غزواته كلها دفاع عن الدين وكف أذ املعتدين، وليس هذا بالظن ولكنه 

اليقني، حتى كثر يف موضوعها اجلدل بني العلامء مع العلامء وبني األساتذة مع الطالب، وبني 

 أفراد املسلمني مع أهل الكتاب.

ا عىل املخالفني له يف الدين بدون أن يكون هلا وقد اعترب  النصار غزوات الرسول هجومً

سبب من العدوان، وقد جعلوها هلم عقيدة يف التنفري عن دين اإلسالم يف ضمن ما يفعلونه من 

التبشري بدينهم، فكانوا يلقنون الطالب وكافة العامة بأن اإلسالم دين إكراه وحرب، يكرهون 

وج عن عقائدهم، يوقفون الشخص ويرفعون السيف فوق رأسه ويقولون: إما الناس عىل اخلر

أن تسلم وإال قتلناك، وإن مل يسلم قتلوه، وهذا هو نفس اعتقاد الشيخ صالح يف قوله ونقله، وهو 

كذب مفرت عىل اإلسالم وأهله، ما يكون لنا أن نتكلم هبذا سبحانك هذا هبتان عظيم، فإن اهللا 

َ  ٱّ�ِيِن� إِۡكَراهَ ِ�  َ�ٓ ﴿ تعاىل يقول: َولَۡو َشآَء َر�َُّك ﴿ وقال: .]٢٥٦البقرة: [ ﴾ٱۡلَ�ِّ ِمَن  ٱلرُّۡشدُ قَد تَّبَ�َّ
�ِض �َمَن َمن ِ� 

َ
نَت تُۡ�رِهُ  ٱۡ�

َ
فَأ

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

 يها يف قول اجلمهور لكون اإلسالم هداية اختيارية.وهي آيات حمكامت ال نسخ ف
وقد قال بعض العلامء من املتأخرين: إن دعو القتال لإلكراه عىل الدين إنام دخلت عىل 

املسلمني عن طريق النصار حيث كانوا جيادلون هبا دائامً ويشنعون هبا عىل اإلسالم واملسلمني 

هله، وجيعلوهنا يف مقدمة تبشريهم إىل دينهم لقصد التنفري عن الدين واحتقاب العداوة أل
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 عىل املسلمني وعىل الدين، فرس وينرشوهنا يف كتبهم ويف مدارسهم، فهي أكرب مطاعن النصار

هذا االعتقاد إىل بعض العلامء وأكثر العامة لظنهم أنه صحيح واقع وهو باطل بال شك، ومن 

رة منه مهام كانت عاقبته، وإننا متى قلنا هبذا طبيعة البرش كراهية اسم اإلكراه واإلجبار والنف

القول قد اشرتكنا مع القسيسني واملبرشين يف التنفري عن الدين، ومتى ختاطب النصار مع 

رجال من أفراد املسلمني غري العارفني بحقيقة األمر ثم قالوا هلم: إن الرسول يقاتل الناس حتى 

ْ وَ ﴿ ،يسلموا، فإهنم بذلك يزدادون فتنة باملؤمنني ِيَن َ�َفُروا َ�َا  ٱۡغِفرۡ َر�ََّنا َ� َ�َۡعۡلَنا فِۡتَنٗة ّلِ�َّ
 ٓ   .]٥املمتحنة: [ ﴾َر�ََّنا

وبام أن احلاجات هي أم االخرتاعات ولكل حادث حديث، هلذا تصد كثري من العلامء 

ع أذ املتأخرين إىل بيان هذه املسألة، وأن حقيقة اجلهاد الرشعي هي الدفاع عن الدين ودف

املعتدين عن املؤمنني، وأن اإلسالم يسامل من يسامله وال يقاتل إال من يقاتله أو يمنع نرش دعوته، 

أو يلقي الفتنة بني أهله بتعذيب من أسلم أو تغريبه كام كانت قريش تفعل ذلك، وإثبات األمر 

 يف غري هذا اليقني يف ذلك، وإزالة الشك واإلشكال والكذب فيه، مما عسى أن ال جتده مفصالً 

الكتاب، وقد رأينا غلط الشيخ يف فهم اجلهاد بالدفاع، حيث عرب عنه أسوأ تعبري فجعله كنطاح 

البهائم قائالً: إننا إذا قلنا بالدفاع فام الفارق بني اإلنسان وبني هبائم احليوان الذي مهه أن يدافع 

 عن نفسه ال غري. انتهى. ففرسه هبذا لعدم فقهه بشمول حكمه.

ن هذه املسألة قد يشوهبا يشء من اخلفاء والغموض يف بادئ الرأي لكنها بتصحيح وإ

الباحثني ومتحيص الكاتبني من أهل العلم ترتفع عن جمال اإلشكال والغموض إىل حيز التجيل 

 والظهور، فتلتحق بعلم اليقني والبصرية يف الدين.

بب اجلهاد املرشوع هو الدفاع عن وإن اخلالف يف هذه املسألة يدور بني أمرين: أحدمها أن س

الدين وعن حوزة املسلمني وحدودهم وحقوقهم ومجاعتهم وأفرادهم حتى ولو يف غري بالدهم؛ 

كام يدافعون عن أنفسهم وأوالدهم وبالدهم العتبار أن املسلمني متكافلون كاجلسد الواحد إذا 

أو فتنة من أسلم لريتد عنه  اشتكى بعضه اشتكى كله، وكذلك الدفاع عن الدين يمنع الطعن فيه



 ٢١  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

أو منع نرشه يف البلد بني الناس أو يف سبيل املستضعفني واملضطهدين يف بالدهم من املسلمني، 

ِ َوَما لَُ�ۡم َ� تَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل ﴿قال تعاىل:   ٱلۡوِۡلَ�ٰنِ وَ  ٱلّنَِسآءِ وَ  ٱلرَِّجالِ ِمَن  ٱلُۡمۡسَتۡضَعفِ�َ وَ  ٱ�َّ
ِينَ  ۡخرِۡجَنا ِمۡن َ�ِٰذهِ َ�قُ  ٱ�َّ

َ
الِمِ  ٱۡلَقۡرَ�ةِ ولُوَن َر�ََّنآ أ ۡهلَُها وَ  ٱلظَّ

َ
ا وَ  ٱۡجَعلأ نَك َوِ�ّٗ ُ َا ِمن �َّ َ  ٱۡجَعل�َّ  ا�َّ

نَك نَِصً�ا  ُ فاجلهاد يف سبيل ذلك هو جهاد بالدفاع؛ أي قتال من يقاتلنا . ]٧٥النساء: [ ﴾٧٥ِمن �َّ

ة بيننا، وهذا هو حقيقة جهاد رسول اهللا وخلفائه وأصحابه لقوله أو يمنع نرش ديننا أو يلقي الفتن

ْ ِ� َسبِيِل ﴿ سبحانه: ِ َوَ�ٰتِلُوا ِينَ  ٱ�َّ ْۚ إِنَّ  ٱ�َّ َ يَُ�ٰتُِلونَُ�ۡم َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا  ١٩٠ ٱلُۡمۡعَتِدينَ َ� ُ�ِبُّ  ٱ�َّ
ۡخرُِجوُهم ّمِۡن َحيۡ  ٱۡ�ُتلُوُهمۡ وَ 

َ
ۡخرَُجوُ�ۡمۚ وَ َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡم َوأ

َ
َشدُّ ِمَن  ٱۡلفِۡتَنةُ ُث أ

َ
َوَ�  ٱۡلَقۡتِل� أ

ٰ يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم �ِيهِ� فَإِن َ�َٰتلُوُ�ۡم فَ  ٱۡ�ََرامِ  ٱلَۡمۡسِجدِ تَُ�ٰتِلُوُهۡم ِعنَد  َكَ�ٰلَِك َجَزآُء  ٱۡ�ُتلُوُهۡمۗ َح�َّ
ْ فَإِِن  ١٩١َ�ٰفِرِ�َن ٱلۡ  َ فَإِنَّ  ٱنَتَهۡوا أي إن انتهوا عن  .]١٩٢-١٩٠البقرة: [ ﴾١٩٢يٞم َ�ُفورٞ رَّحِ  ٱ�َّ

ٰ َ� تَُ�وَن فِۡتَنةٞ َوَ�ُ�وَن ﴿ قتالكم فانتهوا عن قتاهلم، وقال تعاىل: ِۖ فَإِِن  ٱّ�ِينُ َوَ�ٰتِلُوُهۡم َح�َّ َّ�ِ
 ْ ٰلِِم�َ فََ� ُعۡدَ�َٰن إِ�َّ َ�َ  ٱنَتَهۡوا كم فانتهوا عن أي إن انتهوا عن فتنت .]١٩٣البقرة: [ ﴾١٩٣ ٱل�َّ

ٰ َ� تَُ�وَن فِۡتَنةٞ ﴿ قتاهلم، ومل يقل سبحانه: وقاتلوهم حتى يسلموا، بل قال: ، فكل هذه ﴾َح�َّ

 اآليات نزلت يف املحاربني الذين يقاتلون املسلمني ويفتننوهنم يف دينهم.
هو األمر الثاين قول من يقول: إن اجلهاد سببه الكفر فيجب قتال الكفار حتى يسلموا وهذا 

اعتقاد الكاتب، وقد بنى كتابه عىل تصحيحه واعتقاد العمل بموجبه، كام أنه اعتقاد بعض 

 الفقهاء املتقدمني وأكثر العامة.

وقد استغل هذا القول القسيسون واملبرشون من النصار وجعلوه عمدة هلم يف دعوهتم، 

ال هبذا القول أو دعا إليه واستغلوه يف التنفري من الدين واحتقاب العداوة للمسلمني، فكل من ق

 فقد شارك القسيسني يف التنفري من الدين.

للشيخ صالح ألحلوه حمل التقديس  اجلهاد بني الدفاع والطلبفلو ظفر النصار بكتاب 

والتكريم، ونصبوه يف كنائسهم ومدارسهم وعمموا تعليمه جلميع طالهبم وعامتهم؛ لكونه غاية 

 م يف إكراه الناس عىل الدين.بغيتهم، بحيث إنه يصدق مفرتياهت
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ا  تاب الفقه اإلسالمي الذين قالوا بالدفاع يف اجلهاد جريً ثم قال الكاتب: (إنني أعجب من كُ

يدركون خطأ هذا الرأي البعيد عن  -واهللا أعلم -وراء التقليد باألعداء املمقوتني، وهم 

 الصواب وأدلة األحكام).

عن حتقيق معنى اجلهاد بالدفاع! فألجل جهله وأقول: سبحان اهللا ما أغفل هذا الكاتب 

بحكمته وقع يف نفس ما عاب به من اجلري وراء الكفار املمقوتني، فكان كام قيل: رمتني بدائها 

ۡو إِثٗۡما ُ�مَّ يَۡرِم بِهِ  َٔ يَۡ�ِسۡب َخِطٓ�  َوَمن﴿ وانسلت. يقول اهللا تعاىل:
َ
ُ�ۡهَ�ٰٗنا  ٱۡحَتَمَل ا َ�َقِد  ٗٔ بَرِٓ�  ۦًة أ

بِيٗنا � وإن النصار اآلن ينفرون ويكرهون من يقول: إن غزوات  .]١١٢النساء: [ ﴾١١٢ثٗۡما مُّ

الرسول كلها دفاع لكف العدوان عنه وعن الدين الذي جاء به لعلمهم بأنه معذور يف دفعه 

ودفاعه، لكنهم يفرحون بمن يقول: إن غزوات الرسول كلها هجوم يقع منه بطريق االبتداء 

اعتداء عليه من أحد، فهذا هو غاية ما يبغون، لكن الكاتب ال يدري وال يدري أنه ال بدون سبق 

 يدري.
وإن أكرب يشء محل الشيخ عىل التهالك وعدم التاملك فيمن قال بالدفاع هو أنه مل يفقه معنى 

الدفاع عىل احلقيقة، حيث حرصه يف أضيق التعبري، وفرسه بأسوأ التفسري، فحمله عىل القعود 

مول والعجز وعدم احلركة واالستعداد إىل حني هجوم العدو فيقومون بالدفع له: وشبههم واخل

 باحليوان الذي يدافع عن نفسه!

ثم قال الكاتب: (لقد قلت هذا بعد أن رأيت عرشين بحثًا كلها تبحث عن مسألة اجلهاد 

واملؤرخني وكتاب  بحثًا اختلف الباحثون فيه، فالذين قالوا بالدفاع من املتأخرين من الكتاب

السرية كلهم ليسوا بيشء، كعباس العقاد وعزام وشيت خطاب وعبد احلميد جودة السحار 

 وأمحد أمني وحممد حسني هيكل والرشقاوي واحلكيم، فكلهم ليسوا بيشء).

ثم أحلق هبم يف الذم غريهم قائالً: والظن بغريهم من علامء الفقه واحلديث من أمثال يوسف 

والظن  ،حجاب املرأة املسلمةوحممد نارص األلباين يف كتابه  ،احلالل واحلرامتابه القرضاوي يف ك

 هبم العودة إىل احلق واتباع سبيل املؤمنني. انتهـى.



 ٢٣  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

: حنانيك قد أفتيت فاستبق بعضنا فلسنا باحلديد وال اجلبال. ونحن نعتقد فاجلواب أن نقول

ا يرتفع عن جمال الشك واإلشكال بأ ا جازمً ن اجلهاد املرشوع يف اإلسالم هو الدفاع عن اعتقادً

الدين ودفع أذ املعتدين عىل املؤمنني، وأن اإلسالم يسامل من يسامله وال يقاتل إال من يقاتله أو 

يمنع نرش دعوته أو يلقي الفتنة بني أهله، وليس هذا بالظن ولكنه اليقني الذي تدل عليه نصوص 

الصالة والتسليم، وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف القرآن املبني وسرية حممد عليه أفضل 

إن من مل يمنع املسلمني من إقامة دين اهللا مل تكن مرضة كفره إال عىل نفسه، أي  :السياسة الرشعية

لق أهل الدين، وقد قيل: ما  قاتَل، وما فهمه الكاتب بام قاله يف صفة الدفاع فإنه ليس من خُ فال يُ

 . وقالوا: ويل للشعر من رواة السوء.آفة األخبار إال رواهتا

هم ليسوا بيشء أهنم أسعد باحلق والصواب  وما يشعرين أن هلؤالء اجلامعة الذين مقتهم وعدّ

منه، وأكرب ما ينقم عليهم فيه هو خمالفتهم لرأيه يف مثل هذه املسألة؛ لكونه جعل رأيه بمثابة 

 امليزان الذي يزن به أقوال الناس.

عي وصـــــالً  ـــــدّ   بلـــــيىلوكـــــلٌّ يَ
 

ــــــرُّ هلــــــم بــــــذاكَ   قِ  ولــــــيىل ال تُ
 

 ونحن نسوق اعتقادنا يف صفة اجلهاد بالدفاع:

ا   بإبالغ هذا الدين والتبشري به مجيع خلقه، قال سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلصإن اهللا سبحانه أمر نبيه حممدً

وِ�َ إَِ�َّ َ�َٰذا ﴿
ُ
نِذَرُ�م بِهِ  ٱۡلُقۡرَءانُ َوأ

ُ
  .]١٩األنعام: [ ﴾َوَمۢن بَلَغَ  ۦِ�

وذكر العلامء أن من رشط صحة اجلهاد بالقتال هو أن تتقدمه الدعوة إىل اهللا لفتح القلوب 

باإليامن قبل فتح البلدان، فمتى أقبل دعاة اإلسالم عىل بلد ليدعو أهله إىل دين اهللا باحلكمة 

مح هلم واملوعظة احلسنة وجيادلوهم بالتي هي أحسن، فإن فتح هلم الباب وسهل هلم اجلناب وس

بالدخول ونرش دين اهللا والدعوة إليه واالتصال بمن يرغبون إسالمه وتعليمه، فهذا غاية ما 

يبتغون، وبذلك فليفرح املؤمنون، فال قتل وال قتال وال إكراه يف الدين، والكل آمنون عىل أهلهم 

البلد بقواهتم  وأمواهلم؛ لكون الدين هداية اختيارية ال إكراه فيه وال إجبار، أما إذا خرج أهل

وسالحهم فنصبوا املدافع ووجهوا أفواه البنادق وسلوا السيوف ومنعوا املسلمني ودعاهتم عن 



 : الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودجمموعة رسائل     ٢٤

دخول البلد لنرش دين اهللا، فإهنم يعتربون معتدين عىل الدين وعىل اخللق أمجعني بمنعهم دخول 

رب املسلمون مكلفني اإلسالم يف بلدهم الذي فيه سعادة البرش كلهم يف دنياهم وآخرهتم، هلذا يعت

من اهللا باقتحام كل شدة ومشقة وخوض كل خطر ورضر يف سبيل نرش دين اهللا، فيقاتلون يف 

سبيل اهللا، فإن اهللا اشرت من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهللا 

ا لرشهم حتى تزول الفتنة وا قتلون، وهذا القتال يعترب دفاعً الضطهاد عن الدين، فيَقتلون ويُ

 َ�ٓ ﴿ وقتاهلم إنام هو بسبب منعهم لنرش الدين ال لسبب إكراههم عىل الدين، يقول اهللا تعاىل:
َ  ٱّ�ِيِن� إِۡكَراهَ ِ�  َشآَء َر�َُّك �َمَن  َولَوۡ ﴿ وقال سبحانه: .]٢٥٦البقرة: [ ﴾ٱۡلَ�ِّ ِمَن  ٱلرُّۡشدُ قَد تَّبَ�َّ

�ِض َمن ِ� 
َ
نَت تُۡ�رُِه  ُ�ُُّهمۡ  ٱۡ�

َ
فَأ

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

﴿ ُ�َ�ۡ
َ
نَت ُمَذّكِٞر  َفَذّكِرۡ ﴿ وقال: .]١٠٣يوسف: [ ﴾١٠٣َولَۡو َحَرۡصَت بُِمۡؤِمنَِ�  ٱ�َّاِس َوَمآ أ

َ
َمآ أ إِ�َّ

 أي لست بمسلط عىل إدخال اهلداية قلوهبم، .]٢٢-٢١: الغاشية[ ﴾٢٢لَّۡسَت َعلَۡيِهم بُِمَصۡيِطٍر  ٢١

ۖ إِۡن َعلَۡيَك إِ�َّ  فَإِنۡ ﴿ رَۡسۡلَ�َٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيًظا
َ
ٓ أ ْ َ�َما ۡعَرُضوا

َ
َذۡ�َنا  ٱۡ�ََ�ُٰغۗ أ

َ
ٓ أ ٓ إَِذا ا �َ�ٰنَ ��َّ ِمنَّا  ٱۡ�ِ

َمۡت  يِۡديِهۡم فَإِنَّ  رَۡ�َٗة فَرَِح بَِهاۖ �ن تُِصۡبُهۡم َسّيَِئ� بَِما قَدَّ
َ
�َ�ٰنَ � . ]٤٨[الشور:  ﴾٤٨َكُفورٞ  ٱۡ�ِ

نۡ ﴿ وقال: .]١٠٨يونس: [ ﴿﴾ وقال:
َ
ْ  َوأ تۡلَُوا

َ
َوَمن  ۦۖ فَإِ�ََّما َ�ۡهَتِدي ِ�َۡفِسهِ  ٱۡهَتَدىٰ َ�َمِن  ٱۡلُقۡرَءاَنۖ �

۠ ِمَن  نَا
َ
� ٓ َما ۡعَرُضواْ  فَإِنۡ ﴿. ]٤٨ور: الش[ ﴿﴾ وقال: .]٩٢النمل: [ ﴾٩٢ ٱلُۡمنِذرِ�نَ َضلَّ َ�ُقۡل إِ�َّ

َ
أ

رَۡسۡلَ�َٰك َعلَۡيِهۡم َحِفيًظاۖ إِۡن َعلَۡيَك إِ�َّ 
َ
 .﴾ٱۡ�ََ�ٰغُ َ�َمآ أ

وهذه آيات حمكامت ال نسخ فيها، فمتى دخل الدعاة أو الفاحتون يف البلد هبذه الصفة 

 هلداية من اهللا.ونرشوا دين اهللا بدون مانع فقد صارت كلمة اهللا هي العليا، ودينه الظاهر، وا

ا من البلدان بالقرآن هبذه الصفة وهنا نفس ما فعله رسول اهللا يف  وقد فتح الصحابة $ج كثريً

ا ملا نقضوا العهد الذي أبرمه رسول اهللا معهم يف صلح احلديبية هبجومهم  فتح مكة، فإن قريشً

ول اهللا وعهده، عىل خزاعة وقتلهم هلم عىل حني غفلة منهم وكانت خزاعة قد دخلت يف عقد رس

ا� خذ العيون واألخبار «فانتقض بذلك عهد قريش مع رسول اهللا، فعزم عىل غزوهم وقال: 



 ٢٥  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

بالصحابة نحوهم عام ثامنية من اهلجرة وأعطى راية  فسار !*"»عن قر�ش حىت نبغتها يف بالدها

ة، اليوم تستحل األنصار سعد بن عبادة وملا سمعه يرجتز بتمنيه للقتال ويقول: اليوم يوم امللحم

إنه سيلقا�م أو�اش قر�ش «فيه الكعبة. أخذ الراية منه ودفعها إىل ابنه قيس، وقال للصحابة: 

نّ رسول اهللا عىل مجيع  كام !+"»فإيا�م أن حتصدوهم ا يف فتح مكة حيث مَ سيأيت الكالم موضحً

ِي وَُهوَ ﴿ أهلها، يقول اهللا: يِۡديَ  ٱ�َّ
َ
يِۡدَ�ُهۡم َعنُ�ۡم َو�

َ
ۡن َكفَّ �

َ
َة ِمۢن َ�ۡعِد أ ُ�ۡم َ�ۡنُهم بَِبۡطِن َمكَّ

ۡظَفَرُ�ۡم َعلَۡيِهۡمۚ َوَ�َن 
َ
ُ أ   .]٢٤الفتح: [ ﴾٢٤بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِصً�ا  ٱ�َّ

واملقصود أن السيف مل يصل إىل كافة األمم التي اعتنقت اإلسالم، وإنام وصل إليها هداية 

ن بأيدهيم يفتحون به ويسودون. فهو السبب القرآن حيث خرج الصحابة من بالدهم والقرآ

األعظم الذي به هنضوا وفتحوا وسادوا وبلغوا املبالغ كلها من املجد والرقي وحتولوا هبدايته من 

الفرقة واالختالف إىل الوحدة واالئتالف، ومن اجلفاء والقسوة إىل اللني والرمحة، ومن البداوة 

ا واجلهالة واهلمجية إىل العلم واحلضارة و املدنية، واستبدلوا بأرواحهم اجلافية اجلاهلية أرواحً

جديدة دينية صريهتم إىل ما صاروا إليه من عز ومنعة وعلم وعرفان، وقد أنجز اهللا هلم ما وعدهم 

ُ  وََعدَ ﴿ يف القرآن يف قوله: ِينَ  ٱ�َّ ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنواْ ِمنُ�ۡم وََعِملُواْ  ٱ�َّ �ِض  لََيۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ�  ٱل�َّ
َ
 ٱۡ�

ِينَ  ٱۡسَتۡخلََف َكَما  ِيِمن َ�ۡبلِِهۡم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهۡم دِيَنُهُم  ٱ�َّ َ�َُّهم ّمِۢن َ�ۡعِد  ٱۡرتََ�ٰ  ٱ�َّ لَُهۡم َوَ�َُبّدِ
ۡمٗناۚ َ�ۡعُبُدونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�وَن ِ� َشۡ� 

َ
 وصدق اهللا وعده. .]٥٥النور: [ ﴾ا ٔٗ َخۡوفِِهۡم أ

* * * 

 

 

 .٢/٣٩٧سرية ابن هشام  )١(

 أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة. )٢(

                                                            



 : الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودجمموعة رسائل     ٢٦

 فصل

 ]الكفار قتال قاعدة يف[

ْ ﴿ يف قوله تعاىل: قاعدة قتال الكفارقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف  ِ� َسبِيِل  َوَ�ٰتِلُوا
 ِ ِينَ  ٱ�َّ ْۚ إِنَّ  ٱ�َّ َ يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا  فقوله: :]١٩٠البقرة: [ ﴾١٩٠ ٱلُۡمۡعَتِدينَ َ� ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

ِينَ ﴿ هو تعليق للحكم بكوهنم يقاتلوننا، فدل عىل أن قتالنا ملن ال يقاتلنا أنه  ﴾تِلُونَُ�مۡ يَُ�ٰ  ٱ�َّ

ْ َعلَۡيُ�ۡم فَ  ٱۡ�َتَدىٰ َ�َمِن ﴿ عدوان، ويدل عليه قوله بعد هذا:  ٱۡ�َتَدىٰ َعلَۡيهِ بِِمۡثِل َما  ٱۡ�َتُدوا
ۡخرُِجوُهم ّمِۡن َحۡيُث َحۡيُث ثَ  ٱۡ�ُتلُوُهمۡ وَ ﴿ وقوله بعد ذلك:. ]١٩٤[البقرة:  َعلَۡيُ�مۚۡ 

َ
قِۡفُتُموُهۡم َوأ

ۡخرَُجوُ�ۡمۚ وَ 
َ
َشدُّ ِمَن  ٱۡلِفۡتَنةُ أ

َ
  .]١٩١البقرة: [ ﴾ٱۡلَقۡتلِ أ

، وقال َوَ�ٰتِلُوُهۡم ﴿: فأمر اهللا سبحانه بقتل من وجد من أهل القتال حيث وجد قائامً أو نائامً
ٰ َ� تَُ�وَن فِۡتَنةٞ  والفتنة هي أن يفتن املسلم عن دينه أو أن يمنع النتهاء الغاية،  »حتى« و ﴾َح�َّ

املسلمون عن نرش دينهم، كام كان املرشكون يفتنون من أسلم عن دينه ويمنعون املسلمني عن 

نرش دينهم، وهذا إنام يكون بحالة االعتداء عىل املسلمني، فيجب قتاهلم حتى ال تكون فتنة، ومل 

 يقل سبحانه: وقاتلوهم حتى يسلموا.

ْ ﴿ وله:وأما ق ِ ِ� َسبِيِل  َوَ�ٰتِلُوا ِينَ  ٱ�َّ  فمن قال: إهنا منسوخة بقوله: ﴾يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ  ٱ�َّ

 فقد غلط؛ فإن هذه اآلية حمكمة ال نسخ فيها. وأما قوله: ﴾َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهمۡ  ٱۡ�ُتلُوُهمۡ وَ ﴿

ذين يقاتلوننا، فإننا نقاتلهم عىل أي . فإنام يعني هبم املحاربني ال﴾َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهمۡ  ٱۡ�ُتلُوُهمۡ وَ ﴿

حال وجدوا قائمني أو نائمني، وهي عامة لكل من حيارب املسلمني يف كل زمان ومكان إىل يوم 

 القاممة.
ْ ﴿ وأما قوله:  . فذكر ابن اجلوزي يف االعتداء أربعة أقوال:﴾َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا

 : أنه قتل النساء والولدان. قاله ابن عباس وجماهد.أحدها



 ٢٧  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

 : أن معناه: ال تقاتلوا من مل يقاتلوكم. قاله سعيد بن جبري وأبو العالية وابن زيد.والثاين

 : إتيان ما هنوا عنه. قاله احلسن.الثالث

 : ابتداؤهم بالقتل يف الشهر احلرام.الرابع

َ  ٱّ�ِيِن� إِۡكَراَه ِ�  َ�ٓ ﴿ ومثله قوله: عم بعضهم نسخها وهو ، فقد ز﴾ٱۡلَ�ِّ ِمَن  ٱلرُّۡشدُ قَد تَّبَ�َّ

ا، وقد قال اجلمهور من السلف واخللف: إهنا ليست خمصوصة وال منسوخة بل  خطأ أيضً

ا عىل اإلسالم، وإنام نقاتل من حاربنا، وإن أسلم عصم دمه وماله، وإن مل  يقولون: ال نُكره أحدً

متى أدوا اجلزية مل  يكن من أهل القتال مل نقتله ومل نكرهه عىل اإلسالم، فالذين نقاتلهم حلراهبم

 جيز قتاهلم إذا كانوا أهل كتاب أو جموس باتفاق العلامء.
وإن كانوا من مرشكي الرتك واهلند ونحوهم، فأكثر العلامء ال جيوزون قتاهلم متى أدوا 

 اجلزية كأهل الكتاب، وهذا مذهب مالك وأيب حنيفة واألوزاعي وأمحد بن حنبل يف إحد

 عنه.الروايتني، وهي املنصوصة 

ا  ملسو هيلع هللا ىلصثم ذكر فتح مكة وأن رسول اهللا  نّ عليهم ومل يكرههم عىل اإلسالم ومل يسأل أحدً مَ

منهم: هل أسلمت أم ال؟ بل أطلقهم بعد القدرة عليهم، وهلذا سموا الطلقاء، وهم مسلمو 

الفتح ومنهم صفوان بن أمية ورجال آخرون شهدوا مع رسول اهللا حنينا وهم عىل رشكهم، ومل 

 اإلسالم حتى أسلموا من تلقاء أنفسهم. وال يقدر أحد قط أن ينقل عن رسول اهللا يكرههم عىل

ا عليه، وال فائدة يف إسالم مثل هذا. انتهى كالمه. ا وال مقدورً ا عىل اإلسالم ال ممتنعً  أنه أكره أحدً

ا يف  تاج إليه يف صالسياسة الرشعيةوقال أيضً الح : إن اهللا سبحانه أباح من قتل النفوس ما حيُ

اخللق، والفتنة أكرب من القتل، فمن مل يمنع املسلمني من إقامة دين اهللا مل تكن مرضة كفره إال عىل 

 نفسه. انتهى كالمه.

وإنني أعجب أشد العجب من العلامء املتمسكني هبذا القول الذي خالفوا به احلق واحلقيقة، 

ول اجلمهور، كأهنم بذلك وخالفوا به نصوص القرآن الكريم، وخالفوا به نصوص مذهبهم وق
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يريدون نفع الدين واملسلمني من حيث يرضوهنم وهم يف احلقيقة ال الدين نرصوا وال الباطل 

 كرسوا.

فع إىل العالمة ابن القيم رمحه اهللا خصومة وقعت بني رجلني أحدمها مسلم واآلخر  وقد رُ

 جيد عند املسلم ما يشفيه وال كافر تناظرا يف مسألة علمية واشتد نزاعهام فيها، وكأن النرصاين مل

ا وقال: هذا جواب مسألتك. عند ذلك قال  وقع دواؤه عىل الداء الذي فيه، فسطا به املسلم رضبً

النرصاين: صدق قومنا إذ يقولون: إنام قام اإلسالم بالسيف ومل يقم بالكتاب. ثم تفرقا، هذا 

العالمة ابن القيم رمحه  ضارب وهذا مرضوب، وضاعت احلجة بني الطالب واملطلوب، فعمل

اهللا عمله يف احلكم بينهام فقال: لقد شمر املجيب عن ساعد العزم، وهنض عىل ساق اجلد 

واحلزم، ومل يقل مقالة العجزة اجلهال: إن الكفار إنام يعاملون باجلالد دون اجلدال، وهذا فرار من 

 جة عليهم وإزاحة للعذر،الزحف وإخالد إىل الضعف، وجمادلة الكفار بعد دعوهتم إقامة للح

َۡهلَِك َمۡن َهلََك َ�ۢن بَّيَِنٖة َوَ�ۡحَيٰ ﴿   .]٤٢األنفال: [ ﴾َمۡن َ�َّ َ�ۢن بَّيَِنةٖ  ّ�ِ
: إن أكثر األمم دخلوا يف ٢٢ص هداية احليارقال العالمة ابن القيم رمحه اهللا يف كتابه 

ا، ف ا وال اضطرارً ا ال إكراهً ا ورغبة واختيارً ا اإلسالم طوعً  ملسو هيلع هللا ىلصإن اهللا سبحانه وتعاىل بعث حممدً

رسوالً إىل أهل األرض وهم مخسة أصناف طبقوا األرض؛ هيود ونصار وجموس وصابئة 

ومرشكون. وهذه األصناف هي التي كانت قد استولت عىل الدنيا من مشارقها إىل مغارهبا. فأما 

أطراف الشام مستذلني مع اليهود فأكثر ما كانوا باليمن وخيرب واملدينة وما حوهلا وكانوا ب

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

قطعهم يف األرض أممًا وسلبهم امللك والعز. وأما النصار فكانوا أطبقوا األرض فكانت الشام 

رص واحلبشة كلها نصار، وأرض املغرب كان الغالب عليهم النصار، وكذلك أرض م

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.



 ٢٩  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

ودين احلنفاء ال يُعرف فيهم البتة. وأديان أهل األرض ال خترج عن هذه األديان اخلمسة، 

وهذه األديان اخلمسة كلها للشيطان كام قال ابن عباس وغريه: األديان ستة واحد للرمحن ومخسة 

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

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

ءٖ َشِهيٌد  ۡ�َ ِ
  .]١٧احلج: [ ﴾١٧ُ�ّ

ا ومل  ا واختيارً فلام بعث اهللا رسوله استجاب له وخللفائه من بعده أكثر أهل هذه األديان طوعً

ا عىل  الدين، وإنام كان يقاتل من حياربه ويقاتله، وأما من سامله وهادنه فلم يقاتله ومل يكره أحدً

َ  ٱّ�ِيِن� إِۡكَراهَ ِ�  َ�ٓ ﴿ يكرهه عىل الدخول يف دينه امتثاالً ألمر ربه سبحانه حيث يقول: قَد تَّبَ�َّ
ا عىل الدين، نزلت وهذا نفي يف معنى النهي؛ أي ال تكر .]٢٥٦البقرة: [ ﴾ٱۡلَ�ِّ ِمَن  ٱلرُّۡشدُ  هوا أحدً

هذه اآلية يف رجال من الصحابة كان هلم أوالد قد هتودوا وتنرصوا قبل اإلسالم، فلام جاء 

اإلسالم أسلم اآلباء وأرادوا إكراه األوالد عىل الدين، فنهاهم اهللا سبحانه وتعاىل عن ذلك حتى 

ية عىل عمومها يف حق كل يكونوا هم الذين خيتارون الدخول يف اإلسالم، والصحيح أن اآل

ز أخذ اجلزية من مجيع الكفار، فال يكرهون عىل الدخول  وّ كافر، وهذا ظاهر عىل قول كل من جيُ

يف الدين، بل إما أن يدخلوا يف الدين وإما أن يعطوا اجلزية كام يقوله أهل العراق وأهل املدينة، 

 وإن استثنى هؤالء بعض عبدة األوثان.
ا عىل دينه قط، وأنه إنام قاتل من قاتله،  ملسو هيلع هللا ىلصبي وكل من تأمل سرية الن 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 . ]٧وبة: الت[ ﴾لَُهمۡ  ٱۡسَتقِيُموا

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

 فمنّ عىل بعضهم وأجىل بعضهم وقتل بعضهم.
ا عرش سنني مل يبدأهم بالقتال حتى بدؤوا بقتاله ونقضوا عهده، فعند  وكذلك ملا عاهد قريشً

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

ا، فهؤالء أهل  ا، فأكثر أهل األرض دخلوا يف دعوته ملا تبني هلم اهلد وأنه رسول اهللا حقًّ وطوعً

دية ثم دخلوا يف دين اإلسالم من غري رغبة وال رهبة، فلم يسلموا اليمن كانوا عىل دين اليهو

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

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

باه وأمه وأهل بيته وعشريته وخيرج عن الدنيا رغبة يف اإلسالم ال والبدن، فكان أحدهم يعادي أ

لرئاسة وال ملال، بل ينخلع من الرئاسة 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 إال اهللا، فأطبقوا عىل اإلسالم ومل يتخلف منهم إال النادر وصارت بالدهم 

بالد إسالم وصار من مل يسلم منهم حتت اجلزية والذلة، فرقعة اإلسالم إنام انترشت يف الرشق 

ا، حتى صار الكفار معهم حتت ا لذلة والغرب بإسالم أكثر الطوائف حيث دخلوا يف دين اهللا أفواجً

والصغار، وقد تبني أن الذين أسلموا من اليهود والنصار واملجوس والصابئني أكثر من الذين مل 

 يسلموا، وأنه إنام بقي منهم عىل الكفر أقل القليل. انتهى كالم العالمة ابن القيم رمحه اهللا.

يتبني بطريق  إنه بمقتىض التأمل ملا سبق من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية والعالمة ابن القيم

الوضوح أن سبب اجلهاد املرشوع هو الدفاع عن الدين ملن أراد كبته وعدم نرشه وفتنة من آمن 

به، وكف أذ املعتدين عن املؤمنني، وأن هذا هو الصحيح بمقتىض آيات القتال، كام أنه قول 

بن تيمية رمحه اهللا شيخ اإلسالم ابن تيمية والعالمة ابن القيم كام سبق بيانه، وذكر شيخ اإلسالم ا

 أنه قول اجلمهور كاملك وأمحد وأيب حنيفة.

فقول بعض العلامء: إن اجلهاد املرشوع هو قتال الكفار حتى يسلموا، قول ضعيف بمقتىض 

 الدليل والربهان.



 ٣١  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

وقد صار هذا القول من أكرب مطاعن النصار عىل الدين وعىل املسلمني. وقد استغله 

بحيث يلقنونه الطالب وينرشونه لد العامة قائلني: إن اإلسالم دين مجاعة القسيسني واملبرشين 

حرب وإكراه، وإنه إنام انترش بالسيف بحيث يوقفون الرجل ويرفعون السيف فوق رأسه 

ويقولون له: إما أن تسلم و إال قتلناك، وإن مل يسلم قتلوه. يريدون هبذا تنفري الناس عن الدين 

 واحتقاب العداوة للمؤمنني.

كنا يف حالة ابتدائنا لطلب العلم نعتقد هذا االعتقاد حتى توسعنا يف العلم واملعرفة بتفسري و

القرآن وحقيقة سرية النبي عليه الصالة والسالم يف غزواته ومعامالته للكفار املحاربني منهم 

 واملساملني.

ن عن الدين وكف فعند ذلك تبدل رأينا وحتققنا بأن القتال يف اإلسالم إنام رشع لدفع العدوا

 أذ املعتدين عىل املؤمنني، وليس هذا بالظن ولكنه اليقني.

ا فلم جيد  -رمحه اهللا  -إن الكاتب  أشار يف كتابه بأنه نظر يف عرشين بحثًا من عرشين كتابً

اجلهاد فيها ما يشفيه، وعرف من غضوهنا أن الدين فقد ما جيب أن ال يفقده. فلو نظر يف كتابنا 

 بفكر حارض وقلب واع لوجد فيه ما يشفيه. اإلسالماملرشوع يف 

إن من رشط االنتفاع بالبحوث النافعة كونه يتلقاها بصدر رحب وعدم نفرة وكراهية هلا، 

َما َ�نُواْ ﴿ أما إذا نظر إليها بكراهية ونفرة فإنه ال يكاد يراها وال يسمعها، كام قال سبحانه:
ۡمعَ �َۡسَتِطيُعوَن  وَن َوَما َ�نُو ٱلسَّ ْ ُ�ۡبِ�ُ لكون اإلنسان إذا اشتدت كراهيته  .]٢٠هود: [ ﴾٢٠ا

 لليشء مل يكد يراه وال يسمعه وتشتد نفرته منه.
وإن من طبيعة أكثر البرش كون أحدهم إذا جهل شيئا عابه، وبادر بإنكاره، وذلك ال يغنيه 

 من احلق شيئا فكم من الئم ملوم.

ا  وكــم مـــن عائـــب قـــوالً صـــحيحً
 

ـــــه مـــــن ا   لفهـــــم الســـــقيموآفت
 

نَزَل ِمَن ﴿ واهللا سبحانه قد ضمن للحق البقاء،
َ
َمآءِ أ ۡودِيَ� بَِقَدرَِها  ٱلسَّ

َ
َماٗٓء فََسالَۡت أ

ۡيُل  ٱۡحَتَمَل فَ  ا يُوقُِدوَن َعلَۡيهِ ِ�  ٱلسَّ ا�ِٗياۖ َوِممَّ ۡو َمَ�ٰٖع َزَ�ٞد ّمِۡثلُهُ  ٱبۡتَِغآءَ  ٱ�َّارِ َزَ�ٗدا رَّ
َ
ِ  ۥۚ ِحۡلَيٍة أ َك َكَ�ٰل
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ُ يَۡ�ُِب  ۚ وَ  ٱۡ�َقَّ  ٱ�َّ   ٱۡلَ�ِٰطَل
َ
افَأ َ�دُ  مَّ ا َما يَنَفُع  ٱلزَّ مَّ

َ
ۖ َوأ �ِض� َ�َيۡمُكُث ِ�  ٱ�َّاَس َ�َيۡذَهُب ُجَفاٗٓء

َ
 ٱۡ�

ُ َكَ�ٰلَِك يَۡ�ُِب  ۡمَثاَل  ٱ�َّ
َ
  .]١٧الرعد: [ ﴾١٧ ٱۡ�

رمة له وال كرامة، فمتى اتّضح وأهالً وسهالً بمن يرد الباطل يف وجه قائله، فإن الباطل ال ح

 الباطل الذي ال حممل له من احلق وال خالف يف بطالنه فإن رده واجب.

أما املسألة اخلالفية كهذه وأمثاهلا مما جيعل بعض الناس رأيه ميزانًا هلا يزن به أقوال الناس، 

قوله وعمله ثم يتحامل بطريق التهالك وعدم التاملك عىل من خالف رأيه فيها وحيكم ببطالن 

واعتقاده، فال شك أن هذا حكم عائل وليس بعادل، وطريقة سقيمة وليست بسليمة، ولعل 

 املخالفني له أسعد بالصواب منه.

* * * 

 التفاوت بني الكفار املحاربني

 وبني الكفار املساملني للمسلمني

إن اهللا سبحانه حكم عدل، يعطي كل ذي حق حقه غري مبخوس وال منقوص وال يظلم 

ا، واالختالف بني الناس واقع ما له من دافع، فمنهم املسلم ومنهم الكافر ِيُهَو ﴿ ربك أحدً  ٱ�َّ
ۡؤِمٞنۚ وَ  ُ َخلََقُ�ۡم فَِمنُ�ۡم َ�فِٞر َوِمنُ�م مُّ َولَۡو َشآَء ﴿ .]٢التغابن: [ ﴾٢بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِصٌ�  ٱ�َّ

ٗة َ�ِٰحَدٗةۖ َوَ�  ٱ�َّاَس َر�َُّك َ�ََعَل  مَّ
ُ
  .]١١٨هود: [ ﴾١١٨ يََزالُوَن ُ�َۡتلِفَِ� أ

وقد فصل القرآن الكريم احلكم بني الفريقني؛ فأمر بقتال املحاربني حيث وجدوا، سواء 

كانوا قائمني أو نائمني، بطريق اهلجوم أو الدفاع. كام أمر بأن يعامل املساملون بام يستحقون من 

 حانه يبيح ذلك وال ينهى عنه، يقول اهللا سبحانه:العطف والرب والصلة واإلحسان، وأن اهللا سب

ُ �َّ َ�ۡنَهٮُٰ�ُم ﴿ ِينَ َعِن  ٱ�َّ وُهۡم  ٱّ�ِينِ لَۡم يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم ِ�  ٱ�َّ ن َ�َ�ُّ
َ
َولَۡم ُ�ۡرُِجوُ�م ّمِن دَِ�ٰرُِ�ۡم أ

َ َوُ�ۡقِسُطٓواْ إَِ�ِۡهۡمۚ إِنَّ  فأمر سبحانه برب املساملني، والرب هو  .]٨املمتحنة: [ ﴾٨ ٱلُۡمۡقِسِط�َ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ



 ٣٣  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

إِنَّ ﴿من أمجع أفعال اخلري وضده الفجور، وهو التوسع يف أعامل الرشور، ويقول اهللا سبحانه: 
بَۡرارَ 

َ
ارَ �نَّ  ١٣َلِ� نَعِيٖ�  ٱۡ�  . ]١٤-١٣اإلنفطار: [ ﴾١٤لَِ� َجِحيٖ�  ٱۡلُفجَّ

۞لَّۡيَس  ﴿ رشكني، فأنزل اهللا سبحانه:وقد سأل الصحابة عن الصدقة عىل أقارهبم من امل
َ َعلَۡيَك ُهَدٮُٰهۡم َوَ�ِٰ�نَّ  نُفِسُ�ۡمۚ َوَما تُنفُِقوَن إِ�َّ  ٱ�َّ

َ
َ�ۡهِدي َمن �ََشآُءۗ َوَما تُنفُِقواْ ِمۡن َخۡ�ٖ فَِ�

ِۚ وَۡجهِ  ٱبۡتَِغآءَ  نُتۡم َ�  ٱ�َّ
َ
فأمروا  .]٢٧٢البقرة: [ ﴾٢٧٢ ُ�ۡظلَُموَن َوَما تُنفُِقواْ ِمۡن َخۡ�ٖ يُوَفَّ إَِ�ُۡ�ۡم َوأ

بالصدقة عليهم جزاء عىل مساملتهم للمسلمني وعدم تعرضهم لقتاهلم أو الطعن يف دينهم. نظريه 

لُوُ�مۡ فَإِِن ﴿ قوله سبحانه: ۡلَقۡواْ إَِ�ُۡ�ُم  ٱۡ�َ�َ
َ
لَمَ فَلَۡم يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم َو� ُ َ�َما َجَعَل  ٱلسَّ  لَُ�ۡم َعلَۡيِهمۡ  ٱ�َّ

وهذه اآلية هي من سورة النساء وهي مدنية، كام أن اآلية األوىل من  .]٩٠النساء: [ ﴾٩٠َسبِيٗ� 

سورة املمتحنة وإنام نزلت عام حجة الوداع، فال نسخ يف كلتيهام وال ختصيص وال تقييد، بل 

 احلكم بمدلوهلام ثابت معمول به إىل يوم القيامة.
ُ ا َ�ۡنَهٮُٰ�ُم إِ�َّمَ ﴿ ثم قال يف شأن املحاربني: ِينَ َعِن  ٱ�َّ ۡخرَُجوُ�م ّمِن  ٱّ�ِينِ َ�َٰتلُوُ�ۡم ِ�  ٱ�َّ

َ
َوأ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
َُّهۡم فَأ ن تََولَّوُۡهۡمۚ َوَمن َ�َتَول

َ
ٰٓ إِۡخَراِجُ�ۡم أ َ�َ ْ ٰلُِمونَ دَِ�ٰرُِ�ۡم َوَ�َٰهُروا  ﴾٩ ٱل�َّ

فتح مكة بسبب الكتاب الذي كتبه حاطب  فهذه من سورة املمتحنة التي نزلت يوم .]٩املمتحنة:[

إليهم، وصفة الكتاب عىل ما ذكره حييى بن سالم يف  ملسو هيلع هللا ىلصبن أيب بلتعة خيربهم بمسري رسول اهللا 

تفسريه: أن لفظ الكتاب الذي كتبه حاطب لقريش: أما بعد؛ يا معرش قريش، إن رسول اهللا قد 

لو جاءكم وحده لنرصه اهللا وأنجز له  جاءكم بجيش كالسيل خيتبئ بالنهار ويسري بالليل، فواهللا

 وعده، فانظروا ألنفسكم، والسالم.
فنزل الوحي بخرب الكتاب بام يتضمن معاداهتم وعدم مواالهتم العتبار أهنم حماربون هللا 

ْ إَِ�ُۡ�ُم ﴿ ورسوله وعباده املؤمنني، نظريه قوله سبحانه: لَمَ فَإِن لَّۡم َ�ۡعَ�ِلُوُ�ۡم َوُ�ۡلُقٓوا  ٱلسَّ
يِۡدَ�ُهۡم فَُخُذوُهۡم وَ وَ 

َ
� ْ ٓوا  أي حيث وجدمتوهم، .]٩١النساء: [ ﴾ثَقِۡفُتُموُهمۡ  ُث َحيۡ  ٱۡ�ُتلُوُهمۡ َ�ُ�فُّ

بِيٗنا ﴿ ْوَ�ٰٓ�ُِ�ۡم َجَعۡلَنا َلُ�ۡم َعلَۡيِهۡم ُسۡلَ�ٰٗنا مُّ
ُ
أي حجة بينة تبيح قتلهم وقتاهلم،  ؛﴾٩١َوأ

ۡلَقۡواْ إَِ�ُۡ�ُم  فَلَمۡ  لُوُ�مۡ ٱۡ�َ�َ فَإِِن ﴿ وضدهم املساملون حيث قال يف حقهم:
َ
لَمَ يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم َو� َ�َما  ٱلسَّ



 : الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودجمموعة رسائل     ٣٤

ُ َجَعَل  يعني إىل قتاهلم. فاآليات املطلقة التي تأمر بقتال الكفار  ﴾٩٠َلُ�ۡم َعلَۡيِهۡم َسبِيٗ�  ٱ�َّ

رضة كفره إال حتمل عىل هذه اآليات املقيدة جلواز محل املطلق عىل املقيد؛ لكون الكافر املسامل ما م

إن القتال هو ملن يقاتلنا  :السياسة الرشعيةعىل نفسه، كام قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف رسالته 

ْ ﴿ إذا أردنا إظهار دين اهللا كام قال سبحانه: ِ ِ� َسبِيِل  َوَ�ٰتِلُوا ِينَ  ٱ�َّ ْۚ  ٱ�َّ يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا
َ إِنَّ  ۡ َ� ُ�ِبُّ  ٱ�َّ وذلك أن اهللا سبحانه أباح من قتل النفوس ما  .]١٩٠البقرة: [ ﴾١٩٠ ُمۡعَتِدينَ ٱل

َشدُّ ِمَن  ٱۡلفِۡتَنةُ وَ ﴿ حيتاج إليه يف صالح اخللق كام قال تعاىل:
َ
أي إن القتل  .]١٩١البقرة: [ ﴾ٱۡلَقۡتلِ أ

، فمن مل يمنع وإن كان فيه رش وفساد ففي فتنة الكفار للمسلمني من الرش والفساد ما هو أكرب منه

 املسلمني من إقامة دين اهللا مل تكن مرضة كفره إال عىل نفسه، يعني فال يقاتل. انتهى.
أما الكافر املحارب فإن مرضة كفره تتعد إىل الناس يف دينهم وأبداهنم، فهذا حكم العدل 

 من اهللا بني عباده، ومن أحسن من اهللا حكامً لقوم يوقنون.

ۡ�َ�ُ ﴿ كفار كام قال سبحانه: يؤيده أن أكثر أهل األرض
َ
ٓ أ َولَۡو َحَرۡصَت  ٱ�َّاِس َوَما

ما أنتم يف األمم املكذبة «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  صحيح مسلمويف  .]١٠٣[يوسف:  ﴾١٠٣بُِمۡؤِمنَِ� 

، وهذا يؤيد ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية »للرسل إال اكلشعرة ابليضاء يف ج� اثلور األسود

يم من أن اإلسالم يسامل من يسامله، وما ورد يف القرآن من الشدة والغلظة عىل والعالمة ابن الق

الكفار وكون املؤمنني أشداء عىل الكفار رمحاء بينهم فهذه وأمثاهلا حممولة عىل حالة قتال املؤمنني 

ا﴿ للمحاربني، كقوله سبحانه: ۡن خَ  ٱۡ�َۡربِ َ�ۡثَقَفنَُّهۡم ِ�  فَإِمَّ ِۡد بِِهم مَّ ُروَن َفَ�ّ كَّ ۡلَفُهۡم لََعلَُّهۡم يَذَّ
ِينَ لَقِيُتُم  فَإَِذا﴿ وقوله: .]٥٧[األنفال:  ﴾٥٧ ْ فََ�َۡب  ٱ�َّ ۡ�َنُتُموُهۡم  ٱلّرِقَابِ َ�َفُروا

َ
� ٓ ٰٓ إَِذا َح�َّ

 ْ وا ٰ تََضَع  ٱلَۡوثَاَق فَُشدُّ ا فَِدآًء َح�َّ ا َمنَّۢ� َ�ۡعُد �مَّ ۡوَزارََها ٱۡ�َۡرُب فَإِمَّ
َ
فأمر اهللا عباده  .]٤[حممد:  ﴾أ

املؤمنني متى لقوا أعداءهم املحاربني بأن يرضبوهم الرضبة القاسية التي تثخنهم وتكون عربة 

كان يعامل الكفار املقدور عليهم غري معاملته للمحاربني  ملسو هيلع هللا ىلصألمثاهلم، ولكل مقام مقال. والنبي 

 منهم.



 ٣٥  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

َ  ٱّ�ِيِن� إِۡكَراهَ ِ�  َ�ٓ ﴿ فقوله: َشآَء  َولَوۡ ﴿ وقوله: .]٢٥٦البقرة: [ ﴾ٱۡلَ�ِّ ِمَن  ٱلرُّۡشدُ  َقد تَّبَ�َّ
�ِض َر�َُّك �َمَن َمن ِ� 

َ
نَت تُۡ�رِهُ  ٱۡ�

َ
فَأ

َ
ۚ أ ْ ُمۡؤِمنَِ�  ٱ�َّاَس ُ�ُُّهۡم َ�ِيًعا ٰ يَُ�ونُوا  ﴾٩٩َح�َّ

رَۡسۡلَ�َٰك َعلَۡيِهۡم َحفِ  فَإِنۡ ﴿ وقوله: .]٩٩يونس:[
َ
ٓ أ ْ َ�َما ۡعَرُضوا

َ
ۖ إِۡن َعلَۡيَك إِ�َّ أ  ﴾ٱۡ�ََ�ٰغُ يًظا

] :دليل عىل صحة ما ذكرناه. .]٤٨الشور 

 اجلهاد باحلجة والبيان والسنة والقرآن قبل اجلهاد بالسيف والسنان

ا.  إن دين اإلسالم قام واستقام عىل الكتاب اهلادي والسيف النارص، وكفى بربك هاديًا ونصريً

بل اهللا بنرش هذا الدين والتبشري به مجيع خلقه، وإزالة ما إن األمة اإلسالمية مكلفة من ق

غشيهم من الظلم واالضطهاد والفتنة فيه وإزالة معابد الرشك، والدعوة إىل اهللا باحلجة والبيان 

 والسنة والقرآن، وإن تعذر فبالسيف والسنان.

إىل دين اهللا  فوظيفة الكتاب أي القرآن هو إبالغ الناس بام أنزل إليهم من رهبم ودعوهتم

الذي فيه صالحهم وفالحهم وسعادهتم يف دنياهم وآخرهتم، ودعوهتم باحلكمة واملوعظة 

 احلسنة وجداهلم بالتي هي أحسن.

 وهذا هو حقيقة ما رسمه القرآن ألهله يف أدب البحث واملناظرة مع املخالفني هلم يف الدين،

ِ  قُۡل ﴿ ْ إَِ�  ۦَ�ِٰذه ۡدُعٓوا
َ
ِۚ َسبِيِ�ٓ أ ۠ َوَمِن  ٱ�َّ نَا

َ
ٰ بَِصَ�ٍ� � َبَعِ�� َ�َ ِ َوُسۡبَ�َٰن  ٱ�َّ ۠ ِمَن  ٱ�َّ نَا

َ
� ٓ َوَما

ۡهَل ﴿ وقال سبحانه: .]١٠٨يوسف: [ ﴾١٠٨ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ 
َ
ْ أ ِ  ٱۡلِكَ�ٰبِ ۞َوَ� تَُ�ِٰدلُٓوا  ب

ِ�َ  ٱلَِّ� إِ�َّ
ۡحَسُن إِ�َّ 

َ
ِينَ أ ْ ِمۡنُهمۡ  ٱ�َّ ل جماهد: الذين ظلموا منهم هم من قاتل قا .]٤٦العنكبوت: [ ﴾َظلَُموا

املسلمني ومل يعطهم اجلزية. ويف رواية عنه قال: الذين ظلموا منهم أهل احلرب ممن ال عهد هلم، 

 فاملجادلة هلم تكون بالسيف. ويف رواية عنه قال: ال تقاتلوا إال من قاتلكم ومل يعط اجلزية.
ؤمنني، إذ البد للدين ونرشه والدعوة فوظيفة السيف هي كف العدوان عن الدين وعن امل

جاهدوا املرش�� «قال  ملسو هيلع هللا ىلصإليه من قوة تؤيده وحتميه وتعني عىل تنفيذه. وعن أنس أن النبي 

 رواه أمحد والنسائي وصححه احلاكم. »بأموال�م وأنفس�م وألسنت�م



 : الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودجمموعة رسائل     ٣٦

 وقد رشط العلامء يف اجلهاد املرشوع أن تتقدمه الدعوة يف حق من مل تبلغه عىل الوجه

املطلوب بخالف املحاربني املعاندين، فإن جداهلم باجلالد حتى يذعنوا لتعاليم اإلسالم وهو آخر 

 ما يعامل به الكفار املعاندون عىل حد ما قيل:

ــق اهلـــد يِّ  فيــا أهيــا النّـــوام عــن رَ
 

 وقد جادكم مـن ديمـة بعـد وابـلِ  
 

 هو احلـق إن تسـتيقظوا فيـه تغنمـوا
 

 افـلِ وإن تغفلوا فالسيف لـيس بغ 
 

 وما هـو إال الـوحي أو حـدُّ مرهـفٍ 
 

يْ كـــلِّ مائـــلِ   عَ  متيـــل ظبـــاه أخـــدَ
 

ـــاملٍ  ـــل ع ـــن ك ـــداء م ـــذا دواء ال  فه
 

 وهذا دواء الـداء مـن كـلِّ جاهـل 
 

ومتى أوجبت احلاجة واملصلحة اجلهاد بالقتال فإنه جيب قبله إعداد القوة املامثلة أو املقاربة 

ْ ﴿ ، يقول اهللا سبحانه:لقوة العدو مع اإليامن باهللا عز وجل وا ِعدُّ
َ
ا  َوأ �ٖ َوِمن  ٱۡسَتَطۡعُتملَُهم مَّ ّمِن قُوَّ

ِ َعُدوَّ  ۦتُۡرهُِبوَن بِهِ  ٱۡ�َۡيلِ ّرَِ�اِط  ُ وََعُدوَُّ�ۡم َوَءاَخرِ�َن ِمن ُدونِِهۡم َ� َ�ۡعلَُموَ�ُهُم  ٱ�َّ  ٱ�َّ
  .]٦٠األنفال: [ ﴾َ�ۡعلَُمُهمۡ 

مراكب املقاتلني الشجعان يف ذلك الزمان، ولكل زمان قوة فنص بالذكر عىل اخليل ألهنا 

ى اجلندل باجلندل واحلديد باحلديد. رمَ  تناسبه، فإنام يُ

لكنه مل يفرس املرمي  ،!*"»أال إن القوة الر�، أال إن القوة الر�«القوة فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصوفرس النبي 

الدبابة عىل أهل  باملنجنيق ونصب ملسو هيلع هللا ىلصبه، وليست القوة مقصورة عليه، وقد حارب النبي 

 الطائف.

ومفهوم اآلية أن اهللا سبحانه أمر املسلمني بأن يستعدوا ألعدائهم بام يستطيعونه من القوة. 

ولفظ القوة، عام يشمل كل ما يتقوون به عىل حرب عدوهم، ويشمل كل ما هو آلة للحرب من 

 واألمكنة.أسلحة الرب والبحر واجلو عىل اختالف أنواعها وأشكاهلا بحسب األزمنة 

 أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر. )١(
                                                            



 ٣٧  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

والوسائل هلا أحكام املقاصد وكل ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، هلذا جيب تعلم ما 

يفيد املسلمني يف إصالح حاهلم يف حالة حرهبم لعدوهم من إنشاء معاهد لتعليم اجلنود 

وتدريبهم فنون القتال واستعامل آالت احلرب، حسبام يستجده الزمان من الصنائع، إذ هذا من 

تقى هبا وقوع البالء.أ  سباب القوة التي يُ

 قالت اخلنساء يف احلجاج الثقفي:

ـــــة ـــــاج رزء كتيب ـــــمع احلج  إذا س
 

 أعـــد هلـــا قبـــل القـــدوم قِراهـــا 
 

ـــا مريضـــة  إذا هـــبط احلجـــاج أرضً
 

ــــع أقصــــ  ــــفاهاـتتبَّ ــــا فش  ى دائه
 

واملوعظة إنه متى تعذر سبيل اجلهاد بالقتال فإنه جيب اجلهاد بالدعوة إىل اهللا باحلكمة 

ا من البلدان بالدعوة إىل اهللا بدون قتال، كبلدان اليمن عىل  احلسنة، وقد فتح اهللا للمسلمني كثريً

إليها معاذ بن جبل  ملسو هيلع هللا ىلصكثرهتا وتعدد مدهنا، فإن املسلمني فتحوها بمجرد الدعوة، وأرسل النبي 

إليها أبا  ملسو هيلع هللا ىلصنبي وأبا موسى األشعري، ومثلها بلدان البحرين فقد فتحت بدون قتال، وأرسل ال

العالء بن احلرضمي ثم أرسل إليها أبا عبيدة بن اجلراح، ومثلها بلدان عامن فقد فتحها اإلسالم 

بمجرد الدعوة واإلبالغ بدون  ملسو هيلع هللا ىلصبدون قتال، فكل هذه البلدان دخل فيها اإلسالم زمن النبي 

ن البلدان ما مل يصل قتال، ثم سارت الفتوح عىل نحو ذلك ففتح العلم والبيان والسنة والقرآن م

 إليها السيف والسنان.

وقد دخل املهاجرون واألنصار يف اإلسالم بمجرد الدعوة بدون قتال لكون اجلهاد هو بذل 

اجلهد والطاقة يف الدعوة إىل اهللا بإعالء كلمته ونرش دينه، وهو قويل وفعيل، يكون باللسان 

 واحلجة والقرآن ويكون بالقوة والسنان.

اء مل يفرض عليهم القتال، ولكل قوم حالة تناسب دعوهتم بالقوة أو باحلكمة وأكثر األنبي

 واملوعظة احلسنة.

يف حالة عجزه وعدم قدرته عىل املقاومة من أجل قلة عدد قومه وضعفهم  ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 

ا بكف اليد عن القتال، وأن جياهد الكفار بالقرآن فيدعوهم ويعظهم، كام قال سبحانه:  مأمورً



 : الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودجمموعة رسائل     ٣٨

ِ قَۡرَ�ةٖ نَِّذيٗر�  َولَوۡ ﴿
 ﴾٥٢ِجَهاٗدا َكبِٗ��  ۦَوَ�ِٰهۡدُهم بِهِ  ٱۡلَ�ِٰفرِ�نَ تُِطِع  فََ�  ٥١ِشۡئَنا َ�ََعۡثَنا ِ� ُ�ّ

  .]٥٢-٥١الفرقان: [
نُفِسِهۡم قَۡوَ�ۢ بَلِيٗغا ﴿ وكام قال سبحانه:

َ
َُّهۡم ِ�ٓ أ   .]٦٣النساء: [ ﴾٦٣َوقُل ل

ا ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي  اهجهم يا حسان، فإن شعرك أشد عليهم من «ويقول:  ينصب حلسان منربً

 .!*"»رشق انلبل

ا كام سبق، وأين منفعة اهلجو من منفعة إقامة  فمتى كان هجو املرشكني بالشعر مرشوعً

الدالئل والرباهني عىل صحة اإلسالم وإبطال حجج الكفار واملرشكني وأهل الكتاب؟ فجهاد 

ا من أول األمر إىل آخره. الكفار باللسان واحلجة والبيان ما زال  مرشوعً

إنه من املعلوم أن ظهور اإلسالم بالعلم  :اجلواب الصحيحوقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 

مكث بمكة ثالث عرشة سنة يظهر اإلسالم  ملسو هيلع هللا ىلصوالبيان قبل ظهوره بالسيف والسنان، فإن النبي 

ا بغري سيف؛ ملا بالعلم والبيان واآليات والرباهني، فآمنت به املهاجرون واألنص ا واختيارً ار طوعً

 بان هلم من اآليات والبينات والرباهني واملعجزات من أن دينه احلق. انتهى.

كان هو البادئ فيها بالقتال لنرش هذا ملسو هيلع هللا ىلص (إن حروب الرسول ثم قال الكاتب رمحه اهللا: 

ذلك إال يف نادر  الدين، ومل تكن الغزوات منه ألهنم قاتلوه أو اعتدوا عليه، فإنه مل يسبق منهم

 انتهى. )األحوال

فاجلواب أن هذا اخلطاب وقع منه عىل سبيل اخلطأ حيث صده اهلو عن رؤية اهلد ويغفر 

َها﴿ اهللا له. يقول اهللا سبحانه: ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ۡوِ�َآَء تُۡلُقوَن  ٱ�َّ

َ
ْ َعُدّوِي وََعُدوَُّ�ۡم أ ْ َ� َ�تَِّخُذوا َءاَمُنوا

 ِ ةِ ٱلَۡموَ إَِ�ِۡهم ب ْ بَِما َجآَءُ�م ّمَِن  دَّ ِ  ٱلرَُّسوَل ُ�ۡرُِجوَن  ٱۡ�َقِّ َوقَۡد َ�َفُروا ْ ب ن تُۡؤِمُنوا
َ
ِ �يَّاُ�ۡم أ  ٱ�َّ

ۡعَداٗٓء َوَ�ۡبُسُطٓواْ  إِن﴿ إىل قوله: -أي: ألجل إيامنكم بربكم  - ﴾َرّ�ُِ�مۡ 
َ
َ�ۡثَقُفوُ�ۡم يَُ�ونُواْ َلُ�ۡم أ

 ۡ ل
َ
يِۡدَ�ُهۡم َو�

َ
ِ إَِ�ُۡ�ۡم � وٓءِ ِسنََتُهم ب واْ لَۡو تَۡ�ُفُروَن  ٱلسُّ   .]٢-١املمتحنة: [ ﴾٢َوَودُّ

 أخرجه مسلم من حديث عائشة. )١(
                                                            



 ٣٩  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

فبسط اليد بالسوء هو رضهبم وشجاجهم وجروحهم وأنواع األذ منهم للصحابة وبسط 

 ألسنتهم هو بالشتم واللعن والسخرية وغري ذلك من أنواع األذية.

ا  وحسبك أن الصحابة رجاهلم ونساؤهم فارقوا وطنهم العزيز عليهم إىل احلبشة فرارً

 بدينهم وأبداهنم عن التعذيب واالفتتان، فاملرشكون هم املحاربون هللا ورسوله، يقول اهللا تعاىل:

﴿ ْ ِ ِ� َسبِيِل  َوَ�ٰتِلُوا ِينَ  ٱ�َّ ْۚ إِنَّ  ٱ�َّ َ يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا  ﴾١٩٠ ٱلُۡمۡعَتِدينَ َ� ُ�ِبُّ  ٱ�َّ
فأمر سبحانه عباده املؤمنني بأن يقاتلوا كل من تصد لقتاهلم حتى لو تصدت  .]١٩٠البقرة:[

ْ ﴿ املرأة لقتال املسلمني الستحقت أن تقتل وتقاتل كالرجال، ثم قال: ، وفرس ﴾َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا

االعتداء بقتل النساء والصبيان والرهبان والعميان، وفرس بإحراق الشجر وقتل احليوان، وفرسه 

 ل من ال يقاتل املسلمني.بعضهم بقتا
ۡخرَُجوُ�ۡمۚ وَ  َوٱۡ�ُتلُوُهمۡ ﴿ ثم قال:

َ
ۡخرُِجوُهم ّمِۡن َحۡيُث أ

َ
َشدُّ ِمَن  ٱۡلفِۡتَنةُ َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡم َوأ

َ
أ

ٰ يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم �ِيهِ� فَإِن َ�َٰتلُوُ�ۡم فَ  ٱۡ�ََرامِ  ٱلَۡمۡسِجدِ َوَ� تَُ�ٰتِلُوُهۡم ِعنَد  ٱۡلَقۡتِل�  َكَ�ٰلَِك  ُتلُوُهۡمۗ ٱ�ۡ َح�َّ
ْ  فَإِنِ  ١٩١َ�ٰفِرِ�َن ٱلۡ َجَزآُء  َ فَإِنَّ  ٱنَتَهۡوا َوَ�ٰتِلُواْ ﴿ وقال: .]١٩٢-١٩١البقرة: [ ﴾١٩٢َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  ٱ�َّ

ومل يقل: قاتلوا املرشكني حتى يسلموا،  .]٣٦التوبة: [ ﴾َكَما يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َكآفَّةٗ  َكآفَّةٗ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ 

وهذا فيه املقاضاة باملثل، وهو أن املسلمني يقاتلون كل من  ﴾َكَما يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َكآفَّةٗ ﴿ قال:بل 

تصد لقتاهلم فيقتلون بطريق الطلب أي اهلجوم أو الدفاع سواء وجدوا قائمني أو نائمني، يقول 

ْ َعلَۡيُ�ۡم فَ  ٱۡ�َتَدىٰ َ�َمِن ﴿ اهللا: . ]١٩٤البقرة: [ ﴾َعلَۡيُ�مۡ  َتَدىٰ ٱ�ۡ َعلَۡيهِ بِِمۡثِل َما  ٱۡ�َتُدوا

ْ َسّيَِئةٖ َسّيَِئةٞ ّمِۡثلَُها﴿ ُؤا ٰ  الُونَ َوَ� يَزَ ﴿ ، وقال سبحانه:]٤٠[الشور:  ﴾وََجَ�ٰٓ يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َح�َّ
ْ يَُردُّوُ�ۡم َعن دِينُِ�ۡم إِِن  وهذا هو غاية ما يبتغي املرشكون من الرسول  .]٢١٧البقرة: [ ﴾ٱۡسَتَ�ُٰعوا

 حابه.وأص
ْۚ �نَّ ﴿ ثم قال سبحانه: ُهۡم ُظلُِموا َّ�

َ
ِيَن يَُ�َٰتلُوَن بِ� ذَِن لِ�َّ

ُ
َ أ ٰ نَۡ�ِهِۡم لََقِديٌر  ٱ�َّ ِينَ  ٣٩َ�َ  ٱ�َّ

ْ َر�َُّنا  ن َ�ُقولُوا
َ
ٓ أ ْ ِمن ِدَ�ٰرِهِم بَِغۡ�ِ َحّقٍ إِ�َّ ۡخرُِجوا

ُ
ُ أ فأثبت سبحانه بدء  .]٤٠-٣٩احلج: [ ﴾ٱ�َّ

 وأصحابه. ملسو هيلع هللا ىلصبالقتال للنبي  املرشكني



 : الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودجمموعة رسائل     ٤٠

ْ �ِإِۡخَراِج ﴿ نظريه قوله سبحانه: وا يَۡ�َٰنُهۡم وََهمُّ
َ
� ْ َ� تَُ�ٰتِلُوَن قَۡوٗما نََّ�ُثٓوا

َ
َوُهم  ٱلرَُّسولِ �
َ�َۡشۡوَ�ُهۡمۚ فَ 

َ
� � �ٍ َل َمرَّ وَّ

َ
ُ بََدُءوُ�ۡم أ ۡؤِمنَِ�  ٱ�َّ ن َ�َۡشۡوهُ إِن ُكنُتم مُّ

َ
َحقُّ أ

َ
ۡ�ُهُم َ�ٰتِلُوهُ  ١٣أ ُ ۡم ُ�َعّذِ  ٱ�َّ

ۡؤِمنَِ�  يِۡديُ�ۡم َوُ�ۡخزِهِۡم َوَ�نُ�ُۡ�ۡم َعلَۡيِهۡم َو�َۡشِف ُصُدوَر قَۡوٖ� مُّ
َ
َوُ�ۡذهِۡب َ�ۡيَظ  ١٤بِ�

وهذه شهادة من اهللا سبحانه يف حقيقة بداءهتم باالعتداء والقتال  .]١٥-١٣التوبة: [ ﴾قُلُو�ِِهمۡ 

 الرش بالرش والبادئ أظلم. وأصحابه، وقد قيل: ملسو هيلع هللا ىلصلرسول اهللا 
ا  ملسو هيلع هللا ىلصفأثبت سبحانه يف هذه اآليات بدء املرشكني بالقتال للنبي  وأصحابه وأهنم مل يألوا جهدً

يف األذ واالعتداء وتعذيب كل من آمن باهللا ورسوله، واملؤمنون متكافلون كاجلسد الواحد إذا 

ن عن أنفسهم وأوالدهم اشتكى بعضه اشتكى كله، جيب أن يدافعوا عن أفرادهم كام يدافعو

 وبالدهم.

فدعو الكاتب بأن الرسول الكريم هو البادئ بالقتال لنرش هذا الدين، فإن هذا يعد من 

اخلطأ املبني. وقد استباح الكاتب القول به لنرصة رأيه وإعالء كلمته ليثبت بذلك ما ذهب إليه 

ك بني الكفار املساملني والكفار من أن اجلهاد الرشعي هو قتال الكفار حتى يسلموا ال فرق يف ذل

املحاربني، وهذا القول وهذا االعتقاد هو أكرب ما يشنع به النصار عىل املسلمني، بحيث إن 

املبرشين والقسيسني يلقنون الطالب هذا القول ويقولون: إن املسلمني يوقفون الرجل عىل 

 قتلوه. حرف السيف ويقولون له: إما أن تسلم و إال قتلناك، وإن مل يسلم

ونقول: ما يكون لنا أن نتكلم هبذا، سبحانك هذا هبتان عظيم، فإن اإلسالم هداية اختيارية 

ال إكراه فيها وال إجبار، فمن يرد اهللا أن هيديه يرشح صدره لإلسالم ومن يرد أن يضله جيعل 

ا، يقول اهللا: ا حرجً َ  ٱّ�ِيِن� َ�ٓ إِۡكَراَه ِ� ﴿ صدره ضيقً  .]٢٥٦البقرة: [ ﴾ٱۡلَ�ِّ ِمَن  ۡشدُ ٱلرُّ قَد تَّبَ�َّ

�ِض َولَۡو َشآَء َر�َُّك �َمَن َمن ِ� ﴿ وقال:
َ
نَت تُۡ�رِهُ  ٱۡ�

َ
فَأ

َ
ۚ أ ٰ يَُ�ونُواْ  ٱ�َّاَس ُ�ُُّهۡم َ�ِيًعا َح�َّ

  .]٩٩يونس: [ ﴾٩٩ُمۡؤِمنَِ� 
من مكة  ملسو هيلع هللا ىلصوهذه آيات حمكامت ال نسخ فيها وال ختصيص وال تقييد، وقد خرج رسول اهللا 

ا خمتفيًا حني متالؤوا عىل قتله بصورة يضيع هبا دمه، وذلك بأن  التي هي أحب البقاع إليه خائفً



 ٤١  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

ا بسيوفهم، فأطلع اهللا نبيه عىل ذلك، وأذن له باهلجرة، قال  ا فيرضبونه مجيعً يعطوا كل رجل سيفً

ِينَ �ۡذ َ�ۡمُكُر بَِك ﴿ تعاىل: ۡو  ٱ�َّ
َ
ْ ِ�ُۡثبُِتوَك أ ۡو ُ�ۡرُِجوَكۚ َوَ�ۡمُكُروَن َوَ�ۡمُكُر َ�َفُروا

َ
ۖ َ�ۡقُتلُوَك أ ُ  ٱ�َّ

ُ وَ  واهللا إنك أحب بالد اهللا إيل ولوال أن قو� «وكان يقول:  .]٣٠األنفال: [ ﴾٣٠ ٱۡلَ�ِٰكرِ�نَ َخۡ�ُ  ٱ�َّ

 .!*"»أخرجو� منك ملا خرجت
َها ﴿ يقول اهللا تعاىل: ُّ�

َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ َ� َ�تَّخِ  ٱ�َّ ۡوِ�َآَء تُۡلُقوَن إَِ�ِۡهم َءاَمُنوا

َ
ْ َعُدّوِي وََعُدوَُّ�ۡم أ ُذوا

 ِ ِ ب ة ْ بَِما َجآَءُ�م ّمَِن  ٱلَۡمَودَّ ِ  ٱلرَُّسوَل ُ�ۡرُِجوَن  ٱۡ�َقِّ َوقَۡد َ�َفُروا  ب
ْ ن تُۡؤِمُنوا

َ
ِ �يَّاُ�ۡم أ  ٱ�َّ

ِينَ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ُفَقَرآءِ لِلۡ ﴿ أي من أجل إيامنكم بربكم. ومثله قوله: .]١املمتحنة: [ ﴾َرّ�ُِ�مۡ   ٱ�َّ
ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن 

َ
ۡخرُِجواْ ِمن ِدَ�ٰرِهِۡم َوأ

ُ
ِ أ وَن  ٱ�َّ َ َورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

ُ
أ

ِٰدقُونَ ُهُم  من  فأثبت سبحانه شدة عداوهتم للمسلمني حيث أخرجوهم .]٨احلرش: [ ﴾٨ ٱل�َّ

 بالدهم وأمواهلم، وأنه جيب جهادهم أينام ثقفوا وحترم مواالهتم بربهم.
بخالف من مل يقاتل املسلمني وال يكون مع قوم يقاتلوهنم، فإنه يباح برهم واإلحسان إليهم 

ُ �َّ َ�ۡنَهٮُٰ�ُم ﴿ لقول اهللا سبحانه: ِينَ َعِن  ٱ�َّ رُِجوُ�م ّمِن دَِ�ٰرُِ�ۡم َولَۡم ُ�ۡ  ٱّ�ِينِ لَۡم يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم ِ�  ٱ�َّ
وُهۡم َوُ�ۡقِسُطٓواْ إَِ�ِۡهۡمۚ إِنَّ  ن َ�َ�ُّ

َ
َ أ ُ إِ�ََّما َ�ۡنَهٮُٰ�ُم  ٨ ٱلُۡمۡقِسِط�َ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ ِينَ َعِن  ٱ�َّ َ�َٰتلُوُ�ۡم  ٱ�َّ

ن تَ  ٱّ�ِينِ ِ� 
َ
ٰٓ إِۡخَراِجُ�ۡم أ ۡخرَُجوُ�م ّمِن دَِ�ِٰرُ�ۡم َوَ�َٰهُرواْ َ�َ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم َوأ

ُ
َُّهۡم فَأ َولَّوُۡهۡمۚ َوَمن َ�َتَول

ٰلُِمونَ  وهذه آيات حمكامت ال نسخ فيها وال ختصيص وال تقييد، وهي  .]٩-٨[املمتحنة:  ﴾٩ ٱل�َّ

 إنام نزلت عام الفتح.
* * * 

 

 

 عباس.أخرجه الرتمذي واإلمام أمحد من حديث ابن  )١(
                                                            



 : الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودجمموعة رسائل     ٤٢

 فصـل

 ]...»الناس أقاتل أن أمرت: «حديث تفسري يف[

هدوا أن ال � إال اهللا وأن �مًدا رسول اهللا أمرت أن أقاتل انلاس حىت �ش«تفسري حديث: 

 .»و�قيموا الصالة و�ؤتوا الز�ة

أمرت أن أقاتل انلاس حىت �شهدوا «: ملسو هيلع هللا ىلصإن أكرب ما يشكل عىل الناس يف هذه املسألة هو قوله 

أن ال � إال اهللا وأن �مًدا رسول اهللا و�قيموا الصالة و�ؤتوا الز�ة، فإذا فعلوا ذلك عصموا م� 
 رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. »ماءهم وأمواهلم إال حبقها وحسابهم ىلع اهللا عز وجلد

بقتاهلم حتى يقيموا  ملسو هيلع هللا ىلصوقد يسبق فهم بعض الناس إىل أن هؤالء الناس الذين أمر النبي 

أنه قاتل مجيع الناس  ملسو هيلع هللا ىلصهذه األركان هم مجيع الناس وهو ليس بصحيح، فإنه مل يثبت عن النبي 

 امة هذه األركان.عىل إق

 فإن الناس يف هذا احلديث اسم جنس ال يراد به كل فرد وال عموم الناس، نظريه قوله تعاىل:

ِينَ ﴿ فهؤالء الناس  .]١٧٣آل عمران: [ ﴾ٱۡخَشوُۡهمۡ قَۡد َ�َُعواْ لَُ�ۡم فَ  ٱ�َّاَس إِنَّ  ٱ�َّاُس قَاَل لَُهُم  ٱ�َّ

أو أفراد من الناس، كام أن الناس الذي أمجعوا عىل القائلون: إن الناس قد مجعوا لكم، هم فرد 

الرجوع إىل الرسول وأصحابه هم أبو سفيان ومن معه، وهم أفراد من الناس وليسوا كل الناس، 

ا بقتال مجيع الناس حتى يقروا بالشهادتني ويقيموا الصلوات  فيمتنع أن يكون الرسول مأمورً

 اخلمس ويؤتوا الزكاة.
رشكي العرب الذين ال يقرون يف اجلزيرة إال باإلسالم، لكون اجلزيرة ال وإنام أراد بالناس م

أن عمر بن اخلطاب قال: سمعت رسول  صحيح البخاري ومسلميقر فيها إال مسلم كام يف 

 .»ألخرجن ايلهود وانلصارى من جز�رة العرب حىت ال أدع فيها إال مسلًما«يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا

عبيدة بن اجلراح أنه قال: آخر ما تكلم به رسول اهللا أنه  ورو اإلمام أمحد وأبو عبيد عن أيب

 .»أخرجوا يهود احلجاز ونصارى �ران من جز�رة العرب«قال: 



 ٤٣  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

 فتح وجزيرة العرب هي احلجاز ونجد بال خالف. ويف غريها اخلالف املشهور، وقال يف

والياممة وما الذي يمنع املرشكون من سكناه منها احلجاز خاصة وهو مكة واملدينة  :الباري

 واالها.

ۡشُهرُ  ٱ�َسلَخَ فَإَِذا ﴿ وقد دل القرآن عىل مفهوم ما دل عليه هذا احلديث فقال سبحانه:
َ
 ٱۡ�

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

َ
لَٰوةَ ُمواْ تَابُواْ َوأ َكٰوةَ َوَءاتَُواْ  ٱلصَّ َ فََخلُّواْ َسبِيلَُهۡمۚ إِنَّ  ٱلزَّ   .]٥التوبة: [ ﴾٥رَِّحيٞم  َ�ُفورٞ  ٱ�َّ

ا لرسول اهللا  وألصحابه؛ ألن  ملسو هيلع هللا ىلصفاملرشكون هنا هم مرشكو العرب الذين كانوا حربً

ا يف اهلجوم والءهم وحمبتهم ونرصهتم لقريش عىل حرب الرسول وأصحابه، وقد شاركوا قريشً 

عىل خزاعة وهي داخلة يف عقد الرسول وعهده، ثم شاركوهم يوم األحزاب أي يوم اخلندق، 

 وشاركوا هوازن يوم حنني.

وألن أكثر الناس من اليهود والنصار والصابئني واملجوس ال يطالبون بالتزام هذه 

ملذكورون يف احلديث هم األركان وإنام يكتفى منهم باجلزية يف سبيل محايتهم، فهؤالء الناس ا

َ�ٰٞن ّمَِن ﴿ مرشكو العرب يف اجلزيرة، وقد أنزل اهللا فيهم صدر سورة براءة وفيها:
َ
ِ َوأ  ۦٓ َورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ

ۡ�َ�ِ  ٱۡ�َجِّ يَۡوَم  ٱ�َّاِس إَِ� 
َ
نَّ  ٱۡ�

َ
َ أ ِينَ إِ�َّ ﴿ .]٣التوبة: [ ﴾ۥَورَُسوُ�ُ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ بَرِٓيءٞ ّمَِن  ٱ�َّ  ٱ�َّ

ٓواْ إَِ�ِۡهۡم َ�ۡهَدُهۡم  ٔٗ ُ�مَّ لَۡم يَنُقُصوُ�ۡم َشۡ�  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ َ�َٰهدتُّم ّمَِن  تِمُّ
َ
َحٗدا فَأ

َ
ا َولَۡم يَُ�ِٰهُرواْ َعلَۡيُ�ۡم أ

تِِهمۡ   ثم قال يف حنقهم وما حيتقبونه من العداوة لرسول اهللا وأصحابه: .]٤التوبة: [ ﴾إَِ�ٰ ُمدَّ

َ�ٰ َكۡيَف �ن َ�ۡظَهرُ ﴿
ۡ
ۡفَ�ٰهِِهۡم َوتَ�

َ
ۚ يُۡرُضونَُ�م بِأ ٗة  َوَ� ذِمَّ

ٗ
ْ �ِيُ�ۡم إِّ� ْ َعَلۡيُ�ۡم َ� يَۡرُ�ُبوا وا

ۡ�َ�ُُهۡم َ�ِٰسُقوَن 
َ
قَاُمواْ ﴿ إىل قوله: .]٨التوبة: [ ﴾٨قُلُوُ�ُهۡم َوأ

َ
لَٰوةَ فَإِن تَابُواْ َوأ َكٰوةَ َوَءاتَُواْ  ٱلصَّ  ٱلزَّ

يَۡ�َٰنُهم ّمِۢن َ�ۡعِد َ�ۡهِدهِۡم َوَطَعُنواْ ِ� ﴿ ثم قال: .]١١التوبة: [ ﴾ينِ ٱ�ِّ فَإِۡخَ�ٰنُُ�ۡم ِ� 
َ
�ن نََّ�ُثٓواْ �

َة  �ِمَّ
َ
ْ أ يَۡ�َٰن لَُهۡم لََعلَُّهۡم يَنَتُهوَن  ٱۡلُ�ۡفرِ دِينُِ�ۡم فََ�ٰتِلُٓوا

َ
َ� تَُ�ٰتِلُوَن قَۡوٗما نََّ�ُثٓواْ  ١٢إِ�َُّهۡم َ�ٓ �

َ
�

يَۡ�َٰنُهۡم وَ 
َ
واْ �ِإِۡخَراِج � َ�َۡشۡوَ�ُهۡمۚ فَ  ٱلرَُّسولِ َهمُّ

َ
� � �ٍ َل َمرَّ وَّ

َ
ُ وَُهم بََدُءوُ�ۡم أ ن َ�َۡشۡوهُ إِن ُكنُتم  ٱ�َّ

َ
َحقُّ أ

َ
أ

ۡؤِمنَِ�  فذكر سبحانه يف هذه اآليات رصيح االعتداء بطريق االبتداء من  .]١٣-١٢التوبة: [ ﴾١٣مُّ



 : الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودجمموعة رسائل     ٤٤

ا وال قرابة، وكوهنم املرشكني عىل املؤمنني وكوهنم ال يرق بون يف املؤمنني إالَّ وال ذمة؛ أي ال عهدً

بدؤوا املؤمنني بالقتال، وأهنم متى طعنوا يف الدين فإهنم يكونون مستوجبني للقتال بطريق 

ابتدائهم باالعتداء، وبطريق طعنهم يف الدين الواجب عىل املسلمني محاية أنفسهم ومحاية دين اهللا 

 ه حتى ال يتعرض له أحد بالطعن فيه وحتى ال يفتن من آمن به، يقول اهللا:الذي يقاتلون يف سبيل

ٰ َ� تَُ�وَن فِۡتَنةٞ َوَ�ُ�وَن ﴿ ِۖ فَإِِن  ٱّ�ِينُ َوَ�ٰتِلُوُهۡم َح�َّ َّ�ِ ْ ٰلِِم�َ فََ� ُعۡدَ�َٰن إِ�َّ َ�َ  ٱنَتَهۡوا  ٱل�َّ
ۡ�َ�ُ ِمَن  ٱۡلفِۡتَنةُ وَ ﴿ وقال يف سورة البقرة: .]١٩٣البقرة: [ ﴾١٩٣

َ
أي إن  .]٢١٧البقرة: [ ﴾ٱۡلَقۡتلِ أ

فتنة املرشكني للمؤمنني يف دينهم هو أرض وأعظم وأكرب عند اهللا من قتل املؤمنني هلم لكون الفتنة 

ٰ يَُردُّوُ�ۡم َعن دِينُِ�ۡم إِِن  الُونَ َوَ� يَزَ ﴿ أكرب من القتل، ْ يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َح�َّ  ﴾ٱۡسَتَ�ُٰعوا

 فهذا هو غاية ما يبتغون. .]٢١٧البقرة:[
فجهاد املؤمنني هلم هو جهاد دفاع لرشهم؛ ألن رشيعة الدين مبنية عىل محاية الدين واألنفس 

 واألموال واألعراض والعقول.

ا عىل جيش أو رسية  ملسو هيلع هللا ىلصثم احتج الكاتب بام رواه مسلم عن بريدة أن النبي  كان إذا أمر أمريً

ا، ثم يقول: أوصاه يف خاصة نفسه بتقو اهللا وبم اغزوا باسم اهللا، و� «ن معه من املسلمني خريً

سبيل اهللا، قاتلوا من �فر باهللا، اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال تمثلوا وال تقتلوا ويلًدا، و�ذا لقيت 
عدوك من الكفار فادعهم إىل ثالث خصال: ادعهم إىل اإلسالم فإن أجابوك فاقبل منهم و�ف 

م إىل اتلحول من دارهم إىل دار املهاجر�ن، فإن أبوا فأخربهم أنهم ي�ونون عنهم، فإن أبوا فادعه
كأعراب املسلم� �ري عليهم ح�م اهللا ورسوهل، فإن أبوا فاسأهلم اجلز�ة، فإن هم أبوا فاستعن 

 .»باهللا وقاتلهم

ففي هذا احلديث بيان مراتب الدعوة إىل اهللا وأهنا تكون باألسهل فاألسهل لقول اهللا 

ِ  ٱۡدعُ ﴿ انه:سبح ِ  ٱۡ�ََسَنةِ�  ٱلَۡموِۡعَظةِ وَ  ٱۡ�ِۡكَمةِ إَِ�ٰ َسبِيِل َرّ�َِك ب ۡحَسنُ  ٱلَِّ� َوَ�ِٰدلُۡهم ب
َ
 ﴾ِ�َ أ

فبدأ يف هذا احلديث بدعوهتم إىل دين اإلسالم فإن هم أبوا دعاهم إىل النقلة إىل  .]١٢٥النحل: [

رون كيفية الصالة واملصلني مع بقائهم دار املهاجرين ليختلطوا باملسلمني ويسمعوا القرآن وي



 ٤٥  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

عىل كفرهم؛ ألن هذا أعون عىل هدايتهم وإسالمهم ومل يقل: إن هم أبوا اإلسالم فقاتلهم. ثم 

 ادعهم إىل أن يكونوا كأعراب املسلمني فإن هم أبوا فاسأهلم اجلزية.
* * * 

 حتريم حتريف القرآن

 برصفه إىل غري املعنى املراد منه

ن اآليات القرآنية الواردة يف القتال ال جيوز رصفها إىل غري املعنى املراد منها، إ(: قال الكاتب

ا ملا يعتقده اإلنسان يف نفسه وال لتطور األزمنة وتغري األحوال عند األمم  .)وال إخضاعها تبعً

 : إن هذا الكالم حسن صحيح نؤمن به ونعتقده، ونرجو أن نسري عىل منهجه.فاجلواب

ستباح خمالفته بحالة غري خافية عىل أحد، حيث حاول رصف اآليات لكن الكاتب قد ا

 الظاهرة إىل غري املعنى املراد منها يف سبيل نرص رأيه وإعالء كلمته.

َ  ٱّ�ِيِن� َ�ٓ إِۡكَراهَ ِ� ﴿ من ذلك أنه استدل بقوله تعاىل:  ﴾ٱۡلَ�ِّ ِمَن  ٱلرُّۡشدُ قَد تَّبَ�َّ

أضعف ما ذكره يف التفسري قائالً: قد ذهبت طائفة كثرية من فنقل عن ابن كثري  .]٢٥٦البقرة:[

العلامء إىل أن هذه اآلية حممولة عىل أهل الكتاب ومن دخل دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا 

 اجلزية، وقال آخرون: هي منسوخة بآية السيف.
ن أنه ال نسخ يف : سبحان اهللا ما أرسع ما نيس هذا الكاتب! فأين ما قاله مفاجلواب أن نقول

القرآن وال ختصيص وال تقييد، وأنه جيب محل اآليات عىل املعنى الظاهر املتبادر إىل الذهن؟ 

وكيف عدل عن أقوال العلامء التي ساقها ابن كثري يف تفسري هذه اآلية وبيان سببها؟ وكيف 

اول عزهلا عن استباح الطعن يف هذه اآلية املحكمة بدعو نسخها لعلة اعرتاضها يف طريقه فح

االحتجاج هبا حتى يتم له صحة ما يدعيه من وجوب اإلكراه عىل الدين خالف ما حكم اهللا به يف 

كتابه املبني؟ وكيف نقل عن ابن كثري أضعف ما ذكره يف التفسري؟ وكان من واجب العدل 



 : الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودجمموعة رسائل     ٤٦

الصحيح واإلنصاف أن يذكر كالم ابن كثري كله أو يرتكه كله، لكنه استباح اإلعراض عن القول 

 يف اآلية ليثبت بذلك صحة ما يدعيه، وهذا غاية يف تعصبه لرأيه وعدم إنصافه وعدله.

كِر عنده  وإن مما نستدرك عىل بعض املشايخ الكرام أو بعض اإلخوان كون أحدهم إذا ذُ

كتاب أو كالم صادر من بعض العلامء املتأخرين فنراه يرميه بام ينقصه من الزراية وعدم الدراية، 

ول: هذا ليس بيشء. من أجل خمالفته لرأيه، وربام استطال بعضهم إىل كتب العلامء املتقدمني ويق

املشهورين فوسمها بالبطالن بدعو نسبتها إىل غري مؤلفيها ليثبت يف قلوب العوام وضعفه 

العلوم واإلفهام عدم الثقة هبا كي يعزهلا عن موضوع االحتجاج هبا من أجل خمالفتها لرأيه 

اده، فدع عنا ذكر فالن أو كتاب فالن ولنرجع اآلن إىل حمكم القرآن حيث طرق الكاتب واعتق

وهي آية حمكمة وتفسريها يُعرف من تالوهتا؛ إذ هي  ﴾ٱّ�ِينِ َ�ٓ إِۡكَراهَ ِ� ﴿ تفسري قوله سبحانه:

 من التفسري الذي ال يعذر أحد بجهله، ولنذكر اآلن سببها الذي هو عني تفسريها.
 وابن جرير عن ابن عباس يف  صحيحهوالنسائي وابن حبان يف  سننهأبو داود يف فقد رو

تفسري اآلية قال: كانت املرأة من األنصار مقالة؛ أي ال يعيش هلا ولد، فتجعل عىل نفسها إن 

ليت بنو النضري كان فيهم من أوالد األنصار، فقالوا: ال ندع  عاش هلا ولد أن هتوده، فلام أُجْ

 .﴾ٱّ�ِينِ َ�ٓ إِۡكَراَه ِ� ﴿ زل اهللا:أبناءنا. فأن

 ﴾ٱّ�ِينِ َ�ٓ إِۡكَراهَ ِ� ﴿ وأخرج ابن جرير عن طريق سعيد وعكرمة عن ابن عباس قال: نزلت

 ، يف رجل من األنصار من بني سامل بن عوف يقال له: احلصني كان له ابنان نرصانيان وكان هو مسلامً

أبيا إال النرصانية؟ فأنزل اهللا اآلية، ويف بعض التفاسري أنه : أال استكرههام فإهنام قد ملسو هيلع هللا ىلصفقال للنبي 

 فقال: يا رسول اهللا، أيدخل بعيض النار وأنا أنظر؟ ملسو هيلع هللا ىلصحاول إكراههام فاختصموا إىل النبي 

والبن جرير عدة روايات يف نذر النساء يف اجلاهلية، وهتويد أوالدهن ليعيشوا، وأن املسلمني 

هلم من األوالد عىل دين أهل الكتاب عىل اإلسالم، فنزلت اآلية، بعد اإلسالم أرادوا إكراه من 

قد خ� «قال عندما نزلت:  ملسو هيلع هللا ىلصفكانت فصل ما بينهم، ويف رواية له عن سعيد ابن جبري أن النبي 

. ألن هؤالء األوالد قد تربوا »اهللا أصحاب�م، فإن اختارو�م فهم من�م و�ن اختاروهم فهم منهم



 ٤٧  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

اليهود فاعتنقوا دينهم واختاروا عقيدهتم عىل اإلسالم، فصاروا منهم يف صغرهم منذ نشأهتم عند 

ا بنفس الشخص ال بنسبه، وهلذا تنقطع  وانفصلوا عن نسب آبائهم لكون دين اإلسالم متعلقً

املواالة والنسب واإلرث بني الكافر وبني أبيه املسلم، فال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم، 

إن املرتد، هو الذي يكفر بعد إسالمه، وقد دخل أناس من العرب يف النرصانية وليس هذا كاملرتد ف

ا.  فصاروا نصار كبني تغلب مثالً، كام دخل أناس يف اليهودية فصاروا هيودً

 ثم استدل الكاتب بقول الشوكاين يف تفسري هذه اآلية وأهنا عىل أقوال:

ين اإلسالم وقاتلهم ومل يرض منهم : أهنا منسوخة ألن الرسول قد أكره العرب عىل داألول

َها﴿ إال باإلسالم، والناسخ هلا قوله تعاىل: ُّ�
َ
� ارَ َ�ِٰهِد  ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ   .]٧٣التوبة: [ ﴾ٱلُۡمَ�ِٰفقِ�َ وَ  ٱۡلُكفَّ

ونقول: إن الشيخ الشوكاين هو كسائر العلامء الذين يؤخذ من أقواهلم ويرتك، فإن قوله 

ل هي حمكمة غري منسوخة عند مجهور العلامء وسببها معروف، كام بنسخ هذه اآلية ال صحة له، ب

ذكرنا من رواية املحدثني، كأيب داود والنسائي وابن حبان وابن جرير عن ابن عباس كلهم 

يقولون: إهنا حمكمة غري منسوخة، كام أن استدالل الشوكاين باآلية الناسخة هلا غري صحيح وهي 

َها﴿ قوله: ُّ�
َ
� ارَ َ�ِٰهِد  ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ ، فإن اجلهاد يشمل الدعوة بالقرآن والسيف ﴾ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ وَ  ٱۡلُكفَّ

 والسنان، ومحل هذه اآلية عىل اجلهاد بالدعوة والقرآن أوىل من محلها عىل السيف والسنان.

ن يف قتل رجل منهم قال:  ال يتحدث انلاس أن «فإن رسول اهللا مل يقاتل املنافقني، وملا استُئذِ

ِ قَۡرَ�ٖة نَِّذيٗر�  َولَوۡ ﴿ نظريه قوله تعاىل: ،!*"»ا يقتل أصحابه�مدً 
تُِطِع  فََ�  ٥١ِشۡئَنا َ�ََعۡثَنا ِ� ُ�ّ

 أي جاهدهم بالقرآن. .]٥٢-٥١الفرقان: [ ﴾٥٢ِجَهاٗدا َكبِٗ��  ۦَوَ�ِٰهۡدُهم بِهِ  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ 
ىل اإلسالم وقاتلهم ومل يرض قد أكره العرب ع ملسو هيلع هللا ىلصومثله استدالل الشوكاين بأن رسول اهللا 

ا؛ فإن العرب ال يزالون يقاتلون رسول اهللا   ملسو هيلع هللا ىلصمنهم إال باإلسالم، وهذا االستدالل باطل أيضً

 لكون والئهم ونرصهتم مع قريش عىل حربه، فهم األعداء املحاربون للرسول وأصحابه.

 متفق عليه من حديث جابر بن عبد اهللا. )١(
                                                            



 : الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودجمموعة رسائل     ٤٨

 

 القتال يف سبيل اهللا

۞فَۡلُيَ�ٰتِۡل ِ� ﴿ إلمجاع، يقول اهللا سبحانه:إن القتال يف سبيل اهللا مرشوع بالكتاب والسنة وا
ِ َسبِيِل  ِينَ  ٱ�َّ وَن  ٱ�َّ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةَ �َۡ�ُ ِ  ٱ�ُّ ِ� ب ِ َوَمن يَُ�ٰتِۡل ِ� َسبِيِل  ٱ�ِخَرة ۡو َ�ۡغلِۡب  ٱ�َّ

َ
َ�ُيۡقَتۡل أ

ۡجًرا َعِظيٗما 
َ
ِينَ ﴿ وقال: .]٧٤ النساء:[ ﴾٧٤فََسۡوَف نُۡؤ�ِيهِ أ ْ يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل َءامَ  ٱ�َّ ِۖ ُنوا  ٱ�َّ

ِينَ وَ  ْ يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل  ٱ�َّ ُٰغوتِ َ�َفُروا ۡوِ�َآَء  ٱل�َّ
َ
ْ أ ۡيَ�ِٰن� فََ�ٰتِلُٓوا ۡيَ�ٰنِ إِنَّ َكۡيَد  ٱلشَّ َ�َن  ٱلشَّ

ِ ِ� َسبِيِل  فََ�ٰتِۡل ﴿ وقال: .]٧٦النساء: [ ﴾٧٦َضعِيًفا   َ�ۡفَسَكۚ وََحّرِِض َ� تَُ�لَُّف إِ�َّ  ٱ�َّ
َها﴿ وقال: .]٨٤النساء: [ ﴾ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ُّ�

َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َ�ٰتِلُوا ِينَ َءاَمُنوا ارِ يَلُونَُ�م ّمَِن  ٱ�َّ  ٱۡلُكفَّ

ْ َوۡ�َِجُدواْ �ِيُ�ۡم ِغۡلَظٗةۚ وَ  نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ   .]١٢٣التوبة: [ ﴾١٢٣ ٱلُۡمتَّقِ�َ َمَع  ٱ�َّ

ئل النبي مسلم  البخاري وويف  فقيل له: الرجل يقاتل شجاعة،  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب موسى قال: سُ

من قاتل تلكون لكمة اهللا � «ويقاتل محية، ويقاتل لري مكانه، أي ذلك يف سبيل اهللا؟ فقال: 

 .»العليا فهو يف سبيل اهللا

منه،  فلسنا نقول بإنكار هذا القتال املرشوع يف اإلسالم، وإنام نقول به يف األمر املقصود

ْ ﴿ : قتال املحاربني للمسلمني املوصوفني بقوله:أحدها ويتمحض يف أمور: ِ ِ� َسبِيِل  َوَ�ٰتِلُوا  ٱ�َّ
ِينَ  ْۚ إِنَّ  ٱ�َّ َ يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا َحۡيُث ثَِقۡفُتُموُهۡم  َوٱۡ�ُتُلوُهمۡ  ١٩٠ ٱلُۡمۡعَتِدينَ َ� ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

ۡخرُِجوُهم ّمِۡن حَ 
َ
ۡخرَُجوُ�ۡمۚ وَ َوأ

َ
َشدُّ ِمَن  ٱۡلفِۡتَنةُ ۡيُث أ

َ
 إِن﴿ وقال: .]١٩١-١٩٠البقرة: [ ﴾ٱۡلَقۡتلِ أ

 ِ لِۡسنََتُهم ب
َ
يِۡدَ�ُهۡم َو�

َ
ۡعَداٗٓء َوَ�ۡبُسُطٓواْ إَِ�ُۡ�ۡم �

َ
وٓءِ َ�ۡثَقُفوُ�ۡم يَُ�ونُواْ لَُ�ۡم أ واْ لَۡو تَۡ�ُفُروَن  ٱلسُّ َوَودُّ

  .]٢املمتحنة: [ ﴾٢
ا لرشهم حتى فهؤالء يقا تلون حيث وجدوا قائمني أو نائمني بطريق اهلجوم أو الطلب دفعً

 يكفوا عن عدواهنم وفتنتهم، كجهاد اليهود يف هذا الزمان فهم حماربون لإلسالم واملسلمني.



 ٤٩  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

: قتال من يمنع دخول اإلسالم ودعاته إىل بلده بحيث يغلق أبواب البلد دوهنم، الثاين

د ما يدعون إليه، أو يفتن من أسلم ملحاولة ردته عن دينه، فيعتربون ويبادر بالقتال لصدهم وص

معتدين عىل الدين وعىل اخللق أمجعني حليلولتهم بمنعهم عن استامع احلق واتباعه الذي فيه 

 سعادهتم وسعادة البرش كلهم يف دنياهم وآخرهتم.

قدر يسري رشعت  : قتال أهل الكتاب حتى يعطوا اجلزية وهم صاغرون، واجلزية هيالثالث

يف مقابلة محايتهم، فمتى عجز املسلمون عن محايتهم سقطت جزيتهم، كام ردّ الصحابة عىل أهل 

 الكتاب جزيتهم حني أحسوا بعجزهم عن محايتهم يوم الريموك، فهؤالء هم املستوجبون للقتال.

ب الصليبية التي وحكم القتال يف سبيل اهللا باق إىل يوم القيامة وإن مل نسمع به إال يف احلرو

قام باجلهاد فيها صالح الدين األيويب يف القرن السابع، وحني غزا التتار بلدان الشام والعراق، 

ومن بعد ذلك ظهور اإلمام الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا حيث نشأ يف القرن الثاين عرش 

وءة بالرشك وعبادة وكان مولده عام ألف ومائة ومخس عرشة، وكانت نجد يف ذلك الزمان ممل

 األوثان، لكل قوم صنم يعبدونه.

فجاهد الناس باحلجة والبيان والسنة والقرآن، فأنشأ الكتب اإلسالمية التي تدعو إىل عبادة 

كتاب التوحيد الذي هو حق اهللا تعاىل عىل العبيد، و اهللا وحده وتنهى عن عبادة ما سواه مثل 

، وغري ذلك من أصول اإليامنوكتاب  ،ل اإلسالمفض كتابكشف الشبهات، و ثالثة األصول، و

الكتب العديدة والرسائل املفيدة التي عم االنتفاع هبا الناس وانتفع هبا العام واخلاص، وصارت 

 كتبه بمثابة القواعد يف األصول والعقائد.

أن  فهو املجاهد األكرب يف زمانه ويف األزمنة من بعده، فهو جياهد الناس بالعلم والبيان، كام

اإلمام حممد بن سعود وابنه عبد العزيز بن حممد آل سعود رمحهام اهللا قد تصدوا جلهاد الرشك 

ا بآثار سعيهم وجهادهم من الرشك وعبادة  واملرشكني بالسيف والسنان حتى طهر اهللا نجدً

األوثان، ومجع شملهم ووحدهم عىل التوحيد وعبادة اهللا وحده، وصار كل متمسك بالعقيدة 

 ة السلفية يلقب بالوهايب كام قيل:الديني



 : الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودجمموعة رسائل     ٥٠

ـــــا ـــــدٍ متوهبً ـــــابعُ أمح ـــــان ت  إن ك
 

ــــــأنني وهــــــايب  ــــــرُّ ب ــــــا املق  فأن
 

ثم وقع يف هذا الزمان قتال املسلمني مع اليهود املحاربني وهو من اجلهاد يف سبيل اهللا ملن 

 أخلص نيته وعمله..

تطاعة فال جيوز ثم إن املطالبة بقتال من يستحق القتال تتمشى عىل حسب القدرة واالس

الدخول إال عىل حسب رجحان القدرة عليه بالقوة املامثلة أو املقاربة لقوة العدو؛ لكون إثارة 

احلرب مع عدم القدرة عليها يرتتب عليها أرضار كثرية كبرية فيام يتعلق بالدنيا والدين، أقلها 

لب املصالح ودفع املضار اإلذالل واإلهانة؛ إذ اجلهاد بالقتال هو من الرضوريات التي رشعت جل

وهو نوع من األمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي يتمشى عىل حسب القدرة بيده، فإن مل 

 يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليامن.

إَِ�ٰ  ٱۡدعُ ﴿ وحقيقة اجلهاد هو دعوة إىل اخلري وهني عن الرش، واألصل فيه قوله سبحانه:
 ِ ِ َسبِيِل َرّ� ِ  ٱۡ�ََسَنةِ�  ٱلَۡموِۡعَظةِ وَ  ٱۡ�ِۡكَمةِ َك ب ۡحَسنُ  ٱلَِّ� َوَ�ِٰدلُۡهم ب

َ
  .]١٢٥النحل: [ ﴾ِ�َ أ

رشع ألمته  ملسو هيلع هللا ىلصإن النبي  :إعالم املوقعني عن رب العاملنيقال العالمة ابن القيم رمحه اهللا يف 

كار املنكر يستلزم ما هو إنكار املنكر ليحصل بإنكاره من املعروف ما حيبه اهللا ورسوله، فإذا كان إن

أنكر منه وأبغض إىل اهللا ورسوله، فإنه ال يسوغ إنكاره وإن كان اهللا يبغضه ويمقت أهله، وهذا 

 كاإلنكار عىل امللوك والوالة باخلروج عليهم فإنه أساس كل رش وفتنة إىل آخر الدهر.

ة عن وقتها يف قتال األمراء الذين يؤخرون الصال ملسو هيلع هللا ىلصوقد استأذن الصحابة رسول اهللا 

 .!*"»ال ما أقاموا في�م الصالة«وقالوا: أفال نقاتلهم؟ فقال: 

. ومن تأمل ما !*"»من رأى من أم�ه ما ي�رهه فليصرب وال ي�عن يًدا عن طاعته«وقال: 

رآها من إضاعة هذا األصل وعدم الصرب عىل منكر جر عىل اإلسالم من الفتن الكبار والصغار 

 ه ما هو أكرب منه.قد طلب إزالته فتولد من

 أخرجه مسلم من حديث مالك بن عوف. )١(
                                                            



 ٥١  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

ير بمكة أكرب املنكرات وال يستطيع تغيريها، فاملنكر متى زال  ملسو هيلع هللا ىلصفقد كان رسول اهللا 

 وخلفه ضده من املعروف وجب إنكاره، ومتى خلفه ما هو أنكر وأشد منه حرم إنكاره.

وسمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس اهللا روحه يقول: مررت أنا وبعض أصحايب يف زمن 

قوم منهم يرشبون اخلمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه وقلت له: إنام حرم اهللا التتار ب

اخلمر ألهنا تصد عن ذكر اهللا وعن الصالة، وهؤالء يصدهم اخلمر عن قتل النفوس وسبي 

 الذرية وأخذ األموال، فدعهم. انتهى كالم العالمة ابن القيم رمحه اهللا.

* * * 

 فسـه الكريمـةبنملسو هيلع هللا ىلص هجـرة رسـول اللـه 

ا  عىل حني فرتة من الرسل وقد استحكمت يف الناس  ملسو هيلع هللا ىلصإن اهللا سبحانه بعث نبيه حممدً

الضاللة وخيمت عليهم اجلهالة، وسادت بينهم عبادة األصنام واألوثان والقبور، فأنقذهم اهللا 

ببعثته وبركة رسالته، فجاهد يف اهللا حق جهاده، فجاء بدين كامل، ورشع شامل، هيذب 

قهم، ويطهر عقائدهم، ويزيل كفرهم وشقاقهم، وهيدهيم للتي هي أقوم، وابتدأ نزول أخال

الوحي عليه وهو ابن أربعني سنة من عمره، ومكث بمكة ثالث عرشة سنة يدعو بني القبائل يف 

فيلقى من قومه أشد األذ،  .!+"»من يؤو��؟ من ينرص� حىت أبلغ رسالة ر�؟«املواسم ويقول: 

من آمن به، غري أن أبناء قبيلته وخاصة عمه أبا طالب حيمونه ويذبون عنه العدوان،  ويعذبون كل

ا، وكتبوا  وقد دخلوا معه يف الشعب حني متاألت قريش عىل مقاطعتهم حتى يسلموا هلم حممدً

بذلك صحيفة القطيعة واملقاطعة، وعلقوها عىل الكعبة، وفيها يقول أبو طالب يف قصيدته 

 الشهرية:

 متفق عليه من حديث ابن عباس بنحوه. )١(

 أخرجه اإلمام أمحد من حديث جابر. )٢(

                                                                                                                                                             



 : الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودجمموعة رسائل     ٥٢

  عنــا عبــد شــمس ونــوفالً جــز اهللا
 

ـــلِ   ـــري آج ـــاجالً غ ـــة رش ع  عقوب
 

وقد أخربه ورقة بن نوفل بمقتىض فراسته بأنه سيؤذ ويمتحن وخيرج من بلده، فقال: 

قال: نعم، إنه مل يأت أحد بمثل ما أتيت به إال عودي وأوذي، وإن يدركني  .»أو�ريج هم؟«

ا. ثم مل يلبث أن توىف؛ أ ا مؤزرً  ي ورقة.يومك أنرصك نرصً

ثم توفيت خدجية وكانت تنفق عىل رسول اهللا من ماهلا، ثم تبعها أبو طالب شيخ قريش 

 وسيدهم، وكان حيب رسول اهللا أشد احلب، حيميه وينرصه، وكانت قريش تتحاشى من أذ

 الرسول خشية أن يغضب أبو طالب فيسلم.

ة املستضعفني من وبمن آمن به وخاص ملسو هيلع هللا ىلصوملا تويف أبو طالب اشتد األذ برسول اهللا 

إن «أصحابه، كبالل وصهيب وسمية، فأمر رسول اهللا أصحابه بأن هياجروا إىل احلبشة، وقال: 

 .!*"»بها ملاًك ال يُظلم عنده أحد

ا بدينهم من الفتنة، منهم عثامن بن  فهاجر إىل احلبشة مجاعة من الصحابة، رجاالً ونساء؛ فرارً

نهم الزبري بن العوام وعبد الرمحن بن عوف وجعفر ، ومملسو هيلع هللا ىلصعفان وزوجته رقية بنت رسول اهللا 

يف البحر، فاستأجروا  بن أيب طالب، فخرجوا من مكة يمشون عىل أرجلهم حتى وصلوا إىل سِ

سفينة وركبوا فيها حتى انتهوا إىل احلبشة، وهذه هي اهلجرة األوىل، فآواهم النجايش وأكرمهم، 

من رامكم بسوء غرم. ثم تتابعوا إىل اهلجرة،  وقال هلم: أنتم سيوم بأريض، اذهبوا حيث شئتم

 وكان عددهم يزيد عىل الثامنني بني رجل وامرأة.

 وكان املسلمون يف ابتداء اإلسالم مأمورين بالصالة والعفو والصفح والصرب عىل أذ

ؤمروا بالقتال لينترصوا، وأتى عبد الرمحن ابن عوف وأصحاب له  املرشكني، وكانوا حيبون أن يُ

وهو بمكة فقالوا: يا رسول اهللا، كنا أعزاء ونحن مرشكون فلام أسلمنا رصنا أذلة.  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي إىل ا

 .١/٣٢١سرية ابن هشام  )١(
                                                            



 ٥٣  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

فلام أمروا بالقتال كرهه بعضهم وودوا لو  .!*"»إ� أمرت بالعفو فال تقاتلوا القوم« :فقال رسول اهللا

لَمۡ ﴿ تأخر فرضه عنهم، وأنزل اهللا تعاىل:
َ
ِينَ تََر إَِ�  � �ِيُمواْ �ِيَل لَُهۡم كُ  ٱ�َّ

َ
يِۡديَُ�ۡم َوأ

َ
ٓواْ � لَٰوةَ فُّ  ٱلصَّ

 ْ َكٰوةَ َوَءاتُوا ا ُكتَِب َعَلۡيِهُم  ٱلزَّ ِ َكَخۡشَيةِ  ٱ�َّاَس إَِذا فَرِ�ٞق ّمِۡنُهۡم َ�َۡشۡوَن  ٱۡلقَِتاُل فَلَمَّ َشدَّ  ٱ�َّ
َ
ۡو أ

َ
أ

ْ َر�ََّنا ۚ َوقَالُوا َجٖل قَرِ�ٖب� قُۡل َمَ�ُٰع  لَۡوَ�ٓ  ٱۡلقَِتاَل لَِم َكَتۡبَت َعلَۡيَنا  َخۡشَيٗة
َ
ٓ إَِ�ٰٓ أ ۡرَ�َنا خَّ

َ
ۡ�َياأ قَلِيٞل  ٱ�ُّ

ۡ�َنَما ٧٧َوَ� ُ�ۡظلَُموَن فَتِيً�  ٱ�ََّ�ٰ َخۡ�ٞ لَِّمِن  ٱ�ِخَرةُ وَ 
َ
ُم  � ْ يُۡدرِ��ُّ َولَۡو ُكنُتۡم ِ�  ٱلَۡمۡوُت تَُ�ونُوا

َشيََّدةٖ    .]٧٨-٧٧النساء: [ ﴾بُُروٖج مُّ
لقد أوذيت يف اهللا وما يؤذى أحد، ولقد « برسول اهللا وعظم البالء كام قال: فلام اشتد األذ

خفت يف اهللا وما �اف أحد
ُ
. خرج إىل الطائف يطلب من ثقيف النرصة والتأييد واحلامية، فلم جيد !+"»أ

عندهم قبوالً، وأرسلوا عليه سفهاءهم، فكانوا يرمونه باحلجارة ويقولون: ساحر كذاب، وزيد بن 

ثة يقيه ببدنه من وقوع احلجارة به حتى أدموا عقبه، فرجع عنهم حزينًا كئيبًا حتى أتى وادي حار

اللهم أشكو إليك ضعف «نخلة، وهي موضع ميقات أهل نجد فتوضأ وصىل ودعا بدعائه املشهور: 

قويت، وقلة حيلتي، وهواين عىل الناس، أنت رب املستضعفني وأنت ريب، إىل من تكلني، إىل بعيد 

تجهمني أو إىل عدو ملكته أمري، إن مل يكن بك غضب عيل فال أبايل، ولكن عافيتك هي أوسع من ي

ذنويب. أعوذ بنور وجهك الذي أرشقت له الظلامت، وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة أن تُنزل يب 

 .!,"»غضبك أو حيل عيل سخطك، لك العتبى حتى ترىض، وال حول وال قوة إال بك

أراد دخول مكة بعد رجوعه من الطائف فمنعته قريش من الدخول،  ثم إن رسول اهللا

إن قر�ًشا منعت� من دخول ب�ي و�� أر�د أن أدخل يف «فأرسل إىل املطعم بن عدي وقال: 

فلبى دعوته وأمر بنيه وإخوته أن يلبسوا سالحهم، فخرج إىل املكان الذي وعده فيه  ،!-"»جوارك

 أخرجه النسائي من حديث عبد الرمحن بن عوف. )١(

 ه من حديث أنس.أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنف )٢(

 ، واحلديث يف الكبري للطرباين والدعاء له باختالف يسري.١/٤٢٠سرية ابن هشام  )٣(

 انظر زاد املعاد فصل اخلروج إىل الطائف. )٤(

                                                            



 : الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودجمموعة رسائل     ٥٤

واهللا لو اكن «ون به، وهلذا كان رسول اهللا يقول يف قتىل بدر: فدخل مكة فطاف بالبيت وهم حمدق

 .!*"»املطعم بن عدي حيًّا فسأل� هؤالء القت� لرت�تهم هل

فلام استجاب األنصار لدعوته، والتزموا محايته بأن يمنعوه ويمنعوا كل من هاجر إليهم من 

أصحابه مما يمنعون منه أهلهم وأوالدهم، وتواثقوا معه عىل ذلك ليلة العقبة، فعند ذلك أمر 

كل من أسلم بأن هياجر إىل املدينة، فكانوا خيرجون أرساالً وهياجرون عىل سبيل  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

ذِنَ ﴿ ختفاء من قريش، وكانت قريش تصادر أموال كل من هاجر منهم، وأنزل اهللا سبحانه:اال
ُ
 أ

ْۚ �نَّ  ُهۡم ُظلُِموا َّ�
َ
ِيَن يَُ�َٰتلُوَن بِ� َ لِ�َّ ٰ نَۡ�ِهِۡم لََقِديٌر  ٱ�َّ ِينَ  ٣٩َ�َ ْ ِمن دَِ�ٰرِهِم بَِغۡ�ِ  ٱ�َّ ۡخرُِجوا

ُ
أ

ن َ�ُقولُواْ َر�ُّ 
َ
ٓ أ ُ َنا َحّقٍ إِ�َّ  وهذه هي أول آية نزلت يف اإلذن بالقتال. .]٤٠-٣٩احلج: [ ﴾ٱ�َّ

وملا علمت قريش بأن أصحاب الرسول قد كثروا وأهنم سيمنعونه أعملت حيلها وآراءها 

ا بسيوفهم يف وقت  يف اإليقاع به، ثم اتفقوا عىل أن خيتاروا من كل قبيلة رجالً فيرضبونه مجيعً

 �ذۡ ﴿ نهم، فأطلع اهللا نبيه عىل كيدهم ومكرهم وأنزل اهللا تعاىل:واحد حتى يضيع دمه من بي
ِينَ َ�ۡمُكُر بَِك  ۡو ُ�ۡرُِجوَكۚ َوَ�ۡمُكُروَن َوَ�ۡمُكُر  ٱ�َّ

َ
ۡو َ�ۡقُتلُوَك أ

َ
ْ ِ�ُۡثبُِتوَك أ ۖ َ�َفُروا ُ ُ وَ  ٱ�َّ َخۡ�ُ  ٱ�َّ

  .]٣٠األنفال: [ ﴾٣٠ ٱۡلَ�ِٰكرِ�نَ 
يف تلك الليلة يشء من اخلوف من  ملسو هيلع هللا ىلص قتله حصل لرسول اهللا وعىل أثر هذه املامألة عىل

فقال: أنا ربيعة بن كعب  .»من هذا؟«هجومهم عليه، إذ سمع حركة سالح فاطلع فقال: 

فقال: أسألك مرافقتك يف اجلنة. فقال:  .»سل«األسلمي أحرسك يا رسول اهللا لتنام. فقال له: 

 رواه مسلم. .» نفسك ب�رثة السجودفأع� ىلع«فقال: هو ذاك. قال:  .»أوغ� ذلك؟«

شهر ربيع األول عىل القول الصحيح،  يف !+"باهلجرة ملسو هيلع هللا ىلصثم إن اهللا سبحانه أمر رسول اهللا 

وكان رسول اهللا ال خيطئه يوم إال ويأيت بيت أيب بكر إما بكرة أو عشية، حتى إذا كان اليوم الذي 

ر باهلاجرة يف ساعة كان ال يأيت فيها، فلام رآه أذن اهللا فيه باهلجرة واخلروج من مكة أتى إىل أيب بك

 أخرجه البخاري من حديث جبري بن مطعم. )١(

 انظر أحداث اهلجرة يف سرية ابن هشام والبداية والنهاية البن كثري. )٢(

                                                            



 ٥٥  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

أبو بكر قال: واهللا ما جاء رسول اهللا يف هذه الساعة إال ألمر حدث. فلام دخل تأخر له أبو بكر 

فقال: إنام  .»أخرج ع� من عندك«: ملسو هيلع هللا ىلصعن رسيره فجلس رسول اهللا عليه، فقال رسول اهللا 

 .»إن اهللا قد أذن يل يف اهلجرة«وأمي؟ فقال:  عندي ابنتاي عائشة وأسامء، وما ذلك فداك أيب

ا فقال: يا نبي اهللا، إن  .»نعم«فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول اهللا. فقال:  فبكى أبو بكر فرحً

عندي راحلتني أعددهتام هلذا الشأن. وأخذت أسامء بنت أيب بكر جتهز هلام جهاز السفر، فصنعت 

فم اجلراب بنصفه وربطت أسفل اجلراب سفرة يف جراب وشقت نطاقها نصفني فربطت 

 .»ذات النطاقني«فسميت بالنصف الثاين، 

ا عىل دين قومه، فخرج رسول  يتا وكان مرشكً رّ ا خِ ثم إهنام استأجرا عبد اهللا بن أريقط هاديً

فإن رسول اهللا  ريض اهللا عنه اهللا عىل حني غفلة من قومه ومل يعلم بخروجه إال عيل بن أيب طالب

يدعى  ملسو هيلع هللا ىلصخلف حتى يؤدي الودائع التي عند رسول اهللا للناس، وكان رسول اهللا أمره أن يت

األمني، وليس بمكة أحد عنده يشء خيشى عليه إال وضعه عنده ملا يعلم من صدقه وأمانته. 

فخرج رسول اهللا يف صحبة أيب بكر وعمدا إىل غار ثور وهو جبل بأسفل مكة، فدخاله وأمر أبو 

ة بأن يرعى غنمه بالنهار ثم يرحيها عليهام إذا أمسى يف الغار لتخفي بكر مواله عامر ابن فهري

 أثرمها ويرشبان من لبنها.

ومروا بالغار فقال أبو بكر: يا رسول  ملسو هيلع هللا ىلصوخرج بعض أشداء قريش يف طلب رسول اهللا 

نك ال حتزن إن اهللا معنا، ما ظ«اهللا، لو نظر أحدهم إىل رشاك نعله ألبرصنا. فأجابه الرسول قائالً: 

هُ  إِ�َّ ﴿ يقول اهللا تعاىل: .»باثن� اهللا ثاثلهما؟ وهُ َ�َقۡد نََ�َ ُ تَنُ�ُ ۡخرََجُه  ٱ�َّ
َ
ِينَ إِۡذ أ َ�َفُرواْ ثَاِ�َ  ٱ�َّ

َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ  ٱۡلَغارِ إِۡذ ُهَما ِ�  ٱثۡنَۡ�ِ  نَزَل  ٱ�َّ
َ
ۖ فَأ ُ َمَعَنا َعلَۡيهِ  ۥَسِكينََتهُ  ٱ�َّ

يََّدهُ 
َ
ِينَ وََجَعَل َ�َِمَة  ۡوَهاِ�ُُنوٖ� لَّۡم تَرَ  ۥَو� ْ  ٱ�َّ � َ�َفُروا ۡفَ�ٰ ِ َوَ�َِمُة  ٱلسُّ ۗ ِ�َ  ٱ�َّ ُ وَ  ٱۡلُعۡلَيا َعزِ�ٌز  ٱ�َّ

  .]٤٠التوبة: [ ﴾٤٠َحِكيٌم 
هللا إىل مكة فمكثا يف الغار ثالثة أيام ثم خرجا منه إلنشاء سفرمها إىل املدينة ونظر رسول ا

 .»ن قو� أخرجو� منك ما سكنت غ�كما أطيبك من ب� وأحبك إيل، ولوال أ«وقال: 



 : الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودجمموعة رسائل     ٥٦

ثم إن املرشكني من قريش ذهبوا يف طلبهام كل مذهب وجعلوا ملن يرشد عنهام مائة من 

اإلبل عن كل واحد منهام، فجاء رجل إىل قوم جلوس فيهم رساقة بن مالك بن جعشم فقال: يا 

ا وأصحابه. فقال رساقة: فعرفت أهنم هم.  رساقة، إين رأيت أسودة بالساحل وال أراها إال حممدً

فقلت له: إهنم ليسوا هبم ولكنك رأيت فالنًا وفالنًا، أريد أن أعمي خربمها حتى أفوز باإلبل، ثم 

قمت فدخلت بيتي وأمرت جاريتي أن خترج بفريس وأخذت رحمي وركبت فريس حتى إذا 

وأبو بكر يكثر االلتفات ورسول اهللا ال يلتفت،  ملسو هيلع هللا ىلصعت قراءة رسول اهللا قربت منهام إذ سم

 .»ال حتزن إن اهللا معنا«ويقول أبو بكر: يا رسول اهللا، لقد حلقنا الطلب. ورسول اهللا يقول: 

فأرسل رسول اهللا عليه سهامً من سهام الدعاء، فساخت قوائم فرسه يف األرض حتى بلغت 

ناديتهم باألمان فوقفوا وعرفت حينئذ أنه سيظهر أمر رسول اهللا الركبتني قال: فخررت عنها ف

عىل الناس، فقلت له: هللا عيل أن أرد كل من جاء يف طلبك، فادع اهللا يل أن خيرج فريس. فدعا اهللا 

وخرجت فرسه وصدق يف قوله فكان ال جييء أحد من الطلب إىل رده ويقول: قد كفيتم ما 

 هنالك.

رساقة بن مالك أخذ يلومه ويعنفه حيث مل يرده، فقال رساقة بن وملا سمع أبو جهل بخرب 

 مالك جميبًا له:

ا  أبـــا حكـــم واهللا لـــو كنـــت شـــاهدً
 

ـهْ   ر جوادي حني ساخت قوائمُ  ألَمْ
 

ا  علمـــت ومل تشـــككْ بـــأن حممـــدً
 

ـــهْ    رســـولٌ بربهـــانٍ فمـــن ذا يقاومُ
 

رأة برزة جلدة حتتبي وسار رسول اهللا يف طريقه فمر بخيمتي أم معبد اخلزاعي وكانت ام

وجتلس بفناء اخليمة فتطعم وتسقي الناس، فجاء رسول اهللا وأبو بكر فسألوها: هل عندك من 

حلم أو لبن نشرتيه؟ فلم جيدوا عندها شيئًا، وقالت: لو كان عندنا من ذلك يشء ما أعوزكم 

ما هذه الشاة «قال: القر. وكان القوم جمدبني مسنتني، فنظر رسول اهللا إىل شاة يف كرس خيمتها ف

فقالت: هي  »هل فيها من لنب؟«فقالت: هذه شاة خلفها اجلهد عن الغنم، فقال:  .»يا أم معبد؟

فقالت: إن كان هبا حليب فاحلبها. فدعا رسول  .»أتأذن� يل أن أحلبها«أجهد من ذلك. فقال: 
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ربض الرهط فحلب فيه اهللا للشاة ومسحها وذكر اسم اهللا عليها فدرت واجرتت. ودعا بإناء هلا ي

لَالً بعد هنل، ثم حلب فيه ثانيًا فغادره عندها ثم ارحتل. فجاء زوجها أبو  حتى مأله فرشبوا عَ

معبد فسأهلا عن هذا اللبن فأخذت ختربه خربه وتقص عليه صفته وتقول: إنه مر بنا رجل مبارك 

استمعوا قوله، وإن  صفته كيت وكيت، فاستقصت أوصافه، وقالت: له رفقاء حيفون به، إن قال

ا. فقال: واهللا هذا صاحب قريش الذي تطلبه.  أمر تبادروا أمره، وهو أحسن الثالثة منظرً

املدينة بعد الزوال فتنازعه القوم كلهم يريد أن ينزل عنده فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصودخل رسول اهللا 

 أيوب أخوال جده عبد املطلب ليكرمهم بنزوله عندهم، فنزل عىل أيب »سأنزل ىلع ب� انلجار«

األنصاري فأقام بقباء يوم االثنني والثالثاء واألربعاء واخلميس، وصىل بالناس اجلمعة، وهي 

أول مجعة صالها باملدينة، وأسس مسجد قباء، ثم ركب ناقته فجعلت قبائل األنصار يعرتضونه 

اهللا  يف طريقه كل منهم يطلب نزوله عنده ويقولون: هلمّ إلينا فعندنا العدد واملنعة. ورسول

 حتى أتت موضع مسجده اآلن فربكت به ناقته. »خلوا سبيلها فإنها مأمورة«يقول: 

 ومن كريم شعر األنصار يف اهلجرة قول قيس بن رصمة:

 رة حجـةـثو يف قـريش بضـع عشـ
 

ـــا  ـــا مؤاتي ـــى حبيبً ـــو يلق ـــذكر ل  ي
 

 ويعـــرض يف أهـــل املواســـم نفســـه
 

ــا  ــر داعي ــؤوي ومل ي ــر مــن يُ  فلــم يَ
 

ـــا و ـــام أتان ـــوفل ـــه الن  اســـتقرت ب
 

ــ  ــبح مس ــياـوأص ــة راض ا بطيب  رورً
 

 وأصـــبح ال خيشـــى ظالمـــة ظـــامل
 

 بعيد وال خيشـى مـن النـاس باغيـا 
 

ــا ــلِّ مالن ــن جُ ــوال م ــه األم ــذلنا ل  ب
 

ى والتآســـيا  غَ  وأنفســـنا عنـــد الـــوَ
 

 كلهم الناس نعادي الذي عاد من
 

ــا وإن كــان احلبيــب املصــافيا   مجيعً
 

ـــــــــم أن اهللا ال ربَّ   غـــــــــريه ونعل
 

ــــا  ــــبح هادي ــــاب اهللا أص  وأن كت
 

* * * 
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 حديث العري والنفري

ويكفي عن كل قول ودليل جمرد أن نذكر غزوة أو بداية غزوة، وذلك أن (قال الكاتب: 

الرسول حني خرج ألخذ القافلة التي حتمل جتارة لقريش كان خروجه هذا للقتال ومل يكن يف 

 املسلمني واملرشكني، وهذا فيه دليل قوي عىل أن هذا نوع دفاع. ثم كان بعدها وقعة بدر بني

اخلروج للقتال يعني الطلب، فالرسول وأصحابه مل يدافعوا عن أنفسهم يف هذه الواقعة بل كانوا 

 .)مبتدئني بالقتال طالبني للعدو

يف خيرب وهوازن وحصاره للطائف حيث كان الرسول هو البادئ  ملسو هيلع هللا ىلصوحروب الرسول 

وحتكيم الكتاب بينهم، ومل تكن الغزوات منه ألهنم قاتلوه أو اعتدوا  بالقتال لنرش هذا الدين

 عليه، فإنه مل يسبق منهم ذلك إال يف نادر األحوال. انتهى كالمه.

وأقول إن الكاتب رمحه اهللا تناول وقعة بدر وما ترتب عليها من خرب العري والنفري وهي 

عة مشهورة، فهم يعرفوهنا ويعرفون وقعة مشهورة ويدرسها الطالب يف مدارسهم؛ لكوهنا وق

ا هم األعداء األلداء والبادئون  أسباهبا متام املعرفة، فلو سأل عنها أحد أوالده ألخربه أن قريشً

يَۡ�َٰنُهم ّمِۢن  �ن﴿ باالعتداء عىل الرسول وأصحابه، فهم أئمة الكفر الذين قال اهللا فيهم:
َ
نََّ�ُثٓواْ �

 ْ َة  َ�ۡعِد َ�ۡهِدهِۡم َوَطَعُنوا �ِمَّ
َ
يَۡ�َٰن لَُهۡم لََعلَُّهۡم يَنَتُهوَن  ٱۡلُ�ۡفرِ ِ� دِينُِ�ۡم فََ�ٰتِلُٓواْ أ

َ
ُهۡم َ�ٓ � َ�  ١٢إِ�َّ

َ
� 

ْ �ِإِۡخَراِج  وا يَۡ�َٰنُهۡم وََهمُّ
َ
� ْ َ�َۡشۡوَ�ُهۡمۚ فَ  ٱلرَُّسولِ تَُ�ٰتِلُوَن قَۡوٗما نََّ�ُثٓوا

َ
� � �ٍ َل َمرَّ وَّ

َ
ُ َوُهم بََدُءوُ�ۡم أ  ٱ�َّ

ۡؤِمنَِ�  ن َ�َۡشۡوهُ إِن ُكنُتم مُّ
َ
َحقُّ أ

َ
فسامهم اهللا أئمة الكفر من أجل أن  .]١٣-١٢التوبة: [ ﴾١٣أ

 الناس يأمتون هبم يف اعتقاد الكفر والعمل عىل حسابه.
َ� ﴿ ثم أثبت سبحانه اعتداءهم عىل املؤمنني يف ابتداء األمر وهنايته إىل قوله:

َ
تَُ�ٰتِلُوَن قَۡوٗما  �

واْ �ِإِۡخَراِج نَّ  يَۡ�َٰنُهۡم وََهمُّ
َ
َ�َۡشۡوَ�ُهۡمۚ فَ  ٱلرَُّسولِ َ�ُثٓواْ �

َ
� � �ٍ َل َمرَّ وَّ

َ
ُ َوُهم بََدُءوُ�ۡم أ ن َ�َۡشۡوُه  ٱ�َّ

َ
َحقُّ أ

َ
أ

ۡؤِمنَِ�  ففي هذه اآليات أوضح الدالالت عىل بداءهتم باالعتداء يف  .]١٣التوبة: [ ﴾١٣إِن ُكنُتم مُّ

اهللا وأصحابه، فكان رسول اهللا بمكة يأتيه أصحابه ما بني جمروح ومرضوب،  االبتداء عىل رسول
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وقد توفيت سمية أم عامر حتت التعذيب يف سبيل إسالمها، كام تويف زوجها يارس من جراء ذلك، 

ا . وكانو!*"»صربًا يا آل يارس إن موعد�م اجلنة«وكان رسول اهللا يمر عليهام ومها يعذبان ويقول: 

رة ويضعوهنا عىل بطن بالل وظهره ويقولون له: قل: والالت والعز. فيقول: حيمون احلجا

 أحد أحد.
ومن املعلوم بطريق املقاضاة باملثل أن املحاربني يتحينون الفرصة ملواثبة عدوهم ويغتنمون 

وأصحابه يف هذه الواقعة، غري  ملسو هيلع هللا ىلصغرته وغفلته؛ ألن احلرب خدعة. وهذا واضح من فعل النبي 

مي عن رؤية احلق، كام أن الكرب يمنع من اتباعه. ومثل هذا لن خيفى عىل أحد غري أن أن اهلو يع

الكاتب أراد أن يوجد دليالً يثبت صحة ما ذهب إليه من أن اجلهاد سببه الكفر وأن الكفار 

 يقاتلون حتى يسلموا.

 وقعة بدر الكربى
وغريه  ريض اهللا عنه عباس عن ابن ،وحاصل القصة هو ما ذكره ابن كثري يف البداية والنهاية

ملا سمع بأيب سفيان مقبالً من الشام بعري قريش، فعند ذلك ندب املسلمني إليه  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا 

فندب الناس فخف  .»هذه ع� قر�ش فيها أمواهلم فاخرجوا إيلها لعل اهللا أن ينفلكموها«وقال: 

ا، وكان أبو سفيان بن  بعضهم للخروج وثقل بعضهم؛ ألهنم يظنون أن رسول اهللا لن يلقى حربً

ا من  ا عىل األموال التي معه حتى أصاب خربً حرب حني دنا من احلجاز يتحسس األخبار ختوفً

ا قد استنفر أصحابه لعري قريش، هلذا أخذ أبو سفيان احلذر وهو من  بعض الركبان بأن حممدً

ضم بن عمرو السياسة والرياسة بمكان وبصحبة عمرو بن العاص، فاستأجر أبو سفيان ضم

ا  ا فيستنفرهم إىل محاية أمواهلم وخيربهم بأن حممدً الغفاري وبعثه إىل مكة وأمره بأن يأيت قريشً

ا إىل مكة حتى وصلها  وأصحابه قد عرضوا هلا ملحاولة أخذها، فخرج ضمضم بن عمرو رسيعً

ا إال صوت ضمضم بن عمرو الغفاري  ا حديد اللسان، فلم يرع قريشً وهو وكان رجالً خفيفً

 اكم يف املستدرك من حديث حممد بن إسحاق مرسالً.أخرجه احل )١(
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ا عىل بعريه وقد جدع أنف بعريه وحول رحله، وشق قميصه وهو  يرصخ ببطن الوادي واقفً

يقول: يا معرش قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أيب سفيان بن حرب قد عرض هلا حممد يف 

 أصحابه، ال أر أن تدركوها، الغوث الغوث.

ا وقالوا: أيظن حممد وأصحابه أ ن تكون كعري ابن احلرضمي، واهللا قال: فتجهز الناس رساعً

 ليعلمن غري ذلك. فخرجوا عىل الصعب والذلول.

قال ابن إسحاق: فكانوا بني رجلني، إما خارج وإما باعث مكانه رجالً. وأوعبت قريش. 

فلم يتخلف من أرشافها أحد إال أن أبا هلب بن عبد املطلب بعث مكانه العاص بن هشام بن 

 الف درهم كانت له عليه قد أفلس هبا.املغرية استأجره بأربعة آ

ا قال ابن إسحاق : وحدثني ابن أيب نجيح أن أمية بن خلف كان قد أمجع القعود وكان شيخً

جليالً جسيامً ثقيالً، فأتاه عقبة بن أيب معيط وهو جالس يف املسجد بني ظهراين قومه بمجمرة 

، استجمر فإنام أنت من النساء. قال: حيملها فيها نار حتى وضعها بني يديه، ثم قال: يا أبا عيل

قبحك اهللا وقبح ما جئت به. قال: يا أبا عيل، جتهز. واخرج مع الناس. هكذا قال ابن إسحاق يف 

 هذه القصة.

وقد رواها البخاري عىل نحو آخر فقال: حدثني أمحد بن عثامن، حدثنا رشيح ابن مسلمة، 

حدثني عمر بن ميمون، أنه سمع عبد اهللا بن  حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه، عن أيب إسحاق،

ا ألمية ابن خلف، وكان أمية إذا مر باملدينة نزل عىل  مسعود حدث عن سعد بن معاذ أنه كان صديقً

املدينة انطلق سعد بن  ملسو هيلع هللا ىلصسعد بن معاذ وكان سعد إذا مر بمكة نزل عىل أمية، فلام قدم رسول اهللا 

ا فنزل عىل أمية بمكة، قال  سعد ألمية: انظر يل ساعة خلوة لعيل أطوف بالبيت. فخرج معاذ معتمرً

به قريبًا من نصف النهار، فلقيهام أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، من هذا الذي معك؟ قال: هذا 

سعد. قال له أبو جهل: أال أراك تطوف بمكة آمنًا وقد آويتم الصبأة وزعمتم أنكم تنرصوهنم 

أيب صفوان ما رجعت إىل أهلك ساملًا. فقال له سعد ورفع صوته وتعينوهنم، أما واهللا لوال أنك مع 

عليه: أما واهللا لئن منعتني هذا ألمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك إىل املدينة. فقال له أمية: ال 
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ترفع صوتك يا سعد عىل أيب احلكم، فإنه سيد أهل الوادي. قال سعد: دعنا عنك يا أمية فواهللا لقد 

. قال: بمكة؟ قال: ال أدري. ففزع لذلك أمية فلام رجع »إنه قاتلك«يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا

ا  إىل أهله قال: يا أم صفوان، أمل تري ما قال يل سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن حممدً

 أخربهم أنه قاتيل. فقالت: بمكة؟ قال: ال أدري. فقال أمية: واهللا ال أخرج من مكة.

نفر أبو جهل الناس فقال: أدركوا عريكم، فكره أمية أن خيرج، فأتاه أبو فلام كان يوم بدر است

جهل فقال: يا أبا صفوان، إنك متى يراك الناس قد ختلفت وأنت سيد أهل الوادي ختلفوا معك. 

فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما إذ عبتني فواهللا ألشرتين أجود بعري بمكة. ثم قال أمية: يا أم 

فقالت له: يا أبا صفوان، أوقد نسيت ما قال لك أخوك اليثريب؟ قال: ال، وما  صفوان، جهزيني.

 أريد أن أجوز معهم إال قريبًا.

فلام خرج أمية أخذ ال ينزل منزالً إال عقل بعريه، فلم يزل كذلك حتى قتله اهللا ببدر. وقد رواه 

 ائيل عن أيب إسحاق.البخاري يف موضع آخر عن حممد بن إسحاق عن عبيد اهللا بن موسى عن إرس

وقال يونس عن ابن إسحاق: خرجت قريش عىل الصعب والذلول يف تسعامئة ومخسني 

ا  مقاتالً، ومعهم القيان يرضبن بالدفوف ويغنني هبجاء املسلمني، وذكر املطعمني لقريش يومً

ا، ثم نح ا، وذكر األموي أن أول من نحر هلم حني خرجوا من مكة أبو جهل نحر هلم عرشً ر يومً

ا، ومالوا من قديد إىل مياه  ا، ونحر هلم سهيل بن عمرو بقديد عرشً هلم أمية بن خلف بعسفان تسعً

ا، ثم أصبحوا باجلحفة فنحر  ا، فنحر هلم شيبة بن ربيعة تسعً نحو البحر فظلوا فيها وأقاموا هبا يومً

ا، ثم أصبحوا باألبواء فنحر هلم نبيه ومنبه أ ا، هلم يومئذ عتبة ابن ربيعة عرشً بناء احلجاج عرشً

ا، ثم أكلوا من  ا، ونحر هلم عىل ماء بدر أبو البخرتي عرشً ونحر هلم العباس بن عبد املطلب عرشً

ا وستامئة درع،  أزوادهم. قال األموي: حدثنا أبو بكر اهلذيل قال: كان مع املرشكني ستون فرسً

ا. ملسو هيلع هللا ىلصوكان مع رسول اهللا   فرسان وستون درعً

فقال  ملسو هيلع هللا ىلصء يف نفريهم من مكة ومسريهم إىل بدر، وأما رسول اهللا هذا ما كان من أمر هؤال

يف ليال مضت من شهر رمضان يف أصحابه، وكان مجلة  ملسو هيلع هللا ىلصابن إسحاق: وخرج رسول اهللا 
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ا مع رسول اهللا  من املهاجرين واألنصار ثالث مائة وأربعة عرش رجالً،  ملسو هيلع هللا ىلصالذين شهدوا بدرً

رد أبا لبابة من الروحاء واستعمله عىل املدينة، واستعمل ابن أم مكتوم عىل الصالة بالناس، و

رايتان سوداوان  ملسو هيلع هللا ىلصودفع لواءه إىل مصعب بن عمري، وكان أبيض، وبني يدي رسول اهللا 

 إحدامها مع عيل بن أيب طالب يقال هلا: العقاب، واألخر مع بعض األنصار.

مع احلباب بن  قال ابن هشام: كانت راية األنصار مع سعد بن معاذ. وقال األموي: كانت

 املنذر.

ا يعتقبوهنا، فكان رسول اهللا وعيل ومرثد بن أيب قال ابن إسحاق : وكان معهم سبعون بعريً

ا، فقاال: نحن نميش عنك يا رسول اهللا. فقال:  ما أنتما بأقوى م�، وال أنا «مرثد يعتقبون بعريً

 .»بأغ� عن األجر منكما

ناس، فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن املقال، ثم نزل مما ثار اخلرب عن قريش واستشار ال

ثم قام املقداد بن عمرو فقال: يا رسول اهللا، امض ملا أراك اهللا فنحن معك، واهللا ال نقول لك كام 

قالت بنو إرسائيل ملوسى: اذهب أنت وربك فقاتال إنا ها هنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب 

 فقاتل ونحن نقاتل عن يمينك وشاملك.

ا قال اب ن إسحاق: وكان بسبس بن عمرو وعدي بن أيب الزغباء قد مضيا حتى نزال بدرً

فأناخا إىل تل قريب من املاء، ثم أخذا شنًّا هلام يستقيان فيه وجمد بن عمرو اجلهني عىل املاء، فسمع 

عدي وبسبس جاريتني من جواري احلرض ومها تتالزمان عىل املاء، وامللزومة تقول لصاحبتها: 

ا أو بعد غد فأعمل هلم، ثم أقضيك الذي لك. قال جمد: صدقت. ثم خلص إنام تأ يت العري غدً

 بينهام وسمع ذلك عدي وبسبس.

وأخرباه بام سمعا وأقبل أبو سفيان  ملسو هيلع هللا ىلصفجلسا عىل بعريهيام، ثم انطلقا حتى أتيا رسول اهللا 

ا ا حتى ورد املاء، فقال ملجد بن عمرو: وهل أحسست أحدً ؟ قال: ما رأيت حتى تقدم العري حذرً

ا أنكره إال أين قد رأيت راكبني قد أناخا إىل هذا التل، ثم استقيا يف شن هلام. ثم انطلقا فأتى  أحدً

أبو سفيان مناخهام، فأخذ من أبعار بعريهيام ففته، فإذا فيه النو، فقال: هذه واهللا عالئف يثرب. 
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ا فرضب وجه عريه عن الطريق، فساحل  ا بيساره وانطلق فرجع إىل أصحابه رسيعً هبا، وترك بدرً

 حتى أرسع.

قال ابن إسحاق: وملا رأ أبو سفيان أنه قد أحرز عريه أرسل إىل قريش أنكم إنام خرجتم 

لتمنعوا عريكم ورجالكم وأموالكم فقد نجاها اهللا فارجعوا. فقال أبو جهل بن هشام: واهللا ال 

ا فنقيم  -ب جيتمع هلم به سوق كل عاموكان بدر موسامً من مواسم العر -نرجع حتى نرد بدرً

ا فننحر اجلزر ونطعم الطعام ونسقي اخلمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب  عليه ثالثً

 وبمسرينا ومجعنا، فال يزالون هيابوننا أبدا، فامضوا.

ا لبني زهرة وهم باجلحفة فقال: يا  وكان األخنس بن رشيق بن عمرو بن وهب الثقفي حليفً

، قد نجى اهللا لكم أموالكم وخلص لكم صاحبكم خمرمة ابن نوفل، وإنام نفرتم بني زهرة

بْنها وارجعوا فإنه ال حاجة لكم بأن خترجوا يف غري ضيعة، ال ما  لتمنعوه وماله، فاجعلوا يب جُ

ا ومل يكن بقي من  يقول هذا، قال: فرجعوا فلم يشهدها زهري واحد. أطاعوه وكان فيهم مطاعً

قد نفر منهم ناس إال بني عدي مل خيرج منهم رجل واحد، فرجعت بنو زهرة مع بطن قريش إال و

ا من هاتني القبيلتني أحد. قال: ومىض القوم.  األخنس، فلم يشهد بدرً

قال ابن إسحاق: ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصو من الوادي ونزل رسول 

 وأصحابه بالعدوة الدنيا مما ييل املدينة. ملسو هيلع هللا ىلصاهللا

ِ  إِذۡ ﴿  هذا قال تعاىل:قلت: ويف نُتم ب
َ
ۡ�َيا ٱۡلُعۡدَوةِ أ ِ  ٱ�ُّ ۡكُب وَ  ٱۡلُقۡصَوىٰ  ٱۡلُعۡدَوةِ َوُهم ب ۡسَفَل  ٱلرَّ

َ
أ

َوَ�ِٰ�ن  ٱلِۡميَ�ٰدِ ِ�  ۡخَتلَۡفُتمۡ َولَۡو تََواَعد�ُّۡم َ� ﴿ أي من ناحية الساحل .]٤٢األنفال: [ ﴾ِمنُ�مۡ 
َۡقِ�َ  ِ�ّ ُ ۡمٗر� َ�َن َمۡفُعوٗ�  ٱ�َّ

َ
ا فأصاب  .]٤٢األنفال: [ ﴾أ وبعث اهللا السامء وكان الوادي دهسً

ا منها ماء  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  وأصحابه منها ماء لبّد هلم األرض ومل يمنعهم من السري، وأصاب قريشً

 مل يقدروا عىل أن يرحتلوا معه.
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قد قلت: وكانت ليلة بدر ليلة اجلمعة السابعة عرشة من شهر رمضان سنة ثنتني من اهلجرة و

يا يح يا «تلك الليلة يصيل إىل جذع شجرة هناك ويكثر يف سجوده أن يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصبات رسول اهللا 

 يكرر ذلك ويلفظ به عليه السالم. .»قيوم

يبادرهم إىل املاء حتى جاء أدنى ماء من بدر نزل به، قال  ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن إسحاق: فخرج رسول اهللا 

وا أن احلباب بن املنذر بن اجلموح قال: يا ابن إسحاق: فحدثت عن رجال من بني سلمة أهنم ذكر

رسول اهللا، أرأيت هذا املنزل، أمنزالً أنزلكه اهللا ليس لنا أن نتقدمه وال نتأخر عنه، أم هو الرأي 

. قال: يا رسول اهللا، فإن هذا ليس بمنزل، »بل هو الرأي واحلرب واملكيدة«واحلرب واملكيدة؟ قال: 

ا فامض بالناس حتى تأيت أدنى ماء  من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضً

 .»أرشت بالرأي«: ملسو هيلع هللا ىلصفنملؤه ماء، ثم نقاتل القوم فنحن نرشب وهم ال يرشبون. فقال رسول اهللا 

َولَۡو تََواَعد�ُّۡم ﴿ ثم إن اهللا مجع بينهم وبني عدوهم عىل غري ميعاد سابق كام قال سبحانه:
وكان املرشكون هم أول من بدأ باهلجوم عىل رسول اهللا وأصحابه حيث  ﴾ٱلِۡميَ�ٰدِ ِ�  ۡخَتلَۡفُتمۡ َ� 

إن األسود بن عبد األسد هجم عىل احلوض الذي بناه املسلمون فتلقاه محزة بسيفه فقطع رجله، 

ثم نشبت احلرب بينهام، فنرص اهللا نبيه وجنده عىل املرشكني فقتلوا منهم سبعني وأرسوا سبعني 

 يهم الفداء كل واحد بحسبه.ورضبوا عل
أصحابه يف األرس فأشار أبو بكر قائالً: يا رسول اهللا، هؤالء  ملسو هيلع هللا ىلصوقد استشار رسول اهللا 

بنو العم والعشرية واإلخوان، وإين أر أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما نأخذه قوة لنا عىل قتال 

ا لنا. وقال:  فقال: إين ال أر رأي  .»ى يا عمر؟ما تر«الكفار، وعسى اهللا أن هيدهيم فيكونوا عضدً

أيب بكر، ولكني أر أن متكنني من قريبي فالن، ومتكن عليًّا من قريبه فالن، ومتكن كل قريب 

من قريبه فنرضب أعناقهم حتى يعلموا أنه ليس يف قلوبنا هوادة وال مودة للمرشكني، وهؤالء 

أبو بكر ومل هيو ما قاله عمر، فرضب صناديدهم وأئمتهم وقادهتم. فركن رسول اهللا إىل ما قاله 

عليهم الفداء كل أحد بحسبه ومل يقل هلم: إما أن تسلموا وإال قتلناكم، بل رسحهم إىل أهلهم 

 برشكهم حتى دخلوا يف اإلسالم باختيارهم بعد فتح مكة، ومنهم من دخل اإلسالم قبل ذلك.
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-والسالح ورجع فلُّهم  ثم إن الرسول وأصحابه غنموا ما عند قريش من اخليل والدروع

إىل مكة مكسورين حزينني، ومنعوا النياحة عىل قتالهم اتقاء الشامتة، وكان احلجاج  -أي بقيتهم

ا عاليًا فقال جلاريته: انظري ما هذا الصوت  بن عالثة قد قتل له ابنان مها نبيه ومنبه فسمع صوتً

فرجعت اجلارية وقالت: يا لعله نُفس عن الناس يف ندب موتاهم حتى أبوح بام يف صدري. 

 سيدي، هذا صوت امرأة أعرابية قد انطلق بعريها من عقاله فهي تندبه تريد رده. فتزفر وقال:

 أتبكــــــي أن يضــــــل هلــــــا بعــــــري
 

 ويمنعهــــا عــــن النــــوم الســــهود 
 

ــــن ــــر ولك ــــىل بك ــــي ع ــــال تبك  ف
 

 عــــىل بــــدر تقــــارصت اجلــــدود 
 

ـــــاس ـــــدهم أن ـــــاد بع ـــــد س  أال ق
 

ــــودوا  ــــدر مل يس ــــوم ب ــــوال ي  ول
 

* * * 

 جواز الصلح واملعاهدة

 واملهادنة بني املسلمني واملرشكني

۞�َّ َخۡ�َ ِ� َكثِ�ٖ ّمِن ﴿ إن دين اإلسالم هو دين الصالح واإلصالح يقول اهللا تعاىل:
ۡو إِۡصَ�ٰ� َ�ۡ�َ 

َ
ۡو َمۡعُروٍف أ

َ
َمَر بَِصَدقٍَة أ

َ
َۡوٮُٰهۡم إِ�َّ َمۡن أ   .]١١٤النساء: [ ﴾ٱ�َّاِس �َّ

َ ۞إِنَّ ﴿ ليس الدين بحرج وال أغالل دون الكامل،ف ِ  ٱ�َّ ُمُر ب
ۡ
�يَتآيِٕ  ٱۡ�ِۡحَ�ٰنِ وَ  ٱۡلَعۡدلِ يَأ

� وَ  ٱلُۡمنَكرِ وَ  ٱۡلَفۡحَشآءِ َوَ�ۡنَ�ٰ َعِن  ٱۡلُقۡرَ�ٰ ذِي  ُروَن  ٱۡ�َۡ�ِ ْ بَِعۡهِد  ٩٠يَعُِظُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ ۡوُفوا
َ
َوأ

 ِ ْ إَِذا َ�َٰهد�ُّ  ٱ�َّ يَۡ�ٰنَ ۡم َوَ� تَنُقُضوا
َ
َ َ�ۡعَد تَۡوكِيِدَها َوقَۡد َجَعۡلُتُم  ٱۡ� َ َعلَۡيُ�ۡم َكفِيً�ۚ إِنَّ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

يَۡ�َٰنُ�ۡم  ٱلَِّ� َوَ� تَُ�ونُواْ كَ  ٩١َ�ۡعلَُم َما َ�ۡفَعلُوَن 
َ
نَ�ٰٗثا َ�تَِّخُذوَن �

َ
ٍ� أ َ�َقَضۡت َغۡزلََها ِمۢن َ�ۡعِد قُوَّ

ةٍ َدَخَ�ۢ بَ  مَّ
ُ
ۡرَ�ٰ ِمۡن أ

َ
ٌة ِ�َ أ مَّ

ُ
ن تَُ�وَن أ

َ
  .]٩٢-٩٠النحل: [ ﴾ۡيَنُ�ۡم أ
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ا بني املسلمني وبني أضدادهم من املرشكني من  وال يزال الصلح واملعاهدة واملهادنة جاريً

وخلفائه الراشدين وأصحابه إىل سائر حكام املسلمني؛ ألن أحوال األمم تدور بني  ملسو هيلع هللا ىلصلدن النبي 

 ة واحلرب املبرية واملداجاة الغفرية؛ أي املهادنة مع العداوة.السلم القرير

وال ينبغي أن ننسى إجراء الصلح من رسول اهللا مع قريش يف صلح احلديبية عام ستة من 

اهلجرة وهنايته، فإن فيه يف ظاهر األمر نوع هضم وضيم عىل اإلسالم واملسلمني ويف عاقبته نرص 

 من اهللا وفتح قريب.

صالح مرشكي قريش يف صلح احلديبية عىل وضع احلرب عرش  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي وحاصله أن ا

سنني، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، وعىل أن من جاءه مسلامً رده إليهم، ومن 

ا مل يردوه إليه، وعىل أن يرجع بأصحابه هذه السنة فال يدخلون البيت، وكان هو  جاءهم مرتدً

من دخل يف عقد الرسول وعهده فهو منه، ومن دخل يف وأصحابه قد أحرموا بالعمرة، وعىل أن 

عقد قريش وعهدهم فهو منهم، فدخل يف عقد الرسول وعهده خزاعة، فكانت عيبة نصح 

لرسول اهللا مسلمهم وكافرهم، ودخل يف عقد قريش بنو بكر وغطفان واألحابيش، وكان متويل 

ذا ما صالح عليه �مد رسول اكتب ه«الصلح عن قريش هو سهيل بن عمرو. وملا قال الرسول: 

قال: ال تكتب رسول اهللا؛ فإننا لو نعلم أنك رسول ما قاتلناك، اكتب حممد  .»اهللا سهيل بن عمرو

عليًّا أن يكتب حممد بن عبد اهللا. ويف أثناء الكتابة جاء أبو جندل بن  ملسو هيلع هللا ىلصبن عبد اهللا. فأمر النبي 

ا بدينه من الرشك واملرشكني فرمى بنفسه  بني أصحاب رسول اهللا، فقال سهيل: هذا سهيل فارًّ

فقال: ال. فأمر رسول اهللا برده، فعند ذلك  .»اتر�ه يل«أول ما نقاضيك عليه أن ترده علينا. فقال: 

وقع االضطراب من الصحابة حتى جاء عمر إىل أيب بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا عىل احلق 

يف اجلنة وقتالهم يف النار؟ قال: بىل. قال: فلم وعدونا عىل الباطل؟ قال: بىل. قال: أوليس قتالنا 

نعطي الدنية يف ديننا؟ قال أبو بكر: إنه عبد اهللا ورسوله ولن يضيعه فاستمسك بغرزه. ثم جاء 

ب�، وهل «عمر إىل رسول اهللا وقال: يا رسول اهللا، أمل تقل لنا إننا داخلون البيت ونطوف به؟ قال: 

ثم إن رسول اهللا أمر  .»فإنك ستدخل ابليت وتطوف به«قال:  قال: ال. .»قلت ل�م: هذه السنة؟



 ٦٧  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

أصحابه بأن حيلوا من إحرامهم وينحروا هدهيم فتلكؤوا واستبطؤوا ظنًّا منهم أنه سينزل الوحي 

ألم تري إىل قومك أمرتهم أن �لوا من «بخلع هدا العقد، فدخل رسول اهللا عىل أم سلمة فقال: 

قالت أم سلمة: يا رسول اهللا، انحر هديك واحلق رأسك  .»ؤواإحرامهم و�نحروا هديهم فاستبط

ا فإهنم سيتابعونك عىل فعلك. وفعالً نحر هديه وحلق رأسه فتاوثبوا عىل ذلك  وال تكلم أحدً

 طاعة له.

وقد ذكر العالمة ابن القيم رمحه اهللا يف كتابه زاد املعاد يف بيان احلكم واملصالح التي اشتملت 

ة، وأن اهللا سبحانه هو الذي أحكم أسباهبا، فوقعت بالغاية عىل الوجه الذي عليها هذه املصاحل

ا، فقال سبحانه: بِيٗنا ﴿ اقتضته حكمته ومحده ورمحته، وسامها اهللا فتحً  ﴾١إِنَّا َ�َتۡحَنا لََك َ�ۡتٗحا مُّ
اهللا  فمنها أهنا كانت مقدمة بني يدي الفتح األعظم الذي أعز -يعني صلح احلديبية - ]١الفتح: [

ا ومؤذنًا بني  ا له ومفتاحً ا، فكانت هذه اهلدنة بابً به رسوله وجنده ودخل الناس يف دين اهللا أفواجً

ا أن يوطئ هلا بني يدهيا  ا ورشعً يديه، وهذه حكمة اهللا سبحانه يف األمور العظام التي يقضيها قدرً

أعظم الفتوح، فإن مقدمات وتوطئات تؤذن هبا وتدل عليها. ومنها أن هذه اهلدنة كانت من 

ا واختلط املسلمون بالكفار ونادوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآن،  الناس آمن بعضهم بعضً

وناظروهم عىل اإلسالم جهرة آمنني، وظهر من كان خمتفيًا باإلسالم، ودخل فيه يف مدة اهلدنة 

ا، فقال سبحانه: بِيٗنا إِنَّا َ�َتحۡ ﴿ من شاء اهللا له أن يدخل، وهلذا سامه اهللا فتحً ، ﴾١َنا لََك َ�ۡتٗحا مُّ

. وقال جماهد: هو ما قىض اهللا له  واملراد به صلح احلديبية. قال ابن قتيبة: قضينا لك قضاء عظيامً

باحلديبية. وحقيقة األمر أن الفتح يف اللغة فتح املغلق، والصلح الذي حصل مع املرشكني 

ا حتى فتحه اهللا، وكان من ا مغلقً وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصأسباب فتحه صد رسول اهللا  باحلديبية كان مسدودً

ا. ا ونرصً ا وفتحً  عن البيت، وكان يف الصورة الظاهرة ضيامً وهضامً للمسلمني ويف الباطن عزًّ
ينظر إىل ما وراءه من الفتح العظيم والعز والنرص من وراء سرت رقيق،  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اهللا 

ملها عقول أكثر الصحابة ورؤوسهم، وكان يعطي املرشكني كل ما سألوه من الرشوط التي مل تتح
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يعلم ما يف ضمن هذا املكروه من األمر املحبوب، وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو  ملسو هيلع هللا ىلصورسول اهللا 

 خري لكم.

ـــوس إىل ـــروهُ النف ـــان مك ـــام ك  ورب
 

ـــببُ   ـــه س ـــا مثل ـــببًا م ـــا س  حمبوهب
 

* * * 

 وقعـة خـيرب

اء منه بدون أن يسبق منهم وأصحابه خليرب وقع ابتدملسو هيلع هللا ىلص إن غزو النبي (: وأما قول الكاتب

تعد بطريق االبتداء عىل الرسول وأصحابه. فهذا مما حيقق كون اجلهاد املرشوع هو االبتداء؛ أي 

 .)الطلب لنرش دين اهللا وإعالء كلمته

: إن هيود خيرب مرتبطون بيهود املدينة يف احلامية والنرصة ويف العهد ويف نقضه، وكانوا وأقول

غطفان حلرهبم كام أن أهل خيرب حياربون حلرب غطفان، قاله ابن كثري يف حلفاء لغطفان، حتارب 

وقد غزا غطفان بمن معهم من أهل خيرب يوم األحزاب حيث حتزبوا مع قريش  ،البداية والنهاية

وقبائل العرب واألحابيش، وذكر املؤرخون من أهل السري أن أهل خيرب هم أكرب من حرض 

ا واليهود وغطفان عىل حر ب رسول اهللا، ونقض هيود املدينة العهد الذي بينهم وبني رسول قريشً

اهللا حيث ظنوا أن هذه الغزوة هي املستأصلة للرسول وأصحابه، وقد كرب األمر عىل املسلمني 

ا  حيث حتزبت مجيع القبائل عليهم، وذلك عام مخسة من اهلجرة وقد رضبوا عىل املدينة خندقً

َها﴿ أنزل اهللا سورة األحزاب يف شأهنم ومنها: يتقون به هجوم األحزاب عليهم وقد ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ  ٱ�َّ

 ْ ْ َءاَمُنوا ِ نِۡعَمَة  ٱۡذُكُروا رَۡسۡلَنا َعلَۡيِهۡم رِ�ٗحا وَُجُنوٗدا لَّۡم تََرۡوَهاۚ  ٱ�َّ
َ
َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ َجآَءتُۡ�ۡم ُجُنودٞ فَأ

ُ َوَ�َن  ۡسَفَل ِمنُ�ۡم �ۡذ َزاَغِت َجآءُ  إِذۡ  ٩بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِصً�ا  ٱ�َّ
َ
وُ�م ّمِن فَۡوقُِ�ۡم َوِمۡن أ

بَۡ�ٰرُ 
َ
ِ  ٱۡ�ََناِجرَ  ٱۡلُقلُوُب َوَ�لََغِت  ٱۡ� ِ َوَ�ُظنُّوَن ب ۠  ٱ�َّ ُنونَا َوُزلۡزِلُواْ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ٱۡ�ُتِ�َ  ُهَنالَِك  ١٠ ٱلظُّ

ُ  َوَردَّ ﴿ إىل قوله: .]١١-٩األحزاب: [ ﴾١١زِلَۡزاٗ� َشِديٗدا  ِينَ  ٱ�َّ ْ بَِغۡيِظِهۡم لَۡم َ�َنالُواْ  ٱ�َّ َ�َفُروا
ۚ� َوَ�َ�  ُ َخۡ�ٗ ۚ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ٱ�َّ ُ َوَ�َن  ٱۡلقَِتاَل   .]٢٥األحزاب: [ ﴾٢٥قَوِ�ًّا َعزِ�ٗز�  ٱ�َّ



 ٦٩  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

خيرب عام ستة من اهلجرة، وملا قرب منها نزل يف مكان بني خيرب وغطفان  ملسو هيلع هللا ىلصهلذا غزا النبي 

غطفان ونرصهتم ألهل خيرب، وقد استعدت غطفان حني سمعت باخلرب باحلرب مع ليقطع صلة 

أهل خيرب، لكن رجاهلا حينام سمعوا بأن العدو قد صبح أهلهم، نفروا لنرصهتم وتركوا أهل 

خيرب، ففتحها رسول اهللا وأصحابه. وقد برشهم القرآن بفتحها وهم بني مكة واملدينة، قال 

ُ  وََعَدُ�مُ ﴿ سبحانه: َل لَُ�ۡم َ�ِٰذهِ  ٱ�َّ ُخُذوَ�َها َ�َعجَّ
ۡ
يِۡدَي  ۦَمَغانَِم َكثَِ�ٗة تَأ

َ
 ٱ�َّاِس َوَ�فَّ �

مل يفتحها إال بعد جهاد شديد، وقتال ضارٍ  ملسو هيلع هللا ىلصواملقصود أن رسول اهللا  .]٢٠الفتح: [ ﴾َعنُ�مۡ 

ا لرشهم لكوهنم حماربني هللا  ورسوله بني الفريقني، فكانوا مستحقني للقتال، ويعترب قتاهلم دفعً

قاتل حيث وجد، يقول اهللا تعاىل: ا﴿ وعباده املؤمنني، واملحارب يُ ِۡد  ٱۡ�َۡرِب َ�ۡثَقَفنَُّهۡم ِ�  فَإِمَّ فََ�ّ
ُروَن  كَّ ۡن َخۡلَفُهۡم لََعلَُّهۡم يَذَّ   .]٥٧األنفال: [ ﴾٥٧بِِهم مَّ

* * * 

 طريقنا يف الدعوة إىل دين اإلسالم

إىل اجلهاد يف سبيل اهللا: إن اإلسالم يسامل من يسامله وال يقاتل إال قلنا يف دعوتنا إىل دين اهللا و

من يقاتله أو يمنع نرش دعوته أو يقطع السبيل يف منع إبالغها للناس، فإهنم بمنع إبالغها 

يعتربون معتدين عىل الدين وعىل اخللق أمجعني؛ ألن اهللا سبحانه أمر بإبالغ هذا الدين والتبشري 

وِ�َ إَِ�َّ َ�َٰذا ﴿ ل سبحانه:به مجيع خلقه، قا
ُ
نِذَرُ�م بِهِ  ٱۡلُقۡرَءانُ َوأ

ُ
 .]١٩نعام: األ[ ﴾َوَمۢن بَلَغَ  ۦِ�

فمتى أقبل دعاة اإلسالم عىل بلد ليدعوا أهلها إىل دين اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة وجيادلوهم 

ول ونرش الدعوة، فهذا بالتي هي أحسن، فإن فتح هلم الباب وسهل هلم اجلناب وأذن هلم بالدخ

غاية ما يبتغون وبذلك فليفرح املؤمنون، فال قتل وال قتال، وكل الناس آمنون عىل دمائهم 

ا، أما إذا نصبت هلم  ا من البلدان هبذه الصفة مما يسمى صلحً وأمواهلم، وقد فتح املسلمون كثريً

ا عن املدافع ووجهت نحوهم أفواه البنادق وسلت يف وجوههم السيوف ومنع ال ا باتًّ دعاة منعً
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حرية نرش دعوهتم وعن االتصال بالناس يف إبالغهم دين اهللا الذي فيه سعادهتم وسعادة البرش 

كلهم، فإهنم يعتربون حينئذ معتدين عىل الدين وعىل اخللق أمجعني، ويعترب املسلمون مكلفني من 

يل نرش دين اهللا، حتى اهللا باقتحام كل شدة ومشقة وخوض كل خطر ورضر يف سبيل اهللا ويف سب

ٰ َ� تَُ�وَن فِۡتَنةٞ  َوَ�ٰتِلُوُهمۡ ﴿ يزول املنع واالضطهاد والفتنة عن الدين، يقول اهللا سبحانه: َح�َّ
ِ  ٱّ�ِينُ َوَ�ُ�وَن  َشدُّ ِمَن  ٱۡلفِۡتَنةُ وَ ﴿ وقال: .]١٩٣البقرة: [ ﴾ِ�َّ

َ
 وقال: .]١٩١البقرة: [ ﴾ٱۡلَقۡتلِ أ

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

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

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

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

َ ۞إِنَّ ﴿ باعوا أنفسهم هللا يف سبيل احلصول عليها، يقول اهللا 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  ٱ�َّۡوَرٮٰةِ  ۡ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  زُ ٱۡلَفوۡ َوَ�ٰلَِك ُهَو 
ئل النبي  عن الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل لري  ملسو هيلع هللا ىلصوقد سُ

رواه  .»من قاتل تلكون لكمة اهللا � العليا فهو يف سبيل اهللا«مكانه، فمن يف سبيل اهللا؟ فقال: 

 يث أيب موسى.البخاري ومسلم يف حد

وحتى القتال يف سبيل نرص املستضعفني الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم بغري حق يقول 

ِ لَُ�ۡم َ� تَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل  َوَما﴿ اهللا: ِينَ  ٱلۡوِۡلَ�ٰنِ وَ  ٱلّنَِسآءِ وَ  ٱلرَِّجالِ ِمَن  ٱلُۡمۡسَتۡضَعفِ�َ وَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
ۡخرِۡجنَ 

َ
ٓ أ الِمِ  ٱۡلَقۡرَ�ةِ ا ِمۡن َ�ِٰذهِ َ�ُقولُوَن َر�ََّنا ۡهلَُها وَ  ٱلظَّ

َ
نَك َوِ�ّٗا وَ  ٱۡجَعلأ ُ َا ِمن �َّ َ  ٱۡجَعل�َّ ِمن  ا�َّ

نَك نَِصً�ا  ُ   .]٧٥النساء: [ ﴾٧٥�َّ
وهذه وإن نزلت يف املستضعفني بمكة الذين مل يستطيعوا اهلجرة لكنها شاملة لكل من كان 

عتبار يف القرآن هو بعموم لفظه ال بخصوص سببه؛ وألن بصفتهم إىل يوم القيامة؛ لكون اال
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املسلمني متكافلون يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد عىل من سواهم، فمتى بغى عدو عىل املسلمني 

 وجب أن يكونوا كاليد الواحدة يف دحر نحره وكف رشه.

سو ما هذا وإن احلروب بني املسلمني والكفار يكون هلا أسباب تثريها وأحوال هتيجها 

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

وهم يد عىل من سواهم، فمتى همّ العدو الغاشم باغتصاب بالدنا أو يشء من حقوقنا أو أراد 

عند ذلك جيب العدو الباغي استذاللنا أو العدوان عىل استقاللنا بقطع حرية دعوتنا إىل دين اهللا، ف

أن نتحىل بحلية الشجاعة والقوة والعزة فنقاتل يف سبيل ذلك حتى تكون حقوقنا حمفوظة، وهذا 

من باب الدفاع عن الدين وكف االعتداء عن املسلمني وعن بالدهم وأفرادهم حتى يف غري بالد 

كى بعضه املسلمني؛ العتبار أن املسلمني بعضهم أولياء بعض، وأهنم كاجلسد الواحد إذا اشت

اشتكى كله، وحتى لو حصل االعتداء عل كافر من أهل الذمة فإنه جيب الدفاع عنه بام نستطيعه 

 من قوة.

إن من كان يف الذمة وجاء أهل احلرب إىل بالدنا  :مراتب اإلمجاعوقال اإلمام ابن حزم يف 

يمه إمهال يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتاهلم بالكراع والسالح ونموت دون ذلك، فإن تسل

 لعقد الذمة. وكل هذا من أنواع اجلهاد بالدفاع الذي نعتقده ونؤمن بصحته.

ثم إن هذه املسألة تليدة األصل وليست بوليدة هدا العرص، فقد وقع اخلالف فيها بني أئمة 

املذاهب قبل كل يشء؛ فذهب اجلمهور كاملك وأمحد وأيب حنيفة إىل أن سبب اجلهاد هو املقاتلة؛ 

لهم عند قتاهلم لنا أو منعهم نرش ديننا، وذهب اإلمام الشافعي إىل أن سببه الكفر فيقاتلون أي نقات

قال: وقول اجلمهور هو الذي  قاعدة قتال الكفارحتى يسلموا، حكاه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 

    يدل عليه الكتاب والسنة واالعتبار.

* * * 
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 الفتح األكرب الذي

 رص وأذل به الباطل وكرسأعز اهللا به اإلسالم ون

بِيٗنا  إِنَّا﴿ قال اهللا سبحانه: َۡغفَِر لََك  ١َ�َتۡحَنا لََك َ�ۡتٗحا مُّ ِ�ّ ُ َم ِمن َذ�بَِك َوَما  ٱ�َّ َما َ�َقدَّ
َر َوُ�تِمَّ نِۡعَمَتهُ  خَّ

َ
ۡسَتقِيٗما  ۥتَأ ُ  َوَ�نُ�َكَ  ٢َعلَۡيَك َوَ�ۡهِديََك ِصَ�ٰٗطا مُّ ا َعزِ�ًزا ٱ�َّ   ﴾٣ نَۡ�ً
  .]٣-١الفتح: [

املراد بالفتح هنا هو صلح احلديبية لكونه انفتح به ما هو مغلق بني الرسول وأصحابه وبني 

كفار قريش. وملا نزلت هذه اآلية قال الصحابة: هنيئًا مريئًا هذا لك يا رسول اهللا فام لنا؟ فأنزل 

ُۡدِخَل ﴿ اهللا: ٰتٖ  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت وَ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ّ�ِ نَۡ�ٰرُ َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  َج�َّ
َ
َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها َوُ�َ�ّفَِر  ٱۡ�

ِ اتِِهۡمۚ َوَ�َن َ�ٰلَِك ِعنَد  َٔ َ�ۡنُهۡم َسّ�ِ  حاصلها أهنا ملا اشتدت حالة  .]٥الفتح: [ ﴾٥فَۡوًزا َعِظيٗما  ٱ�َّ

احلرب بني الرسول وبني كفار قريش وقد كثر أصحاب رسول اهللا وقويت شوكتهم بتوفر 

عددهم وعدهتم، ففي السنة السادسة من اهلجرة رأ رسول اهللا يف منامه أنه وأصحابه يطوفون 

ُ َصَدَق  لََّقدۡ ﴿ بالبيت حملقني رؤوسهم ومقرصين كام قال سبحانه: ِ  ٱلرُّۡءيَارَُسوَ�ُ  ٱ�َّ � ب  ٱۡ�َّقِ
ُ إِن َشآَء  ٱۡ�ََرامَ  ٱلَۡمۡسِجدَ َ�َۡدُخلُنَّ  ِ�َن َ� َ�َافُوَنۖ َ�َعلَِم َما َءاِمنَِ� ُ�َ  ٱ�َّ ّلِقَِ� رُُءوَسُ�ۡم َوُمَقّ�ِ

 أي صلح احلديبية. .]٢٧الفتح: [ ﴾٢٧لَۡم َ�ۡعلَُمواْ فََجَعَل ِمن ُدوِن َ�ٰلَِك َ�ۡتٗحا قَرِ�ًبا 
وكانت احلديبية عينًا تقع عىل حدود احلرم من جهة جدة ونزل رسول اهللا بأصحابه خارج 

 أن يصيل دخل حدود احلرم ملضاعفة ثواب الصالة فيه.احلرم وإذا أراد 

فعزم رسول اهللا عىل العمرة وأنه سيقاتل املرشكني إن صدوه عن البيت ودعا أصحابه إىل 

بيعة الرضوان حتت الشجرة، فبايعوه عىل املوت بأن ال يفروا، فأحرموا من ميقاهتم للعمرة 

غلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا. وذلك واستنفر من حوله من األعراب فاعتذروا قائلني: ش

لظنهم أن الرسول وأصحابه لن يرجعوا ساملني، فخرج رسول اهللا بمن معه من املهاجرين 



 ٧٣  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

واألنصار وعددهم ألف ومخسامئة، وكان مع رسول اهللا زوجته أم سلمة وقلد اهلدي معه ليعلم 

 الناس أنه مل يأت للقتال وإنام جاء لالعتامر.

ا أمجعت رأهيا عىل أن يصدوه عن  وبعد أن وصل إىل عسفان جاءه عينه فأخربه بأن قريشً

ا، وجتهزوا للحرب، فبعد املراجعة بينهم وبني  دخول مكة وأن ال يدخلوها عليهم عنوة أبدً

رسول اهللا اتفق رأهيم أن يرسلوا سهيل بن عمرو إلجراء عملية الصلح، فلام أقبل سهيل قال 

ريض  فربزوا لعقد الصلح وكان الكاتب عيل بن أيب طالب »ن أمر�مقد سهل ل�م م«رسول اهللا: 

فقال سهيل: ال تكتب باسم اهللا، اكتب  .»اكتب �سم اهللا الرمحن الرحيم«فقال رسول اهللا:  اهللا عنه

فقال: ال تكتب  .»هذا ما صالح عليه �مد رسول اهللا سهيل بن عمرو«باسمك اللهم. ثم قال: 

امح رسول اهللا واكتب �مد بن عبد «أنك رسول اهللا ما قاتلناك. فقال: رسول اهللا فلو كنا نعلم 

والصلح عىل وضع احلرب عرش سنني يأمن فيه الناس ويكف بعضهم عن بعض، وعىل أن  .»اهللا

من جاءك مسلامً رددته إلينا، ومن جاءنا منكم مل نرده عليكم، وعىل أنكم ترجعون عامكم هذا 

الناس أنكم أخذمتونا ضغطًا، ويف العام القابل تعتمرون  فال تدخلون مكة حتى ال يتحدث

ا بدينه من مكة فرمى بنفسه بني  بالسيوف يف القرب، ويف أثناء الكتابة جاء أبو جندل فارًّ

املسلمني، فقال سهيل: هذا أول ما نقاضيكم عىل رده. فطلب رسول اهللا أن يسمح له به فأبى، 

 فأمر رسول اهللا برده إليه.

عقد الصلح أمر رسول اهللا أصحابه بأن حيلوا من إحرامهم وينحروا هدهيم  وبعدما تم

ا إىل الكفر، قالوا: يا رسول اهللا،  فتلكؤوا ووقع االضطراب بينهم عندما رأوا أبا جندل مردودً

ا منا ال يردونه إلينا؟ فقال رسول اهللا:  إن من «كيف من جاءنا مسلامً نرده إليهم ومن جاءهم مرتدً

ا منا فأبعده اهللاجاءنا مسل ثم جاء عمر إىل  .»ًما فسيجعل اهللا هل فرًجا و�رًجا، ومن جاءهم مرتدًّ

أيب بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا عىل احلق وعدونا عىل الباطل؟ قال: بىل. قال: أوليس قتالنا يف 

اهللا فاستمسك اجلنة وقتالهم يف النار؟ قال: بىل. قال: فلم نعطي الدنية يف ديننا! فقال: إنه رسول 

بغرزه. ثم جاء إىل رسول اهللا فقال له مثل ذاك وقال: أمل تقل لنا إنكم ستأتون البيت وتطوفون به 



 : الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودجمموعة رسائل     ٧٤

فإن�م ستأتونه وتطوفون «قال: ال. قال:  .»هل قلت ل�م: هذه السنة؟«فلامذا نرجع عنه؟ فقال: 

أخرب أصحابه بذلك وكان رسول اهللا قد رأ يف منامه أهنم يدخلون البيت ويطوفون به ف .»به

ُ َصَدَق  لََّقدۡ ﴿ فظنوا أن هذا أمر واقع هلذه السفرة وهذا يف قوله: ِ  ٱلرُّۡءيَارَُسوَ�ُ  ٱ�َّ � ب َ�َۡدُخلُنَّ  ٱۡ�َّقِ
ُ إِن َشآَء  ٱۡ�ََرامَ  ٱلَۡمۡسِجدَ  ِ�َن َ� َ�َافُوَنۖ َ�َعلَِم مَ  ٱ�َّ ا لَۡم َءاِمنَِ� ُ�َّلِقَِ� رُُءوَسُ�ۡم َوُمَقّ�ِ

 .!*"]٢٧الفتح: [ ﴾٢٧َ�ۡعلَُمواْ فََجَعَل ِمن ُدوِن َ�ٰلَِك َ�ۡتٗحا قَرِ�ًبا 
ويف الصلح أن من دخل يف عقد رسول اهللا وعهده فإنه منه ومن دخل يف عقد قريش 

وعهدها فإنه منهم، فدخل يف عقد رسول اهللا خزاعة ودخل يف عقد قريش بكر وغطفان، فنحر 

أسه وتتابع الصحابة عىل ذلك وحلوا من إحرامهم ورجعوا إىل املدينة، رسول اهللا هديه وحلق ر

ا مع من أعاهنم من عرب احلجاز ونجد هجموا عىل خزاعة يف حال غفلة منهم  ثم إن قريشً

ا� خذ العيون واألخبار «فقتلوهم، وبذلك انتقض عهدهم وعزم رسول اهللا عىل غزوهم وقال: 

عزم عىل اخلروج كتب حاطب بن أيب بلتعة إليهم خيربهم  . فلام!+"»عن قر�ش حىت نبغتها يف بالدها

ا قد عزم عىل غزوكم بجيش  بعزم رسول اهللا عىل غزوهم وقال يف كتابه: يا معرش قريش، إن حممدً

كالسيل خيتفي بالنهار ويسري يف الليل، واهللا لو جاءكم وحده لنرصه اهللا عليكم، فانظروا يف 

 تاب مع امرأة فنزل الوحي بخربها.أمركم، والسالم. وأرسل الك

إن�م ستأتون امرأة ظعينة بروضة خاخ ومعها كتاب، «وأرسل عليًّا واملقداد لذلك وقال: 

فوجدوها كام وصفها رسول اهللا يف روضة خاخ، فقاال: هات الكتاب. فقالت:  .»فخذاه منها

ت هلام الكتاب من ليس معي كتاب. فقاال: واهللا لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب. فأخرج

فقال: واهللا ما فعلته ردة عن  .»ما محلك ىلع ذلك؟«عقاص شعرها، قال رسول اهللا حلاطب: 

ا  اإلسالم وما من أحد من قريش إال وله قرابة حيمون ما له، وليس يل أحد، فأردت أن أجعلها يدً

عنقه. فقال:  فقال عمر: دعني أرضب .»قد صدق�م«عندهم حيمون هبا ما يل. فقال رسول اهللا: 

 حديث صلح احلديبية يف البخاري وأمحد وغريمها من حديث الرباء. )١(

 .٢/٣٩٤سرية ابن هشام  )٢(

                                                            



 ٧٥  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

إنه من أهل بدر وما يدر�ك لعل اهللا اطلع ىلع أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت «
صلح احلديبية الذي كرهه أكثر املسلمني ويرون أن فيه غضاضة وهضامً  . فصار!*"»ل�م

ا مبينًا، وبه فتح اهللا مكة لرسوله فدخلها رسول اهللا واملسلم ا ونرصً ون عنوة للمسلمني عاقبته فتحً

وسالح أهلها بأيدهيم مستعدين حلرب رسول اهللا وأصحابه، فوسع نطاق األمن للناس وقال: 

من دخل املسجد احلرام فهو آمن، ومن دخل دار أيب سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه عليه فهو «
يوم يوم ال. وكانت راية األنصار مع سعد بن عبادة وملا سمعه يرجتز يف متنيه للقتال ويقول: !+"»آمن

إنه «امللحمة، اليوم تستحل فيه الكعبة، أخذ الراية منه ودفعها إىل ابنه قيس وقال للصحابة: 

وكان رجل يصلح سالحه ملحاربة رسول اهللا  .»سيلقا�م أو�اش قر�ش فإيا�م أن حتصدوهم

ا يقوم ملحمد وأصحابه. فقال: إين أرجو أن  وأصحابه وعنده زوجته قالت له: ما أر أحدً

 دمك أحدهم. ثم أخذ يرجتز ويقول:أخ

ـــــهْ  لَّ ـــــام يل عِ ـــــوم ف ـــــوا الي  إن يقبل
 

ــــــهْ    هـــــذا ســــــالح كامــــــل وألَّ
 

هْ   وذو غــــــــرارين رسيــــــــع الســــــــلَّ
 

ا، وقال لزوجته: أغلقي عيلَّ الباب. قالت له:  ا مذعورً ثم أخذ سالحه وخرج ثم رجع رسيعً

 ما أرسع ما رجعت! فأخذ ينشد:

 إنــــك لــــو رأيــــت يــــوم اخلندمــــهْ 
 

ــــ  ــــهْ إذ ف ــــر عكرم  ر صــــفوان وف
 

 واســــتقبلتنا بالســــيوف املســــلمهْ 
 

ـــهْ   ـــاعد ومججم ـــل س ـــن ك  يقطع
 

ـــــهْ  ـــــا ومههم ـــــت خلفن ـــــم هني  هل
 

 مل تنطقـــي يف اللـــوم أدنـــى كلمـــهْ  
 

 من حديث عيل. -وغريه بألفاظ متقاربة-احلديث يف البخاري  )١(

 زاد املعاد، فصل يف الفتح األعظم. )٢(

                                                            



 : الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودجمموعة رسائل     ٧٦

ا، ورأ النساء يرصخن بالبكاء  ملسو هيلع هللا ىلصوملا دخل النبي  ا حمفودً ا وحمشودً ا منصورً مكة مؤيدً

ا عىل أوالدهن   ملسو هيلع هللا ىلصوأزواجهن من القتل، التفت رسول اهللا ويرمني مخرهن يف وجوه اخليل خوفً

 قال: يقول: .»ما يقول حسان يف مثل هذا؟«إىل أيب بكر فقال: 

ـــــــا ـــــــا إن مل تروه ـــــــدمنا خيلن  ع
 

 تثــــري النقــــع موعــــدها كــــداء 
 

 ينـــــــازعن األعنـــــــة مصـــــــغيات
 

 عــــىل أكتافهــــا األســــل الظــــامء 
 

 تظــــــــل جيادنــــــــا متمطــــــــرات
 

 يلطمهــــــن بــــــاخلمر النســــــاء 
 

من دخل املسجد احلرام فهو آمن، ومن «سع جمال األمان للناس فقال: ثم إن رسول اهللا و

 .»أغلق بابه عليه فهو آمن، ومن دخل دار أيب سفيان فهو آمن، ومن وضع سالحه فهو آمن

 فوضعوا كلهم سالحهم وصدق عليهم قول الشاعر:

ــبْ  َ ا بمكــة مل جيُ  دعــا املصــطفى دهــرً
 

 وقـــد الن منـــه جانـــبٌ وخطـــابُ  
 

 لســـيف صـــلتٌ بكفـــهوملـــا دعـــا وا
 

ــابوا  ــلموا وأن ــلموا واستس ــه أس  ل
 

ا، فقال هلم:  ملسو هيلع هللا ىلصثم إن رسول اهللا  فقالوا: أخ كريم  .»ما تظنون أ� فاعل ب�م؟«مجع قريشً

. وسموا !*"»اذهبوا فأنتم الطلقاء«وابن أخ كريم، لقد آثرك اهللا علينا وإن كنا خلاطئني. فقال هلم: 

بقاءهم يفسد بقيتهم،  ، ومل يقتل منهم سو أفراد يعرف أنالطلقاء من يومئذ، وهم مسلمة الفتح

منهم عقبة بن أيب معيط الذي وضع سىل اجلزور عىل رأس رسول اهللا وهو ساجد، ومنهم النرض 

بن احلارث الذي كان هيجو رسول اهللا بشعره، وملا أعلن هلم بالعفو الشامل قام أبو سفيان بن 

ا منها:  حرب فأنشد أبياتً

 حـــــني أمحـــــل رايـــــةلعمـــــرك إين 
 

 لتغلــب خيــلُ الــالتِ خيــلَ حممــدِ  
 

ــــهُ  ــــم ليلُ ــــريان أظل ــــدلج احل  لكامل
 

 فأهتــدي  ــدَ  فهــذا أواين حــني أُهْ
 

ـــيـهـــداين هـــادٍ غـــري نفســـ  ي ودلن
 

ــردِ   ــل مط ــه ك دتُ ــن طرّ ــىل اهللا مَ  ع
 

 .٢/٤١٢سرية ابن هشام  )١(
                                                            



 ٧٧  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

 .»أنت طردت� لك مطرد«صدره وقال له:  ملسو هيلع هللا ىلصفرضب رسول اهللا 

ا ترك أهل مكة عىل ملسو هيلع هللا ىلصثم إن رسول اهللا   حالتهم وعالَّهتم ومل يثبت التاريخ أنه سأل واحدً

منهم عن إسالمه، بل تركهم حتى دخلوا يف اإلسالم باختيارهم ورغبتهم وصدق عليهم قوله 

ُ ۞َعَ� ﴿ سبحانه: ن َ�َۡعَل بَۡيَنُ�ۡم َوَ�ۡ�َ  ٱ�َّ
َ
ِينَ أ ۚ وَ  ٱ�َّ ٗة َودَّ ُ َ�َدۡ�ُتم ّمِۡنُهم مَّ ۚ وَ  ٱ�َّ ُ قَِديٞر  ٱ�َّ

  .]٧املمتحنة: [ ﴾٧َ�ُفورٞ رَِّحيٞم 
َها  قُۡل ﴿ وقد أمر اهللا نبيه بأن يقول: ُّ�

َ
� ّ�ُِ�ۡمۖ َ�َمِن  ٱۡ�َقُّ قَۡد َجآَءُ�ُم  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ  ٱۡهَتَدىٰ ِمن رَّ

نَا۠ َعلَۡيُ�م بِوَ  ۦۖ فَإِ�ََّما َ�ۡهَتِدي ِ�َۡفِسهِ 
َ
 .]١٠٨يونس: [ ﴾١٠٨�ِيٖل َوَمن َضلَّ فَإِ�ََّما يَِضلُّ َعلَۡيَهاۖ َوَمآ �

ا حتى يسلموا لوجب أن يميز النبي  بني من أسلم فيستبقيه وبني  ملسو هيلع هللا ىلصولو كان قتال الكفار مرشوعً

 من أرص عىل كفره فيقتله.
ا طائعني خمتارين لكون  ا أفواجً وبعد فتح مكة أخذ الناس يدخلون يف دين اإلسالم أفواجً

مكة، وقالوا: إن كان حممد رسوالً فسيظهر عىل عرب احلجاز ونجد قد استأنوا بإسالمهم فتح 

قريش ويفتح مكة، وإن مل يكن رسوالً فستظهر عليه قريش ويقتلونه. وملا فتح اهللا عليه مكة 

َجآَء نَۡ�ُ  إَِذا﴿ أقبلت وفود العرب من كل فج عميق يظهرون إسالمهم، وأنزل اهللا سبحانه:
 ِ يَۡت  ١ ٱۡلَفۡتحُ وَ  ٱ�َّ

َ
ِ يَۡدُخلُوَن ِ� دِيِن  ٱ�َّاَس َوَر� ۡفَواٗجا  ٱ�َّ

َ
 ٱۡسَتۡغِفۡرُهۚ ِ�َۡمِد َرّ�َِك وَ  فََسّبِحۡ  ٢أ

ابَۢ�  ۥإِنَّهُ   .ملسو هيلع هللا ىلصويف هذه السورة إشعار باقرتاب أجل رسول اهللا  .]سورة النرص[ ﴾٣َ�َن تَوَّ
* * * 

 غـزوة هـوازن يوم حنني

للطائف وكذلك وأصحابه هلوازن وحصاره ملسو هيلع هللا ىلص (إن حروب الرسول قال الكاتب: 

الغزوات األخر حيث كان الرسول هو البادئ للقتال لنرش هذا الدين بني الناس، ومل تكن 

 .الغزوات منه ألهنم قاتلوه أو اعتدوا عليه، فإهنم مل يسبق هلم ذلك إال يف نادر األحوال)



 : الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودجمموعة رسائل     ٧٨

ن وأقول: سبحان اهللا ما أغفل هذا الكاتب عن سبب مثار هذه الغزوة وبداءة االعتداء م

زعيم هوازن مالك بن عوف حيث زحف باجلنود من العرب الذين اتبعوه، فزحف هبم من 

عوايل نجد وأهلهم وعياهلم معهم للحفيظة واملصابرة عىل القتال، حتى وصل هبم إىل حنني وهو 

املكان املعروف بني مكة والطائف؛ لقصد أن يفاجأ النبي وأصحابه باهلجوم عليهم من قريب، 

ا له عىل قتال الرسول وأصحابه، وقد خاب سعيهم لظنه أن املغ لوبني من أهل مكة سيكونون عونً

 فيام يؤملون وحيل بينهم وبني ما يشتهون.

فجهاد رسول اهللا هلم هو حقيقة يف دفع رشهم مع العلم أهنم من األعراب الذين قال اهللا 

ۡعَراُب ﴿ فيهم:
َ
�َّ  ٱۡ�

َ
ۡجَدُر �

َ
َشدُّ ُ�ۡفٗر� َونَِفاٗ�ا َوأ

َ
نَزَل أ

َ
ٓ أ ْ ُحُدوَد َما ُ  َ�ۡعلَُموا ٰ رَُسوِ�ِ  ٱ�َّ  ﴾ۦَ�َ

  .]٩٧التوبة: [
ُ�ُم  لََقدۡ ﴿ قال اهللا تعاىل: ُ نََ�َ تُُ�ۡم فَلَۡم  ٱ�َّ ۡعَجَبۡتُ�ۡم َكۡ�َ

َ
ِ� َمَواِطَن َكثَِ��ٖ َو�َۡوَم ُحَنۡ�ٍ إِۡذ أ

�ُض ا َوَضاقَۡت َعلَۡيُ�ُم  ٔٗ ُ�ۡغِن َعنُ�ۡم َشۡ� 
َ
ۡدبِرِ�َن  ٱۡ� ُۡتم مُّ نَزَل  ُ�مَّ  ٢٥بَِما رَُحَبۡت ُ�مَّ َو�َّ

َ
ُ أ  ٱ�َّ

ٰ رَُسوِ�ِ  ۥَسِكينََتهُ  َب  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َوَ�َ  ۦَ�َ نَزَل ُجُنوٗدا لَّۡم تََرۡوَها وََعذَّ
َ
ِينَ َوأ ْۚ َوَ�ٰلَِك َجَزآُء  ٱ�َّ َ�َفُروا

ُ َ�ُتوُب  ُ�مَّ  ٢٦ ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ٰ َمن �ََشآُءۗ وَ ِمۢن �َ  ٱ�َّ ُ ۡعِد َ�ٰلَِك َ�َ   .]٢٧-٢٥التوبة:[ ﴾٢٧َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  ٱ�َّ
إىل هوازن بعد الفتح يف اخلامس من  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ذكر ابن إسحاق يف كتابه أن خروج رسول اهللا 

شوال سنة ثامن، وزعم أن الفتح كان لعرش بقني من شهر رمضان قبل خروجه إليهم بخمس عرشة 

 روي عن ابن مسعود، وبه قال عروة بن الزبري، واختاره أمحد وابن جرير يف تارخيه.ليلة، وهكذا 

إىل هوازن لست خلون من شوال، فانتهى إىل حنني يف  ملسو هيلع هللا ىلصوقال الواقدي: خرج رسول اهللا 

عارشه. وقال أبو بكر الصديق: لن نغلب اليوم من قلة. فاهنزموا، فكان أول من اهنزم بنو سليم 

 ية الناس.ثم أهل مكة ثم بق

وفتحه مكة، مجعهم زعيمهم مالك بن  ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن إسحاق: وملا سمعت هوازن برسول اهللا 

عوف النرضي فاجتمع إليه من هوازن ثقيف كلها واجتمعت نرض وجشم كلها وسعد بن بكر 

وناس من بني هالل وهم قليل ومل يشهدها من قيس عيالن إال هؤالء، وغاب عنها ومل حيرضها 
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وكالب، ومل يشهدها منهم أحد له اسم، ويف بني جشم دريد بن الصمة شيخ  من هوازن كعب

ا جمربًا.  كبري ليس فيه يشء إال التيمن برأيه ومعرفته باحلرب وكان شيخً

ويف ثقيف سيدان هلم، ويف األحالف قارب بن األسود بن مسعود بن معتب، ويف بني مالك 

رث، ومجاع أمر الناس إىل مالك بن عوف ذو اخلامر سبيع بن احلارث، وأخوه أمحر بن احلا

أحرض مع الناس أمواهلم ونساءهم وأبناءهم، فلام  ملسو هيلع هللا ىلصالنرضي، فلام أمجع السري إىل رسول اهللا 

نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة يف شجار له يقاد به فلام نزل قال: بأي واد 

ن رضس وال سهل دهس، ما يل أسمع رغاء أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم جمال اخليل ال حز

البعري وهناق احلمري وبكاء الصغري ويعار الشاء؟ قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس أمواهلم 

ونساءهم وأبناءهم. قال: أين مالك؟ قالوا: هذا مالك. ودعي له، قال: يا مالك، إنك قد 

ما يل أسمع رغاء البعري وهناق أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم كائن له ما بعده من األيام، 

احلمري وبكاء الصغري ويعار الشاء؟ قال: سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأمواهلم. قال: ومل؟ 

قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. قال: فأنقض به، ثم قال: راعي 

رجل بسيفه ورحمه وإن كانت  ضأن، واهللا هل يرد املنهزم يشء، إهنا إن كانت لك مل ينفعك إال

عليك فضحت يف أهلك ومالك. ثم قال: أين كعب وكالب؟ قال: مل يشهدها منهم أحد. قال: 

غاب احلد واجلد، لو كان يوم عالء ورفعة مل تغب عنه كعب وكالب، ولوددت أنكم فعلتم كام 

ذانك  فعلت كعب وكالب، فمن شهدها منكم؟ قالوا: عمرو بن عامر وعوف بن عامر. قال:

اجلذعان ال ينفعان وال يرضان. ثم قال: يا مالك، إنك مل تصنع بتقديم بيضة هوازن إىل نحور 

اخليل شيئًا ارفعهم إىل ممتنع بالدهم وعلياء قومهم ثم الق الصبأة عىل متون اخليل، فإن كانت لك 

 حلق بك من وراءك، وإن كانت عليك كفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك. قال: واهللا ال

أفعل، إنك قد كربت وكرب عقلك. ثم قال مالك: واهللا لتطيعنني يا معرش هوازن أو ألتكئن عىل 

هذا السيف حتى خيرج من ظهري. وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي، قالوا: أطعناك. فقال 

 دريد: هذا يوم مل أشهده ومل يفتني.
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درد األسلمي وأمره أن يدخل يف بعث إليهم عبد اهللا بن أيب ح ملسو هيلع هللا ىلصفلام سمع هبم نبي اهللا 

، وسمع من أمر هوازن ما هم ملسو هيلع هللا ىلصالناس فيسمع منهم ويعلم ما قد مجعوا له من حرب رسول اهللا 

السري إىل هوازن  ملسو هيلع هللا ىلصفأخربه اخلرب، فلام أمجع رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصعليه، ثم أقبل حتى أتى رسول اهللا 

ا، فأرسل إليه وهو ا وسالحً يا أبا أمية، «يومئذ مرشك قال:  ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدراعً

بل اعر�ة و� «فقال صفوان: أغصبًا يا حممد؟ قال:  .»أعرنا سالحك هذا نلىق فيه عدونا غًدا

فقال: ليس هبذا بأس. فأعطاه مائة درع بام يكفيها من السالح،  .»مضمونة حىت نؤديها إيلك

معه ألفان من أهل مكة  ملسو هيلع هللا ىلصهللا سأله أن يكفيهم محلها، ثم خرج رسول ا ملسو هيلع هللا ىلصفزعموا أن رسول اهللا 

ا، واستعمل  وعرشة آالف من أصحابه الذين خرجوا معه ففتح اهللا هبم مكة وكانوا اثني عرش ألفً

ا، ثم مىض يريد لقاء هوازن.  عتاب بن أسيد عىل مكة أمريً

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرمحن بن جابر بن عبد اهللا قال: 

ا. ملا استق بلنا وادي حنني انحدرنا يف واد من أودية هتامة أجوف حطوط، إنام ننحدر فيه انحدارً

قال: ويف عامية الصبح وكان القوم قد سبقونا إىل الوادي فكمنوا لنا يف شعابه وأجنابه ومضائقه، 

وقد أمجعوا وهتيئوا وأعدوا، فواهللا ما راعنا ونحن منحطون إال الكتائب قد شدوا علينا شدة 

ذات  ملسو هيلع هللا ىلصرجل واحد وانشمر الناس راجعني ال يلوي أحد منهم عىل أحد، وانحاز رسول اهللا 

 .»إىل أين أيها انلاس؟ هلم إيل أنا رسول اهللا، أنا �مد بن عبد اهللا«اليمني، ثم قال: 

نفر من املهاجرين وأهل بيته، وفيمن ثبت معه من املهاجرين أبو  ملسو هيلع هللا ىلصوبقي مع رسول اهللا 

ل بيته عيل والعباس وأبو سفيان بن احلارث وابنه والفضل بن عباس وربيعة بكر وعمر، ومن أه

 بن احلارث وأسامة بن زيد وأيمن ابن أم أيمن وقتل يومئذ.

قال: فاجتلد الناس. قال: فواهللا ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا 

أ من كان مع رسول . قال ابن إسحاق: وملا اهنزم املسلمون ورملسو هيلع هللا ىلصاألسار عند رسول اهللا 

من جفاة أهل مكة اهلزيمة تكلم رجال منهم بام يف أنفسهم من الطعن، فقال أبو سفيان بن  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا

وقال -حرب: ال تنتهي هزيمتهم دون البحر. وإن األزالم ملعه يف كنانته، ورصخ جبلة بن اجلنيد 
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ا: اآلن بطل سحر حممد. فقال صفوان أخوه ألمه وك -ابن هشام: صوابه كلدة ان بعد مرشكً

 اسكت فض اهللا فاك فواهللا ألن يربني رجل من قريش أحب إيلَّ من أن يربني رجل من هوازن.

مكة  ملسو هيلع هللا ىلصوذكر ابن سعد أن شيبة بن عثامن احلجي قال: ملا كان عام الفتح دخل رسول اهللا 

ر عنوة، قلت: أسري مع قريش إىل هوازن بحنني فعسى إن اختلطوا أن أصيب من حممد غرة فأثأ

منه، فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها وأقول: لو مل يبق من العرب والعجم أحد إال اتبع 

ا ملا خرجت له ال يزداد األمر يف نفيس إال قوة، فلام اختلط  ا، وكنت مرصدً ا ما اتبعته أبدً حممدً

يفي عن بغلته فأصلتُّ السيف فدنوت أريد ما أريد منه، ورفعت س ملسو هيلع هللا ىلصالناس اقتحم رسول اهللا 

فِع يل شواظ من نار كالربق كاد يمتحشني فوضعت يدي عىل برصي  حتى كدت أشعره إياه فرُ

ا عليه، فالتفت إيل رسول اهللا  فدنوت منه فمسح صدري ثم  .»يا شيب، ادن م�«فناداين:  ملسو هيلع هللا ىلصخوفً

قال: فواهللا هلو ساعتئذ كان أحب إيل من سمعي وبرصي  .»ا� أعذه من الشيطان«قال: 

فتقدمت أمامه أرضب بسيفي اهللا أعلم  »ادن فقاتل«أذهب اهللا ما كان يف نفيس. ثم قال: ونفيس، و

أين أحب أن أقيه بنفيس كل يشء ولو لقيت تلك الساعة أيب لو كان حيًّا ألوقعت به السيف. 

فجعلت ألزمه فيمن لزمه حتى تراجع املسلمون، فكروا كرة رجل واحد وقربت بغلة رسول 

ها وخرج يف أثرهم حتى تفرقوا يف كل وجه، ورجع إىل معسكره فدخل فاستو علي ملسو هيلع هللا ىلصاهللا

ا به، فقال:  يا شيب، «خباءه فدخلت عليه، ما دخل عليه أحد غريي حبًّا لرؤية وجهه ورسورً

ثم حدثني بكل ما أضمرت يف نفيس ما مل أكن أذكره  .»اذلي أراد اهللا بك خ� ما أردت نلفسك

أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا. ثم قلت: استغفر يل. فقال:  ألحد قط، قال فقلت: فإين أشهد

 .»غفر اهللا لك«

وقال ابن إسحاق: وحدثني الزهري عن كثري بن العباس عن أبيه العباس بن عبد املطلب 

آخذ بحكمة بغلته البيضاء قد شجرهتا هبا وكنت امرأ جسيامً شديد  ملسو هيلع هللا ىلصقال: إين ملع رسول اهللا 

 .»إىل أين أيها انلاس؟«يقول حني رأ ما رأ من الناس:  ملسو هيلع هللا ىلصسول اهللا الصوت، قال: سمعت ر

يا عباس، ارصخ يا معرش األنصار، يا معرش أصحاب «قال: فلم أر الناس يلوون عىل يشء. فقال: 
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فأجابوا: لبيك لبيك. قال: فيذهب الرجل ليثني بعريه فال يقدر عىل ذلك، فيأخذ درعه  .»السمرة

ذ سيفه وقوسه وترسه ويقتحم عن بعريه، وخييل سبيله، ويؤم الصوت حتى فيقذفها يف عنقه ويأخ

حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة واستقبلوا الناس، فاقتتلوا، فكانت  ملسو هيلع هللا ىلصينتهي إىل رسول اهللا 

ا عند احلرب،  الدعوة أول ما كانت: يا لألنصار، ثم خلصت أخر: يا للخزرج، وكانوا صربً

 .»اآلن ح� الوطيس«فنظر إىل جمتلد القوم وهم جيتلدون، قال: يف ركابه  ملسو هيلع هللا ىلصفأرشف رسول اهللا 

 وزاد بعضهم أنه قال:

 أنـــــــــــا النبـــــــــــي ال كـــــــــــذبْ 
 

 أنـــــــا ابـــــــن عبـــــــد املطلـــــــبْ  
 

* * * 

 للطائفملسو هيلع هللا ىلص حصار النبي 

للطائف حيث ذكر الكاتب أنه ابتداء باالعتداء من النبي بدون سبق  ملسو هيلع هللا ىلصوأما حصار النبي 

له عىل اجلهل الواقع من الكاتب لعدم الفقه بأحكام غزوات اعتداء منهم عليه، وهذا إنام نحم

 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

وقد ابتيل الكاتب بقلب احلقائق يف املعقول واملنقول حتى تسلط بالتحريف عىل غزوات 

العامل العاقل متى تصد لتأليف أي كتاب فيام يرجو به النفع  الرسول، ومن الواجب عىل

ت علمية واسعة يعرف هبا احلق بدليله، ويميز بني لإلسالم واملسلمني أن يكون لديه مؤهال

صحيحه وعليله، فيتضح له الطريق ويتمكن من إبراز دالئل التحقيق، فإن العلم الصحيح هو 

سالح الدنيا والدين، والواقي عن الوقوع يف اخلطأ املهني، حتى ال يتعد بجريمة اخلطأ عىل 

 امء املسلمني املؤلفني.الدين، وال عىل رسول رب العاملني، وال عىل عل

فنسبة االبتداء باالعتداء من الرسول عىل هوازن والطائف وقريش يف بدر وغريها، كل هذا 

يُعد من اخلطأ املبني، وال ننسب استباحة القول به عىل التعمد منه، وإنام نشأ عن نقص العلم 
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يد نفعه، وهو يف وقصور الفهم، فهو يطعن يف الدين من حيث حياول نرصه، ويرضه من حيث ير

 احلقيقة ال الدين نرص وال الباطل كرس.

 ويســألني عــن علتــي وهــو علتــي
 

 عجيب من األنبـاء جـاء بـه اخلـرب 
 

ومن العناء العظيم استيالد العقيم واالستشفاء بالسقيم، فام أبعد الربء من مريض داؤه من 

 دوائه وعلته من محيته.

باالعتداء عليه يف بداية األمر وهنايته، فهم للطائف فإهنم البادئون  ملسو هيلع هللا ىلصأما حصار النبي 

 حماربون هللا ورسوله وعباده املؤمنني ويستحقون القتل والقتال لثالثة أمور:

سافر إليهم قبل هجرته إىل املدينة لنرش دين اهللا وليطلب منهم أن  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبي أحدها

عىل الرؤساء واألكابر، ثم  عرشة أيام يرتدد -فيام قيل-يؤووه لتبليغ رسالة ربه، وأقام عندهم 

متالؤوا عليه بينهم وقالوا: إنه يريد أن يسفه أحالمنا ويفسد أوالدنا. فأرسلوا عليه سفهاءهم 

فأخذوا يرمونه باحلجارة ورؤساؤهم يضحكون من فعلهم به، وكان زيد بن حارثة يقيه ببدنه من 

ينًا، وهذا نوع من بداءهتم عنهم كئيبًا حز ملسو هيلع هللا ىلصوقوع احلجارة لتقع فيه دونه، حتى رجع النبي 

 بقتاله.

: أن ثقيف أهل الطائف شاركوا هوازن يف حرب رسول اهللا يوم حنني، وعندما األمر الثاين

 بعد فراغه من هوازن لقول اهللا سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلصنرص اهللا نبيه وأصحابه فروا إىل بلدهم فغزاهم النبي 

ْ َعلَۡيُ�ۡم فَ  ٱۡ�َتَدىٰ َ�َمِن ﴿ ِ  ٱۡ�َتُدوا وهل  .]١٩٤البقرة: [ ﴾َعلَۡيُ�مۡ  ٱۡ�َتَدىٰ ِمۡثِل َما َعلَۡيهِ ب

غزوهم يف بالدهم ملشاركة هوازن يف حرب الرسول وأصحابه إال رصيحٌ يف االبتداء باالعتداء 

ا منهم عىل الرسول يف فتحه مكة وهي عداوة تليدة؟  حنقً
ين اهللا راجيًا أن ملا أقبل عىل أهل الطائف يريد أن يدعوهم إىل د ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبي األمر الثالث

يكونوا كأهل مكة يف استجابة دعوته وعدم مقاتلته برزوا لقتاله، فرماهم باملنجنيق ونصب 

عليهم الدبابة، فكانوا يرمونه بنبال احلديد املحامة بالنار من فوق السطوح ومن وراء احليطان 

 وتركهم. ملسو هيلع هللا ىلصحتى قتلوا سبعة من أصحابه، فانرصف عنهم النبي 
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ذه الثالث تستوجب قتلهم وقتاهلم كسائر املحاربني هللا ورسوله وعباده فكل واحدة من ه

املؤمنني، فام بالك باجتامع الثالث فيهم؟ وكل ما ذكرنا فإنه من العلم الذي اتفق عليه سائر علامء 

 السري واملؤرخني.

ــوي ــن ال يرع ــذل م ــة ع ــن البلي  وم
 

ــه وخطــاب مــن ال يفهــمُ    عــن غي
 

كف العدوان عن الدين وعن عباد اهللا املؤمنني كام سبق يف  فكل غزوات الرسول رصحية يف

غزو هوازن حلربه، حيث زحف ملكهم بجنوده من عوايل نجد بمن معه من قبائل العرب حتى 

نزل بحنني القريبة من مكة لقصد اهلجوم عىل الرسول وأصحابه، لظنه أن املغلوبني من أهل مكة 

ا.سيساعدونه، ورد اهللا الذين كفروا بغيظه  م مل ينالوا خريً

يف غزواته كلها إذا قاتل فإنام يقاتل لرد العدوان عىل الدين أو عىل  ملسو هيلع هللا ىلصواحلاصل أن النبي 

املؤمنني، وليس هذا بالظن ولكنه اليقني، حتى ما يبدو للناس من بعض غزواته أهنا وقعت ابتداء 

ني عليه كغزوة بني املصطلق، بام يسمى الطلب، فإنه بالتحقيق يتبني أن هلا سببًا من اعتداء املرشك

أغار عىل بني املصطلق وهم غارون يسقون مواشيهم عىل  ملسو هيلع هللا ىلصفقد ثبت يف الصحيحني أن النبي 

عن ابن إسحاق: أنه بلغ رسول اهللا أن بني املصطلق  البداية والنهايةمياههم. قد ذكر ابن كثري يف 

اهللا خرج إليهم حتى لقيهم  جيمعون حلربه وقائدهم احلارث بن أيب رضار، فلام سمع هبم رسول

عىل ماء من مياههم يقال له: املريسيع من ناحية قديد فتزاحم الناس واقتتلوا، فهزم اهللا بني 

املصطلق وقتل من قتل، وذلك يف شعبان سنة مخس من اهلجرة. فهذه القصة تثبت االبتداء 

لنبي عاجلهم قبل أن وإن مل يتم هلم أمرهم لكون ا ملسو هيلع هللا ىلصباالعتداء من بني املصطلق عىل النبي 

 يفاجئوه؛ العتبار أهنم قد أعلنوا بحربه واملحاربون يقاتلون عىل أي حال وجدوا.

* * * 
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 فصـل

 ]الكتاب صاحب عىل الرد يف فصـل[

إن الذين حياولون تغيري واقع احلال وتبديل احلق بعد مشاهدته بالعيان (قال الكاتب: 

ا إنكار هذا الظاهر، فام معنى هجر خيطئون وال يعلمون أهنم خيطئون. بيد أنه ه نا يصعب جدًّ

األوطان واألوالد وطلب املرشكني والكفار يف ديارهم النائية إن مل يكن معنى اجلهاد بأوسع 

 .)معانيه؟

إن الذهاب لنرش هذا الدين واخلروج من أجل ذلك ال حيرص اجلهاد بالدفاع فقط. وإن 

تال، إذ ما معنى الدفاع هنا واللغة العربية قد حددت له طبيعة اجلهاد يف اإلسالم هي املبادأة بالق

ا ال يتعداه من حيث العموم؟ انتهى.  مفهومً

وأقول: إن الكاتب ملا فسد تصوره للجهاد بالدفاع حيث وصفه بنطاح البهائم قائالً: إننا إذا 

دافع عن نفسه ال قلنا بالدفاع يف اجلهاد فام الفارق بني اإلنسان وبني سائر احليوان الذي مهه أن ي

 غري. انتهـى كالمه.

فمتى كان هذا اعتقاد الكاتب يف صفة اجلهاد بالدفاع فال غرابة يف القول منه بإنكاره، ثم 

التحامل باملالم وتوجيه املذام عىل من قال بصحته؛ ألنه متى ساء الفهم فسد التعبري وساءت 

م يف القرون املفضلة يدل داللة ): إن جهاد الصحابة ومن بعده١١٦النتيجة، فرتاه يقول (ص

ا  واضحة عىل أن قتاهلم كان إلعالء كلمة اهللا يف األرض والسامء، وال يمكن ذلك وال يعقل أبدً

 إال إذا كان جهادهم لطلب العدو ومن أجل إسالمه ودخوله دين اإلسالم. انتهى كالمه.
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ا عىل اإلسالم ال مم ملسو هيلع هللا ىلصونقول: إنه مل يثبت عن النبي  ا عليه، وال أنه أكره أحدً ا وال مقدورً تنعً

ا منهم عىل اإلسالم بعد قدرته عليهم،  فائدة يف إسالم مثل هذا املكره، وقد فتح مكة ومل يكره أحدً

 . حتى دخلوا يف اإلسالم من تلقاء أنفسهم طائعني خمتارين.!*"»اذهبوا فأنتم الطلقاء«بل قال: 

صفوان بن أمية وشيبة بن عثامن وقد غزا بعض قريش معه هوازن وهم عىل رشكهم، منهم 

 احلجبي وغريمها.

وقد جعل الصحابة هذا الفتح بمثابة الدستور الذي يسريون عليه يف أدب فتوحهم للبلدان. 

ومن املعلوم أن الصحابة ريض اهللا عنهم خرجوا من بالدهم وفارقوا أهلهم وأوالدهم لنرش هذا 

ا عىل القتال بالطلب حسبام الدين وإعالء كلمة اهللا يف األرض والسامء وليس  جهادهم مقصورً

يدعيه الكاتب؛ إذ اجلهاد مأخوذ من بذل اجلهد والطاقة يف إعالء كلمة اهللا ونرص دينه، والتبشري 

به والدعوة إليه باحلكمة واملوعظة احلسنة، وجدال املخالفني بالتي هي أحسن، وقد رشط العلامء 

اجلهاد بالقتال هو من الرضورات التي رشعت جللب يف اجلهاد بالقتال تقدم الدعوة عليه، إذ 

 املصالح ودفع املضار، فهو آخر ما يستعمل من وسائل اجلهاد عىل حد ما قيل: آخر الطب الكي.

وقد قلنا فيام سبق: إن اهللا سبحانه أمر بإبالغ هذا الدين ونرشه والتبشري به مجيع خلقه، قال 

وِ�َ إَِ�َّ َ�َٰذا ﴿ سبحانه:
ُ
نِذَرُ�م بِهِ  ۡرَءانُ ٱۡلقُ َوأ

ُ
فمتى أقبل دعاة  .]١٩األنعام: [ ﴾َوَمۢن بَلَغَ  ۦِ�

اإلسالم واملسلمني إىل بلد ليدعوا أهله إىل دين اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة وجيادلوهم بالتي 

هي أحسن، فإن فتح هلم الباب وسهل هلم اجلناب وأذن هلم بالدخول ونرش الدعوة واالتصال 

هدايته، فهذا غاية ما يبتغون، وبذلك فليفرح املؤمنون، فال قتل وال قتال، وكل بمن يرغبون 

ا من البلدان هبذه الصفة أكثر  الناس آمنون عىل أنفسهم وأهلهم وأمواهلم. وقد فتح الصحابة كثريً

 مما فتحوا بالسيف والسنان.

 .٢/٤١٢سرية ابن هشام  )١(
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السيوف،  أما إذا نصبت هلم املدافع ووجهت نحوهم أفواه البنادق، وسلت يف وجوههم

ا من حرية نرش الدعوة، ومن االتصال بالناس يف إبالغها، ودعوة الناس إىل  ا باتًّ ومنع الدعاة منعً

دين اهللا الذي فيه سعادة البرش كلهم يف دنياهم وآخرهتم، فمتى منعوا ذلك، فإهنم يعتربون 

بذلك يعترب معتدين عىل الدين وعىل اخللق أمجعني بمنعهم اخللق عن سامع احلق واتباعه، و

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�ٰتِلُوُهمۡ ﴿ ِۖ فَإِِن  ٱّ�ِينُ َح�َّ ْ ٱنتَ ِ�َّ ٰلِِم�َ فََ� ُعۡدَ�َٰن إِ�َّ َ�َ  َهۡوا  ٱل�َّ
 ﴾١٩١َ�ٰفِرِ�َن ٱلۡ َكَ�ٰلَِك َجَزآُء  ٱۡ�ُتلُوُهۡمۗ فَإِن َ�َٰتلُوُ�ۡم فَ ... ﴿ نظريه قوله: .]١٩٣البقرة: [ ﴾١٩٣

فتضمنت هاتان اآليتان من سورة البقرة الغاية من انتهاء القتال وهو أننا نقاتلهم  .]١٩١البقرة: [

يكفوا عن فتنتنا يف ديننا، كام كانت قريش تفتن كل من آمن، وحتى يكفوا عن قتالنا فنكف حتى 

ا ملا قبلها، ومل يقل سبحانه:  »حتى« قتاهلم وعن  النتهاء الغاية بحيث يكون ما بعدها نقيضً

وقاتلوهم حتى يسلموا. لكون اإلسالم هداية اختيارية ال إكراه فيها بنص القرآن يف قوله 

�ِض َشآَء َر�َُّك �َمَن َمن ِ�  َولَوۡ ﴿ وقوله: .]٢٥٦البقرة: [ ﴾ٱّ�ِينِ إِۡكَراهَ ِ�  َ�ٓ ﴿ :سبحانه
َ
ُ�ُُّهۡم  ٱۡ�

نَت تُۡ�رِهُ 
َ
فَأ

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

حابة زمن اخللفاء الراشدين فكل ما يسمعه الناس ويثبته التاريخ من وقوع القتال بني الص

وبني الكفار يف فتوح البلدان كمرص والشام والعراق وبلدان فارس وغريها، فهذا القتال إنام يقع 

خارج البلدان حني خيرج أهلها إىل الصحابة بقواهتم وسالحهم لصدهم عن دخول البلد ومنع 

ا بالدفاع؛ لدفع رشهم نرش اإلسالم هبا، وبذلك تنعقد أسباب القتال ويعترب هذا القتال  جهادً

وعدواهنم، ومتى نرص اهللا املسلمني عليهم ودخلوا البالد فإهنم يضعون السالح ويمنعون القتل 

ويأخذون يف نرش الدين باحلكمة واملوعظة احلسنة، وبذلك يعترب املسلمون دين اهللا هو الظاهر 

ا عىل عقيدته بل يعظونه باحلكمة واملوعظة احل  فَإِنۡ ﴿ سنة، يقول اهللا تعاىل:فال يعاقبون أحدً
رَۡسۡلَ�َٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيًظاۖ إِۡن َعَلۡيَك إِ�َّ 

َ
ۡعَرُضواْ َ�َمآ أ

َ
وقد أمر اهللا نبيه بأن  .]٤٨الشور: [ ﴾ٱۡ�ََ�ٰغُ أ
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َها  قُۡل ﴿ يقول: ُّ�
َ
� ّ�ُِ�ۡمۖ َ�َمِن  ٱۡ�َقُّ قَۡد َجآَءُ�ُم  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ  ۦۖ َ�ۡهَتِدي ِ�َۡفِسهِ  َفإِ�ََّما ٱۡهَتَدىٰ ِمن رَّ

َما يَِضلُّ َعلَۡيَها   .]١٠٨يونس: [ ﴾َوَمن َضلَّ فَإِ�َّ
واملقصود أن العرب املسلمني من الصحابة والتابعني خرجوا من جزيرهتم وفارقوا أهلهم 

وأوالدهم يف سبيل نرش دين رهبم وإعالء كلمته، فالقرآن بأيدهيم يتلونه ويدعون إىل العمل به. 

كثري من البلدان بالقرآن أكثر مما فتحوا بالسيف والسنان، فهو السبب األعظم الذي به ففتحوا ال

هنضوا وفتحوا وسادوا وبلغوا املبالغ كلها من املجد والرقي، وحتولوا هبدايته من الفرقة 

واالختالف إىل الوحدة واالئتالف، ومن اجلفاء والقسوة إىل اللني والرمحة، ومن البداوة 

ا جديدة دينية واهلمجية إىل  العلم واحلضارة واملدنية، واستبدلوا بأرواحهم اجلافية اجلاهلية أرواحً

هتم إىل ما صاروا إليه من عزة ومنعة وعرفان.  صريّ

ُ  وََعدَ ﴿ وقد أنجزهم اهللا ما وعدهم به يف القرآن بقوله: ِينَ  ٱ�َّ ْ ِمنُ�ۡم وََعِملُواْ  ٱ�َّ َءاَمُنوا
ٰلَِ�ٰتِ  �ِض لَِفنَُّهۡم ِ� لََيۡسَتخۡ  ٱل�َّ

َ
ِينَ  ٱۡسَتۡخلََف َكَما  ٱۡ� ِمن َ�ۡبلِِهۡم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهۡم دِيَنُهُم  ٱ�َّ

ِي ۡمٗناۚ َ�ۡعُبُدونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�وَن ِ� َشۡ�  ٱۡرتََ�ٰ  ٱ�َّ
َ
َ�َُّهم ّمِۢن َ�ۡعِد َخۡوفِِهۡم أ  .]٥٥النور: [ ﴾ا ٔٗ لَُهۡم َوَ�َُبّدِ

 انوا هم ملوك األمصار.وصدق اهللا وعده فك
فهد اهللا هبم وبدينهم ودعوهتم أعظم شعوب األمم من النصار والعجم فأسلموا 

وحسن إسالمهم، ونظموا يف بلداهنم دولة عربية مسلمة كانت سعادة البرش كلها، وكانت زينة 

حهم التي احلياة يف العلوم والفنون واحلضارة والعمران. وإنام كانوا يفضلون غريهم بصالح أروا

يتبعها صالح أعامهلم؛ وذلك أن املسلم العريب يتوىل حكم والية أو بلد وهو ال علم عنده بيشء 

من قوانني احلكومة ومل يامرس أساليب السياسة وال طرق اإلدارة، فيصلح اهللا به تلك الوالية، 

مظاملها، وإنام فيزيل فسادها وحيفظ أنفسها وأمواهلا وأعراضها، وال يستأثر بيشء من أمواهلا و

خيرج من عمله بثوبه الذي دخل به، فيسعد اهللا به رعيته، لكون النفس متى صلحت أصلحت 

 كل يشء، وإذا فسدت أفسدت كل يشء.



 ٨٩  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

وإن أكرب عامل ساعد الصحابة والتابعني عىل فتح البلدان وتوسع الناس يف الدخول يف اإلسالم 

ا بعدما تعلموا اللغة العربية التي هبا بالغة القرآن، يف كل مكان، هو تأثر األمم بسامع القرآن خصوصً 

إذ كانوا يتلونه ويسمعونه يف صالهتم املفروضة، وجتدهم ينقلونه من بلد إىل بلد، فرسعان ما دخلت 

حمبة دين اإلسالم يف قلوب اخلاص والعام، فأيقظ األنفس من غفلتها وجهالتها، وطهرها من 

 ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء، إن اهللا لذو فضل عىل العاملني.خرافات الوثنية املستعبدة هلا، و

* * * 

 حروب الصحابة لفارس والروم

وأما حروب اخللفاء الراشدين لفارس والروم فقد اشتبه أمرها عىل بعض العلامء املتقدمني 

من الفقهاء واملفرسين بام فهموه من بعض اآليات وبعض الغزوات والرسايا، مما يوهم أن 

لمني هم البادئون باحلرب لسائر األمم وخاصة حروهبم يف فتح البلدان زمن اخللفاء املس

الراشدين، فيظنون كل الظن أنه هجوم حمض، وخفي عليهم سبب بداءة احلرب بينهم وبني 

املرشكني، وبينهم وبني فارس والروم بتسلط النصار عىل املسلمني بقتلهم كل من أظهر إسالمه 

ا لكنه يف سائر البلدان ا لتي سيطروا عليها يف الشام وغريها، فهذا وإن ظنه بعض الناس هجومً

 حقيقة دفع لرشهم.

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

رهبم آمنني يف دينهم ووطنهم، وإعالء كلمة احلق ودعوة الدين وتنفيذ رشيعة اهللا. وكل هذا تعود 

 مصلحته إىل البرش كلهم مسلمهم وكافرهم، إذ هو دين اهللا لكافة البرش والذي قال اهللا فيه:

وِ�َ إَِ�َّ َ�َٰذا ﴿
ُ
نِذَرُ�م بِهِ  ٱۡلُقۡرَءانُ َوأ

ُ
َورَِضيُت لَُ�ُم ﴿ وقال: .]١٩األنعام: [ ﴾َوَمۢن بَلَغَ  ۦِ�

 .]٣املائدة: [ ﴾دِيٗنا ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ 
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ِينَ ﴿ رشعه اهللاإذ لوال هذا القتال الذي  ن َ�ُقولُواْ َر�َُّنا  ٱ�َّ
َ
ٓ أ ۡخرُِجواْ ِمن دَِ�ٰرِهِم بَِغۡ�ِ َحّقٍ إِ�َّ

ُ
أ

 ۗ ُ ِ َولَۡوَ� َدۡ�ُع  ٱ�َّ َمۡت َصَ�ِٰمُع َو�َِيٞع َوَصلََ�ٰٞت َوَمَ�ِٰجُد يُۡذَكُر �ِيَها  ٱ�َّاَس  ٱ�َّ َُّهّدِ َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض ل
ِ  ٱۡسمُ  نَّ َكثِٗ��ۗ َوَ�َ  ٱ�َّ ُ  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 ِ َ�ٰقَِبُة  ٱلُۡمنَكرِ� َوَ�َهۡوا ُمورِ َوِ�َّ

ُ
 ﴾٤١ ٱۡ�

  .]٤١-٤٠ج: احل[
 ونرص اهللا هو أن يقصد باحلرب محاية احلق وإعالء كلمته.

أما حروب الصحابة لفارس والروم فإن األصل فيها أهنا ملا اجتمعت كلمة أكثر العرب يف 

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

م. وقد قتل النصار بعض من أسلم من املسلمني بالشام، أظهر اإلسالم فيؤذوهنم ويرضبوهن

. واملسلمون متكافلون كاجلسد الواحد إذا اشتكى بعضه  فهم بدؤوا بحرب املسلمني بغيًا وظلامً

اشتكى كله، فيجب الدفاع عن أفرادهم كام يدافعون عن أنفسهم وأوالدهم وبلداهنم، فيقاتلون 

ين وعن املؤمنني املستضعفني. فأرسل رسول اهللا رسية يف سبيل ذلك حتى تزول الفتنة عن الد

ر عليهم زيد بن حارثة ثم جعفر بن أيب طالب ثم ابن رواحة، وهو أول قتال قاتله املسلمون مع  أمّ

 النصار، بمؤتة من أرض الشام.

وكان جريان جزيرة العرب من الروم بالشام ومرص وفارس والعراق اعتدوا عىل بعض من 

مني، فأخضعوهم لسلطاهنم وكانوا يكتبون لبعض املسلمني يدعوهنم إىل دينهم، أسلم من املسل

كتبوا لكعب بن مالك ملا هجره رسول اهللا عىل ختلفه عن غزوة تبوك. وكان الصحابة يرتقبون 

ملا بلغهم أهنم ينعلون اخليل لغزوهم، حتى أصيبت  -وهم ملوك الشام  -هجوم غسان عليهم 

بغزوة تبوك ملا بلغه أن  ملسو هيلع هللا ىلصمن ترقب هجومهم، وعند ذلك أمر النبي املدينة باخلوف الشديد 

ا كثرية بالشام وقدموا مقدماهتم إىل البلقاء لقتال املسلمني، وساعدهم عىل  الروم قد مجعوا مجوعً

باخلروج يف ذلك الوقت احلرج، وكان املسلمون يف  ملسو هيلع هللا ىلصذلك متنرصة العرب. وهلذا أمر النبي 

انقطاع الظهر ولذا سميت غزوة العرسة، وهي الغزوة التي ظهر فيها شدة من العرسة واملجاعة و



 ٩١  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

شجاع بن وهب األسدي بكتابه إىل احلارث  ملسو هيلع هللا ىلصصدق املؤمنني ونفاق املنافقني. وقد أرسل النبي 

 بن شمر الغساين يدعوه إىل اإلسالم.

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

خيوهلم ملحاربة رسول اهللا وأصحابه: فانتهيت إليه وهو يف غوطة دمشق وهو مشغول بتهيئة 

األنزال واأللطاف لقدوم قيرص، وقد أقبل من محص إىل إيلياء (القدس)، قال: فأقمت عىل بابه 

يومني أو ثالثة، قلت حلاجبه: إين رسول رسول اهللا إليه. قال: إنك ال تصل إليه حتى خيرج يوم 

ذا وكذا. وجعل حاجبه وكان روميًّا يسألني عن رسول اهللا، فكنت أحدثه عنه وما يدعو إليه، ك

فريق قلبه حتى يغلب عليه البكاء ويقول: إين قرأت اإلنجيل فأجد صفة هذا النبي بعينه، فأنا 

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

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

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

 مني ملكي؟ وقال: إين سائر إىل صاحبك ولو كان باليمن.

ر. وكتب إىل ومل يزل تعرض عليه اخليول ويأمر أن تنعل ثم قال يل: أخرب صاحبك بام ت

قيرص خيربه بخربي وما عزم عليه من غزو الرسول وأصحابه، وأجابه قيرص وقال: ال ترس وال 

تعرب إليه واله عنه. فلام جاءه كتاب قيرص دعاين فقال: متى تريد أن ترجع إىل صاحبك؟ قلت: 

ا. فأمر يل بامئة مثقال ذهبًا ووصلني حاجبه بنفقة وكسوة، وقال حاجبه: اقرأ ع ىل رسول اهللا غدً

 .»باد ملكه«مني السالم. فقدمت عىل رسول اهللا وأخربته خربه، قال رسول اهللا: 

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

د وقد رضبتا بجرانيهام عىل ما جاورمها من بالد العرب، وسعيا سعيهام يف إضالل العرب وإفسا

دينهم، ويف تنكرهم لرسول اهللا وعدم إجابتهم له. والعرب مستذلون حتت سلطاهنم وسيطرهتم، 

ا إال بعد اإلسالم.  ومل يستقلوا استقالالً تامًّ
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فلام علام بإسالم العرب أخذا يعمالن عملهام يف التضييق عليهم وتعذيبهم كي يرجعوا عن 

وخشوا صولة الدين عليهام مما خيافان أن دينهم؛ ألنه ساءمها دخول أكثر العرب اإلسالم، 

يقوض ممالكهام، فكان كل منهم هيدد دعوة اإلسالم يف بالده وبجواره ويمنعون أشد املنع من 

نرشها يف بالدهم، وكانوا يؤذون كل من يظنون أنه أسلم، فكانت حرب الصحابة كلها ألجل 

  ألجل اإلكراه عىل الدخول يف الدين.محاية الدعوة ومحاية املسلمني من تغلب القوم الظاملني، ال

إن التنازع بني الناس يف مرافق احلياة ووسائل املال واجلاه والسلطان كله غريزة من غرائز 

البرش، وقد يقيض التنازع إىل التعادي واالقتتال بني اجلامعات كام هي عادة البرش من قديم 

ر واتساع العمران وتسخري الناس الزمان، وقد يكون التنازع والتقاتل لسبب متلك األقطا

ا، أما القتال املذكور يف القرآن  ا ورشه مستطريً للسلطة الظاملة والسلطان اجلائر، فيكون رضره كبريً

ويف سرية الرسول وخلفائه وأصحابه فإنه مبني عىل قواعد العدل والرمحة وعموم املصلحة للبرش 

ا وال م ملسو هيلع هللا ىلصكلهم، فام كان النبي  االً وال سلطانًا، وقد عرض عليه رؤساء قريش يطلب بالقتال ملكً

كل ذلك عىل أن يكف عن دعوته فلم يقبل، وإنام يطلب أن تكون كلمة اهللا هي العليا ودينه 

الظاهر. وكان قتاله ودفاعه يف سني اهلجرة دفاع الضعيف للقوي إىل أن أظفره اهللا وأظهره عىل 

 قريش بفتح مكة عنوة.

تي فارس والروم مل يستعملوا القوة يف بداية أمرهم، وإنام كانوا إن املسلمني يف دعوهتم ألم

يطلبون من املمتنعني أن يسمحوا هلم بنرش دين اهللا يف بالدهم، دين احلق، دين مجيع اخللق والذي 

نِذَرُ�م بِهِ ﴿ أوجب اهللا أن ينذروا به ويبلغوه مجيع خلقه، يقول اهللا تعاىل:
ُ
 ﴾َوَمۢن بَلَغَ  ۦِ�

ۡهَل ﴿ فهم ينذرون وحيذرون ويبرشون بقول اهللا سبحانه: .]١٩األنعام:[
َ
أ قَۡد َجآَءُ�ۡم  ٱۡلِكَ�ٰبِ  َ�ٰٓ

ا ُكنُتۡم ُ�ُۡفوَن ِمَن  ُ َلُ�ۡم َكثِٗ�� ّمِمَّ � قَۡد َجآَءُ�م ّمَِن  ٱۡلِكَ�ٰبِ رَُسوُ�َا يُبَّ�ِ ْ َعن َكثِ�ٖ َوَ�ۡعُفوا
 ِ بِٞ�  ٱ�َّ ُ بِهِ  َ�ۡهِدي ١٥نُورٞ َو�َِ�ٰٞب مُّ َ�ٰمِ ُسُبَل  ۥرِۡضَ�ٰنَهُ  ٱ�ََّبعَ َمِن  ٱ�َّ َوُ�ۡخرُِجُهم ّمَِن  ٱلسَّ

لَُ�ٰتِ  ۡسَتقِيٖ�  ۦ�ِإِۡذنِهِ  ٱ�ُّورِ إَِ�  ٱلظُّ ألنه دين الفطرة  .]١٦-١٥املائدة: [ ﴾١٦َوَ�ۡهِديِهۡم إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ

ومن لوازمه تقويض دعائم السليمة والطريقة املستقيمة والناس ينصاعون الستجابة دعوته، 



 ٩٣  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

ملكهم وسلطاهنم، وحتى النصار يف هذا الزمان فإن أشد ما يقع بأسامعهم هو الدعوة إىل 

 الدين.
ْ ﴿ وهذه غاية القتال ألهل الكتاب املشار إليها بقوله تعاىل: ِينَ  َ�ٰتِلُوا ِ  ٱ�َّ ِ َ� يُۡؤِمُنوَن ب َوَ�  ٱ�َّ

 ِ َم َوَ� ُ�َّرِمُ  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ ب ُ وَن َما َحرَّ ِينَ ِمَن  ٱۡ�َقِّ َوَ� يَِديُنوَن دِيَن  ۥَورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ وتُواْ  ٱ�َّ
ُ
أ

ٰ ُ�ۡعُطواْ  ٱۡلِكَ�َٰب  ۡزَ�ةَ َح�َّ   .]٢٩التوبة: [ ﴾٢٩َعن يَٖد َوُهۡم َ�ٰغُِروَن  ٱۡ�ِ
ام هو بموافقته إن قيام اإلسالم إنام هو بالدعوة واحلجة، وانتشاره الرسيع عىل بلدان العامل إن

ِ ِعنَد  ٱّ�ِينَ  إِنَّ ﴿ للفطرة واملصلحة،  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمِ يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ  َوَمن﴿ .]١٩آل عمران: [ ﴾ٱۡ�ِۡسَ�ٰمُ  ٱ�َّ
فكان الصحابة يف  .]٨٥آل عمران: [ ﴾٨٥ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ِمَن  ٱ�ِخَرةِ دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ� 

ة إال والدعاة أمامهم يبينون للناس حقيقة اإلسالم وما يرتتب عليه من فتوحهم ال يتقدمون خطو

الفضل يف الدنيا والسعادة يف اآلخرة، وبسبب هذا القتال يف سبيل اهللا ويف سبيل حرية الدعوة 

حصل ما ترتب عليها من الفتوح لألقطار وسائر األمصار حتى انترش فيها اإلسالم وصار أكثر 

 اء هللا يعبدونه وال يرشكون به شيئًا.النصار من األمم حنف
ثم إن املسلمني عاملوا من دخل حتت سلطاهنم معاملة حسنة بمقتىض العدل واإلنصاف، 

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

د أوىص عمر بأهل الذمة وأمواهلم، فال يتعرض هلم أحد بسوء، وال ملعابدهم ومقدساهتم. وق

ا ال  ا صحيحً ا بأن يقبل من حمسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وهذا مما تواترت به األخبار تواترً خريً

ۡهَل ﴿ يقبل الشك واجلدل،
َ
أ �ٖ ّمَِن  ٱۡلِكَ�ٰبِ  َ�ٰٓ َ�ۡ�َ ٰ ُ لَُ�ۡم َ�َ ن  ٱلرُُّسلِ قَۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوُ�َا يُبَّ�ِ

َ
أ

ُ ِمۢن �َِش�ٖ َوَ� نَِذيرٖ� َ�َقۡد َجآَءُ�م �َِش�ٞ َونَِذيٞرۗ وَ  َ�ُقولُواْ َما َجآَءنَا ءٖ قَِديٞر  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ١٩﴾ 

ۡهَل  قُۡل ﴿ .]١٩املائدة: [
َ
أ �َّ َ�ۡعُبَد إِ�َّ  ٱۡلِكَ�ٰبِ َ�ٰٓ

َ
ِۢ بَۡيَنَنا َوَ�ۡيَنُ�ۡم � ْ إَِ�ٰ َ�َِمةٖ َسَوآء َ َ�َعالَۡوا َوَ�  ٱ�َّ

ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  ٔٗ َشۡ�  ۦبِهِ  �ُۡ�ِكَ 
َ
ِۚ ا َوَ� َ�تَِّخَذ َ�ۡعُضَنا َ�ۡعًضا أ ْ  ٱ�َّ ْ َ�ُقولُوا ْ فَإِن تََولَّۡوا ِ  ٱۡشَهُدوا نَّاب

َ
� 

  .]٦٤آل عمران: [ ﴾٦٤ُمۡسلُِموَن 
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وحيث أمر اهللا بإبالغ القرآن واإلنذار به والدعوة إىل دينه باحلكمة واملوعظة احلسنة 

ملخالفني بالتي هي أحسن، فمتى منع املسلمون من ذلك وهدد الدعاة أو منعوا من واجلدال مع ا

نرش دعوهتم يف البالد، فإن املانعني هلم يعتربون معتدين عىل الدين وعىل اخللق أمجعني بقطع 

سبيل الدعوة إىل رهبم وإىل ما فيه صالحهم وصالح البرش كلهم، بسبب منعهم عن نرش دين اهللا 

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

ا لرشهم، فإن االعتداء عىل الدين  خطر ورضر يف سبيل نرش دين اهللا، فيقاتلون يف سبيل اهللا دفعً

 َوَ�ٰتِلُوُهمۡ ﴿ أرض من االعتداء عىل األنفس واألموال، والفتنة فيه أشد من القتل، يقول اهللا تعاىل:
ٰ َ� تَُ�وَن فِۡتَنةٞ َوَ�ُ�وَن حَ  ِ  ٱّ�ِينُ �َّ   .]١٩٣البقرة: [ ﴾ِ�َّ

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

وال تشكيكهم ومل ينقصوا املسلمني شيئًا ومل يظاهروا عليهم عدوهم، فإن أجابوا الدعوة قبل 

عوا طلب منهم اجلزية وهي نزر حقري ترمز خلضوعهم لإلسالم وارتباطهم بعهده منهم، وإن امتن

وعقده وكف األذ واالعتداء عىل الدين وعىل املسلمني مع بقائهم عىل دينهم، ثم إن هلم ما 

 للمسلمني وعليهم ما عىل املسلمني.

ا للعدوان عنهم  واحلقيقة أن املسلمني إنام شهروا سيوفهم لرضورة الدفاع عن أنفسهم وكفًّ

وعن دين اهللا الذي أمروا أن يبلغوه، فهم مل يستعملوا القوة إال عند احلاجة ويف حالة الرضورة 

 ملسو هيلع هللا ىلصوقد فتحوا بعض البلدان بدون قتال ملوافقة أهلها لدخوهلم ونرش دعوهتم فيها. وسرية النبي 

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

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

* * * 

 

 



 ٩٥  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

 قتال الصحابة للخوارج عىل النهروان

وأما استدالل الكاتب بقتال الصحابة للخوارج زاعامً أن قتلهم هو من املبادأة التي هي 

باالعتداء ما يوجب قتلهم  الطلب، ويسمى اهلجوم، وأنه مل يوجد منهم من التعدي أو االبتداء

 وقتاهلم.

أقول: إن اخلوارج إنام سموا خوارج من أجل أهنم خرجوا عىل اإلمام عيل ابن أيب طالب 

ريض اهللا عنه وعىل الصحابة، وقد وصفوا بأهنم يقتلون أهل اإلسالم ويرتكون أهل األوثان. 

 حتكيم أيب موسى األشعري وسبب خروجهم أنه ملا وقع التحكيم بني عيل ومعاوية وقد اتفقا عىل

عن عيل وعمرو بن العاص عن معاوية، فعند ذلك قالوا: حكمتم الرجال ونبذتم كتاب اهللا وراء 

ظهوركم. وحكموا بكفر الصحابة هلذا السبب، وهم غوغاء الناس. والغوغاء هم عون الظامل 

ان، وسفهاء األحالم، صغار األسن«ويد الغاشم يف كل زمان ومكان. وقد وصفهم رسول اهللا بأهنم: 

�قر أحد�م صالته مع صالتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن ال �اوز حناجرهم، 
يمرقون من ادلين مروق السهم من الرمية، إذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن يف قتلهم أجرًا ملن 

، من صف عيل ومعاوية وقد عرفوا بالشجاعة والشدة والغلو الزايد . فخرجوا!*"»قتلهم

 ويكفرون الناس بالذنب.

وقد استشار عيل ريض اهللا عنه الصحابة يف قتاهلم أو قتال أصحاب معاوية، فأشاروا عليه 

بالبداءة بقتاهلم قائلني: إن بقاءهم عىل حاهلم خطر علينا وعىل أهلنا وأوالدنا. فاستعان باهللا ثم 

فكان عيل  .»� الطائفت� باحلقيقتلهم أو«: ملسو هيلع هللا ىلصقاتلهم عىل النهروان حتى هزمهم. وقد قال النبي 

ريض اهللا عنه أوىل الطائفتني باحلق عند أهل السنة، ومع ذلك قد قيل لعيل: أكفار هم؟ قال: ال، 

بل من الكفر فروا، إخواننا بغوا علينا. فقتال الصحابة هلم هو نوع من احلدود الرشعية كقطاع 

األفراد أشبه بقطاع الطريق الذين قال الطريق. وقد بدؤوا يعيثون يف األرض الفساد بقتل بعض 

 متفق عليه من حديث أيب سعيد اخلدري. )١(
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َما﴿ اهللا فيهم: ْ  إِ�َّ ُؤا ِينَ َجَ�ٰٓ َ ُ�َارُِ�وَن  ٱ�َّ �ِض َو�َۡسَعۡوَن ِ�  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
َ
ۡو  ٱۡ�

َ
ْ أ ن ُ�َقتَّلُٓوا

َ
فََساًدا أ

ۡو يُنَفۡواْ مِ 
َ
رُۡجلُُهم ّمِۡن ِخَ�ٍٰف أ

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
َع � ۡو ُ�َقطَّ

َ
�ِض َن يَُصلَُّبٓواْ أ

َ
وحسبك أهنم  .]٣٣املائدة: [ ﴾ٱۡ�

 كفروا الصحابة.
فقتال الصحابة هلم هو دفع لرشهم ويدخل يف نوع اجلهاد بالدفاع وهو واضح جيل ال جمال 

للشك يف مثله. فال وجه لدعو عدم تعدهيم إذ احلقائق تكذب ذلك، ويعدون عند العلامء من 

 املبتدعني وليسوا من القوم الكافرين.

 ** * 

ين  معاملة املسلمني للمخالفني هلم يف الدّ

أعطى أمته مثالً عاليًا يف ترصفاته ومعاملته مع املخالفني له يف الدين من أهل  ملسو هيلع هللا ىلصإن النبي 

 الكتاب وغريهم من سائر املساملني هلم، فقد كان جييب دعوهتم ويعود مرضاهم ويرد السالم عليهم.

إذا سلم علي�م أهل الكتاب «: ملسو هيلع هللا ىلصل اهللا عن أنس قال: قال رسو البخاري ومسلمففي 

حتى إهنم يف حتريفهم الكلم عن مواضعه يقولون: السام عليكم؛ يعني الدعاء  .»فقولوا: وعلي�م

 .»وعلي�م«فيقول:  ملسو هيلع هللا ىلصباملوت، فريد عليهم النبي 

قالوا: السام عليكم. فقلت: بل  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة قالت: إن اليهود أتوا النبي  البخاريكام يف 

يا اع�شة، إن اهللا رفيق �ب الرفق يف األمر لكه، فعليك بالرفق و�ياك «سام واللعنة. فقال: عليكم ال

أولم �سميع ما قلت؟ رددت عليهم، «قالت: أومل تسمع ما قالوا؟ قال:  .»والعنف والفحش

 .»فيستجاب يل فيهم وال �ستجاب هلم يفّ 

عدله الشامل إىل أسس لقد سعى رسول اهللا عليه الصالة والسالم برشيعته السمحة و

ألنه مبني عىل  سلامً عالقات املسلمني بغريهم من املخالفني هلم يف الدين فسمى اهللا اإلسالم 

َها﴿ املساملة واألمان، قال سبحانه: ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا ۡلمِ ِ�  ٱۡدُخلُوا  .]٢٠٨البقرة: [ ﴾َكآفَّةٗ  ٱلّسِ



 ٩٧  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

، فهو يؤثر ۡلِم ﴿ السلم عىل احلرب، كام قال سبحانه: فسمى اهللا اإلسالم سلامً ۞�ن َجَنُحواْ لِلسَّ
ۡ َ�َ  ٱۡجَنحۡ فَ  ِ لََها َوتََو�َّ أي إذا كنت يف حرب مع أعدائك ومالوا إىل السلم  .]٦١األنفال: [ ﴾ٱ�َّ

 واملصاحلة فأجبهم إىل ذلك.
وفيام بينهم، وخريهم  وقد جعل اهللا السالم حتية أهل اإلسالم يتبادله املسلمون يف صلواهتم

 الذي يبدأ بالسالم، فتسلم عىل من عرفت ومن مل تعرف.

والسالم هو دعاء بالسالمة وبمعنى األمان، فمتى سلم إنسان عىل آخر فرد عليه السالم، 

َها﴿ فكأنه قد دخل معه يف عهد وأمان، يقول اهللا سبحانه: ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ۡ�ُتۡم ِ�  ٱ�َّ َسبِيِل  َءاَمُنٓواْ إَِذا َ�َ

 ِ ْ  ٱ�َّ ۡلَ�ٰٓ إَِ�ُۡ�ُم ﴿ أي تثبتوا ﴾َ�َتبَيَُّنوا
َ
ْ لَِمۡن � َ�ٰمَ َوَ� َ�ُقولُوا لَۡسَت ُمۡؤِمٗنا تَۡبَتُغوَن َعَرَض  ٱلسَّ

ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  ِ فَعِنَد  ٱ�ُّ ُ ّمِن َ�ۡبُل َ�َمنَّ  َمَغانُِم َكثَِ�ةۚٞ َكَ�ٰلَِك ُكنُتم ٱ�َّ ْۚ إِنَّ َعلَۡيُ�ۡم َ�تَ  ٱ�َّ َ بَيَُّنٓوا  ٱ�َّ
 .]٩٤النساء: [ ﴾٩٤َ�َن بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِٗ�� 

جاؤوا إىل صاحب غنم، فلام أقبلوا  ملسو هيلع هللا ىلصوسبب نزول هذه اآلية أن رسية من أصحاب النبي 

عليه قال هلم: السالم عليكم. فلم يردوا عليه، وقالوا: إنه ليس بمسلم وإنام سلم علينا ليحرز عنا 

الم. فسبقهم القرآن بخربهم، وفيه األمر بالتثبت حيث كرره مرتني متى رضبوا يف غنمه بالس

ا بجهالة، وألن أعامل الناس جيب أن جتري عىل حسب ما  األرض غزاة خشية أن يصيبوا قومً

ا مثلهم فهداكم اهللا إىل اإلسالم، فاشكروا  ظهر منهم، ويرشد القرآن احلكيم إىل أنكم كنتم كفارً

 ة اهلداية، فإن ربكم حيب الشكر.اهللا عىل نعم

من أخالقه ومعاملته مع املخالفني يف الدين،  ملسو هيلع هللا ىلصومن سامحة اإلسالم ما ثبت عن النبي 

فمن ذلك ما رو أبو داود، حدثنا سليامن بن حرب، أنبأنا محاد بن زيد عن ثابت عن أنس، أن 

ا، فأتاه النبي  ا من اليهود كان مريضً فنظر إىل  .»أسلم«، فقال له: يعوده، فقعد عند رأسه ملسو هيلع هللا ىلصغالمً

 .»احلمد هللا اذلي أنقذه يب من انلار«: ملسو هيلع هللا ىلصأبيه، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم، فقال النبي 

ا من   .!*"شعريوتويف رسول اهللا ودرعه مرهونة عند هيودي بثالثني وسقً

 أخرجه البخاري من حديث عائشة. )١(
                                                            



 : الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودجمموعة رسائل     ٩٨

جار هل حق،  اجل�ان ثالثة:«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصورو الطرباين من حديث جابر بن عبد اهللا أن النبي 

ا بجواره  .»وهو اجلار الاكفر، هل حق اجلوار وجار هل حقان، وهو اجلار املسلم، هل «فجعل للكافر حقً

حق اجلوار وحق اإلسالم، وجار هل ثالثة حقوق، وهو اجلار ذو الرحم، هل حق اجلوار وحق اإلسالم 
 .»وحق القرابة

حتى قال له غالمه: كم تقول لنا  .ةهال أهديتم إىل جارتنا اليهوديوكان ابن عباس يقول: 

 أوصانا باجلار حتى ظننا أنه سيورثه. ملسو هيلع هللا ىلصإن النبي هذا! من كثرة ما يكرره عليهم، فقال: 

ومن سامحة اخللفاء الراشدين مع املخالفني هلم يف الدين ما ذكره املوفق بن قدامة يف رسالته 

ا، فدعوه فقال: وحاصله أن عمر ملا قدم الشام صنع أهل  الرد عىل املوسوسني الكتاب له طعامً

أين هو؟ قالوا: يف الكنيسة. فكره دخوهلا وقال لعيل: اذهب بالناس. فذهب عيل باملسلمني 

 فدخلوا وأكلوا، وجعل عيل ينظر إىل الصور وقال: ما عىل أمري املؤمنني لو دخل وأكل.

املخالف له يف فاإلسالم والرسول عليه الصالة والسالم حيث عىل اإلحسان إىل املسلم و

۞لَّۡيَس ﴿ الدين، وقد سأل الصحابة عن الصدقة عىل أقارب هلم من املرشكني، فأنزل اهللا تعاىل:
َ َعلَۡيَك ُهَدٮُٰهۡم َوَ�ِٰ�نَّ  نُفِسُ�ۡمۚ َوَما تُنفُِقوَن إِ�َّ  ٱ�َّ

َ
َ�ۡهِدي َمن �ََشآُءۗ َوَما تُنفُِقواْ ِمۡن َخۡ�ٖ فَِ�

ِۚ وَۡجهِ  ٱبۡتَِغآءَ  نُتۡم َ� ُ�ۡظلَُموَن  ٱ�َّ
َ
  .]٢٧٢البقرة: [ ﴾٢٧٢َوَما تُنفُِقواْ ِمۡن َخۡ�ٖ يُوَفَّ إَِ�ُۡ�ۡم َوأ
ُ َ�ۡنَهٮُٰ�ُم  �َّ ﴿ فأمروا بالصدقة عليهم، كام يدل قوله سبحانه: ِينَ َعِن  ٱ�َّ لَۡم يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم  ٱ�َّ

  ٱّ�ِينِ ِ� 
َ
ْ إَِ�ِۡهۡمۚ إِنَّ َولَۡم ُ�ۡرُِجوُ�م ّمِن دَِ�ٰرُِ�ۡم أ وُهۡم َوُ�ۡقِسُطٓوا َ ن َ�َ�ُّ  ﴾٨ ٱلُۡمۡقِسِط�َ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

  .]٨املمتحنة: [
إنه ملا امتد سلطان املسلمني عىل البلدان األجنبية واتسعت فتوحهم يف األقطار األجنبية 

ألن  صاروا يعاملون أهل الكتاب بأحسن معاملة من العطف واللطف واملساواة يف احلقوق؛

رشيعة اإلسالم توجب عىل املسلم أن يتواضع مع خصمه من أهل الكتاب يف اجللوس للقضاء 

ا بصف  مهام كانت منزلته ورئاسته، كام جلس عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه مع اليهودي صفًّ

 قمبني يدي عمر بن اخلطاب فقىض بينهام، حتى إن عليًّا ريض اهللا عنه استدرك عىل عمر قوله له: 
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أكرهت يا عيل أن فمن بعد الفراغ من اخلصومة قال عمر:  .يا أبا احلسن واجلس مع خصمك

ا خلصمك  .كال، ولكني كرهت حني قلت: يا أبا احلسنقال عيل ريض اهللا عنه:  .جتلس مساويً

 يريد أن الكنية تشري إىل التعظيم أمام اخلصم.

لَُ�ۡم دِيُنُ�ۡم َوِ�َ دِيِن ﴿ ن،وكان أهل الكتاب يعيشون مع املسلمني متجاورين متساعدي
فال يتعد بعضهم عىل بعض وال جيعلون اختالف عقائدهم سببًا ملثار النزاع  .]٦الكافرون: [ ﴾٦

بينهم، وصار النصار يعيشون مع املسلمني يف أمان واطمئنان، هلم ما للمسلمني وعليهم ما عىل 

  وذمة املؤمنني، من رامهم بسوء غرم وأثم.املسلمني، وسموا أهل الذمة من أجل أهنم يف ذمة اهللا
أويص اخلليفة أن عمر بن اخلطاب أوىص يف مرضه بأهل الذمة وقال: صحيح البخاري ويف 

ا، بأن يقبل من حمسنهم ويتجاوز عن مسيئهم فصار اجلميع يتعاونون  .من بعدي بأهل الذمة خريً

اخللفاء الراشدون والصحابة عىل الكسب والسعي والعمران وفنون العلم والعرفان، وأخذ 

والتابعون ينرشون عليهم ظالًّ ظليالً من الرعاية واالحرتام، فيحرتمون معابدهم وكنائسهم، فال 

يتعرض هلا أحد منهم برضر وال يمنع أهلها من دخوهلا، ثم إن املسلمني يعولون سائر العجزة 

 وة كسائر ضعفة املسلمني.والعميان ومن ال كسب له، فيقومون بكفايتهم من املعيشة والكس

ويف الصلح الذي أجراه رسول اهللا مع وفد نجران ما يدل عىل ذلك، فقد رو أبو عبيد 

ا:  ملسو هيلع هللا ىلصرمحه اهللا أن رسول اهللا  �سم اهللا الرمحن الرحيم، هذا ما «صالح أهل نجران فكتب هلم كتابً

مائهم وأمواهلم وملتهم كتبه �مد انليب ألهل �ران وحاشيتها، هلم ذمة اهللا وذمة رسوهل ىلع د
ىلع أن ال يغ� هلم أسقف  -أي علمائهم-ورهبانهم وأساقفتهم  -أي كنا�سهم-وصلبانهم و�يعهم 

ا فانلصف  من سقيفاه وال راهب من رهبانيته، وىلع أن ال �رسوا وال يعرشوا، ومن ملك منهم حقًّ
�ئة وعليهم اجلهد فيما استقبلوا بينهم ىلع أن ال يأ�لوا الر�ا، فمن أ�ل الر�ا منهم فذميت منه بر

غ� مظلوم� وال معسوف عليهم. شهد عثمان بن عفان ومعيقيب واألقرع بن حا�س وغيالن بن 
 .»سلمة وأبو سفيان بن حرب

فرش هلم عباءته وأجلسهم عليها. وقد عمل اخللفاء الراشدون مع  ملسو هيلع هللا ىلصوقد قيل: إن النبي 

اهللا يف هذا الصلح الواقع بينه وبني أهل نجران،  املخالفني هلم يف الدين كل ما أوىص به رسول
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ا عىل اخلروج عن دينه،  فأبقوهم عىل عقيدهتم وملتهم وصلباهنم وكنائسهم، ومل يكرهوا أحدً

ا  ا أفواجً وبسبب هذا التسهيل وعدم اإلكراه يف الدين أخذ النصار يدخلون يف دين اهللا أفواجً

 فإنه آمن عىل نفسه وماله وعياله.طائعني خمتارين، ومن أقام منهم عىل دينه 

وقد أساء النصار الصنيع مع املسلمني يف هذا الزمان يف كثري من البلدان ضد ما فعله هبم 

املسلمون، وضد ما كان عليه قدماء النصار، فإن من تعاليم املسيح األمر باهلدوء والعفو 

ملسيح أخذوا يتميزون باحلقد والصفح وعدم االنبعاث بالرش، لكنهم ملا تباعدوا عن تعاليم ا

والشحناء عىل املسلمني، وسفك الدماء والتمثيل وتشويه األبرياء وخطف األوالد والنساء 

وهدم املساجد املشيدة للعبادة وقتل الرهبان يف كنيستهم، ودين اإلسالم وسائر األديان حترم قتل 

ة، وناهيك بحوادث لبنان يف هذا الرهبان وهدم املساجد والكنائس وسائر املواضع املشيدة للعباد

ا  الزمان فإهنا مل تشهد لبنان وال غريها من البلدان أبشع وال أشنع منها، حتى صارت لبنان نريانً

ا مستقذرة.  مستعرة وأنقاضً

 وهذا العمل هبذه الصفة ينذر برش العواقب وأسوأ النتائج عليهم وعىل كافة الناس معهم،

ُ َوَمن يُرِِد ﴿ ِ ِمَن  ۥفَلَن َ�ۡملَِك َ�ُ  ۥهُ فِۡتنَتَ  ٱ�َّ والفقهاء املتقدمون مل هيملوا  .]٤١املائدة: [ ﴾ا ًٔ َشۡ�  ٱ�َّ

حقوق أهل الذمة، وقد نصوا عىل وجوب الرفق هبم ودفع من يتعرض ألذيتهم، فقال الشهاب 

جب إن عقد الذمة يو:القرايف، وهو من كبار أئمة الترشيع يف اإلسالم، يف كتابه الشهري الفروق

ا علينا ألهنم يف جوارنا ويف خفارتنا ويف ذمة اهللا تعاىل وذمة رسوله  ودين اإلسالم،  ملسو هيلع هللا ىلصهلم حقوقً

فمن اعتد عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة يف عرض أحدهم أو أي نوع من أنواع األذية أو أعان 

 وذمة دين اإلسالم. ملسو هيلع هللا ىلصعىل ذلك، فقد ضيع ذمة اهللا وذمة رسوله 
إن من كان يف الذمة وجاء أهل احلرب إىل بالدنا  :مراتب اإلمجاعيف وقال اإلمام ابن حزم 

يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتاهلم بالكراع والسالح ونموت دون ذلك، فإن تسليمه إمهال 

ا  لعقد الذمة. وقد شهد املؤرخون من سائر األمم بأنه ما عرف فاتح أعز وال أقو وال أرسع سريً

ني دخل اإليامن قلوهبم، بل وال أعدل وال أرحم منهم، وأهنم مل يف الفتوح من املسلمني ح
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يتوصلوا إىل ما حتصلوا عليه إال باإليامن باهللا وحده والسياسة بالعدل واإلصالح، وأن مجيع 

الشعوب مل خيضعوا هلم ويدينوا بدينهم ويتعلموا لغتهم إال ملا ظهر هلم من أن دينهم هو دين احلق 

 كلهم، الصالح لكل زمان ومكان، الذي نظم حياة الناس أحسن نظام.الكفيل بسعادة البرش 

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

طائعني خمتارين، وهذا أمر مشهور ومشهود به بني سائر األمم، يعرفه كل من عرف اإلسالم 

 وأهله.

كان لنرص اإلسالم هذا :حارض العامل اإلسالميكتابه  قال لوثروب ستودارد األمريكي يف

النرص اخلارق للعادة عوامل ساعدت عليه أكربها: أخالق العرب وماهية تعاليم صاحب 

 الرسالة ورشيعته السمحة.

وقد عرف العرب بدورهم كيف يسوسون احلكم ويوثقون السلطان حتى دانت هلم أمور 

 .امللك واستقرت نقطة دائرته 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 

إذ العلوم، حمسنة يف اعتبار نعمة التهذيب، تلك النعمة التي انتهت إليها من احلضارات السالفة، و

ا وعن هذا  شاع بني الغالبني واملغلوبني التزاوج ووحدة املعتقد كان اختالط بعضهم ببعض رسيعً

 االختالط نشأت حضارة جديدة؛ احلضارة العربية اإلسالمية.

فسارت املاملك اإلسالمية يف القرون الثالثة األوىل من تارخيها أحسن سري، فكانت أكثر 

ا وعمرانًا، مرصعة األقطار بجواهر املدن الزاهرة واحلوارض ممالك الدنيا حضارةً ورقيًّا وتق دمً

 العامرة واملساجد الفخمة واجلامعات العلمية املنظمة طول هذه القرون الثالثة.

سري القارئ حينام نبحث يف فتوح  :حضارة العربقال الدكتور جوستاف لوبون يف كتابه 

عامل يف انتشار اإلسالم، ولكن العرب تركوا العرب وأسباب انتصاراهتم أن القوة مل تكن هي ال

ا يف أدياهنم، فانتحل بعض الشعوب من النصار دين اإلسالم واختذوا العربية  املغلوبني أحرارً



 : الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودجمموعة رسائل     ١٠٢

لغة هلم ودينًا ملا يتصف به العرب الغالبون من رضوب العدل الذي ال عهد للناس بمثله، وملا 

 فها األديان األخر قبله.كان عليه دين الرسول من السهولة التي مل تعر

ا يف موضع آخر: يمكن أن تُعمي فتوح العرب األوىل أبصار أناس فيقرتفون ما  وقال أيضً

يقرتفه الفاحتون عادة ويسيئون معاملة املغلوبني ويكرهوهنم عىل اعتناق دينهم الذي كانوا 

 م.يرغبون يف نرشه يف أنحاء العامل، ولو فعلوا ذلك لتألبت عليهم مجيع األم

الذين كان عندهم من العبقرية ما يندر وجوده يف  -أي الراشدين-ولكن اخللفاء السابقني 

ا عىل الناس.. فعاملوا أهل  عادة الديانات، أدركوا أن النُّظم واألديان ليست مما يفرض قرسً

سورية ومرص وأسبانيا وكل قطر استولوا عليه بلطف عظيم، تاركني هلم قوانينهم ونظمهم 

 هتم، فارضني عليهم جزية زهيدة يف مقابل محايتهم هلم وحفظ األمن بينهم.ومعتقدا

واحلق أن األمم مل تعرف فاحتني رامحني متساحمني مثل قدماء املسلمني، فرمحتهم وتساحمهم 

كان من أسباب اتساع فتوحهم واعتناق الكثري من األمم لدينهم ونظمهم ولغتهم التي رسخت 

يت قائمة وخملدة حتى بعد تواري سلطان العرب عن مرسح العامل، وقاومت مجيع الغارات، وبق

 وإن أنكر ذلك املؤرخون.

إن اإلسالم الذي أمر باجلهاد هو متسامح  :احلروب الصليبيةوقال ميشود يف كتابه تاريخ 

نحو األديان األخر وقد أعفى البطاركة والرهبان وخدمهم من الرضائب، وقد حرم قتل 

ص لعكوفهم عىل العبادات، ومل يمس عمر بن اخلطاب النصار بسوء حني الرهبان عىل اخلصو

 فتح القدس، وقد ذبح الصليبيون من املسلمني العدد الكثري وحرقوا اليهود عندما دخلوها.

فهذه املقاالت من املؤرخني الذين يعتنون بضبط احلوادث وتشخيصها عىل صفتها وهم ال 

ا.يمتون إىل اإلسالم بصلة، وإنام يعط  ون احلوادث حقها من العناية والتفصيل، وكفى باهللا شهيدً

* * * 
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 جهاد اليهود املحاربني للمسلمني

َ�َنُ�ُ رُُسَلَنا  إِنَّا﴿ إن اهللا سبحانه قد ضمن النرص للمؤمنني املجاهدين فقال سبحانه:
ِينَ وَ  ِ َءاَمُنواْ ِ�  ٱ�َّ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوة شۡ َوَ�ۡوَم َ�ُقوُم  ٱ�ُّ

َ
ا َعلَۡيَنا ﴿ وقال: .]٥١املؤمن: [ ﴾٥١ َ�ٰدُ ٱۡ� َوَ�َن َحقًّ

فهذا النرص املضمون للمؤمنني هو مرشوط بنرصهم لدين اهللا  .]٤٧الروم: [ ﴾٤٧ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ نَۡ�ُ 

ومحايته والذود عن حدود املسلمني وحقوقهم وحرماهتم، وأن جياهدوا أنفسهم عىل القيام 

ا عدوهم، حتى يكون اهللا وليهم ونارصهم واملعني هلم عىل بواجبات دينهم قبل أن جياهدو

واْ ﴿ عدوهم، َ إِن تَنُ�ُ ۡقَداَمُ�ۡم  ٱ�َّ
َ
  .]٧حممد: [ ﴾٧يَنُ�ُۡ�ۡم َوُ�ثَّبِۡت أ

والبد مع هذا من األخذ بأسباب الوسائل من احلزم والعزم واالستعداد بالقوة، كام أرشد 

ْ ﴿ وقوله: .]٧١النساء: [ ﴾ۡذَرُ�مۡ ُخُذواْ حِ ﴿ إليه الكتاب العزيز يف قوله: وا ِعدُّ
َ
ا  َوأ  ٱۡسَتَطۡعُتملَُهم مَّ

 ٖ� والقوة ختتلف باختالف األحوال واألزمان، ولكل زمن دولة وقوة  .]٦٠األنفال: [ ﴾ّمِن قُوَّ

 ورجال تناسب حالة القتال وزمانه.
جلهاد عدوهم،  أما إذا ختلف عملهم عن واجبات دينهم ومل يستعدوا باحلزم والعزم والقوة

فإنه يتخلف عنهم هذا النرص املضمون هلم؛ ألن ذنوب اجليش جند عليه، واالتكال عىل اإليامن 

ا وخمالفة ألمر اهللا ورسوله.  بدون عمل يعترب عجزً

َوَ�َن ﴿ وهلذا جيب التفكري يف سبب ختلف هذا النرص عن املؤمنني طيلة هذه السنني يف قوله:
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 

دينهم وعدم استعدادهم بالقوة ملجاهبة عدوهم، ثم وقوع الفتن والعداوة والبغضاء بني حكام 

ا مما أوجب تشتيت شملهم وذهاب حوهلم املسلمني وزعامئهم،  حتى صار بأسهم بينهم شديدً

وقوهتم، ولن تقو صولة الباطل وتعظم شوكته إال يف حالة رقدة احلق وغفلته عنه، فإذا انتبه له 

ِ  بَۡل ﴿ هزمه بإذن اهللا تعاىل، ا  ٱلَۡوۡ�ُل ُم فَإَِذا ُهَو َزاهِٞقۚ َولَ�ُ  ۥَ�َيۡدَمُغهُ  ٱۡلَ�ِٰطلِ َ�َ  ٱۡ�َقِّ َ�ۡقِذُف ب ِممَّ
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غري أن الشيطان خيوف وخيذل ضعفة اإليامن ويعظم شأن أعدائهم يف  .]١٨األنبياء: [ ﴾١٨تَِصُفوَن 

ۡيَ�ٰنُ َ�ٰلُِ�ُم  إِ�ََّما﴿ نفوسهم، مما يدخل الرعب والرهب يف نفوسهم منهم، يقول اهللا تعاىل:  ٱلشَّ
ۡوِ�َآَءهُ 

َ
ۡؤِمنَِ� فََ� َ�َافُوُهۡم وََخا ۥُ�َّوُِف أ أي خيوفكم  .]١٧٥آل عمران: [ ﴾١٧٥فُوِن إِن ُكنُتم مُّ

 بأوليائه ويعظمهم يف نفوسكم.
ومن هذا التخويف ما وقع يف قلوب أكثر الناس من شدة خوفهم من اليهود وتعظيمهم يف 

نفوسهم حتى ظنوا أهنم لن يغلبوا لشدة كيدهم ومكرهم وتوفر وسائل القوة لدهيم، وقد غزوا 

 كثر الناس بالرعب والرهب.قلوب أ

ٓ  لَن﴿ ونسـوا أن اهللا سبحانـه قد وعـد عبـاده املؤمنني بالنرص عليهم فقـال تعاىل: وُ�ۡم إِ�َّ يَُ�ُّ
ٗذىۖ �ن يَُ�ٰتُِلوُ�ۡم يَُولُّوُ�ُم 

َ
ۡدبَارَ أ

َ
وَن  ٱۡ� ْ  ٱّ�ِلَّةُ َعلَۡيِهُم  ُ�َِ�ۡت  ١١١ُ�مَّ َ� يُنَ�ُ ۡ�َن َما ثُقُِفٓوا

َ
إِ�َّ �

ِ ِ�َۡبٖل ّمَِن  ِ َوَ�آُءو بَِغَضٖب ّمَِن  ٱ�َّاِس وََحۡبٖل ّمَِن  ٱ�َّ ۚ َوُ�َِ�ۡت َعلَۡيِهُم  ٱ�َّ ُهۡم  ٱلَۡمۡسَكَنُة َّ�
َ
َ�ٰلَِك بِ�

ِ َ�ِٰت َ�نُواْ يَۡ�ُفُروَن �  َوَ�ۡقُتلُوَن  ٱ�َّ
َ
ْ وَّ ٱۡ� � َ�ٰلَِك بَِما َعَصوا ْ َ�ۡعَتُدوَن �بَِيآَء بَِغۡ�ِ َحّقٖ  ﴾١١٢َ�نُوا

  .]١١٢-١١١آل عمران: [
ا لوجه؛ ألهنم كام أخرب  إنه من املعروف املألوف عن اليهود أهنم أجبن الناس عند اللقاء وجهً

 اهللا عنهم أحرص الناس عىل حياة.

ا من متون الطائرات التي حتلق هبم إىل أجواء  ا رفيعً لكنهم وجدوا يف هذا الزمان ملجأ منيعً

ء ثم يمطرون الناس بقذائف التعذيب والتخريب. ولن يستمر هلم هذا الصنيع إن شاء اهللا السام

فإن املسلمني لدهيم املادة املالية التي تؤهلهم إلدراك كل ما يريدون من وسائل القوة املامثلة أو 

دة الزائدة عىل قوة األعداء مع قوة اإليامن باهللا عز وجل، ومتى صدقت العزيمة وقويت اإلرا

حصل املراد، وقد قيل: إن احلاجات هي أم االخرتاعات. واملال هو املحور الذي تدور عليه 

رحى احلرب ويستعان به يف الطعن والرضب، إن املصارعة بني احلق والباطل والقتال بني 

املسلمني والكفار ال تزال قائمة وموجودة من لدن خلق اهللا الدنيا إىل أن تقوم الساعة، والعاقبة 



 ١٠٥  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

لتقو. فمن ظن أن اهللا يديل الباطل عىل احلق إدالة مستمرة، أو ظن أن اهللا يديل اليهود عىل ل

 املسلمني إدالة مستمرة، فقد ظن باهللا ظن السوء.

لكن اهللا سبحانه بحكمته يؤدب عباده، فإذا عصاه من يعرفه سلط عليه من ال يعرفه، 

رقدة احلق عنه وغفلته عنه، فإذا انتبه له  والباطل ال تقو شوكته وال تعظم صولته إال يف حال

ِ  بَۡل ﴿ هزمه بإذن اهللا تعاىل ا  ٱلَۡوۡ�ُل فَإَِذا ُهَو َزاهِٞقۚ َولَُ�ُم  ۥَ�َيۡدَمُغهُ  ٱۡلَ�ِٰطلِ َ�َ  ٱۡ�َقِّ َ�ۡقِذُف ب ِممَّ
ۢ �ِإِذۡ ﴿ .]١٨األنبياء: [ ﴾١٨تَِصُفوَن  ِۗ ِن َ�م ّمِن فَِئةٖ قَلِيلٍَة َغلََبۡت فَِئٗة َكثَِ�َة ُ وَ  ٱ�َّ َمَع  ٱ�َّ

 ٰ  .]٢٤٩البقرة: [ ﴾٢٤٩ِ�ِ�َن ٱل�َّ
غري أن للباطل صولة نعوذ باهللا من رشها لكن عاقبتها الذهاب واالضمحالل، ومن هذه 

 الصولة ما وقع يف قلوب أكثر الناس من شدة خوفهم من اليهود وتعظيمهم يف نفوسهم.

ره وعند التناهي يقرص املتطاول. إن هؤالء وكل يشء مرهون بوقته ومربوط بقضاء اهللا وقد

ذََّن َر�َُّك َ�َۡبَعَ�َّ  �ذۡ ﴿ اآليسني من رمحة اهللا والقانطني من نرص اهللا قد نسوا قول اهللا تعاىل:
َ
تَأ

 وصدق اهللا العظيم فإن .]١٦٧األعراف: [ ﴾ٱۡلَعَذابِ َمن �َُسوُمُهۡم ُسوَٓء  ٱۡلقَِ�َٰمةِ َعلَۡيِهۡم إَِ�ٰ يَۡوِم 

هذا العذاب الذي وعدهم اهللا بأن يساموا به هو رضبة الزب يف حقهم ال يفارقهم وال يزال 

ا هلم بأيدي املسلمني أو بأيدي من يسلطهم اهللا عليهم من سائر األمم، فإن اهللا سبحانه  مالزمً

ا، وما سيقع هبم إىل يوم القيامة أكثر وأعظم،  ٱ�فَاقِ تَِنا ِ� َءاَ�ٰ  َسُ�ِ�ِهمۡ ﴿ يويل بعض الظاملني بعضً
نَُّه 

َ
َ لَُهۡم � ٰ يَتََب�َّ نُفِسِهۡم َح�َّ

َ
  .]٥٣فصلت: [ ﴾ٱۡ�َقُّ َوِ�ٓ أ

إن هذا الطفور والطغيان وجماوزة احلد يف الفتك والسفك والعدوان الواقع من اليهود عىل 

ىل العرب املسلمني الفلسطينيني طيلة هذه السنني، حتى أخرجوهم من ديارهم ومساكنهم إ

ا، وأخذوا يسوموهنم سوء العذاب من القتل والتضييق  ا وقهرً الصحراء، واستولوا عليها قرسً

ذِنَ ﴿ واإلرهاق حتى بلغ األمر هبم إىل أشد االختناق وإىل حد ما ال يطاق،
ُ
ِيَن يَُ�َٰتلُوَن  أ لِ�َّ

ْۚ �نَّ  �َُّهۡم ُظلُِموا
َ
َ بِ� ٰ نَۡ�ِهِۡم لََقِديٌر  ٱ�َّ قد عرف العقالء أن هذا التغلب  .]٣٩ج: احل[ ﴾٣٩َ�َ

واالستيالء من اليهود إنام حصل بسبب ذنب من املسلمني اقرتفوه ولو استقاموا ما سقموا، فإن 



 : الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممودجمموعة رسائل     ١٠٦

ٓ ﴿ ذنوب اجليش جند عليه واهللا تعاىل يقول: ا َصابََك ِمۡن َحَسَنةٖ فَِمَن  مَّ
َ
ِۖ أ َصابََك ِمن  ٱ�َّ

َ
ٓ أ َوَما

فبسبب االختالف يف النزعات واألهواء بني امللوك والزعامء  .]٧٩النساء: [ ﴾َسّيَِئةٖ فَِمن �َّۡفِسَك 

ا، ففشت من بينهم الفوىض  ا وأحزابً ا وأوصاالً، وصاروا شيعً تقطعت وحدة املسلمني إربً

والشقاق، وقامت الفتن عىل قدم وساق، وهي فرصة سنح للعدو فيها املواثبة، فقويت شوكته 

سلمني بجربوته وقوته، حتى أخذ الناس يقولون: متى نرص اهللا؟ وعظمت صولته وتسلط عىل امل

أال إن نرص اهللا قريب، وإن هذه الطائفة الباغية الطاغية التي حلت بساحة العرب املسلمني تقتل 

األنام وحتاول أن جتتث أصل اإلسالم ينسلون للتعاون من كل حدب ويتواثبون عىل أهل 

جب عىل املسلمني بكل الوسائل، فمن مل يقدر عليه اإلسالم من كل جانب، فإن جهادهم وا

ببدنه وجب عليه بامله؛ ألن املال بمثابة الرتس يُستجلب به العدد والعتاد ووسائل اجلهاد 

 ويستدفع به صولة أهل الكفر والعناد.
ا خاليًا ال يقال هلم  إن منشأ هذا التغلب بطريق الطفور من طائفة اليهود هو أهنم وجدوا جوًّ

إليكم إليكم. فأخذوا يبيضون ويصفرون ويصنعون من السفك والفتك ما يريدون، وإال  فيه:

هجري املوافق  ٨٧فإهنم أجبن أمة عند اللقاء، وقد جرب املسلمون ذلك معهم يف ذي احلجة عام

هزموهم بإذن اهللا بدون عناء لوال إنقاذ أمريكا هلم، وصادفهم أهل األردن  ، حيث!*"ميالدي ٦٨

ا، ورجعوا منهزمني وخاصة الف ا كثريً دائيني فهزموهم واستولوا عىل قواهتم وقتلوا منهم عددً

 يائسني حزينني، وهذه سنته سبحانه فيمن طغى وبغى وجترب عىل الناس.

إن هذه القضية قد حركت كل من يف قلبه غرية دينية أو نخوة عربية، فسامهوا يف الفضل 

نُتمۡ ﴿ وتساعدوا عىل دفع االعتداء، وتنافسوا يف البذل، فساحت أيدهيم بالند
َ
أ ُؤَ�ِٓء  َ�ٰٓ ٰٓ�َ

ْ ِ� َسبِيِل  ِ تُۡدَعۡوَن ِ�ُنفُِقوا َما َ�ۡبَخُل َعن �َّۡفِسهِ  ٱ�َّ ۖ َوَمن َ�ۡبَخۡل فَإِ�َّ ن َ�ۡبَخُل  ﴾ۦفَِمنُ�م مَّ
ْ ﴿ .]٣٨حممد:[ َ  فَٱ�َُّقوا ْ وَ  ٱۡسَتَطۡعُتمۡ َما  ٱ�َّ نفِ  ٱۡسَمُعوا

َ
ِطيُعواْ َوأ

َ
نُفِسُ�ۡمۗ َوَمن يُوَق ُشحَّ َوأ

َ
ِ�ّ � ُقواْ َخۡ�ٗ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦَ�ۡفِسهِ 
ُ
 واهللا أعلم. ]١٦التغابن: [ ﴾١٦ ٱلُۡمۡفلُِحونَ فَأ

 م.١٩٦٨-٣-٢١املوافق  ١٣٨٧ذي احلجة  ٢٢يوم اخلميس  )١(
                                                            



 ١٠٧  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

ةِ َرّ�َِك َرّبِ  ُسۡبَ�ٰنَ ﴿ ا يَِصُفوَن  ٱۡلِعزَّ ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ وَ  ١٨١ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ وََسَ�ٌٰم َ�َ  ١٨٠َ�مَّ َّ�ِ
 .﴾١٨٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 

 وصىل اهللا عىل نبيه حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

 اآلخرة يمجاد ١٤حرر يف 

 هـ.١٣٩٨سنة 

* * * 
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