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 مقـدمة الرسالة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 الشيخ
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 اإلسالم يف املرشوع اجلهاد

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

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

 أما بعد:

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

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

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

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

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

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

 رمحه اهللا. شيخ اإلسالم

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

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

 وأعوانه.

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

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

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

ا عن الدين ودفع أذ املعتدين عىل املؤمنني، وليس هذا بالظن  القتال يف اإلسالم إنام رشع دفاعً



 ٥  ) اجلهاد املرشوع يف اإلسالم١(

ولكنه اليقني. قال شيخ اإلسالم يف رسالته: الصحيح أن القتال رشع ألجل احلرب ال ألجل 

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

 هو املوجب للقتال مل جيز إقرار كافر باجلزية. انتهى.

ا خيالف هذا يف فمن زعم أن ل  اجلواب الصحيحأو يف  السياسة الرشعيةشيخ اإلسالم كالمً

 فقد غلط عليه وأدىل بام مل حيط بعلمه.

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

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

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

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

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

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

 حتى رسخ يف قلوب العامة وبعض العلامء.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َ
أ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َشدُّ ِمَن  ٱۡلفِۡتَنةُ وَ ﴿
َ
 .]١٩١البقرة: [ ﴾ٱۡلَقۡتلِ أ
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ُ َ�ٰلَِكۖ َولَۡو �ََشآُء ﴿ ْ َ�ۡعَضُ�م بَِبۡعٖض  نَتَ�َ َ�  ٱ�َّ َۡبلَُوا فقتاهلم  .]٤حممد: [ ﴾ِمۡنُهۡم َوَ�ِٰ�ن ّ�ِ

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

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

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 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  ٱۡلَفۡوزُ َوَ�ٰلَِك ُهَو 
عن الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل لري  ملسو هيلع هللا ىلصوقد سئل النبي 

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

 البخاري ومسلم من حديث أيب موسى.

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

جدهتا فقد حتصلت واحلمد هللا عىل هذه الرسالة، ووقفت عىل حقيقة ما تقتضيه من الداللة، فو

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

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

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

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

 .إن شاء اهللا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ا يف دهره، وال يقوم غ ريه األمر املهم اجلليل أكثر ما تقدرون عليه؛ ألنه قد بقي وحيدا يف فنه، فريدً

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

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

 وعندكم، والسالم عليكم. انتهى.

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

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

 .والنقلية، وفرط ذكائه واجتهاده، وبلوغه يف كل من ذلك املبلغ الذي يتجاوز الوصف

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

 .يقول بالقرآن واحلديث والقياس

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

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

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

 .املؤيدين هلا

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

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

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

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

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

َ
 .]٣١حممد: [ ﴾٣١َوَ�ۡبلَُواْ أ

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

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

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

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

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

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

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

ـــــائصٌ  ـــــق غ رة احل ـــــاول دُ  ومل يتن
 

 مــن النــاسِ إال بالرويــة والفكــر 
 

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

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

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

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

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

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

 بن حنبل وأيب حنيفة وغريهم.

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

 السبب يف القتال جمرد الكفر.

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

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

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

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

الصبيان والرهبان والشيوخ وأصحاب الصوامع وحتريق األشجار وقتل احليوان، فدل النساء و

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

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

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

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

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

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

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

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

 بل كانت سريته أن من سامله مل يقاتله. انتهى.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َ
 ﴾أ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 مرضوب، وضاعت احلجة بني الطالب واملطلوب.

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

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

 .٢/٤١٢سرية ابن هشام  )١(
                          



 ١٣  ) اجلهاد املرشوع يف اإلسالم١(

هللا بمجادلة الكفار بعد دعوهتم إقامة للحجة وإزاحة للعذر؛ ليهلك من هلك عن بينة وحييا أمر ا

 من حيّ عن بينة.

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

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

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

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

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

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

 كانت قد استولت عىل الدنيا من مشارقها إىل مغارهبا.

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

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

 قطعهم يف األرض أممًا وسلبهم امللك والعز.

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

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

 البالد.

 وأما املجوس فهم أهل مملكة فارس وما اتصل هبا.

 وأما الصابئة فأهل حران وكثري من بالد الروم.

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

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

 ).٢٢من هداية احليار (ص )١(
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ديان اخلمسة كلها للشيطان، كام قال ابن عباس وغريه: األديان ستة واحد للرمحن وهذه األ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

من مجيع الكفار فال يكرهون عىل الدخول 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 ملسو هيلع هللا ىلصوكل من تأمل سرية النبي  إنام قاتل من قاتله  تبني له أنه مل يكره أحدً

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

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

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

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

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

 ويوم بدر. قبل ذلك، كام قصدوه يوم أحد ويوم اخلندق
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



 ١٥  ) اجلهاد املرشوع يف اإلسالم١(

 رهبة. فلم يسلموا اليمن كانوا عىل دين اليهودية ثم دخلوا يف دين اإلسالم من غري رغبة وال

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 

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

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

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

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

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

 والذلة.

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

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

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

 القليل. انتهى كالم العالمة ابن القيم رمحه اهللا.

* * * 

 اجلهاد باحلجة والبيان

نان م عىل اجلهاد بالسيف والسِّ  مقدّ

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

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

 ۦَوَ�ِٰهۡدُهم بِهِ ﴿ والسنان، وهلذا أمر اهللا به يف السور املكيات قبل أن يفرض القتال، فقال تعاىل:
ا.فأمر  .]٥٢الفرقان: [ ﴾٥٢ِجَهاٗدا َكبِٗ��  ا كبريً  اهللا نبيه أن جياهد الكفار بالقرآن جهادً
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نُفِسِهۡم قَۡوَ�ۢ بَلِيٗغا ﴿ وإنام كان هذا اجلهاد بالعلم والبيان نظري قوله:
َ
َُّهۡم ِ�ٓ أ  ﴾٦٣َوقُل ل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .عن سواء السبيل

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

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

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

 .وصححه احلاكم

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

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

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

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

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

َ
فَأ

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

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

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

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

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

 ابتداء اإلذن بالقتال يف سبيل اهللا

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

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

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

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

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

َ
ۡو َ�ۡقُتلُوَك أ

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

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

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

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

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

 فسهم حماربني له ال يقرصون عن كل ما يستطيعون من أذ ينالونه به وبأصحابه إال فعلوه.أن
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وكان املؤمنون يف ابتداء اإلسالم وهم بمكة مأمورين بالصالة والزكاة والعفو والصفح 

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

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

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

ال: بمكة فقالوا: يا رسول اهللا، كنا أعزة ونحن مرشكون فلام آمنا رصنا أذلة! فق ملسو هيلع هللا ىلصله أتوا النبي 

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

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

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

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

َ
يِۡديَُ�ۡم َوأ

َ
� ْ ٓوا لَٰوةَ �ِيَل لَُهۡم ُكفُّ ْ  ٱلصَّ َكٰوةَ َوَءاتُوا  ٱلزَّ

ا ُكتَِب َعلَۡيِهُم  ِ َكَخۡشَيةِ  ٱ�َّاَس إَِذا فَرِ�ٞق ّمِۡنُهۡم َ�َۡشۡوَن  ٱۡلقَِتاُل فَلَمَّ   ٱ�َّ
َ
ۡو أ

َ
ۚ َوقَالُواْ أ َشدَّ َخۡشَيٗة

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

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

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

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

ُ
ْۚ  أ �َُّهۡم ُظلُِموا

َ
ِيَن يَُ�َٰتلُوَن بِ� لِ�َّ

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

َ
ٓ أ ۗ َغۡ�ِ َحّقٍ إِ�َّ ُ  ٱ�َّ

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

َ
 ٱۡ�

 ْ قَاُموا
َ
لَٰوةَ أ ْ  ٱلصَّ َكٰوةَ َوَءاتَُوا ِ  ٱلزَّ  ب

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

ُ
 ﴾٤١ ٱۡ�

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

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

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

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

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

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

َ
ْ ِ�ُۡثبُِتوَك أ ۖ َ�َفُروا ُ  ٱ�َّ

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

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

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

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

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

والظلم واستتباب األمن، وعبادة املسلمني رهبم، وإعالئهم كلمته، وتنفيذ رشيعته، وبذلك 

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

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

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

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

َ
فَأ

َ
ۚ أ ُ�ُُّهۡم َ�ِيًعا

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

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

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

َ
يِۡدَ�ُهۡم َو�

َ
ْ إَِ�ُۡ�ۡم � ۡعَداٗٓء َوَ�ۡبُسُطٓوا

َ
ْ لَُ�ۡم أ وٓءِ ٱيَُ�ونُوا ْ لَۡو تَۡ�ُفُروَن  لسُّ وا  لَن ٢َوَودُّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َ
َ َولَۡم ُ�ۡرُِجوُ�م ّمِن دَِ�ٰرُِ�ۡم أ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

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

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

َ
ٰٓ إِۡخَراِجُ�ۡم أ ٰلُِمونَ َ�َ  .]٩-٨املمتحنة: [ ﴾٩ ٱل�َّ

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

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

 املؤمنني فال قتال.
 اع عن احلق وأهله ومحاية الدعوة ونرشهافالقتال الواجب يف اإلسالم إنام رشع للدف

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

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

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

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

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

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

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

 هودان.االبنني مت

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

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

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

 الذي يرتتب عليه راحة الناس واطمئناهنم.

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

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

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

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

 أهله.

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

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

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

ِينَ لَقِيُتُم  فَإَِذا﴿ وبقوله: واْ  ٱلّرِقَابِ َ�َفُرواْ فََ�َۡب  ٱ�َّ ۡ�َنُتُموُهۡم فَُشدُّ
َ
ٰٓ إَِذآ � ا َمنَّۢ�  ٱلَۡوثَاَق َح�َّ فَإِمَّ



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٢٢

ٰ تََضَع  ا فَِدآًء َح�َّ ۚ َ�ٰلَِكۖ َولَۡو �ََشآُء  ٱۡ�َۡرُب َ�ۡعُد �مَّ ۡوَزارََها
َ
ُ أ َۡبلَُواْ  ِمۡنُهۡم َوَ�ِٰ�ن َ�َ نتَ َ�  ٱ�َّ ِ�ّ

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

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

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

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

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

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

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

َ
� ْۚ ۡرَكَسُهم بَِما َكَسُبٓوا

َ
َضلَّ أ

َ
ن َ�ۡهُدواْ َمۡن أ

َ
ۖ ُدوَن أ ُ ُ َوَمن يُۡضلِِل  ٱ�َّ  ٱ�َّ

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

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

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

 ِ ۡو يَُ�ٰت
َ
ن يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم أ

َ
ْ قَۡوَمُهۡمۚ َولَۡو َشآَء ُصُدورُُهۡم أ ُ لُوا لََسلََّطُهۡم َعَلۡيُ�ۡم فَلََ�َٰتلُوُ�ۡمۚ فَإِِن  ٱ�َّ

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

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

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

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

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

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

ۡ
ن يَأ

َ
َءاَخرِ�َن يُرِ�ُدوَن أ

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

َ
� ْ ٓوا َوَ�ُ�فُّ



 ٢٣  ) اجلهاد املرشوع يف اإلسالم١(

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

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

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

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

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

املساملون للرسول وأصحابه، فهم يستحقون اإلكرام واالحرتام والصدقة واإلحسان لعدم 

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

ُ
َُّهۡم فَأ ن تََولَّوُۡهۡمۚ َوَمن َ�َتَول

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

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

 .فيستحقون القتال لكف ظلمهم وعدواهنم
َوَ� َ�ۡظلُِم َر�َُّك ﴿ نه قد أعطى كل ذي حق حقه، غري مبخوس وال منقوصإن اهللا سبحا

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

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

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

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

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

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

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

 رشوط النسخ واحلالة هذه؟



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٢٤

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

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

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

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

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

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

 يباح قتله وقتاله.

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

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

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

 .من يساملهم

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

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

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

ۡ
َمُنوُ�ۡم َوَ�أ

ۡ
ن يَأ

َ
َءاَخرِ�َن يُِر�ُدوَن أ

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

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

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

ا، ثم يرجعون إىل  ملسو هيلع هللا ىلصورو ابن جرير عن جماهد أهنم أناس يأتون النبي  فيسلمون خداعً

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

مذبذبون بني املؤمنني والكافرين، فأمر اهللا سبحانه بقتاهلم إن مل يعتزلوا ويكفوا أيدهيم عن القتال 



 ٢٥  ) اجلهاد املرشوع يف اإلسالم١(

مع املرشكني، أو عن عمل الدسائس للمسلمني، وهذه اآليات كلها هي حمكمة وليست 

 .الصحيح بمنسوخة عىل القول

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

 .ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ا هلذا الظل  .م والعدوانواإليذاء ألجل ردهم عن دينهم. وهلذا أوجب اهللا القتال يف اإلسالم دفعً

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

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

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

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

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

 من كتاب الصالة. ١٤٣ص )١(
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بن عمر أن بحيث ال يبقى فيها دينان، إال دين اإلسالم، وهذا معنى ما يف الصحيحني عن ا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ا؛ ببغي أهل الطغيان وعبدة األوث ان صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهللا كثريً

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

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

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

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

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

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

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

 يتطاولون عليهم يف العلم والثروة والعزة والقوة.

* * * 

 قتال مرشكي العرب

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

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

 ِ لِۡسنََتُهم ب
َ
يِۡدَ�ُهۡم َو�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 كام أن الناس الذين مجعوا لقتاهلم هم أبو سفيان ومن معه.
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وأمواهلم إال حبق  رسول اهللا و�قيموا الصالة و�ؤتوا الز�ة، فإذا فعلوا ذلك عصموا م� دماءهم
 .رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر .»اإلسالم وحسابهم ىلع اهللا تعاىل

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

وأصحابه وأخرجوهم من ديارهم  ملسو هيلع هللا ىلصأذن اهللا لنبيه وللمسلمني بقتاهلم إال بعد أن آذوا النبي 

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

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

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

ِينَ  ٣٩لََقِديٌر  ۡخرُِجواْ ِمن دَِ�ٰرِ  ٱ�َّ
ُ
ن َ�ُقولُواْ َر�َُّنا أ

َ
ٓ أ ُ هِم بَِغۡ�ِ َحّقٍ إِ�َّ وكان  .]٤٠-٣٩احلج: [ ﴾ٱ�َّ

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

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

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

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

 .دينهم الباطل كأهل الكتاب

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

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

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

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

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

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

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

 جزيرة العرب أو الشام وأنشد: بقومه إىل

 رواه الرتمذي وأمحد من حديث ابن عباس، وقال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. )١(
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 ولـــو أين أُطعـــتُ عصـــمتُ قـــومي
 

 إىل ركـــــــن الياممـــــــة أو شـــــــآمِ  
 

ا ــــــــي إذا أبرمــــــــتُ أمــــــــرً  ولكن
 

ــــه الطَّغــــام بنــــو الطغــــامِ    خيالف
 

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

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

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

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

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

 

ـــدمُ   ـــدتْ وســـائِلُها وجـــرحٌ أق لِ  تَ
 

ـــــا ــــريش مل تكــــن آراؤه  تلكــــم ق
 

ـــــمُ   سَّ  هتفـــــو وال أحالمهـــــا تتقَ
 

ـــــثَ النبـــــي حممــــــد عِ  حتـــــى إذا بُ
 

ــ  ــحناؤهم تترضَّ ــدتْ ش ــيهم غ  مُ ف
 

بــتْ عقــوهلمُ ومــا مــن معشــ  رٍ ـعزَ
 

مُ    إال وهــــم مــــنهم ألــــبُّ وأحــــزَ
 

ـــورهم ـــني ظه ـــوحيُ ب ـــام ال ـــا أق  مل
 

ــــنهمُ   ــــدَ م ــــول اهللا أمح  ورأوا رس
 

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

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

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

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

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

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

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

 .ىل سائر اجلسمقطع العضو املتآكل متى خيف رساية رضره إ

 من شعر أيب حاتم. )١(
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ما فعل عم «مسلمني فقال هلم رسول اهللا:  ملسو هيلع هللا ىلصمن ذلك أن وفد خوالن ملا قدموا عىل النبي 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .جيرب عىل الرجوع عنه إىل الكفر

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

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

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

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

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

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

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

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

 .مطمئنة يف حرية دينها

 ذكره يف زاد املعاد يف وفد خوالن. )١(
                          



 ٣١  ) اجلهاد املرشوع يف اإلسالم١(

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

ي أغار عىل بن ملسو هيلع هللا ىلصالتي يُظن منها بدء املسلمني هبا، حيث تومهوا بأهنا هجوم حمض وأن النبي 

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

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

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

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

 كل حال ويف كل حمل إىل أن فتح اهللا مكة.

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

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

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

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

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

 ** * 

 فتوح البلدان زمن اخللفاء الراشدين

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .اهللا وأنجز له وعده، فانظروا ألنفسكم، والسالم

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

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

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

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

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

أما حروب الصحابة لفارس والروم فإن األصل فيها أهنا ملا اجتمعت كلمة أكثر العرب يف 

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

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

 .٢/٣٩٧سرية ابن هشام  )١(
                          



 ٣٣  ) اجلهاد املرشوع يف اإلسالم١(

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

 .ة من أرض الشامطالب ثم ابن رواحة، وهو أول قتال قاتله املسلمون مع النصار بمؤت

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

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

 .يستطيعون من قوة من كل ما يزيغ عنها الفتنة، والفتنة أشد من القتل

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

 .من أسلم من املسلمني فأخضعوهم لسلطاهنم

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

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

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

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

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

باخلروج يف ذلك الوقت الشديد، وكان املسلمون يف شدة من العرسة  ملسو هيلع هللا ىلصمر النبي وهلذا أ

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

 .ونفاق املنافقني

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

 .إىل اإلسالم

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

ينعلون خيوهلم ملحاربة رسول اهللا وأصحابه. قال: فانتهيت إليه وهو يف غوطة دمشق وهو 

مشغول بتهيئة األنزال واأللطاف لقدوم قيرص وقد أقبل من محص إىل إيلياء. قال: فأقمت عىل 

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

يسألني عن رسول اهللا، فكنت أحدثه عنه وما  -وكان روميًّا-يوم كذا أو كذا، وجعل حاجبه 
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يدعو إليه فريق قلبه حتى يغلب عليه البكاء ويقول: إين قرأت اإلنجيل فأجد صفة هذا النبي 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ضمن الثالثة الذين خلفوا. ملسو هيلع هللا ىلصبي بن مالك يطلبه للحاق به حينام هجره الن

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

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

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

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

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

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

دعوة اإلسالم يف بالده وبجواره، ويمنعون أشد املنع من نرشها يف بالدهم، وكانوا يؤذون كل 

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

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

 من املجلد الثاين من زاد املعاد يف فقه غزوة تبوك. ٢٠ذكره العالمة ابن القيم ص )١(
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مرافق احلياة ووسائل املال واجلاه والسلطان غريزة من غرائز البرش، وقد يفيض التنازع إىل 

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

طة الظاملة والسلطان اجلائر والتقاتل لسبب متلك األقطار واتساع العمران وتسخري الناس للسل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َ
أ

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

ۡهَل  قُۡل ﴿
َ
أ �َّ َ�ۡعُبَد إِ�َّ  ٱۡلِكَ�ٰبِ َ�ٰٓ

َ
ِۢ بَۡيَنَنا َوَ�ۡيَنُ�ۡم � َ َ�َعالَۡواْ إَِ�ٰ َ�َِمةٖ َسَوآء  ۦَوَ� �ُۡ�َِك بِهِ  ٱ�َّ

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

َ
 ﴾٦٤ُمۡسلُِموَن  �

 .]٦٤آل عمران: [

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

نِعوا من واجلدال مع املخالفني بال دد الدعاة أو مُ نِع املسلمون من ذلك وهُ تي هي أحسن، فمتى مُ
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نرش دعوهتم يف البالد، فإهنم يعتربون معتدين عىل الدين وعىل عباد اهللا املؤمنني بقطع سبيل 

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

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

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

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

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

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

تداء عىل الدين وعىل املسلمني مع بقائهم عىل وارتباطهم بعهده وعقده وكف األذ واالع

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

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

ي يقبله جاهدوا أشد اجلهاد يف منع الدعوة وقبول اهلداية؛ لعلمهم أن ما يدعون إليه هو احلق الذ

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

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

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

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

ُ
أ

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

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

 .]٨٥آل عمران: [ ﴾٨٥ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ِمَن  ٱ�ِخَرةِ 
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فكان الصحابة يف فتوحهم ال يتقدمون خطوة إال والدعاة من خلفهم يبينون للناس اإلسالم 

 وأحكامه وفرائضه، وما يرتتب عليه من األجر والفضل يف الدنيا ويف 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 النصار من األمم حنفاء هللا يعبدونه وال يرشكون به شيئًا

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

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

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

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

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

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

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

 ملسو هيلع هللا ىلصن بدون قتال، ملوافقة أهلها عىل دخوهلم ونرش دعوهتم فيها، وسرية النبي بعض البلدا

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

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

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

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

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

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

 .أن نخرجكم من ضيق الدنيا إىل سعتها

فهذا صنيع سلف املسلمني الكرام من الصحابة والتابعني وتابعيهم بإحسان، قد جاهدوا 

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

 .ال يضاهىال يامثل و
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ــــارهم ــــك عــــن أخب ــــارهم تنبي  آث
 

 حتــــى كأنــــك بالعيــــان تــــراهم 
 

 تـــــاهللا ال يـــــأيت الزمـــــان بمـــــثلهم
 

ــور ســواهم  ــي الثغ ا وال حيم ــدً  أب
 

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

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

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

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

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

 وهم يد عىل من سواهم.

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

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

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

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

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

   .!*"كلهكاجلسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى 

ة واألنفة من ذلك ما ذكره أهل التاريخ قالوا: أرست الروم امرأة رشيفة هاشمية، وكانت ممتلئة الصدر بالعز )١(

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

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

منني، جئتك من عمورية املجاورة ألنقرة، املثول بني يديك. فقال: ائذنوا له. فلام دخل قال: يا أمري املؤ

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

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

ك، ثم دعا عبد الرمحن بن إسحاق قايض بغداد وشعبة بن سهل أحد مقالته هنض يف احلال جميبًا: لبيك لبي

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

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

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

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

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

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

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

حقن الدم، أو جزاء احلامية هلم والدفاع عنهم، أو جزاء مساواهتم  مأخوذة من اجلزاء؛ أي جزاء

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

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

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

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

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

ت هبا األباطح قبل هذا اليوم، بالنفري، وأصدر أوامره بأن تتواىل اجليوش خلفه، وتكون أعظم جيوش سال

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

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

هـ، وكان أول ما طلب الوصول إىل املرأة اهلاشمية يف ٢٢٣ورهيب آالته حتى دخلها يف ربيع األول سنة 

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

ــــاء مــــن الكتــــب  الســــيف أصــــدق إنب
 

 يف حـــده احلـــد بـــني اجلـــد واللعـــب 
 

ــــا بالســـــيف منصـــــلتً   أجبتـــــه معلنـً
 

ـــب  ـــيف مل جت ـــري الس ـــت بغ ـــو أجب  ول
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معهم عند حاجة املسلمني إليهم. ويستفيدون هبذه اجلزية بأهنم كحالة  يكلفوهنم التجند للقتال

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

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

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

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

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

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

 اهلجرة وبدار اإلسالم.

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

 األمصار، وهم أعلم الناس بمقاصد الرشيعة وأعدهلم يف تنفيذها.

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

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

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

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

 بدوامها وتزول بزواهلا.

 يف حالة الصلح واملصلحة وعدم القدرة عىل احلامية. وأنه جيوز لإلمام إسقاطها

فتوح وقد جر العمل بذلك من الصحابة فقد ذكر البالذري يف فتوح البلدان واألزدي يف 

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

هل محص ما كانوا أخذوه منهم من اجلزية، وقعة الريموك بأمر أيب عبيدة بن اجلراح؛ ردوا إىل أ
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فعجب نصار محص وهيودهم من رد أمواهلم إليهم وأخذوا يدعون هلم ويستغيثون بنرصهم 

 عىل أعدائهم من الروم.

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

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

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

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

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

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

 بإخراج اليهود والنصار منها ألهنا عقر دار املسلمني ومأرزهم. انتهى.

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

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

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

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

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

م إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجر�ن وعليهم إىل اتلحول من دارهم إىل دار املهاجر�ن، وأخربهم أنه
ما ىلع املهاجر�ن، فإن أبوا أن يتحولوا فأخربهم أنهم ي�ونون كأعراب املسلم� �ري عليهم 
ح�م اهللا تعاىل، وال ي�ون هلم يف الغنيمة واليفء يشء، إال أن �اهدوا مع املسلم�، فإن هم أبوا 

م و�ف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن باهللا وقاتلهم، و�ذا فاسأهلم اجلز�ة، فإن هم أجابوك فاقبل منه
حارصت أهل حصن فأرادوك أن جتعل هلم ذمة اهللا وذمة نبيه، فال جتعل هلم ذمة اهللا وذمة نبيه، 
ول�ن اجعل هلم ذمتك وذمة أصحابك، فإن�م إن ختفروا ذم�م وذمم أصحاب�م أهون من أن 

ل حصن فأرادوك أن ت�هلم ىلع ح�م اهللا فال ت�هلم ختفروا ذمة اهللا وذمة نبيه، و�ذا حارصت أه
 .»ىلع ح�م اهللا، ول�ن أنزهلم ىلع حكمك فإنك ال تدري أتصيب فيهم ح�م اهللا أم ال
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فقد عرفت من هذا احلديث يف بعث رسول اهللا رساياه إىل املرشكني أنه يأمر أمري الرسية متى 

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

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

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

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

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

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

 نظم يوسف بن حييى الرصرصي احلنبيل فقال:

ــل هيــود و ــار وعصــبة الــوقات  ـالنص
 

 جموس فإن هم سلموا اجلزيـة اصـدد 
 

 ر درهـم افرضـنْ ـعىل األدون اثني عشـ
 

ـــدِ ـوأربعـــةً مـــن بعـــد عشـــ  يّ  رين زَ
 

ا  ألوســطهم حــاالً ومــن كــان مــورسً
 

ـــــــدِ   ت ـــــــة مـــــــع أربعـــــــني لتَقْ  ثامني
 

ــــائهم ــــبياهنم ونس ــــن ص ــــقط ع  وتس
 

ـــانٍ وأعمـــى ومقعـــدِ    وشـــيخ هلـــم فَ
 

ــر واملجنــون أو   عبــد مســلموذي الفق
 

ـــدِ   ـــه فيهت ـــنهم علي ـــت م ـــن وجب  وم
 

* * * 

 

 

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

 روبية فضة إنجليزية.

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

 إنـجليزية.

ا وقدرها ثالثة رياالت فضة سعودية أو ثالث ر   وبيات فضة إنـجليزية.وعىل األدون منهم اثنا عرش درمهً

                          



 ٤٣  ) اجلهاد املرشوع يف اإلسالم١(

 انتشار اإلسالم يف األقطار

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

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

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

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

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

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

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

واالئتالف، ومن اجلفاء والقسوة إىل اللني والرمحة، ومن البداوة واهلمجية إىل العلم واحلضارة 

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

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

َ
ِي ٱۡسَتۡخلََف َكَما  ٱۡ� ِمن َ�ۡبلِِهۡم  نَ ٱ�َّ

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

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

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

ِيٓ  ٣ ٱۡ�َۡيتِ فَۡلَيۡعُبُدواْ َربَّ َ�َٰذا ﴿ ۡطَعَمُهم ّمِن ُجوٖع َوَءاَمَنُهم ّمِۡن َخۡوفِۢ  ٱ�َّ
َ
 .]٤-٣قريش:[ ﴾٤أ

ْ َوٱۡذكُ ﴿ وقد ذكرهم اهللا هبذه النعمة فقال تعاىل: ۡسَتۡضَعُفوَن ِ�  ُرٓوا نُتۡم قَلِيٞل مُّ
َ
�ِض إِۡذ أ

َ
 ٱۡ�

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

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

ا قال قتادة: كان العرب قبل اإلسالم أذل النا .]٢٦األنفال: [ ﴾٢٦�َۡشُكُروَن  س ذالًّ وأشقاهم عيشً

ا وأبينهم ضالالً، يأكلون وال يؤكلون، واهللا ما نعلم من حارض  وأجوعهم بطونًا وأعراهم ظهورً
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أهل األرض رش منزلة منهم، حتى جاء اهللا باإلسالم فمكن به يف البالد ووسع به يف الرزق، 

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

ــه ــدوي يف الفــال خلــف نوق  وكــم ب
 

 يبــول عــىل األعقــاب أغــرب حافيــا 
 

ــــا ــــاللة هادي ــــاه يف وادي الض  تالف
 

ـــا  ـــة عالي ـــامً يف اهلداي ـــبح نج  فأص
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 يف العلوم والفنون واحلضارة والعمران.

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

املسلم العريب يتوىل حكم والية أو بلد أو بلدان وهو ال علم عنده بيشء من قوانني احلكومة ومل 

يامرس أساليب السياسة وال طرق اإلدارة، فيصلح اهللا به تلك الوالية، فيزيل فسادها وحيفظ 

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

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

 أفسدت كل يشء.



 ٤٥  ) اجلهاد املرشوع يف اإلسالم١(

 يشقى رجـال ويشـقى آخـرون هبـم
 

ــــــأقوام  ــــــا ب  ويســــــعد اهللا أقوامً
 

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

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

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

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

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

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

 توسعه يف التمتع بالشهوات واللذات وزينة احلياة.

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

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

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

 تعبدة هلا.غفلتها وجهالتها وطهرها عن خرافات الوثنية املس

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

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

ن أ ملسو هيلع هللا ىلصجاءت بثاممة بن أثال سيد أهل الياممة، فأمر به رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصالبخاري أن خيل النبي 

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

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

ل: إن تنعم فقا .»ما عندك يا ثمامة؟«، ثم جاءه يف اليوم الثاين فقال: ملسو هيلع هللا ىلصتشاء. فرتكه رسول اهللا 

تنعم عىل شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تسل من املال تعط منه ما تشاء. ثم جاءه يف اليوم 

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

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

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

رة. أبغض إيل من بلدك وقد أصبحت بلدك أحب البلدان إيل، وقد أخذتني خيلك وأنا أريد العم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * * 

 

 

 

 أخرجه أمحد من حديث جبري بن مطعم، وهو يف البخاري بغري هذا اللفظ. )١(
                          



 ٤٧  ) اجلهاد املرشوع يف اإلسالم١(

 

 سنة رسول اهللا يف فتح البلدان

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

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

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

منهم عقبة بن أيب معيط الذي وضع سىل اجلزور  ملسو هيلع هللا ىلصمكة سو سبعة نفر بالغوا يف إيذاء النبي 

 باملسجد احلرام. وهو ساجد ملسو هيلع هللا ىلصعىل رأس النبي 

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

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

 من تلقاء أنفسهم.

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

 عملهم.

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

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

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

الدين، ثم هم آمنون عىل دمائهم وأمواهلم هلم ما للمسلمني وعليهم ما عىل املسلمني، وسموا 

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

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

 .٢/٤١٢سرية ابن هشام  )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٤٨

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

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

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

* * * 

 شهادة العلامء واملؤرخني

 لفتوح الصحابة والتابعني من غري املسلمني

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ا أعدل وال أرحم من العرب املسلمني يف فتوحاهتم.  اإلفرنج: إنه ما عرف التاريخ فاحتً

إذا كان القارئ  :خمترص التاريخ العاممن كتابه  ٣٠٣وقال آخر هو ولز اإلنجليزي ص

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

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

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



 ٤٩  ) اجلهاد املرشوع يف اإلسالم١(

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

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

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

 به.باالنحطاط إال عندما بدأت البرشية تشك يف صدق القائمني 

 :حارض العامل اإلسالميوقال لوثروب ستودارد األمريكي يف مقدمة كتابه 

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

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

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

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

 مرتاص األركان هو عامل اإلسالم.

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

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

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

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

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

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

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

 األمم األخر عون يذكر وال أزر مشدود.

ا مبينًا عجيبًا، إذ مل يكد يميض عىل ظهوره  وعىل شدة هذه املكاره فقد نرص اإلسالم نرصً

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

 آسية حتى صحار أواسط إفريقية.



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٥٠

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

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

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

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

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

 مباءة يشتد فيها تزخار القو احليوية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 خاليًا.

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

فيه وال حياة، وكان الدين يف هاتني اململكتني صار دينًا يزر عليه ويسخر منه، أما فارس فقد 

ا حتى أصبح جموسية باطلة، وصناعة خداعة بني  كان دين املزدكية القديم قد انحط انحطاطًا كبريً

ا  أيدي املوابذة يظلمون ا شديدً به اخللق ويضطهدون بكل قوة، فكره الناس ذلك الباطل كرهً

.  ومقتوه مقتًا عظيامً



 ٥١  ) اجلهاد املرشوع يف اإلسالم١(

ا غري لباسه األول،  أما يف القسم الرشقي من اململكة الرومانية فقد ألبس الدين فيها لباسً

فاستحال إىل األباطيل الرشكية، وانترشت فيه األوهام واخلزعبالت التي كان يقوم هبا علامء 

 دين اليونانيون ذوو العقول السخيفة واآلراء الفاسدة فغدت النرصانية عبثًا وسخرية.ال

ويف اجلملة فقد كانت البدع والضالالت قد مزقت املزدكية الفارسية والنرصانية البيزنطية 

رش ممزق، وبذرت يف كل منهام بذور االضطهادات اهلمجية والعداوات الوحشية، فنمت تلك 

ا ها  ئالً.البذور نموً

هكذا كانت حالة العامل ملا غشيه طوفان اإلسالم، وعىل هذا االعتبار تر أن العاقبة التي 

رآها العامل بعد ذلك كانت مما ال بد منه، وال مندوحة عنه، ومجيع ما يف األمر أن كتائب اململكة 

ىل صد الرومانية الرشقية ومتدرعة فارس كانت من قبل خواضة حرب فتاكة، ومل تقدر اآلن ع

 محلة احلاملني عليهام من أمة الصحراء، فسقطت أمام الفاحتني العرب سقوط التاليش واإلعياء.

ا أبطاالً، بل إن هذه األمم التي كانت حتى الفتح  فلهذا مل يدافع املغلوبون عن أوطاهنم محسً

اب اإلسالمي مدقوقة العنق من جانب ملوكها، قبلت الفاحتني مستسلمة، فقام عديد من أرب

ا لنجاهتم من نريان املضطهدين هلم املمقوتني. ا ورسورً  البدع يتهللون فرحً

وقد عرف العرب بدورهم كيف يسوسون احلكم ويوثقون السلطان حتى دانت هلم أمور 

 امللك واستقرت نقطة دائرهتا يف أيدهيم.

تالب فالعرب املسلمون يف فتوحهم مل يكونوا قط أمة حتب إراقة الدماء وترغب يف االس

والتدمري، بل كانوا عىل الضد من ذلك أمة موهوبة جليلة األخالق والسجايا، تواقة إىل ارتشاف 

العلوم حمسنة يف اعتبار نعم التهذيب، تلك النعم التي قد انتهت إليها من احلضارات السالفة، 

ا، وإذ شاع بني الغالبني واملغلوبني التزاوج ووحدة املعتقد، كان اختالط بعضهم ببعض  رسيعً

وعن هذا االختالط نشأت حضارة جديدة؛ احلضارة العربية، وهي مجاع متجدد التهذيب 

ا جديدة، فنرض وازدهر،  اليوناين والروماين والفاريس، ذلك اجلامع الذي نفخ فيه العرب روحً



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٥٢

وألفوا بني عنارصه ومواده بالعبقرية العربية والروح اإلسالمية، فاحتد ومتاسك بعضه ببعض، 

ا.فأرش ا كبريً  ق وعال علوًّ

وقد سارت املاملك اإلسالمية يف القرون الثالثة األوىل من تارخيها أحسن سري فكانت أكثر 

ا وعمرانًا، مرصعة األقطار بجواهر املدن الزاهرة، واحلوارض  ممالك الدنيا حضارة ورقيًّا، وتقدمً

جمموع حكمة القدماء وخمتزن العامرة، واملساجد الفخمة، واجلامعات العلمية املنظمة، وفيها 

ا، طول هذه القرون الثالثة ما انفك الرشق اإلسالمي ييضء عىل  ا باهرً العلوم يشعان إشعاعً

ا، ثم غابت كواكبه وأفلت أنجمه، حتى أدركته لياليه السود وأجياله  الغرب النرصاين نورً

 املظلمة.

خالق سليمة الطباع نرية إىل أن قال: كان العرب يف عرص صاحب الرسالة أمة كريمة األ

ا  السجايا، مقاديم يركبون كل صعب، حتركهم روح الرسالة بغاية غاياهتا، وتبعث فيهم عزمً

ا وغرية متوقدة، كانوا أشداء العصبية الدينية، وعىل شدة هذه العصبية فإهنم مل يكونوا فيها  شديدً

ا عىل غري هد، بل كانوا مستبرصين يستنريون بنور العقل وهدايته  ا شديدً متمسكني متسكً

ا  بمعتقدات دينهم وأركانه وأصوله، وإن دينهم هذا إنام كان دينًا سهل االكتناه واملأخذ واضحً

جليًّا، كان جوهر تعاليم حممد الوحدانية مع السنة املعلومة، فاالعتقاد كل االعتقاد بأن ال إله إال 

ا رسوله كام أنزل يف القرآن، والقيام ب الفرائض املسنونة املعينة كالصالة والصوم اهللا وأن حممدً

 والزكاة واحلج.

ا فوق  فاإلسالم هو هذا الدين البني الرصيح ما كان ليقيد عقل العريب ويلقي عليه سجوفً

ا إىل اقتباس  سجوف. والعريب كان قد أدرك حاالً ثار فيها جده واشتعلت غريته، فبات تواقً

ن احلياة وتوفري أحواهلا، والتكيف عىل حديث العلوم واجتناء ثمراهتا والتبسط يف شئو

 مقتضياهتا، واخلروج هبا عام ألفه أزمانًا يف فيايف الصحراء وكثباهنا.

هلذا ملا نرش العرب فتوحهم ومدوا سلطاهنم عىل األقطار األجنبية مل يقرصوا نفوسهم عىل 

ادين عىل ترقية الفنون التنعم بالنعم املادية واستلذاذ الرتف ورخاء العيش فحسب، بل عكفوا ج



 ٥٣  ) اجلهاد املرشوع يف اإلسالم١(

والعلوم واآلداب وآراء احلضارة القديمة، فنشأ عن مجيع هذا اجلد والرتقيات أن أخرج للناس 

ا كان فخر احلضارة العربية وواسطة  هتذيب عريب سام، فأضاءت به العقول وازدهرت ازدهارً

عت القواعد قالدهتا ودرة تاجها، فسادت احلرية وابتكرت اآلراء واألفكار العلمية ووض

واألصول واستنبطت األحكام، بيد أن هذا مل يكن من صنيع العرب وحدهم بل شاركهم فيه 

كثري ممن كانوا متظللني ظل دولتهم من النصار واليهود والفرس الذين كانوا يف عهد ملوكهم 

ا يف سبيل آرائهم ومعتقداهتم  ا شديدً قبل الفتح اإلسالمي يذوقون األمرين، ويسامون خسفً

الدينية التي كانوا خيافون فيها النرصانية واملجوسية والفارسية، عىل أنه كان هلذا العرص الزاهر 

حارض العامل حد وقف عنده ثم عر شمسه كسوف فظالم مطبق. انتهى كالمه يف كتابه 

 .اإلسالمي

تراه وأقول ليعترب العاقل يف كالم هذا الناقد اخلبري بأحوال العرب يف جاهليتهم وإسالمهم 

يتكلم بخلوص نية وصحيح رواية وروية ونفي للغرض، مع أنه معدود من مجلة األضداد 

البعداء، واحلق ما شهدت به األعداء، ويؤيد هذه الشهادة العقل كالنقل، فإنه لوال فضائلهم 

الدينية ورأسها اإليامن باهللا وحده، ملا أمكنهم أن يثلوا عرش كرس وقيرص يف أقرص مدة من 

ا، فتالشت الزمان ، وقد كانت حكوماهتام أرقى حكومات األرض قوة وحضارة وثروة ونظامً

 أمام املؤمنني باهللا واليوم اآلخر.

وقد ثل هذين العرشني عمر بن اخلطاب بسيوف الصحابة وأنفق كنوزمها يف سبيل اهللا كام 

علوم يف العادة أن قبل وقوعه، ويف زمان ومكان استبعد السائل إمكانه، ومن امل ملسو هيلع هللا ىلصأخرب به النبي 

العرب يف اجلاهلية ال طاقة هلم بقتال هاتني األمتني، وإنام قهروهم بعز اإلسالم الذي أكثرهم اهللا 

به بعد القلة، وأعزهم به بعد الذلة، وأغناهم به بعد العيلة، وأزال به عن قلوهبم اإلحن 

ريض اهللا عنه: يا أبا والشحناء، ومجعهم عىل كلمة الرب والتقو. وقد قال عمر بن اخلطاب 

 عبيدة، إن اهللا قد أعزكم باإلسالم، ومهام طلبتم العز يف غريه يذلكم.



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٥٤

وباجلملة فاإلسالم هو الذي أوقد نار العرب وأشاد منارها وخلد فخارها ووسع دارها، 

ِينَ ﴿ وبه صاروا هم السادة املطاعون، والقادة املتبعون، وكانوا ممن قال اهللا فيهم: ُٰهۡم إِن مَّ  ٱ�َّ َّ� كَّ
�ِض ِ� 

َ
قَاُمواْ  ٱۡ�

َ
لَٰوةَ أ َكٰوةَ َوَءاتَُواْ  ٱلصَّ ِ  ٱلزَّ َمُرواْ ب

َ
ِ َ�ٰقَِبُة  ٱلُۡمنَكرِ� َوَ�َهۡواْ َعِن  ٱلَۡمۡعُروِف َوأ ُمورِ َوِ�َّ

ُ
 ٱۡ�

 .]٤١احلج: [ ﴾٤١
ا من مجيع اجلهات، وبرتكها  فهم هبذه الصفات فتحوا الفتوحات ودانت هلم األمم طوعً

 أكثر ملكهم والباقي عىل وشك الزوال. نسأل اهللا اهلد ونعوذ به من الضالل. سلب

وأما احلضارة التي هي يف عرف أهل هذا العرص استبحار العمران ورفاهيته السكان 

وانتشار العلم والعرفان، فقد ذكر املؤخرون يف هذا الشأن أنه قد حصل لإلسالم من ذلك دور 

مكابر أن يكابر يف إنكاره، سواء قلنا يف الفتوحات الروحية أو خطري ونصيب كبري ال يستطيع 

العقلية أو املادية، عىل أن شأن اإلسالم وشأوه هو نرش العقائد الصحيحة املزيلة لألوهام 

واخلرافات، وترشيع األعامل الصاحلة الصارفة عن الفواحش واملنكرات، وسن األحكام العادلة 

والعهود واملعامالت، فالعلم هبذه األشياء مقدم عىل سائر العلوم املساوية بني الناس يف احلقوق 

 والفنون والصناعات وسائر أمور احلياة.

وأما رسعة انتشار اإلسالم يف األقطار فسببه هو أن القرآن قد فتح الكثري من األمصار 

د أن واألقطار بدون أن تصل إليها سيوف املهاجرين واألنصار، وذلك أن هؤالء املغلوبني بع

دخلوا يف اإلسالم أخذوا جيوبون خالل الديار الغربية البعيدة للتجارة وللسياحة وينرشون فيها 

اإلسالم وحماسنه ويقرؤون القرآن، فرسعان ما انترش دين اإلسالم يف مشارق األرض ومغارهبا، 

لعقل ودخل الناس فيه طائعني خمتارين؛ ألنه دين احلق القويم الذي يقبله الذوق السليم وا

 ملسو هيلع هللا ىلصاملستقيم، وهو املعجزة العظمى للنبي عليه أفضل الصالة والتسليم، كام يف البخاري أن النبي 

ما من األنبياء نيب إال أعطي من اآليات ما مثله آمن به البرش، و�نما اكن اذلي أوتيت وحًيا «قال: 

 .»أوحاه اهللا إيل، فأرجو أن أ�ون أ�رثهم تابعا يوم القيامة



 ٥٥  ) اجلهاد املرشوع يف اإلسالم١(

انترشت الفتوح اإلسالمية وامتد سلطان املسلمني عىل األقطار األجنبية مل  ذلك بأهنا ملا

يقرصوا نفوسهم عىل استلذاذ الرتف ورخاء العيش وتزويق األبنية وخزن النقود فحسب، بل 

عكفوا جادين عىل متهيد قواعد الدين وهدم قواعد امللحدين، وترقية سائر العلوم اإلسالمية، 

نصب القضاة لتنفيذ األحكام الرشعية واحلقوق املالية، فاستنبطوا األحكام ونرش اللغة العربية، و

وبينوا للناس احلالل واحلرام، وكشفوا عن قلوهبم سجوف البدع والضالل واألوهام، فرقت 

 حضارة اإلسالم هبذه األعامل رقيًّا عظيامً ال يامثل وال يضاهى.

واملفاخر، فأوجدوا حضارة نرضة مجعت فاختطوا املدن وأنشؤوا املساجد وأشادوا املكارم 

بني الدين والدنيا أسسوا قواعدها عىل الطاعة، فدامت هلم بقوة االستطاعة، وغرسوا فيها 

 األعامل البارة فأينعت هلم باألرزاق الدارة.

 ، مكث املسلمون ثالثة قرون أو أربعة قرون وهم املسيطرون يف األرض ال يضاهيهم مضاهٍ

ا.أمدهم اهللا باملال   والبنني وجعلهم أكثر أهل األرض نفريً

وإنام ضعف املسلمون يف هذه القرون األخرية وساءت حالتهم وانتقص األعداء بعض 

بلداهنم، هذا كله من أجل أنه ضعف عملهم باإلسالم وساء اعتقادهم فيه، وصار فيهم منافقون 

 القوانني بدله. يدعون إىل نبذه وإىل عدم التقيد بحدوده وحكمه، ويدعون إىل حتكيم

فضعف املسلمني مل يكن من الدين، بل من أجل جهلهم بالدين، أو من أجل اإلعراض 

عنه، أو من أجل عدم إجراء أحكامه كام ينبغي، فلام ضعف عملهم بالقرآن ونبذوا عزائم الدين، 

 ذهب وحيهم وضعف سلطاهنم، وانتقص األعداء بعض بلداهنم.

وأطاع أوامر اهللا فتح اهللا عليه من البالد واسرتجع من  وكلام قام ملك من ملوك اإلسالم

 األعداء بحسب ما فيه من والية اهللا ونكاية أعدائه.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا: كل من عرف سري امللوك واألمم رأ أن كل من كان 

نرصة وطاعة  أنرص لدين اإلسالم وأعظم جهادًا ألعدائه وأقوم بطاعة اهللا ورسوله، كان أعظم

وحرمة، من عهد أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب وإىل هذا الزمان، وليعترب املعترب بسرية نور الدين 



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٥٦

وصالح الدين ثم العادل كيف مكنهم اهللا، وفتح هلم البالد وأذل هلم األعداء، بام قاموا به من الدين، 

 ذله اهللا وكبته وسلبه ملكه. انتهى.وليعترب بسرية من واىل النصار وباع هلم بالد املسلمني كيف أ

* * * 

 احرتام العهود يف اإلسالم

كان املسلمون يف فتوحهم ويف معاهداهتم مع املرشكني وأهل الكتاب حيرتمون العهود أشد 

ْ ﴿ االحرتام ويقفون عىل حدودها، قال تعاىل: ۡوفُوا
َ
ِ بَِعۡهِد  َوأ يۡ إَِذا َ�َٰهد�ُّۡم َوَ� تَنُقُضواْ  ٱ�َّ

َ
 َ�ٰنَ ٱۡ�

حتى إنه لو أحسوا بنقض العهد من العدو فإهنم جيب أن  .]٩١النحل: [ ﴾َ�ۡعَد تَۡوكِيِدَها

ا﴿ يشعروهم بنقض العهد حتى يكونوا وإياهم عىل العلم به عىل حد سواء، قال تعاىل:  �مَّ
� إِنَّ  ٱ�بِذۡ َ�َاَ�نَّ ِمن قَۡوٍ� ِخَيانَٗة فَ  ٰ َسَوآٍء َ إَِ�ِۡهۡم َ�َ  .]٨٥األنفال: [ ﴾٥٨ ٱۡ�َآ�ِنِ�َ َ� ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

ورو اإلمام أمحد: حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أيب الفيض، عن سليم بن عامر قال: 

كان معاوية يسري يف أرض الروم وكان بينه وبينهم عهد إىل أمد، فأراد أن يدنو منهم حتى إذا 

ىل فرس يقول: اهللا أكرب اهللا أكرب وفاء ال غدر يا انقىض األمد غزاهم من قريب، فإذا بشيخ ع

من اكن بينه و�� قوم عهد فال �لن عقدة وال �شدها حىت ينقيض «معاوية، إن رسول اهللا قال: 

قال: فبلغ ذلك معاوية فرجع بجيشه، فإذا بالشيخ هو عمرو  !*"»أمد العهد أو ينبذ هلم ىلع سواء

 بن عبسة ريض اهللا عنه.
أمحد عن سلامن الفاريس أنه انتهى إىل حصن أو مدينة، فقال ألصحابه: دعوين ورو اإلمام 

يدعوهم فقال: إنام كنتُ رجالً منكم فهداين اهللا لإلسالم، فإن  ملسو هيلع هللا ىلصأدعوهم كام رأيت رسول اهللا 

أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم فأدوا اجلزية، وإن أبيتم نابذناكم عىل سواء إن اهللا 

 حيب اخلائنني. يفعل ذلك هبم ثالثة أيام.ال 

 أخرجه الطياليس واإلمام أمحد والرتمذي من حديث عمرو بن عبسة. )١(
                          



 ٥٧  ) اجلهاد املرشوع يف اإلسالم١(

وقد بلغ من تأكيد الوفاء بالعهود يف اإلسالم أن اهللا سبحانه هنانا أن ننرص إخواننا املسلمني 

وُ�مۡ �ِن ﴿ عىل القوم الذي بيننا وبينهم عهد من الكفار، فقال تعاىل: َ�َعلَۡيُ�ُم  ٱّ�ِينِ ِ�  ٱۡستَنَ�ُ
ٰ  ٱ�َّۡ�ُ  فال يباح لكم نرص املسلمني عىل  .]٧٢األنفال: [ ﴾قَۡو� بَۡيَنُ�ۡم َوَ�ۡيَنُهم ّمِيَ�ٰقٞ  إِ�َّ َ�َ

إن املسلم� تتاكفأ دماؤهم، و�سىع بذمتهم «: ملسو هيلع هللا ىلصاملعاهدين، ويف الكتاب الذي كتبه رسول اهللا 

 .!*"»أدناهم، وهم يد ىلع من سواهم
* * * 

 دعوة النصارى

 !+"إىل دين اإلسالم وسائر األمم

احلمد اهللا، والصالة والسالم عىل سائر أنبيائه، ومن آمن هبم، واتبع هدهيم، ومل يفرق بني 

ا نبيه ورسوله.  أحد منهم، وأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدً

أهيا املسلمون وأهيا املستمعون، إن اهللا سبحانه ال ينظر إىل صوركم وأموالكم، وإنام ينظر إىل 

وإن اهللا سبحانه يعطي الدنيا من حيب ومن ال حيب، وال يعطي دين اإلسالم قلوبكم وأعاملكم. 

 إال من حيب، فمن أعطاه اهللا الدين فقد أحبه.

وإن الدين هو هذا السمح سهل االكتناه والعمل ليس بشاق وال حرج، عموده الصالة وبقية 

، وقد جعل اهللا هذه األركان أركانه الزكاة والصيام وحج بيت اهللا احلرام مرة واحدة عند االستطاعة

بمثابة البنيان لإلسالم وبمثابة الفرقان بني املسلمني والكفار واملتقني والفجار، وبمثابة حمك 

 التمحيص لصحة اإلسالم، هبا يعرف صادق اإلسالم من بني أهل الكفر والفسوق والعصيان.

 أخرجه أبو داود والنسائي واإلمام أمحد من حديث عيل بن أيب طالب. )١(

ألقاها املؤلف يف املركز اإلسالمي يف لندن حني صىل بالناس صالة عيد األضحى يف سفره للعالج هذه كلمة  )٢(

 هـ وقد نقلتها إذاعة لندن.١٣٩٤سنة 
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وان، ولكنه ما وقر يف لكون اإلسالم ليس هو حمض التسمي باللسان، واالنتساب إليه بالعن

القلب وصدقته األعامل، فاعملوا بإسالمكم تعرفوا به وادعوا الناس إليه تكونوا من خري أهله، 

 فإنه ال إسالم بدون العمل.

 ٱۡ�َۡومَ ﴿ إن دين اإلسالم هو دين احلق الذي ارتضاه اهللا جلميع اخللق فقال سبحانه:
ۡ�َمۡمُت عَ 

َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
 .]٣املائدة: [ ﴾دِيٗنا ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ لَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم أ

 ﴾٨٥ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ِمَن  ٱ�ِخَرةِ دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه َوُهَو ِ�  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمِ يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ  َوَمن﴿ وقال:
ُ يُرِدِ  َ�َمن﴿ وقال: .]٨٥عمران:  آل[ ن َ�ۡهِديَهُ  ٱ�َّ

َ
حۡ  ۥأ ۡسَ�ٰمِ  ۥَصۡدَرهُ  �َۡ�َ  .]١٢٥األنعام: [ ﴾لِۡ�ِ

ا به صدره َ�َمن﴿ فيفرح بذكره ويندفع إىل القيام بفروضه ونوافله طيبة بذلك نفسه منرشحً
َ
 أ

َح  َ�َ ُ ّ�ِهِ  ۥَصۡدَرهُ  ٱ�َّ ٰ نُورٖ ّمِن رَّ ۡسَ�ِٰم َ�ُهَو َ�َ  .]٢٢الزمر: [ ﴾ۦلِۡ�ِ
ل الكفر والشقاق والنفاق، يأمر باملحافظة اإلسالم هيذب األخالق ويطهر األعراق، ويزي

 عىل الفرائض والفضائل، وينهي عن منكرات األخالق والرذائل.

اإلسالم دين السالم واألمان حيب السلم ويكره احلرب إال يف حالة االضطرار. وقد سامه اهللا 

َها﴿ سلامً فقال تعاىل: ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ لۡ ِ�  ٱۡدُخلُوا  أي يف اإلسالم. .]٢٠٨البقرة: [ ﴾َكآفَّةٗ  مِ ٱلّسِ

 اإلسالم دين العزة والقوة والنظام املطهر للعقول من خرافات البدع والرشك والضالل واألوهام.

اإلسالم دين العدل واملساواة يف احلدود واحلقوق واألحكام ال فضل لعريب عىل عجمي وال 

 ألسود عىل أمحر إال بالطاعة واإليامن.

ويقول:  !*"»إن دماء�م وأموال�م علي�م حرام«م حيرتم الدماء واألموال ويقول: اإلسال

 أي بموجب الرضاء التام. ويف حمكم القرآن ؛!+"»ال �ل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه«

ِ  َوَ� ﴿ ۡمَ�ٰلَُ�م بَۡيَنُ�م ب
َ
ُ�لُٓواْ أ

ۡ
مِ َوتُۡدلُواْ بَِهآ إَِ�  ٱۡلَ�ِٰطلِ تَأ  .]١٨٨قرة: الب[ ﴾ٱۡ�ُ�َّ

 متفق عليه من حديث أيب بكرة. )١(

 أخرجه اإلمام أمحد من حديث عم أيب حرة الرقايش. )٢(

                          



 ٥٩  ) اجلهاد املرشوع يف اإلسالم١(

اإلسالم دين السعادة والسيادة من قام به ساد وسعدت به البالد والعباد، ومن ضيعه سقط 

ُ َوَمن يُِهِن ﴿ يف الذل والفساد، يقول تعاىل: ۡكرٍِ�� إِنَّ  ۥَ�َما َ�ُ  ٱ�َّ َ ِمن مُّ  ﴾١٨َ�ۡفَعُل َما �ََشآُء۩  ٱ�َّ
 .]١٨احلج: [

لعباده ملصاحلهم الدينية والدنيوية، فقد نظم حياة اإلسالم رشيعة اهللا يف أرضه، رشعه 

الناس أحسن نظام، ولوال اإلسالم وما فيه من الرشائع واألحكام، وأمور احلالل واحلرام، لكان 

ا وال ينكرون  ا وال يعرفون معروفً الناس بمثابة البهائم يتهارجون يف الطرقات، ال يعرفون صيامً

ا، وال يمتنعون من قبيح وال   هيتدون إىل احلق.منكرً

اإلسالم كفيل بحل مشاكل العامل ما وقع يف هذا الزمان، وما سيقع بعد أزمنة، صالح لكل 

زمان ومكان، قد نظم حياة الناس أحسن نظام باحلكمة واملصلحة والعدل واإلحسان واإلتقان. 

مه، لصاروا فلو أن الناس آمنوا بتعاليمه وانقادوا حلكمه وتنظيمه، ووقفوا عند حدوده ومراسي

 به سعداء، وملا حصل بينهم بغي وال طغيان وال اعتداء؛ ألنه هيدي للتي هي أقوم.

وإننا يف دعوتنا إىل دين اإلسالم لسنا ندعو إىل قومية عربية، وال إىل أحزاب شعبية، وال إىل 

موسى مذاهب فقهية، وإنام ندعو إىل دين احلق، دين اهللا الذي ارتضاه جلميع اخللق، دين عيسى و

َع لَُ�م ّمَِن ﴿ ، يقول اهللا سبحانه:ملسو هيلع هللا ىلصوسائر األنبياء وخامتهم حممد  ٰ بِهِ  ٱّ�ِينِ ۞َ�َ  ۦَما َو�َّ
ِيٓ نُوٗحا وَ  ۡيَنا بِهِ  ٱ�َّ ۡوَحۡيَنآ إَِ�َۡك َوَما َوصَّ

َ
�ِيُمواْ  ۦٓ أ

َ
ۡن أ

َ
ۖ أ قُواْ  ٱّ�ِينَ إِبَۡ�ٰهِيَم َوُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰٓ َوَ� َ�َتَفرَّ

ُ َما تَۡدُعوُهۡم إَِ�ۡهِ�  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ ُ�َ َ�َ �ِيهِ� كَ   ﴾١٣ َ�َۡتِ�ٓ إَِ�ۡهِ َمن �ََشآُء َوَ�ۡهِدٓي إَِ�ۡهِ َمن يُنِيُب ٱ�َّ
] :١٣الشور[. 

فأمر اهللا سبحانه بإقامة الدين واالجتامع عىل كلمته وهنى عن التفرق فيه بأن يؤمنوا ببعض 

منوا ببعض الكتب ويكفروا ببعضها، ويريدون أن يتخذوا بني األنبياء ويكفروا ببعض، أو يؤ

 ذلك سبيالً.

ِ  ُقۡل ﴿ وقد أمر اهللا عباده املؤمنني بأن يقولوا: ِ َءاَمنَّا ب ٰٓ  ٱ�َّ نزَِل َ�َ
ُ
ٓ أ نزَِل َعلَۡيَنا َوَما

ُ
ٓ أ َوَما

ۡسَباطِ إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ�ِٰعيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب وَ 
َ
  ٱۡ�

ُ
ّ�ِِهۡم َ�  ٱ�َّبِيُّونَ وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ وَ َوَمآ أ ِمن رَّ

َحٖد ّمِۡنُهۡم َوَ�ُۡن َ�ُ 
َ
 .]٨٤آل عمران: [ ﴾٨٤ُمۡسلُِموَن  ۥُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ
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ا باهللا عز وجل، فالذين  ا لسائر األنبياء وكافرً إنه من يكذب نبيًّا من األنبياء فإنه يعترب مكذبً

ى ابن مريم عليه الصالة والسالم أو يكذبون بمعجزاته التي أثبتها يكذبون بنبوة املسيح عيس

القرآن فإهنم يعتربون مكذبني لسائر األنبياء وكافرين باهللا عز وجل، ومثلهم كالذين يكذبون 

بنبوة حممد عليه الصالة والسالم أو يكذبون بالقرآن النازل عليه من اهللا، أو يزعمون أنه يشء 

ن أن يوحي به اهللا إليه أو ينزل به جربيل عليه، فإهنم يعتربون هبذا فاض عىل نفس حممد بدو

ا كذب سائر  مكذبني بنبوة عيسى ابن مريم ونبوة موسى وسائر األنبياء؛ ألن من كذب نبيًّا واحدً

األنبياء؛ وألن التكذيب بمحمد أو التكذيب بالقرآن النازل عليه يستلزم التكذيب باملسيح 

لسالم والتكذيب بمعجزاته التي أثبتها القرآن احلكيم. وإنني أعجب أشد عيسى ابن مريم عليه ا

العجب من عقالء النصار املستقلة أفكارهم والذين برعوا يف الذكاء والفطنة وعرفوا اللغة 

العربية، وقد كثر يف هذه األزمنة اختالطهم بالعرب املسلمني وتعلموا لغة العرب التي يتمكنون 

اإلسالم وبالغة القرآن، وشمول نفعه، وحماسن أحكامه وحكمته، وعموم  هبا من معرفة أحكام

 ملسو هيلع هللا ىلصدعوته، وكونه رسالة رمحة وهداية من اهللا جلميع خلقه، وأنه املعجزة اخلالدة لنبوة حممد 

واملصدق لسائر األنبياء قبله، ومع هذا كله نراهم يستكربون ويرصون عىل التكذيب به وعىل 

ا منهم للمكذبني من القسيسني واملبرشين، واهللا تعاىل يقول:التكذيب بالقرآن النازل ع  ليه تقليدً

ٌد إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ  َوَما﴿ ا﴿ ويقول: .]١٤٤آل عمران: [ ﴾ٱلرُُّسُل ُ�َمَّ ٌد  مَّ َ�َن ُ�َمَّ
َحٖد ّمِن رَِّجالُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل 

َ
ٓ أ بَا

َ
� ِ ا﴿ نظري قوله: .]٤٠األحزاب: [ ﴾نَ  ّۧ�ِ ٱ�َّبِ وََخاَ�َم  ٱ�َّ  مَّ

هُ  ٱلرُُّسُل َمۡرَ�َم إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ  ٱۡ�نُ  ٱلَۡمِسيحُ  مُّ
ُ
ُ�َ�ِن  ۥَوأ

ۡ
يَقةٞۖ َ�نَا يَأ َعامَ ِصّدِ  ﴾ٱلطَّ

 .]٧٥املائدة: [
ه الصالة عىل أن الكثريين من عقالئهم يعرتفون بدين اإلسالم ويصدقون بنبوة حممد عيل

والسالم، وأن ما جاء به هو دين احلق الذي ال سعادة للبرش إال باعتناقه واعتقاده. وأخذ بعضهم 

ا بالرجوع إليه واتباع أحكامه وسيكون هلذا التداعي جتاوب ولو بعد حني، فَإِن ﴿ ينادي بعضً
 ِ َۡنا بَِها قَۡوٗما لَّۡيُسواْ ب ُؤَ�ٓءِ َ�َقۡد َو�َّ  .]٨٩األنعام: [ ﴾٨٩َها بَِ�ٰفِرِ�َن يَۡ�ُفۡر بَِها َ�ٰٓ



 ٦١  ) اجلهاد املرشوع يف اإلسالم١(

يا معرش النصار، لقد تعصبتم وما أنصفتم، وإن موضوع العجب منكم هو القرآن النازل 

عىل حممد عليه الصالة والسالم كله نضال وجهاد وجدال عن نبوة عيسى ابن مريم عليه الصالة 

مه مريم البتول عليها السالم، والسالم، حيقق صدق نبوته وكرامة نشأته وطهارة مولده وبراءة أ

وأن اهللا سبحانه خلقه بيد القدرة من أم بال أب كام خلق آدم من تراب، ثم قال له: كن. فكان، 

وأن اهللا أيده باملعجزات الباهرات الدالة عىل صدق رسالته فكان يربئ األكمه واألبرص وحييي 

بيوهتم مع تكليمه الناس يف املهد،  املوتى بإذن اهللا، وينبئ الناس بام يأكلون وما يدخرون يف

ِ إِّ�ِ َ�ۡبُد  قَاَل ﴿ وقوله: ا  ٱۡلِكَ�َٰب َءاتَىِٰ�َ  ٱ�َّ ۡ�َن َما ُكنُت  وََجَعلَِ�  ٣٠وََجَعلَِ� نَبِّيٗ
َ
ُمَباَرً� �

 ِ ۡوَ�ِٰ� ب
َ
ِ َوأ لَٰوة َكٰوةِ وَ  ٱلصَّ ا  ٱلزَّ ۢ� ٣١َما ُدۡمُت َحّيٗ ِ� َولَۡم َ�َۡعلۡ  َوَ�رَّ ا بَِ�ِٰ�َ َ�ٰمُ  ٣٢ِ� َجبَّاٗر� َشقِّيٗ  َوٱلسَّ

ا  ۡ�َعُث َحّيٗ
ُ
ُموُت َوَ�ۡوَم �

َ
َّ يَۡوَم ُوِ�تُّ َوَ�ۡوَم أ ِي ٱۡ�َقِّ َمۡرَ�َمۖ قَۡوَل  ٱۡ�نُ ِعيَ�  َ�ٰلَِك  ٣٣َ�َ �ِيهِ  ٱ�َّ

وَن   .]٣٤-٣٠مريم: [ ﴾٣٤َ�ۡمَ�ُ
ن هبا املسلمون ومن كذب هبا كل هذه املزايا من الصفات واملعجزات قد أثبتها القرآن وآم

فقد كفر، وال توجد هذه الصفات وهذه املعجزات باإلنجيل الذي بأيديكم؛ ألن اهللا ذكر يف كتابه 

 املبني أن هذا القرآن يقص عىل بني إرسائيل أكثر الذي هم فيه خيتلفون.

سى ابن عىل أن اإلنجيل الذي بأيدي النصار اآلن ليس هو اإلنجيل النازل عىل املسيح عي

مريم عليه السالم، وإنام هو مبدل منه وفيه التحريف الكثري والكذب عىل اهللا وعىل األنبياء، كام 

ِيَن يَۡ�ُتُبوَن  فََوۡ�لٞ ﴿ يعرتف العقالء من علامئهم بذلك، يقول اهللا تعاىل: يِۡديِهۡم ُ�مَّ  ٱۡلِكَ�َٰب ّلِ�َّ
َ
بِ�

ِ َ�ُقولُوَن َ�َٰذا ِمۡن ِعنِد  ا  ۦواْ بِهِ لَِيۡشَ�ُ  ٱ�َّ َُّهم ّمِمَّ يِۡديِهۡم َوَوۡ�ٞل ل
َ
ا َكَتَبۡت � َُّهم ّمِمَّ َ�َمٗنا قَلِيٗ�ۖ فََوۡ�ٞل ل

 .]٧٩البقرة: [ ﴾٧٩يَۡ�ِسُبوَن 
ألن النصار جييزون للقسيسني أن يغريوا من رشيعة الرب ما يشاؤون ويشتهون، 

ا من دون اهللا، فجعلوا املسيح هو فيجعلون احلرام حالالً؛ ألهنم اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرب ابً

ِينَ َ�َفَر  لََقدۡ ﴿ اهللا، وجعلوه ثالث ثالثة، والقرآن واإلنجيل بريئان من ذلك، ْ إِنَّ  ٱ�َّ َ قَالُٓوا  ٱ�َّ
ٰٓءِيَل  ٱلَۡمِسيحُ َمۡرَ�َمۖ َوقَاَل  ٱۡ�نُ  ٱلَۡمِسيحُ ُهَو  ْ َ�َٰبِ�ٓ إِۡسَ� َ  ٱۡ�ُبُدوا َمن �ُۡ�ِۡك  ۥنَّهُ َرّ�ِ َوَر�َُّ�ۡمۖ إِ  ٱ�َّ
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 ِ ِ ب َم  ٱ�َّ ُ َ�َقۡد َحرَّ َوٮُٰه  ٱۡ�َنَّةَ َعلَۡيهِ  ٱ�َّ
ۡ
نَصارٖ ٱ�َّ َوَمأ

َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ ۖ َوَما لِل�َّ  .]٧٢املائدة: [ ﴾٧٢اُر

ۡهَل ﴿
َ
أ ِ َ� َ�ۡغلُواْ ِ� دِينُِ�ۡم َوَ� َ�ُقولُواْ َ�َ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  َ�ٰٓ ۚ إِ�َّ  ٱ�َّ  ٱۡ�نُ ِعيَ�  ٱلَۡمِسيحُ ا إِ�َّمَ  ٱۡ�َقَّ

ِ َمۡرَ�َم رَُسوُل  ٓ إَِ�ٰ َمۡرَ�َم َوُروٞح ّمِۡنُهۖ َ�  ۥٓ َوَ�َِمُتهُ  ٱ�َّ ۡلَقٮَٰها
َ
� َٔ  ِ  ب

ْ ِ اِمُنوا ْ ثََ�َٰثٌةۚ  َ� وَ  ۦۖ َورُُسلِهِ  ٱ�َّ َ�ُقولُوا
 ْ � لَُّ�ۡمۚ إِ�ََّما  ٱنَتُهوا ُ َخۡ�ٗ ن ۥٓ إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ ُسۡبَ�َٰنهُ  ٱ�َّ

َ
ۘ  ۥيَُ�وَن َ�ُ  أ  .]١٧١النساء: [ ﴾َوَ�ٞ

وهذا القرآن النازل عىل حممد عليه الصالة والسالم هو معجزة الدهور وآية العصور حمفوظ 

ا أو حيذف  يف املصاحف ويف الصدور منذ نزل إىل يوم القيامة، ال يستطيع أحد أن يقحم فيه حرفً

ا؛ ألن اهللا سبحانه توىل حفظه فقال تعاىل: ۡ�َا ﴿ منه حرفً  ﴾٩لََ�ٰفُِظوَن  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِۡكرَ إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
  .]٩احلجر: [

والقرآن هو أساس دين اإلسالم مع سنة حممد عليه الصالة والسالم، لوال هذا القرآن 

لكذب الناس بنبوة عيسى ابن مريم وبمعجزاته كام كذب هبا اليهود وغريهم، ورموا أمه 

ا، أفيجاز حممد رسول اهللا  باملفرتيات والعظائم، ا كبريً طهرها اهللا وأعىل قدرها عام يقولون علوًّ

الذي جاهد أشد اجلهاد يف الدفاع والنضال عن عيسى ابن مريم عليه الصالة والسالم بأن 

تقابلوه بتكذيبه والتكذيب بالقرآن النازل عليه والذي هو املعجزة العظمى له؟ وقد حتد اهللا 

لَّ�ِِن  قُل﴿ منهم عىل أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، يقول اهللا سبحانه: مجيع اخللق وأنتم
�ُس  ٱۡجَتَمَعتِ  نُّ وَ  ٱۡ�ِ ْ بِِمۡثِل َ�َٰذا  ٱۡ�ِ تُوا

ۡ
ن يَ�

َ
ٰٓ أ تُوَن بِِمۡثلِهِ  ٱۡلُقۡرَءانِ َ�َ

ۡ
َولَۡو َ�َن َ�ۡعُضُهۡم  ۦَ� يَ�

 أي عونًا. .]٨٨اإلرساء: [ ﴾٨٨ِ�َۡعٖض َظِهٗ�� 
لعلم أنه كان ال يكتب وال يقرأ املكتوب وليس يف بلده وال زمنه مدارس وال كتب، مع ا

ْ ِمن َ�ۡبلِهِ  َوَما﴿ يقول اهللا تعاىل: هُ  ۦُكنَت َ�ۡتلُوا  ۡرتَاَب �َِيِمينَِكۖ إِٗذا �َّ  ۥِمن كَِ�ٰٖب َوَ� َ�ُطُّ
ِ ُهَو َءاَ�ُٰتۢ َ�ّيَِ�ٰٞت ِ� ُصُدورِ  بَۡل  ٤٨ ٱلُۡمۡبِطلُونَ  وتُواْ  ينَ ٱ�َّ

ُ
ٰلُِمونَ َ�ٰتَِنآ إِ�َّ َوَما َ�َۡحُد � ٱۡلعِۡلمَۚ أ  ٱل�َّ

فعلم منه أن هذا القرآن وحي من اهللا أوحاه إليه بعد أن بلغ األربعني  .]٤٩-٤٨العنكبوت: [ ﴾٤٩

من عمره، ال يقال: إن هذا القرآن يشء فاض عىل نفسه بدون أن يوحي اهللا به إليه وبدون أن 

 جربيل عليه، فإن القول هبذا حقيقة يف التكذيب به، ومن قال به كفر وأصاله اهللا سقر. ينزل به
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ا﴿ ، يقول اهللا تعاىل:ملسو هيلع هللا ىلصإن اهللا سبحانه ختم الرسل بنبوة حممد  َحٖد ّمِن  مَّ
َ
ٓ أ بَا

َ
ٌد � َ�َن ُ�َمَّ

ِ رَِّجالُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل  كام ختم الرشائع برشيعته  .]٤٠األحزاب: [ ﴾نَ  ۧ ٱ�َّبِّ�ِ وََخاَ�َم  ٱ�َّ

الشاملة الكاملة التي ال جيوز ألحد أن يتعبد بغري رشيعته؛ ألن اهللا سبحانه أرسله إىل كافة الناس 

ا، فكام أنه رسول للمسلمني فإنه رسول  ا منريً ا وداعيًا إىل اهللا بإذنه ورساجً ا ونذيرً بشريً

رهبا، فهو رمحة اهللا املهداة جلميع للمسيحيني واليهود ولسائر األمم يف مشارق األرض ومغا

ٓ ﴿ خلقه، يقول اهللا تعاىل: رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ رَۡ�َٗة ّلِۡلَ�ٰلَِمَ�  َوَما
َ
 ويقول سبحانه: .]١٠٧األنبياء: [ ﴾١٠٧أ

﴿ ٓ رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ َكآفَّٗة ّلِلنَّاِس �َِشٗ�� َونَِذيٗر� َوَما
َ
  .]٢٨سبأ: [ ﴾أ

َها َ�ٰٓ  قُۡل ﴿ وأنزل اهللا عليه: ُّ�
َ
ِ إِّ�ِ رَُسوُل  ٱ�َّاُس � وقد  .]١٥٨األعراف: [ ﴾إَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا ٱ�َّ

ا عندهم يف التوراة  أثنى اهللا سبحانه عىل الذين يتبعون الرسول النبي األمي الذي جيدونه مكتوبً

واإلنجيل، يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر، وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث 

يضع عنهم إرصهم واألغالل التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونرصوه واتبعوا و

 النور الذي أنزل معه أولئك هم املفلحون.
 .»إن لك نيب يبعث إىل قومه خاصة و�عثت إىل انلاس اكفة«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف الصحيح أن النبي 

ٓ َومَ ﴿ فهو رمحة من اهللا مهداة جلميع الناس، يقول اهللا تعاىل: رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ َكآفَّٗة ّلِلنَّاِس �َِشٗ��  ا
َ
أ

  .]٢٨سبأ: [ ﴾َونَِذيٗر�

فلو كان موسى أو عيسى موجودين باألرض ملا وسعهام إال اتباع حممد والعمل برشيعته، 

يا عمر، لقد جئت�م بها بيضاء نقية ال يز�غ «مع عمر قطعة من التوراة قال له:  ملسو هيلع هللا ىلصوملا رأ النبي 

 .!*"»إال هالك، ولو اكن أيخ موىس حيًّا ما وسعه إال اتبايععنها بعدي 

إن أكرب صارف يرصف علامء النصار وعامتهم عن اعتناق دين اإلسالم واعتقاده وعن 

التصديق بنبوة حممد عليه الصالة والسالم وبالقرآن النازل عليه، الذي ال يأتيه الباطل من بني 

 رية.أخرجه ابن ماجه واإلمام أمحد من حديث العرباض بن سا )١(
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، هو تأثرهم بتنفري القسيسني واملبرشين عن اإلسالم، يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد

وكثرة كذهبم وافرتائهم عىل رسول اهللا عليه الصالة والسالم، بقوهلم بأنه رجل عاقل، وأنه 

عبقري وأن هذا القرآن هو يشء فاض عىل نفسه بدون أن يوحي به اهللا إليه أو ينزل به جربيل 

ا ا. عليه تعاىل اهللا عن قوهلم وإفكهم علوًّ  كبريً

فهم يتلقون هذا التكذيب من القسيسني واملبرشين، مما جعلهم يتأثرون به ويرتبون يف حالة 

صغرهم عىل اعتقاده. فهذا التأثر والتأثري قد أرشبته قلوهبم، حتى صار هلم طريقة وعقيدة، فهو 

 أكرب صارف يرصفهم عن اإلسالم، وعن التصديق بنبوة حممد عليه الصالة والسالم.

مر الثاين هو أن تكذيب أذكيائهم واملفكرين منهم إنام نشأ عن عدم معرفتهم باللغة واأل

 العربية التي هي لغة اإلسالم، والتي يعرف هبا بالغة القرآن لكون القرآن نزل بلسان عريب مبني.

فبالغة القرآن بلغته ومعرفة أحكامه وحكمته، وعموم هدايته ومنفعته وذوق حالوته، كل 

لَۡت َءاَ�ُٰتهُ ﴿ يدرك عن طريق لغته، كقوله سبحانه:هذا إنام  ا ّلَِقۡوٖ�  ۥكَِ�ٰٞب فُّصِ ُقۡرَءانًا َعَر�ِّيٗ
ۡ�َ�ُُهۡم َ�ُهۡم َ� �َۡسَمُعوَن  �َِشٗ�� ٣َ�ۡعلَُموَن 

َ
ۡعَرَض أ

َ
  .]٤-٣فصلت: [ ﴾٤َونَِذيٗر� فَأ

حيول بينهم وبني إن عدم معرفة األمم للغة العربية، التي هي لغة القرآن أكثف حجاب 

 اعتناق اإلسالم واعتقاده والتصديق بالرسول وبالقرآن النازل عليه.

كلها ليست  -وقد ترجم عدة تراجم-أما ترمجة القرآن املوجودة بأيدي النصار اآلن 

ا عن بالغة القرآن، وفيها اليشء الكثري من اخلبط واخللط اخلارج عن معاين  بقرآن وتبعد جدًّ

 ى قرآنًا.القرآن، فال تسم

وإنني أنصح عقالء النصار املستقلة أفكارهم بأن يوجهوا عنايتهم ورغبتهم إىل تعلم اللغة 

العربية، فإن تعلمها يعد من األمر الواجب عىل كل أحد، وخاصة من يرغب يف الدخول يف 

أن اإلسالم، وهبا يعرف أحكام العبادات من الصالة والزكاة والصيام ويتبني له بطريق الوضوح 

دين اإلسالم هو الدين القويم هيدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم؛ ألنه دين سعادة وسيادة 

وسياسة صالح لكل زمان ومكان، قد نظم حياة الناس أحسن نظام باحلكمة واملصلحة والعدل 
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واإلحسان واإلتقان، فلو أن الناس آمنوا بتعاليم دين اإلسالم وانقادوا حلكمه وتنظيمه ووقفوا 

 حدوده ومراسيمه لصاروا به سعداء ألنه هيدي للتي هي أقوم. عند

ا من أذكياء النصار قد تغريت أفكارهم بعدما تعلموا اللغة العربية، فظهر هلم من  إن كثريً

فضل اإلسالم وصدق القرآن ما خفي عىل سلفهم، هلذا أخذوا يدعون قومهم إىل الرجوع إىل 

كام؛ لكوهنم أصبحوا فوىض حيار ليس هلم دين اإلسالم وإىل العمل بام رشعه من األح

يعصمهم وال رشيعة تنظمهم، وقد كثر الداخلون يف اإلسالم يف هذا الزمان وأخذوا يزدادون يف 

ا بعد عام.  الدخول عامً

إن تعلم اللغة العربية أصبح رضورة من رضورات النصار االجتامعية، وفيه هلم مصلحة 

ل احلياة لكثرة اختالطهم بالعرب املسلمني يف بالدهم وشدة مفيدة فيام يتعلق بالكسب ووسائ

حاجتهم إىل التخاطب معه، كام أن العرب املسلمني ملا احتاجوا إىل التعامل معهم فيام يتعلق 

بالتجارة والصناعة والطب، أخذوا يعلمون أوالدهم لغتهم لداعي الرضورة واحلاجة إىل ذلك، 

 ة العربانية حلاجته للتخاطب مع اليهود.زيد بن ثابت اللغ ملسو هيلع هللا ىلصكام علم النبي 

إنام انترش اإلسالم يف بداية نشأته النتشار اللغة العربية يف البلدان األجنبية، فعرفوا هبا حقيقة 

أحكام اإلسالم وبالغة القرآن، وأنه دين احلق القويم، الذي نظم حياة الناس أحسن تنظيم، 

ا طائعني  خمتارين، وسيكثر الداخلون فيه من شتى األمم وبذلك دخل الناس يف دين اهللا أفواجً

 ولو بعد حني، والعاقبة للمتقني.

ا باللغة العربية من  إن النجايش ملك احلبشة، وأحد ملوك النصار القدماء، ملا كان عارفً

أجل جماورته لبلدان العرب، فقرأ عليه جعفر بن أيب طالب صدر سورة مريم، فجعلت عيناه 

ا تذرفان من البكاء خ ا وخشية هللا حلسن ما سمعه من كالم اهللا، فلام فرغ من قراءهتا أخذ عودً شوعً

فرفعه ثم قال: إنه مل يزد عىل ما جاء به عيسى وال مثل هذا العود. فأخذت بطارقته ينخرون 

ا لقوله، فقال: وإن نخرتم وإن نخرتم، اذهبوا فأنتم سيوم بأريض من رامكم  ا واستكبارً استنكارً

ِ  َوَما﴿ أنزل اهللا يف فضله وتصديقه قوله تعاىل:بسوء غرم. و ِ َ�َا َ� نُۡؤِمُن ب َوَما َجآَءنَا ِمَن  ٱ�َّ
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ن يُۡدِخلََنا َر�َُّنا َمَع  ٱۡ�َقِّ 
َ
ٰلِِح�َ  ٱۡلَقۡومِ َوَ�ۡطَمُع أ ا يتلوه املسلمون يف  .]٨٤املائدة: [ ﴾٨٤ ٱل�َّ قرآنً

قه إىل اإلسالم، وإيامنه بالقرآن ونبوة حممد صالهتم، وخارج الصالة، يشيد بفضل النجايش وسب

 عليه الصالة والسالم.
وإن هذا التأثر والتأثري من النجايش بسامع القرآن قد محله عىل الدخول يف اإلسالم، حتى 

 وأصحابه بعد موته. ملسو هيلع هللا ىلصصىل عليه النبي 

ا من الزور والبهتان و من إن أعداء اإلسالم قد شوهوا سمعة اإلسالم وألبسوه أثوابً

التدليس والكتامن، حيث وصفوا اإلسالم بأنه دين تكاليف شاقة وأغالل، وبأنه دين حرب 

وقتال، وأنه إنام انترش بالسيف واإلكراه، وأن أهله يعرضون الشخص عىل السيف ويقولون له: 

إما أن تسلم وإال قتلناك، ونحو ذلك من األقوال البعيدة عن مواقع الصدق يف املقال، وقصدوا 

صد الناس عن الدين، فهم ينهون عنه، وينأون عنه، وإن هيلكون إال أنفسهم وما يشعرون، هبا 

 وال عجب فهم قد حتاملوا عليه بالطعن فيه لصد الناس عنه وقد قيل:

ثنـــي عليـــك بطائـــل  صـــديقك ال يُ
 

 فـــامذا تـــر فيـــك العـــدوَّ يقـــولُ  
 

أكثر مما فتح بالسيف والسنان، واحلق أن اإلسالم إنام انترش بالقرآن وأنه فتح من البلدان 

وأن السيف بمثابة النارص له يف كف األذ عنه والعدوان، ويف حمكم القرآن ما يدل عىل منع 

َ  ٱّ�ِيِن� إِۡكَراهَ ِ�  َ�ٓ ﴿ اإلكراه يف الدين يقول اهللا تعاىل:  .]٢٥٦البقرة: [ ﴾ٱۡلَ�ِّ ِمَن  ٱلرُّۡشدُ قَد تَّبَ�َّ

�ِض �َُّك �َمَن َمن ِ� َشآَء رَ  َولَوۡ ﴿ ويقول:
َ
نَت تُۡ�رِهُ  ٱۡ�

َ
فَأ

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

نَت ُمَذّكِٞر  فََذّكِرۡ ﴿ ويقول: .]٩٩يونس: [ ﴾٩٩ُمۡؤِمنَِ� 
َ
ٓ أ َما أي لست  .]21الغاشية: [ ﴾٢١إِ�َّ

 بمسلط عىل إدخال اهلداية قلوهبم، إن عليك إال البالغ.
طريقة الفتح للبلدان بفتحه ملكة عنوة، وملا فتحها قال ألهلها:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  وقد سن

ا منهم إللزامه بالدخول  !*"»اذهبوا فأنتم الطلقاء« وسموا يف ذلك اليوم الطلقاء، ومل يوقف واحدً

 .٢/٤١٢سرية ابن هشام  )١(
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اإلسالم بل أبقاهم عىل حاهلم حتى دخلوا يف اإلسالم باختيارهم، لكون القصد من اجلهاد هو يف 

 كلمة اهللا وإظهار دينه وقد حصل ذلك. إعالء

واإلسالم هداية اختيارية، فمن يرد اهللا أن هيديه يرشح صدره لإلسالم، ومن يرد أن يضله 

ا، وقال تعاىل: ا حرجً ۡحَبۡبَت َوَ�ِٰ�نَّ  إِنََّك ﴿ جيعل صدره ضيقً
َ
َ َ� َ�ۡهِدي َمۡن أ َ�ۡهِدي َمن  ٱ�َّ

 ِ ۡعَلُم ب
َ
  .]٥٦القصص: [ ﴾٥٦ َتِدينَ ٱلُۡمهۡ �ََشآُءۚ وَُهَو أ

* * * 

 إىل أمراء اجليوش الوصايا والنصائح املوجهة

كتب عمر بن اخلطاب إىل سعد بن أيب وقاص فقال: أما بعد؛ فإين آمرك بتقو اهللا عىل كل 

حال، فإن تقو اهللا أفضل العدة عىل العدو، وأقو املكيدة يف احلرب. وآمرك ومن معك أن 

ا من املعايص منكم من عدوكم، فإن ذنوب اجليش جند عليه، وهي أخوف  تكونوا أشد احرتاسً

منهم عىل عدوهم، وإنام ينرص املسلمون بمعصية عدوهم لرهبم، ولوال ذلك مل تكن لنا قوة هبم؛ 

ألن عددنا ليس كعددهم، وإننا إن استوينا نحن وإياهم يف املعصية كان هلم الفضل علينا يف 

بفضلنا مل نغلبهم بقوتنا. واعلموا أن عليكم يف رسكم حفظة من اهللا القوة، وإن مل ننرص عليهم 

يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم وال تعملوا بمعايص اهللا وأنتم يف سبيل اهللا، وال تقولوا: إن 

لّط عىل بني  عدونا رشٌّ منا فلن يسلط علينا، فرب قوم قد سلط عليهم من هو رشٌّ منهم، كام سُ

ا مفعوالً. انتهى.ارسائيل كفرة امل  جوس، فجاسوا خالل الديار، وكان وعدً

وأقول: أال ما أشد حاجة اجلند، وطالب املدارس إىل التدين الصحيح، وجيب عىل القائمني 

ا  عليهم أن يمرنوهم عىل أداء الفروض، كتمرينهم هلم عىل الفنون العسكرية، وإنه ملام يؤملني جدًّ

ا بالنسبة إىل من ال يصيل. أن رأيت نسبة املسلمني املصلني من  الضباط واجلند نسبة قليلة جدًّ
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وإنه من الواجب أن يصدر قانون عام ملزم للمعلمني واملتعلمني وللجنود بإلزامهم بأداء 

الفروض الدينية يف أوقاهتا، وأن تكون عنايتهم هبا أشد واهتاممهم بأمرها آكد، إذ الوعظ 

 ينفع تكلم بحق ال نفاذ له.واإلرشاد ال يكفي بدون وازع، فإنه ال 

إن املعلم أو اجلندي الذي يفرط يف الصالة ويف سائر الواجبات، فإنه سيكون أشد تفريطًا يف 

ا بأن يكون أشد تفريطًا يف  غريها من سائر وظائف عمله؛ لكون املفرط يف حقوق ربه جديرً

ا بأن خيون أمته وأ  هل وطنه، واهللا أعلم.حقوق وطنه، واخلائن ألمانة ربه وعمود دينه جديرً

وسبحان ربك رب العزة عام يصفون، وسالم عىل املرسلني، واحلمد اهللا رب العاملني، وصىل 

 اهللا عىل نبينا حممد وعىل سائر األنبياء أمجعني.

حرر يف اليوم اخلامس والعرشين من شهر ذي احلجة سنة ست وتسعني بعد الثالثامئة 

 واأللف.

* * * 

 !*"وفضل النفقة فيه اجلهاد يف سبيل اهللا

احلمد هللا، ونستعني باهللا، وال حول وال قوة إال باهللا، ونصيل ونسلم عىل رسول اهللا، وأشهد 

ا رسول اهللا.  أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدً

أما بعد: فإن من حكمة احلاكمني أن أوجب اهللا عىل عباده املؤمنني جهاد الكفار واملنافقني 

ن املدعني، وليعلم الكل علم اليقني أن الدنيا ابتالء وامتحان والعاقبة ليمتحن بذلك صحة إيام

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

ٰ َ�ۡعلََم  َوَ�َۡبلَُونَُّ�مۡ ﴿ ٰ ِمنُ�ۡم وَ  ٱلُۡمَ�ِٰهِدينَ َح�َّ  .]٣١حممد: [ ﴾ِ�ِ�نَ ٱل�َّ

خطبة ألقاها املؤلف يوم اجلمعة حينام محي وطيس احلرب بني املسلمني واليهود يف العارش من رمضان عام  )١(

 هـ، وكانت بعنوان (اجلهاد يف سبيل اهللا وفضل النفقة فيه).١٣٩٣
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واجلهاد هو سنام اإلسالم؛ ألن الدين رأسه اإلسالم وعموده الصالة وذروة سنامه اجلهاد 

يف سبيل اهللا، واجلهاد يكون باحلجة والبيان ويكون بالقوة والرجال ويكون باملال. ولكل مقام 

دينه والذود عن  مقال؛ ألن اجلهاد مأخوذ من بذل اجلهد والطاقة يف إعالء كلمة احلق ونرص

حدود املسلمني وحقوقهم وحرماهتم. واملسلم جياهد بسيفه ولسانه وماله، كام يف احلديث أن 

 .!*"»جاهدوا املرش�� بأموال�م وأنفس�م وألسنت�م«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 ال ي�عه حىت «أنه:  ملسو هيلع هللا ىلصوأخرب النبي 
ًّ

ما ترك قوم اجلهاد يف سبيل اهللا إال سلط اهللا عليهم ذال

 .!+"»دينهم يراجعوا

ويف القرآن والسنة تكرر فضل اجلهاد واملجاهدين، وأخرب اهللا يف كتابه احلكيم أن اجلهاد 

َها﴿ هو التجارة الرابحة يف األجر، كام أنه من أسباب العز والنرص، فقال تعاىل: ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ  ٱ�َّ

ٰ تَِ�َٰر�ٖ تُنِجيُ�م ّمِۡن َعَذا ُدلُُّ�ۡم َ�َ
َ
ْ َهۡل أ ِ�ٖ� َءاَمُنوا

َ
ِ  تُۡؤِمنُونَ  ١٠ٍب أ ِ ب  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ

ِ َوتَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل  نُفِسُ�ۡمۚ َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنتُۡم َ�ۡعلَُموَن  ٱ�َّ
َ
ۡمَ�ٰلُِ�ۡم َوأ

َ
 ١١بِأ

ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  َ�ۡغفِرۡ  نَۡ�ٰرُ لَُ�ۡم ذُنُو�َُ�ۡم َو�ُۡدِخلُۡ�ۡم َج�َّ
َ
َمَ�ِٰ�َن َطّيِبَٗة ِ� وَ  ٱۡ�

ِٰت َعۡدٖن� َ�ٰلَِك  ۡخَرىٰ  ١٢ ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ َج�َّ
ُ
ۖ نَۡ�ٞ ّمَِن  َوأ ِ ُ�ِبُّوَ�َها ِ  ٱ�َّ َوَ�ۡتٞح قَرِ�ٞبۗ َو�َّ�ِ

  .]١٣-١٠[الصف: ﴾١٣ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ 
 لوا:إن السلف الصاحلني من الصحابة والتابعني ملا سمعوا آيات اجلهاد تتىل عليهم قا

ۖ ُ�ۡفَرانََك َر�ََّنا﴿ َطۡعَنا
َ
فساحت أيدهيم بالنداء وسمحت نفوسهم  .]٢٨٥البقرة: [ ﴾َسِمۡعَنا َوأ

 بالفداء، فمنهم البائع نفسه، ومنهم الباذل ماله؛ محية دينية ونخوة عربية، لعلمهم أن اهللا اشرت

فمن أخبارهم الشهرية ومآثرهم من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهللا، 

ا حمتسبًا  ملسو هيلع هللا ىلصاملنرية أن رجالً من الصحابة جاء إىل رسول اهللا  فقال: أرأيت إن قاتلت فقتلت صابرً

 أخرجه النسائي واإلمام أمحد من حديث أنس. )١(

 يب اآلثار من حديث عبد اهللا بن عمر.أخرجه الطربي يف هتذ )٢(
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وكان يف يده كرسة مترة فقال: واهللا لئن بقيت حتى آكل هذه  .»يف اجلنة«ماذا أكون؟ فقال: 

 ز ويقول:الكرسة إهنا حلياة طويلة، ثم رمى هبا وهز سيفه وأقبل يرجت
ــــــــــــا إىل اهللا بغــــــــــــري زادِ   ركضً

 

ـــــــادِ   ـــــــل املع ـــــــى وعم  إال التق
 

 والصــــــرب يف اهللا عــــــىل اجلهــــــادِ 
 

ــــزادِ   ــــل امل ــــن أفض ــــى م  إن التُّق
 

 فقاتل حتى قتل ريض اهللا عنه.

حثهم عىل اجلهاد يف سبيل اهللا يف غزوة العرسة، وكانت زمن جهد وجماعة،  ملسو هيلع هللا ىلصثم إن النبي 

: عيلَّ مائة بعري بأحالسها وأقتاهبا. ثم حثهم أخر، فقال عنه ريض اهللا فقال عثامن بن عفان

عثامن: عيلَّ مائة بعري بأحالسها وأقتاهبا. ثم حثهم أخر، فقال عثامن: عيلَّ مائة بعري بأحالسها 

وأقتاهبا. ثم جاء برصة دنانري كادت كفه تعجز عنها فوضعها بني يدي رسول اهللا، فجعل رسول 

ما رضَّ عثمان ما فعل بعد ايلوم، غفر اهللا لك يا عثمان ما قدمت وما «اهللا يقلبها ويقول: 

 .!*"»أخرت

وقدمت عري من الشام لعبد الرمحن بن عوف تقدر بسبعامئة بعري حتمل من كل يشء، 

 فتصدق هبا كلها يف سبيل اهللا.

من أحسن فباهللا قل يل: كيف عاقبة أمرمها بعد هذا اإلنفاق الطائل؟ أجبك بأهنام توفيا ومها 

 الناس حاالً. وتصدق عمر بشطر ماله.

ِينَ َ�َنُ�ُ رُُسلََنا وَ  إِنَّا﴿ إن اهللا سبحانه قد ضمن النرص للمؤمنني املجاهدين، فقال:  ٱ�َّ
 �ِ ْ ِ َءاَمُنوا َيٰوة ۡ�َيا ٱۡ�َ ۡشَ�ٰدُ َوَ�ۡوَم َ�ُقوُم  ٱ�ُّ

َ
ا َعلَۡيَنا نَ ﴿ وقال: .]٥١املؤمن: [ ﴾٥١ ٱۡ� ۡ�ُ َوَ�َن َحقًّ

فهذا النرص املضمون للمؤمنني هو مرشوط بنرصهم لدين اهللا  .]٤٧الروم: [ ﴾٤٧ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ 

ومحايته والذود عن حدود املسلمني وحقوقهم وحرماهتم، وأن جياهدوا أنفسهم عىل القيام 

بواجبات دينهم قبل أن جياهدوا عدوهم حتى يكون اهللا وليهم ونارصهم واملعني هلم عىل 

 أخرجه الرتمذي من حديث عبد الرمحن بن سمرة. )١(
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واْ ﴿ عدوهم َ إِن تَنُ�ُ ۡقَداَمُ�ۡم  ٱ�َّ
َ
ونرص اهللا هو أن يقصد  .]٧حممد: [ ﴾٧يَنُ�ُۡ�ۡم َوُ�ثَّبِۡت أ

باحلرب محاية احلق وإعالء كلمته وال بد مع هذا من األخذ بأسباب عدته من الوسائل من احلزم 

 .]٧١النساء:[ ﴾ۡذَرُ�مۡ ُخُذواْ حِ ﴿ واحلذر واالستعداد بالقوة، كام أرشد إليه الكتاب العزيز يف قوله:

﴿ ْ وا ِعدُّ
َ
ا  َوأ �ٖ  ٱۡسَتَطۡعُتملَُهم مَّ والقوة ختتلف باختالف األحوال واألزمان  .]٦٠األنفال: [ ﴾ّمِن قُوَّ

القوة بالرمي، وهو حق، ومل  ملسو هيلع هللا ىلصولكل زمان دولة وقوة ورجال تناسب حالة القتال، وفرس النبي 

 املكان.يذكر املرمي به لكونه خيتلف باختالف الزمان و
أما إذا ختلف عملهم عن واجبات دينهم أو مل يستعدوا باحلزم والقوة جلهاد عدوهم، فإنه 

يتخلف عنهم هذا النرص املضمون هلم من أجل إخالهلم بواجبات عملهم، وعدم امتثاهلم ألمر 

ند رهبم، ابتلوا هبذه املصائب ليطهرهم من املعايب كام قيل: كم ضارة نافعة؛ ألن ذنوب اجليش ج

ا وخمالفة ألمر اهللا ورسوله، فال يصح التوكل  عليه، واالتكال عىل اإليامن بدون عمل يعتربعجزً

 وال يصح إال بعد األخذ باألسباب املؤهلة من النرص.

َوَ�َن ﴿ هلذا 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 ِمنِ�َ ٱلُۡمؤۡ َحقًّ

أجل ختلف إصالح األحوال واألعامل، فتسلط األعداء عليهم يف حال تقصريهم بواجبات 

ٓ ﴿ دينهم وعدم استعدادهم بالقوة ملجاهبة عدوهم، ِصيَبةٖ فَبَِما َكَسَبۡت  َوَما َ�َٰبُ�م ّمِن مُّ
َ
أ

يِۡديُ�ۡم َو�َ 
َ
 إن اليشء باليشء يذكر، والدنيا كلها عرب. .]٣٠الشور: [ ﴾٣٠ۡعُفواْ َعن َكثِ�ٖ �

قلة ويف حالة ضعف وذلة وأقبل  ملسو هيلع هللا ىلصإنه ملا كانت وقعة بدر وكان أصحاب رسول اهللا 

املرشكون بخيلهم وخيالئهم وهم حمدقون بالسالح التام يريدون أن يستأصلوا شأفة رسول 

املقاتلة، ثم قام يدعو ويترضع إىل  ملسو هيلع هللا ىلصخرضاءهم، فصف رسول اهللا  وأصحابه، وأن يبيدوا ملسو هيلع هللا ىلصاهللا

ربه حتى سقط رداؤه من طول قيامه للدعاء، فلام التقى اجلمعان أنزل اهللا النرص عىل نبيه 

 وأصحابه، فقتلوا سبعني من عظامء املرشكني، وأرسوا سبعني ورضبوا عليهم الفداء.
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بة يشء من قوة اإليامن باهللا والتوكل عليه وبعد هذا النرص والظفر دخل يف قلوب الصحا

ا من أجل إيامهنم وكوهنم حزب رسول اهللا ويقاتلون يف سبيل اهللا، مما  وظنوا أهنم لن يغلبوا أبدً

 جعلهم يكسلون عن االحتفال باألسباب وأخذ احلذر واالحتفاظ عن غوائل عدوهم.

ر ع ملسو هيلع هللا ىلصويف وقعة أحد صف رسول اهللا  بد اهللا بن جبري عىل رسية املقاتلة يف مصافهم وأمّ

امحوا ظهورنا وال تربحوا عن ماكن�م حىت لو رأيتم الط� «وجعلهم يف فم شعب وقال هلم: 

الغلبة للنبي وأصحابه أول النهار  وكانت ،!*"»ختطفنا فال تنرصونا، أو رأيتمونا نغنم فال �رش�ونا

واملتاع يتساقط منهم  حتى كرسوا تسعة ألوية للمرشكني، واهنزم املرشكون وجعل السالح

والناس حيوزونه، فقال أصحاب عبد اهللا بن جبري بعضهم لبعض: الغنيمة، الغنيمة. فذكرهم 

فعصوه وأخلوا مركزهم، فدخلت خيل املرشكني من جهته فقتلوا  ملسو هيلع هللا ىلصأمريهم بقول رسول اهللا 

تًا، وكرسوا رباعيته ودلوه يف حفرة ظنوه مي ملسو هيلع هللا ىلصسبعني من الصحابة وشجوا رأس رسول اهللا 

 ورصخ الشيطان: قتل حممد.

وبعد هذه اهلزيمة أخذ الصحابة يتفكرون يف سببها وقد عرفوا أهنا إنام حصلت عليهم 

 بسبب ذنب اقرتفوه يف إخالء مركزهم الذي أمروا بحفظه، وأنزل اهللا كالتأنيب والتأديب:

﴿ ٓ ا َولَمَّ
َ
َصۡبُتم ّمِۡثلَۡيَها قُلۡ  أ

َ
ِصيَبةٞ قَۡد أ َ�َٰبۡتُ�م مُّ

َ
نُفِسُ�مۡ أ

َ
ٰ َ�َٰذ�ۖ قُۡل ُهَو ِمۡن ِعنِد أ َّ�

َ
 ﴾ُتۡم �

 أي بسبب تقصريكم بواجبكم. .]١٦٥عمران:  آل[
فهذه الكبوة وما حصل عىل أثرها من النكبة قد أورثت الصحابة شيئًا من احلزم وفعل أويل 

توصلون العزم من أخذ احلذر واالستعداد بالقوة، واستعامل وسائل الكيد لعدوهم مما جعلهم ي

 إىل ما حتصلوا عليه من فتح مشارق األرض ومغارهبا، حتى استطاعوا أن يثلوا عرش كرس

ا، وذلك  ا وعددً ا وقوة وعتادً وقيرص يف أقرص مدة من الزمن، وهم من أرقى األمم حضارة ونظامً

 بأنه ملا انترشت فتوحهم اإلسالمية وامتد سلطان املسلمني عىل األقطار األجنبية مل يقرصوا

نفوسهم عىل استلذاذ الرتف ورخاء العيش وتزويق األبنية فحسب، بل عكفوا جادين عىل متهيد 

 ».إن رأيتم العدو والطري خيطفنا فال تربحوا«رواه اإلمام أمحد وغريه ولفظ أمحد:  )١(
                          



 ٧٣  ) اجلهاد املرشوع يف اإلسالم١(

قواعد الدين، وهدم قواعد املبطلني ونرش األحكام الرشعية، وتعميم اللغة العربية، فاختطوا 

 املدن وأنشؤوا املساجد وأشادوا املكارم واملفاخر وأزالوا املنكرات واخلبائث، فأوجدوا حضارة

نرضة مجعت بني الدين والدنيا، أسسوا قواعدها عىل الطاعة فدامت هلم بقوة االستطاعة، 

... ﴿ وغرسوا فيها األعامل البارة فأينعت هلم باألرزاق الدارة، فكانوا من قال اهللا فيهم:

نَّ  ُ  َوَ�َنُ�َ هُ  ٱ�َّ َ إِنَّ  ۥٓۚ َمن يَنُ�ُ ن قام باهللا عز، ومن كان مع فم .]٤٠احلج: [ ﴾٤٠لََقوِيٌّ َعزِ�ٌز  ٱ�َّ

 اهللا كان اهللا معه.
إن املصارعة بني احلق والباطل وبني املسلمني والكفار ال تزال قائمة وموجودة من لدن خلق 

وَُهَو  ٱۡلقَِتاُل َعلَۡيُ�ُم  ُكتَِب ﴿ اهللا الدنيا إىل أن تقوم الساعة، وحتى يقاتل آخر هذه األمة الدجال،
ن تَۡ�رَُهواْ َشۡ�  ُكۡرهٞ لَُّ�ۡمۖ وََعَ�ٰٓ 

َ
ن ُ�ِبُّواْ َشۡ�  ٔٗ أ

َ
ٞ لَُّ�ۡمۚ وَ  ٔٗ ا وَُهَو َخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۖ وََعَ�ٰٓ أ ُ ا وَُهَو َ�ّ  ٱ�َّ

نُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن 
َ
ويرتتب عىل هذه احلروب حكم ومصالح ال يعلم  .]٢١٦[البقرة:  ﴾٢١٦َ�ۡعلَُم َوأ

ِ ۡ�ُع َولَۡوَ� دَ ﴿ غايتها إال اهللا الذي قدر سببها �ُض َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض لََّفَسَدِت  ٱ�َّاَس  ٱ�َّ
َ
[البقرة:  ﴾ٱۡ�

فمن ظن أن اهللا يديل الباطل عىل احلق إدالة مستمرة، أو ظن أن اهللا يديل اليهود عىل  .]٢٥١

املسلمني إدالة مستمرة، فقد ظن باهللا ظن السوء، لكن اهللا سبحانه يؤدب عباده، فإذا عصاه من 

عليه من ال يعرفه، والباطل ال تقو شوكته وال تعظم صولته إال يف حال رقدة احلق يعرفه سلط 

ِ  بَۡل ﴿ وغفلته عنه، فإذا انتبه له هزمه بإذن اهللا تعاىل، فَإَِذا ُهَو  ۥَ�َيۡدَمُغهُ  ٱۡلَ�ِٰطلِ َ�َ  ٱۡ�َقِّ َ�ۡقِذُف ب
ۚ َولَُ�ُم  ا تَِصُفوَن  ٱلَۡوۡ�ُل َزاهِٞق غري أن للباطل صولة نعوذ باهللا من رشها،  .]١٨[األنبياء:  ﴾١٨ِممَّ

ۡيَ�ٰنُ َ�ٰلُِ�ُم  إِ�ََّما﴿ لكن عاقبتها الذهاب واالضمحالل، وقد قال اهللا تعاىل: ۡوِ�َآَءهُ  ٱلشَّ
َ
 ۥُ�َوُِّف أ

ۡؤِمنَِ�   أي خيوفكم بأوليائه ويعظمهم يف .]١٧٥عمران:  [آل ﴾١٧٥فََ� َ�َافُوُهۡم وََخافُوِن إِن ُكنُتم مُّ

نفوسكم، ومن هذا التخويف ما وقع يف قلوب أكثر الناس من شدة خوفهم من اليهود وتعظيمهم 

ا من شدة كيدهم ومكرهم وتوفر وسائل القوة  يف نفوسهم وألسنتهم حتى ظنوا أهنم لن يغلبوا أبدً

لدهيم، وقد غزوا قلوب الناس بالرعب والرهب منهم، ونسوا أن اهللا سبحانه قد وعد عباده 

ٗذىۖ �ن يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم يَُولُّوُ�ُم  لَن﴿ منني بالنرص عليهم، فقال تعاىل:املؤ
َ
ٓ أ وُ�ۡم إِ�َّ ۡدبَارَ يَُ�ُّ

َ
ُ�مَّ َ�  ٱۡ�
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وَن  ْ إِ�َّ ِ�َۡبٖل ّمَِن  ٱّ�ِلَّةُ َعلَۡيِهُم  ُ�َِ�ۡت  ١١١يُنَ�ُ ۡ�َن َما ثُقُِفٓوا
َ
� ِ َوَ�آُءو  ٱ�َّاِس وََحۡبٖل ّمَِن  ٱ�َّ

ِ َضٖب ّمَِن بِغَ   �ذۡ ﴿ ونسوا قول اهللا تعاىل: .]١١٢-١١١عمران:  [آل ﴾ٱلَۡمۡسَكَنةُ َوُ�َِ�ۡت َعلَۡيِهُم  ٱ�َّ
ذََّن َر�َُّك َ�َۡبَعَ�َّ َعلَۡيِهۡم إَِ�ٰ يَۡوِم 

َ
وصدق  .]١٦٧[األعراف:  ﴾ٱۡلَعَذابِ َمن �َُسوُمُهۡم ُسوَٓء  ٱۡلقَِ�َٰمةِ تَأ

لعذاب الذي وعدهم اهللا بأن يساموا به هو رضبة الزب يف حقهم، ال اهللا العظيم، فإن هذا ا

ا هلم كام هو الواقع هبم اآلن بأيدي املسلمني، وما سيقع هبم إىل يوم القيامة  يفارقهم وال يزال مالزمً

َ لَُهۡم  ٱ�فَاقِ َءاَ�ٰتَِنا ِ�  َسُ�ِ�ِهمۡ ﴿ أكثر وأعظم، ٰ يَتََب�َّ نُفِسِهۡم َح�َّ
َ
نَُّه َوِ�ٓ أ

َ
  .]٥٣[فصلت:  ﴾ٱۡ�َقُّ �

إن هذا الطفور والطغيان وجماوزة احلد يف الفتك والسفك والعدوان الواقع من اليهود عىل 

العرب املسلمني طيلة هذه السنني حتى أخرجوهم من ديارهم ومساكنهم إىل الصحراء، 

ا، وأخذوا يسوموهنم سوء العذاب من القتل وال ا وقهرً تضييق واإلرهاق، واستولوا عليها قرسً

حتى بلغ األمر هبم إىل أشد االختناق وإىل حد ما ال يطاق، حتى لقد أنكر أمرهم وبغيهم 

ذِنَ ﴿ وطغياهنم مجيع دول العامل
ُ
ْۚ �نَّ  أ �َُّهۡم ُظلُِموا

َ
ِيَن يَُ�َٰتلُوَن بِ� َ لِ�َّ ٰ نَۡ�ِهِۡم لََقِديٌر  ٱ�َّ َ�َ٣٩ 

ِينَ  ۡخرُِجواْ ِمن دَِ�ٰرِ  ٱ�َّ
ُ
ن َ�ُقولُواْ َر�َُّنا أ

َ
ٓ أ ُ هِم بَِغۡ�ِ َحّقٍ إِ�َّ  .]٤٠-٣٩احلج: [ ﴾ٱ�َّ

وقد عرف العقالء أن هذا التغلب واالستيالء من اليهود إنام حصل بسبب ذنب من 

املسلمني اقرتفوه، وذلك حينام ضعف عملهم باإلسالم وساء اعتقادهم فيه، وصار فيهم 

التقيد بفرضه ونفله، وعىل أثره حصل االختالف بني احلكام  منافقون يدعون إىل نبذه وإىل عدم

ا وأوصاالً  والزعامء نتيجة االختالف يف النزاعات واألهواء، فتقطعت وحدة مجاعة املسلمني إربً

ا، ففشى من بينهم الفوىض والشقاق وقامت الفتن عىل قدم وساق، يقتل  ا وأحزابً وصاروا شيعً

ا، ويسبي بعضهم أموال بعض بحجة االشرتاكية املبتدعة التي ما أنزل اهللا هبا من  بعضهم بعضً

 سلطان، وبسبب هذا االختالف حصل االعتالل واالختالل.

وهي فرصة سنح للعدو فيها املواثبة فقويت شوكته وعظمت صولته، وتسلط عىل العرب 

ِۗ َمَ�ٰ نَۡ�ُ ﴿ املسلمني بجربوته وقوته، حتى أخذ الناس يقولون: َ�ٓ  ٱ�َّ
َ
ِ  ۡ�َ إِنَّ نَ � قَرِ�ٞب  ٱ�َّ

  .]٢١٤البقرة: [ ﴾٢١٤
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وبسبب هذه احلوادث والنقامت وما نجم عنها من الكبوات والنكبات، حصل رجوع 

الكثري من الناس إىل رهبم والقيام بواجبات دينهم من صالهتم وصيامهم، فعملوا أعامهلم يف 

ما نزل هبم بالء إال بذنب، ورب ضارة إصالح أعامهلم رجاء أن يصلح اهللا أحواهلم، لعلمهم أنه 

 نافعة، واملكارم منوطة باملكاره.

كام حصل التقارب بني قلوب حكام املسلمني وزعامئهم وإزالة اإلحن والشحناء من بينهم 

ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض ﴿ فتكاتفوا وتساعدوا وتعاضدوا عىل قتال عدوهم؛ ألن املؤمنني
َ
 ﴾َ�ۡعُضُهۡم أ

ذِلَّ ﴿ .]٧١التوبة:[
َ
ٍ� َ�َ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ٍة َ�َ أ ِعزَّ

َ
ِ يَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ أ َوَ� َ�َافُوَن لَۡوَمَة  ٱ�َّ

 .]٥٤املائدة: [ ﴾َ�ٓ�ِ�ٖ 
وهذا الرجوع إىل اهللا وما يتبعه من التعاضد والتساعد يف القتال يف سبيل اهللا هو مؤذن 

اهللا، كام أنه مؤذن ومبرش بانتهاء نرص اليهود واقرتاب ومبرش بنرص من اهللا وفتح قريب إن شاء 

ُ يَنُ�ُۡ�ُم  إِن﴿ مرصعهم بحول اهللا، وكل يشء فمرهون بوقته ومربوط بقضاء اهللا وقدره:  ٱ�َّ
ِيفََ� َ�لَِب َلُ�ۡمۖ �ن َ�ُۡذۡلُ�ۡم َ�َمن َذا  ِ  ٱ�َّ   .]١٦٠آل عمران: [ ﴾ۦيَنُ�ُُ�م ّمِۢن َ�ۡعِده

مة الباغية الطاغية التي حلت بساحة العرب املسلمني تقتل األنام وحتاول أن إن هذه األ

جتتث أصل اإلسالم، ينسلون للتعاون من كل حدب ويتواثبون عىل أهل اإلسالم من كل 

 جانب.

فإن جهاد هذا العدو الصائل واجب عىل املسلمني بكل الوسائل، فمن تعذر عليه ببدنه تعني 

َ  ۞إِنَّ ﴿ عليه بامله؛ ألن نَّ لَُهُم  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ِمَن  ٱۡشَ�َىٰ  ٱ�َّ
َ
ۡمَ�ٰلَُهم بِأ

َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
ۚ أ يَُ�ٰتِلُوَن ِ�  ٱۡ�َنََّة

ِ َسبِيِل    .]١١١التوبة: [ ﴾ٱ�َّ
وألن املال بمثابة الرتس لإلسالم يستجلب به العدد والعتاد وسائر وسائل اجلهاد، 

هو املحور الذي تدور عليه رحى احلرب ويستعان به يف ويستدفع به صولة أهل الكفر والعناد، ف

ا  الطعن والرضب، واملسلم جياهد بنفسه وماله، وقد فرض اهللا يف أموال األغنياء نصيبًا مفروضً

يرصف يف اجلهاد واملجاهدين يف سبيل اهللا، فيجوز أو يستحب للتاجر أن يرصف زكاته يف هذه 
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 املال حق سو الزكاة، فمن مل يكن عنده زكاة وجب أن احلالة إىل املجاهدين يف سبيل اهللا، ويف

يساهم بقدر استطاعته، كل عىل حسب مقدرته والدرهم بسبعامئة درهم وعند اهللا أضعاف 

 كثرية.

ولست أقول: إن مساعدة هؤالء املجاهدين مستحبة فحسب، إنام أقول: إهنا واجبة 

جاهدوا املرش�� «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصم والنبي كوجوب الصالة والصيام؛ ألن اجلهاد ذروة سنام اإلسال

 .!*"»بأموال�م وأنفس�م وألسنت�م

إنه من بعد حروب الصحابة والتابعني، ثم حروب صالح الدين مع الترت والصليبني حينام 

أجالهم عن بلدان العرب املسلمني مل نسمع باجلهاد يف سبيل اهللا الصحيح احلقيقي إال يف هذا 

ا والذي جيب أن يضحى القتال الواقع بني املسلمني  مع اليهود، فهذا هو اجلهاد يف سبيل اهللا حقًّ

 يف سبيله بالنفس والنفيس.

ألن هؤالء املجاهدين املبارشين للقتال هم بمثابة املرابطني دون ثغور املسلمني، حيمون 

حدود املسلمني وحقوقهم، فهم حياربون دون أديانكم وأبدانكم، حياربون دون ذراريكم 

حياربون دون جمدكم ورشفكم وحسن سمعتكم. وقد طلبوا النجدة واملساعدة من ونسائكم، 

وُ�مۡ �ِن ﴿ إخواهنم املسلمني، وقد أوجب اهللا عليكم نرصهتم، فقال تعاىل:  ٱّ�ِينِ ِ�  ٱۡستَنَ�ُ
ّمِن َوَءاتُوُهم ﴿ والنرص يكون بالقوة والرجال ويكون باملال، .]٧٢األنفال: [ ﴾ٱ�َّۡ�ُ َ�َعلَۡيُ�ُم 

اِل  ِ مَّ ِيٓ  ٱ�َّ ٰ  ٱ�َّ فمن العار أن تنعموا وهم بائسون، أو تشبعوا وهم  .]٣٣النور: [ ﴾ُ�مۡ َءاتَٮ

 جائعون، أو يضعفوا وأنتم مقتدرون، واملسلم كثري بإخوانه قوي بأعوانه.
وإنه ما بخل أحد بنفقة واجبة يف سبيل احلق كاجلهاد يف سبيل اهللا إال أتلف اهللا عليه ما هو 

كثر منها، والناس إنام يستحبون اقتناء املال حلوادث الزمان، وهذا القتال هو أشد حادثة وقعت أ

 عىل اإلسالم واملسلمني يف هذه السنني، وله ما بعده من العز والذل، نعوذ باهللا من اخلذالن.

 أخرجه النسائي واإلمام أمحد من حديث أنس. )١(
                          



 ٧٧  ) اجلهاد املرشوع يف اإلسالم١(

د إن يف العهد الذي عهده رسول اهللا ألمته أن ذمة املسلمني واحدة يسعى هبا أدناهم وهم ي

عىل من سواهم، ومعنى كوهنم يد عىل من سواهم، أنه متى نبغ عدو عىل املسلمني كهؤالء اليهود 

 فإن من الواجب أن يكونوا كاليد الواحدة يف دحر نحره ودفع رشه؛ ألن املسلم للمسلم كالبنيان،

ِ َوَ�َعاَونُواْ َ�َ ﴿ ثۡمِ َوَ� َ�َعاَونُواْ َ�َ  ٱ�َّۡقَوٰىۖ وَ  ٱۡلِ�ّ   .]٢املائدة: [ ﴾ٱۡلُعۡدَ�ٰنِ وَ  ٱۡ�ِ
لقد بلغكم من األخبار املشهورة واجلرائد املنشورة أن مدار قوة اليهود ترتكز عىل مساعدات 

قومهم هلم، أفال يكون املسلمون أحق بالسبق إىل هذه الفضيلة التي أوجبها عليهم كتاب رهبم 

 وسنة نبيهم وأنتم تقاتلون عىل احلق وهم عىل الباطل!

هللا سبحانه قد أوجب اجلهاد وأمر باالستعداد له بالقوة، ومن املعلوم أنه ال قوة بعد اهللا إن ا

 إال باملال وبدونه يقع الناس يف الذل والرض وال بد.

 وكيــــف يصــــولُ يف األيــــام ليــــثٌ 
 

ــــوبُ   ــــبُ والني  إذا وهــــتِ املخال
 

امهوا يف الفضل إن هذه القضية قد حركت كل من يف قلبه نخوة دينية أو غرية عربية، فس

وتنافسوا يف البذل، فمنهم من ضحى بالنفس ومنهم من جاد بالنفيس؛ ألنه ال خبيئة بعد بؤس 

وال عطر بعد عرس، واملال ال يستغنى عنه يف حال من األحوال، وناهيك باحلاجة إليه يف أزمة 

 القتال.

ـــو ـــداء إهنم ـــال لألع ـــروا امل  ال تثم
 

 إن يظهروا حيتووكم والـتالد معـا 
 

ــله ــن زرع وال إب ــال م ــات ال م  يه
 

ـدعا   يرجى لغـابركم إن أنفكـم جُ
 

نُتمۡ ﴿
َ
أ ْ ِ� َسبِيِل  َ�ٰٓ ُؤَ�ٓءِ تُۡدَعۡوَن ِ�ُنفُِقوا ٰٓ�َ ِ ۖ َوَمن َ�ۡبَخۡل فَإِ�ََّما  ٱ�َّ ن َ�ۡبَخُل فَِمنُ�م مَّ

ُ وَ  ۦۚ َ�ۡبَخُل َعن �َّۡفِسهِ  نُتُم  ٱۡلَغِ�ُّ  ٱ�َّ
َ
ۚ َوأ ُ�ۡم ُ�مَّ َ� يَ�ُ �ن  ٱۡلُفَقَرآُء ْ �َۡستَۡبِدۡل قَۡوًما َ�ۡ�َ ْ َ�َتَولَّۡوا  ونُٓوا

ۡمَ�ٰلَُ�م 
َ
 .]٣٨حممد: [ ﴾٣٨أ

﴿ ْ َ  فَٱ�َُّقوا ْ وَ  ٱۡسَتَطۡعُتمۡ َما  ٱ�َّ نُفِسُ�ۡمۗ َوَمن يُوَق ُشحَّ  ٱۡسَمُعوا
َ
ِ�ّ � ْ َخۡ�ٗ نفُِقوا

َ
ْ َوأ ِطيُعوا

َ
َوأ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦَ�ۡفِسهِ 
ُ
 .]١٦التغابن: [ ﴾١٦ ُحونَ ٱلُۡمۡفلِ فَأ
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اللهم إنا نسألك بأن لك احلمد ال إله إال أنت املنان بديع السموات واألرض ياذا اجلالل 

ا مبينًا، اللهم ألف بني  ا، اللهم افتح هلم فتحً ا عزيزً واإلكرام، اللهم انرص جيوش املسلني نرصً

يل احلق والعدل قلوهبم وأصلح ذات بينهم وانرصهم عىل عدوك وعدوهم، واهدهم سب

 والسداد.

اللهم أعنهم وال تعن عليهم، وانرصهم وال تنرص عليهم، وانرصهم عىل من بغى عليهم، 

وثبت أقدامهم وأنزل السكينة يف قلوهبم، اللهم إنا نستعني بك ونستنرصك عىل الذين كذبوا 

السحاب رسلك وآذوا عبادك، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك، اللهم منزل الكتاب وجمري 

 وهازم األحزاب، اهزمهم وانرص املسلمني عليهم بحولك وقوتك إله احلق.

* * * 



 
 

 يف قتـال الكـفار قاعـدة

ا عن اإلسالم؟  هل هو من أجل كفرهم؟ أو دفاعً

 لشيخ اإلسالم ابن تيمية





 
 

 فصل يف قتال الكفار

 هل هو سبب املقاتلة أو جمرد الكفر؟

 قوالن مشهوران للعلامء:قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: يف ذلك 

 : قول اجلمهور، كاملك وأمحد بن حنبل وأيب حنيفة وغريهم.األول

 : قول الشافعي، وربام علل به بعض أصحاب أمحد.الثاين

فمن قال بالثاين قال: مقتىض الدليل قتل كل كافر، سواء كان رجال أو امرأة، وسواء كان 

ا عنه، وسواء سامل ا عىل القتال أو عاجزً نا أو حاربنا، لكن رشط العقوبة بالقتل أن يكون قادرً

ا، فالصبيان ال يقتلون لذلك. وأما النساء فمقتىض الدليل قتلهن، لكن مل يقتلن ألهنن يرصن  بالغً

لكت.  سبيًا بنفس االستيالء عليهن، فلم يقتلن لكوهنن ماالً للمسلمني، كام ال هتدم املساكن إذا مُ

غري الرهبان لوجود الكفر؛ وذلك أن اهللا علق القتل لكونه وعىل هذا القول يقتل الرهبان و

ا بقوله: ْ فَ ﴿ مرشكً فيجب قتل كل مرشك، كام حترم ذبيحته  .]٥التوبة: [ ﴾ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ٱۡ�ُتلُوا

ومناكحته ملجرد الرشك. وكام جيب قتل كل من بدل دينه لكونه بدله، وإن مل يكن من أهل القتال، 

 فيه، وإنام النزاع يف املرأة املرتدة خاصة.كالرهبان، وهذا ال نزاع 
 وقول اجلمهور: هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة واالعتبار، فإن اهللا سبحانه قال:

﴿ ْ ِ ِ� َسبِيِل  َوَ�ٰتِلُوا ِينَ  ٱ�َّ ْ وَ ﴿ إىل قوله: ﴾يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ  ٱ�َّ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ  ﴾١٩٤ ٱلُۡمتَّقِ�َ َمَع  ٱ�َّ

ِينَ ﴿ فقوله: .]١٩٤-١٩٠البقرة: [ تعليق للحكم بكوهنم يقاتلوننا، فدل عىل أن  ﴾يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ  ٱ�َّ

 هذا علة األمر بالقتال.
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ْ ﴿ ثم قال: والعدوان جماوزة احلد، فدل عىل أن قتال من مل يقاتلنا عدوان، ويدل  ﴾َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا

ْ ٱۡ�َتدُ َعلَۡيُ�ۡم فَ  ٱۡ�َتَدىٰ َ�َمِن ﴿ عليه قوله بعد هذا:  ﴾َعلَۡيُ�مۡ  ٱۡ�َتَدىٰ َعلَۡيهِ بِِمۡثِل َما  وا

 فدل عىل أنه ال جتوز الزيادة. .]١٩٤البقرة: [
ومل يقل: قاتلوهم، أمر بقتل  .]١٩١البقرة: [ ﴾َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهمۡ  َوٱۡ�ُتلُوُهمۡ ﴿ وقوله بعد ذلك:

د من أهل القتال حيث وجد وإن مل يكن من طائفة ممتنعة. جِ  من وُ
ٰ َ� تَُ�وَن فِۡتَنةٞ َوَ�ُ�وَن  َوَ�ٰتِلُوُهمۡ ﴿ ثم قال: ِ  ۥُ�ُّهُ  ٱّ�ِينُ َح�َّ والفتنة  .]٣٩األنفال: [ ﴾ِ�َّ

 ٱۡلفِۡتَنةُ وَ ﴿ أن يفتن املسلم عن دينه، كام كان املرشكون يفتنون من أسلم عن دينه، وهلذا قال تعاىل:
َشدُّ ِمَن 

َ
 املسلمني، وكان هلم سلطان، وحينئذ جيب ، وهذا إنام يكون إذا اعتدوا عىل﴾ٱۡلَقۡتلِ أ

، وهذا حيصل بعجزهم عن القتال. ومل يقل:  قتاهلم حتى ال تكون فتنة، حتى ال يفتنوا مسلامً

 وقاتلوهم حتى يسلموا.
ِ  ٱّ�ِينُ َوَ�ُ�وَن ﴿ وقوله: وهذا حيصل إذا ظهرت كلمة اإلسالم، وكان  ]١٩٣[البقرة:  ﴾ِ�َّ

 فإنه قد صار الدين هللا.حكم اهللا ورسوله غالبًا، 
ويدل عىل ذلك أنا إذا قاتلنا أهل الكتاب فإنا نقاتلهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله 

أمرت أن «: ملسو هيلع هللا ىلصهللا. وهذا املقصود حيصل إذا أدوا اجلزية عن يد وكانوا صاغرين. وقول النبي 

لوا ذلك عصموا م� دماءهم أقاتل انلاس حىت �شهدوا أن ال � إال اهللا وأ� رسول اهللا، فإذا فع
هو ذكر للغاية التي يباح قتاهلم إليها، بحيث إذا فعلوها  ،!*"»وأمواهلم إال حبقها وحسابهم ىلع اهللا

حرم قتاهلم، واملعنى: إين مل أومر بالقتال إال إىل هذه الغاية. ليس املراد أين أمرت أن أقاتل كل 

اع، فإنه مل يفعل هذا قط، بل كانت سريته أن أحد إىل هذه الغاية. فإن هذا خالف النص واإلمج

 من سامله مل يقاتله.

 متفق عليه من حديث أيب هريرة. )١(
                          



 ٨٣  ) اجلهاد املرشوع يف اإلسالم١(

وقد ثبت النص واإلمجاع أن أهل الكتاب واملجوس إذا أدوا اجلزية عن يد وهم صاغرون 

 حرم قتاهلم.

ْ ِ� َسبِيِل ﴿ يعني قوله: ؛!*"منسوخةوقد ادعى طائفة أن هذه اآلية  ِ َوَ�ٰتِلُوا ِينَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
  .]١٩٠البقرة: [ ﴾نَُ�مۡ يَُ�ٰتِلُو

: اختلف العلامء: هل هذه اآلية منسوخة أم ال؟ عىل قولني: أحدمها: بأهنا قال أبو الفرج

 منسوخة. واختلف أرباب هذا القول يف املنسوخ منها عىل قولني:

ْ ﴿ : أنه أوهلا، وهو قوله:أحدمها ِ ِ� َسبِيِل  َوَ�ٰتِلُوا ِينَ  ٱ�َّ الوا: وهذا ق ﴾يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ  ٱ�َّ

يقتيض أن القتال مباح يف حق من قاتل من الكفار، وال يباح يف حق من مل يقاتل. وهذا منسوخ 

 .]١٩١البقرة: [ ﴾َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهمۡ  َوٱۡ�ُتلُوُهمۡ ﴿ بقوله:

ْ ﴿ : أن املنسوخ منهاالثاين  ، وهلؤالء يف هذا االعتداء قوالن:﴾َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا

 يقاتل. : أنه قتل من ملأحدمها

 : أنه ابتداء املرشكني بالقتال، وهذا منسوخ بآية السيف.الثاين

ْ ﴿قال: والقول الثاين أهنا حمكمة، ومعناها عند أرباب هذا القول:  ِ ِ� َسبِيِل  َوَ�ٰتِلُوا  ٱ�َّ
ِينَ  بان وهم الذين أعدوا أنفسهم للقتال فأما من ليس بمعدٍّ نفسه للقتال كالره ﴾يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ  ٱ�َّ

والشيوخ الفناة والزمنى واملكافيف واملجانني، فإن هؤالء ال يقاتلون. فهذا حكم باق وغري 

 منسوخ.

 هذا القول هو قول مجهور العلامء، وهو مذهب مالك وأمحد بن حنبل وغريهم. :قلت

والقول األول ضعيف؛ فإن دعو النسخ حتتاج إىل دليل، وليس يف القرآن ما يناقض هذه 

 فيه ما يوافقها، فأين النسخ؟اآلية، بل 

 .٢٠١-١/١٩٧اد املسري البن اجلوزي، طبع املكتب اإلسالمي: راجع يف ذلك ز )١(
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وقوهلم: هذه تقتيض أن القتال مباح يف حق من قاتل من الكفار، وال يباح يف حق من مل 

 .﴾َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهمۡ  َوٱۡ�ُتلُوُهمۡ ﴿ يقاتل، وهذا منسوخ بقوله تعاىل:
ذا املوضع وهو مذكور يف موضعني: أحدمها ه ﴾َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهمۡ  َوٱۡ�ُتلُوُهمۡ ﴿ : قوله:يقال

ۡخرَُجوُ�مۡ  َوٱۡ�ُتلُوُهمۡ ﴿ قوله:
َ
ۡخرُِجوُهم ّمِۡن َحۡيُث أ

َ
وهذا  .]١٩١البقرة: [ ﴾َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡم َوأ

ْ ﴿ متصل بقوله: ِ ِ� َسبِيِل  َوَ�ٰتِلُوا ِينَ  ٱ�َّ ْۚ إِنَّ  ٱ�َّ َ يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا  ٱلُۡمۡعَتِدينَ َ� ُ�ِبُّ  ٱ�َّ
ۡخرَُجوُ�مۡ  َوٱۡ�ُتلُوُهمۡ  ١٩٠

َ
ۡخرُِجوُهم ّمِۡن َحۡيُث أ

َ
فالضمري  .]١٩١-١٩٠البقرة: [ ﴾َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡم َوأ

وهذا ال  ،﴾َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهمۡ  َوٱۡ�ُتلُوُهمۡ ﴿ عائد إىل هؤالء الذين يقاتلون املؤمنني، هم الذين قال:

اتلني للمؤمنني فإنه يقتل حيث ثُقِف، وليس من يناقض ما تقدم، بل من كان من املحاربني املق

حكمه أن ال يقاتل إال يف حال قتاله، بل متى كان من أهل القتال الذي خييف املسلمني، ومن 

ا، فقد قتل النبي  ، وهو يقتل أسريً ا أو نائامً تِل قائامً أو قاعدً غري واحد بعد  ملسو هيلع هللا ىلصشأنه أن يقاتل، قُ

رض بن احلارث، وحكم سعد بن معاذ يف بني قريظة ملا نزلوا األرس، مثل، عقبة بن أيب معيط والن

قتل مقاتلتهم وتسبى ذرارهيم، فقتلهم كلهم وكانوا   .!*"مائتنيأن يُ
سئل عن أهل الدار من املرشكني،  ملسو هيلع هللا ىلصثم ذكر رمحه اهللا حديث الصعب بن جثامة أن النبي 

ا ال يناقض هنيه عن قتل قال: وهذ ،!+"»هم منهم«يبيتون فيصاب من نسائهم وصبياهنم؟ فقال: 

النساء والصبيان، فإن هذا إذا أصيبوا بغري تعمد هلم، وذاك إذا تعمدوا، قال: فإهنم ليسوا كصبيان 

املسلمني وذريتهم، وال كأهل العهد، فإن هلؤالء عصمة مضمونة ومؤمتنة باأليامن واألمان، 

ا إذا كانوا ليسوا ونساء أهل احلرب وصبياهنم ليس هلم عصمة مضمونة ولكن ال حيل ق تلهم عمدً

من أهل القتال. وإذا قتلوا يف احلصار والبيات فليس عىل املسلمني أن يدعوا ما أمروا به من 

 اجلهاد لئال يصاب مثل هؤالء.

 الذي يف املغازي وكتب السري أهنم كانوا ستامئة، أو أكثر إىل تسعامئة. )١(

 أخرجه ابن ماجه واإلمام أمحد من حديث الصعب بن جثامة. )٢(

                          



 ٨٥  ) اجلهاد املرشوع يف اإلسالم١(

ْ ﴿ فمن قال: إن قوله: ِ ِ� َسبِيِل  َوَ�ٰتِلُوا ِينَ  ٱ�َّ منسوخ  .]١٩٠البقرة: [ ﴾يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ  ٱ�َّ

ِينَ ﴿ إن كان قد ظن أن قوله: ﴾َحۡيُث ثَِقۡفُتُموُهمۡ  ُلوُهمۡ َوٱۡ�تُ ﴿بقوله:  أهنم ال  ﴾يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ  ٱ�َّ

َحۡيُث  َوٱۡ�ُتُلوُهمۡ ﴿ يقتلون إال حال قتاهلم، فقد غلط يف فهم اآلية، وكيف تكون منسوخة بقوله:
ا،  اللهم إال أن يكون قائل هذا القول ممن يُسمي تقييد املطلق ﴾ثَقِۡفُتُموُهمۡ  وختصيص العام نسخً

ا، وهذا اصطالح مجاعة من السلف، فكل آية رفعت ما يظن من  حتى قد يسمي االستثناء نسخً

ا مطابق للغة، كام سمى اهللا رفع ما ألقى  داللة أخر قالوا: إهنا نسختها. وتسمية هذا نسخً

ا بقوله: ُ َ�َينَسُخ ﴿ الشيطان نسخً ۡيَ�ٰنُ َما يُۡلِ�  ٱ�َّ ُ ُ�ِۡ�ُم  ُ�مَّ  ٱلشَّ  .]٥٢احلج: [ ﴾ۦَءاَ�ٰتِهِ  ٱ�َّ

ْ ﴿ وكذلك قول من يقول: قوله: َ  فَٱ�َُّقوا ْ ﴿ ناسخ لقوله: .]١٦التغابن: [ ﴾ٱۡسَتَطۡعُتمۡ َما  ٱ�َّ  ٱ�َُّقوا
 َ مع أن هذه يف آل عمران وهي مدنية، وتلك يف التغابن وهي  .]١٠٢آل عمران: [ ﴾ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  ٱ�َّ

 .مكية، أو بعضها
ا  والنسخ هو الرفع واإلزالة، فإذا جاءت آية رفعت ما يُظن داللة تلك اآلية عليها كانت رفعً

 هلذا الظن، وهذا بيان.

وعند كثري من الناس أن النسخ هو بيان ما مل يرد باللفظ العام يف األزمان مع تراخيه عنه، 

 وهو نوع من التخصيص، ولكن يشرتط فيه الرتاخي.

 بد عند نزول املنسوخ من االستعارة بالناسخ. ومنهم من يقول: ال

وعىل هذا فالنسخ عند هؤالء من جنس تقييد املطلق، وهو بيان ما مل يرد باخلطاب. وهذا 

ا جائز ال نزاع فيه، لكن قول  النسخ ال ينكره أحد، ال اليهود وال غريهم. وتسمية هذا النوع نسخً

الطائفة األخر تقول يف النسخ: هو رفع للحكم  من يقول: ال نسخ إال هذا، هو حمل النزاع، فإن

بعد رشعه، وهلذا جيوز النسخ قبل جميء الوقت وقبل التمكن، كام نسخ اهللا أمر إبراهيم بالذبح 

قبل التمكن، ونسخ الصلوات اخلمسني إىل مخس قبل جميء الوقت. وهذا قول أكثر الفقهاء، 

ابن عقيل والغزايل وأيب حممد املقديس وكثري من أهل الكالم كالقايض أيب بكر، وهو قول 

 وغريهم.
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والقول األول هو قول املعتزلة، وقد وافقهم عليه طائفة من الفقهاء واملتكلمني؛ كأيب احلسن 

 اجلزري والقايض أيب يعىل وغريمها من أصحاب أمحد، وكأيب إسحاق اإلسفرائيني وأيب املعايل.

جميء الوقت، والتخصيص ال يكون برفع  لكن هؤالء تناقضوا، فإهنم جيوزون النسخ قبل

 مجيع مدلول اخلطاب.

وطائفة طردت قوهلا كأيب احلسن اجلزري من أصحاب أمحد وغريه، فإن هؤالء وافقوا 

املعتزلة يف املنع من النسخ قبل التمكن من الفعل وقبل حضور الوقت. وهذا يف احلقيقة موافقة 

كي عن ه من املسلمني املنع من النسخ كأيب مسلم منهم ملن منع النسخ من اليهود، ومن حُ

األصفهاين، فهذا حقيقة قوله إذ كان التخصيص املتصل ال يمنعه أحد من عقالء بني آدم. ومن مل 

جيوز تأخري البيان عن مورد اخلطاب، وال يف النسخ، كأيب احلسني البرصي، فإنه يقول: ال بد إذا 

يشعر املخاطبني بنسخه؛ لئال يفيض إىل جتهيلهم ورد خطاب، وهو يريد أن ينسخه فيام بعد، أن 

 باعتقاد تأبيده.

 : من اعتقد تأبيده بغري دليل كان قد فرط وأُيت من جهة نفسه.واجلمهور يقولون

 قد أرادوا أن قوله ﴾َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهمۡ  َوٱۡ�ُتلُوُهمۡ ﴿ فالذين قالوا: هذا منسوخ بقوله:

ِينَ ٱ﴿بني معنى قوله:  ﴾َوٱۡ�ُتلُوُهمۡ ﴿ ، ونسخ ما يظن من أهنم ال يقاتلون إال حال ﴾يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ  �َّ

 املسايفة، وهذا معنى صحيح ال يناقض ما ذكرناه.

ْ ﴿ وأما قول من قال: منسوخ. فهذا ضعيف، فإن االعتداء هو الظلم، واهللا ال  ﴾َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا

 كام تقدم.يبيح الظلم قط، إال أن يراد بالنسخ بيان االعتداء املحرم، 

 وقد ذكر أبو الفرج يف االعتداء أربعة أقوال:

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

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

 : أنه إتيان ما هنوا عنه. قاله احلسن.والثالث



 ٨٧  ) اجلهاد املرشوع يف اإلسالم١(

 .!*"الشهر احلرامؤهم بالقتال يف : أنه ابتداوالرابع

 وقد ذكر عن بعضهم أن الثاين والرابع منسوخ بآية السيف.

ا ما يقول بعض املفرسين: آية السيف، وآية السيف اسم جنس لكل آية فيها  فيقال: كثريً

األمر باجلهاد، فهذه اآلية آية سيف. وكذلك غريها، فأين الناسخ؟ وإن أريد بآية السيف قوله يف 

ۡشُهرُ  ٱ�َسلَخَ  فَإَِذا﴿ ءة:برا
َ
ْ فَ  ٱۡ�ُُرمُ  ٱۡ� فتلك ال  .]٥التوبة: [ ﴾َحۡيُث وََجد�ُُّموُهمۡ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ٱۡ�ُتلُوا

تناقض هذه، فإن ذاك مطلق. واملرشك له حال ال جيوز قتاله فيها، مثل أن يكون له أمان أو عهد، 

ة، وتلك مطلقة. مل يرصح فيها بقتله. كذلك إذا مل يكن من أهل القتال. وهذه اآلية خاصة مقيد

ا، ال يقاتل بيد وال لسان، مثل دريد بن الصمة فإن  ا فانيًا، أو جمنونًا، أو مكفوفً ا كبريً وإن كان شيخً

قاتَل، كام أهدر النبي دم هند  املسلمني قتلوه لكونه ذا رأي، وكذلك املرأة إذا كانت ذات رأي تُ

 قاتل بيد ولسان فقد قوتل. وغريمها ممن كان يقاتل بلسانه. فمن
ا ففي الصحيح أن النبي  ما كانت «مر يف بعض مغازيه عىل امرأة مقتولة، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصوأيضً

 فعلم أن العلة يف حتريم قتلها أهنا مل تكن تقاتل، ال كوهنا ماالً للمسلمني. .»هذه لتقاتل

ا ففي السنن عن أنس أن النبي  ، وىلع ملة رسول انطلقوا باسم اهللا، و�اهللا«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوأيضً

اهللا، وال تقتلوا شيًخا فانًيا وال طفالً، وال صغ�ًا، وال امرأة، وال تغلوا، وضموا غنائم�م، وأصلحوا 
 رواه أبو داود. .»وأحسنوا إن اهللا �ب املحسن�

ا فقوله: َ  ٱّ�ِيِن� إِۡكَراهَ ِ�  َ�ٓ ﴿ وأيضً وهذا نص عام  .]٢٥٦البقرة: [ ﴾ٱۡلَ�ِّ ِمَن  ٱلرُّۡشدُ قَد تَّبَ�َّ

ا عىل الدين، فلو كان الكافر يقتل حتى يسلم لكان هذا أعظم اإلكراه عىل الدين.  أنا ال نكره أحدً
: املراد هبا أهل العهد. قيل: اآلية عامة، وأهل العهد قد علم أنه جيب الوفاء هلم وإذا قيل

 بعهدهم فال يكرهون عىل يشء.

 كام ذكر ذلك من ذكره ممن يقول بإكراه املرشكني. : هذه اآلية خمصوصة أو منسوخة،فإن قيل

 .٢٠١-١/١٩٧انظر: زاد املسري:  )١(
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: اختلف علامء الناسخ واملنسوخ يف هذا القدر من اآلية فذهب قوم إىل أنه قال أبو الفرج

حمكم، وإىل أنه من العام املخصوص، فإن أهل الكتاب ال يكرهون عىل اإلسالم، بل خيريون بينه 

 وبني اجلزية، فاآلية خمتصة هبم.

معنى ما روي عن ابن عباس وجماهد وقتادة. وقال ابن األنباري: معنى اآلية : وهذا قال

ليس الدين ما تدين به من الظاهر عىل جهة اإلكراه عليه، ومل يشهد به القلب وتنطوي عليه 

 الضامئر، إنام الدين املنعقد بالقلب.

ال. فعىل قوهلم : وذهب قوم إىل أهنا منسوخة وقالوا: هذه اآلية نزلت قبل األمر بالقتقال

ا بآية السيف. وهذا مذهب الضحاك والسدي وابن زيد.  يكون منسوخً

: مجهور السلف واخللف عىل أهنا ليست خمصوصة وال منسوخة، بل يقولون: إنا ال قيل

ا عىل اإلسالم، وإنام نقاتل من حاربنا، فإن أسلم عصم دمه وماله، ولو مل يكن من فعل  نكره أحدً

 مل نكرهه عىل اإلسالم.القتال مل نقتله، و

ا فالذين نقاتلهم حلراهبم متى آتوا اجلزية عن يد وهم صاغرون مل جيز قتاهلم إذا كانوا  وأيضً

ا باتفاق العلامء، وإن كانوا من مرشكي الرتك واهلند ونحوهم فأكثر العلامء ال  أهل كتاب أو جموسً

وأمحد بن حنبل يف إحد  جيوزون قتاهلم حينئذ، وهذا مذهب مالك وأيب حنيفة واألوزاعي

 الروايتني عنه، وهي املنصوصة عنه رصحيًا، واألخر هي ما ذكره اخلرقي وغريه.

: إن هذه كانت قبل األمر بالقتل. حيتاج إىل بيان ذلك، ثم إىل بيان أن األمر وقول القائل

نية بالقتال يوجب نسخها، وكالمها منتف، كيف وقد عرف أن هذا غلط! فإن سورة البقرة مد

فكيف يقال:  .]٢١٦البقرة: [ ﴾ٱۡلقَِتاُل َعلَۡيُ�ُم  ُكتَِب ﴿ كلها، وفيها غري آية تأمر باجلهاد، وفيها:

 إهنا قبل األمر بالقتال؟!
ثم سبب نزول اآلية يدل عىل أن هذا كان بعد األمر باجلهاد بمدة. وقد ذكروا يف سبب 

له ابن عباس وغريه، قالوا: إن املرأة من نزوهلا أربعة أقوال، كلها تدل عىل ذلك، فأشهرها ما قا

فتحلف لئن عاش هلا ولد لتهودنه؛ ألن اليهود  -ال يعيش له ولد  -األنصار كانت تكون مقالة 
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كان هلم كتاب بخالف املرشكني، فكانوا أقرب إىل العلم والدين منهم. فلام أجليت بنو النضري 

يا رسول اهللا، أبناؤنا. فنزلت هذه اآلية. ثم ذكر كان فيهم أناس من أبناء األنصار، فقال األنصار: 

عن الشعبي وجماهد وغريمها نحو ذلك، ثم قال: واململوك املسرتق ال يكره عىل اإلسالم 

 باالتفاق، وإذا مل جيز إقرار املرشكني باجلزية ففي جواز اسرتقاقهم قوالن، مها روايتان عن أمحد.

لرجال والنساء من املرشكني، وال يكرهوهنم واملؤمنون معه يأرسون ا ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان النبي 

نّ عليه ومل يكرهه عىل اإلسالم  ملسو هيلع هللا ىلصعىل اإلسالم، بل قد أرس النبي  ثاممة بن أثال وهو مرشك، ثم مَ

 حتى أسلم من تلقاء نفسه، وكذلك منّ عىل بعض أرس بدر.

ا، ومل يُكره امرأة عىل اإلسالم، فلم يكره عىل ا إلسالم ال وأما سبي املرشكات فكان كثريً

 رجالً وال امرأة.

منّ عليهم ومل يكرههم عىل اإلسالم، بل أطلقهم بعد القدرة  ملسو هيلع هللا ىلصثم ذكر فتح مكة، وأنه 

لِمَ أهنم كانوا  موا الطلقاء، وهم مسلمة الفتح، والطليق خالف األسري، فعُ عليهم، وهلذا سُ

بقي معه صفوان بن  مأسورين معه، وأنه أطلقهم كام يطلق األسري ومل يكرهم عىل اإلسالم، بل

أمية وغريه مرشكني حتى شهدوا معه حنينًا، ومل يكرههم حتى أسلموا من تلقاء أنفسهم. فأي 

ا عىل اإلسالم من هذا!  يشء أبلغ يف أنه أكره أحدً

ا عليه، وال  ا وال مقدورً ا عىل دخول اإلسالم، ال ممتنعً وال يقدر أحد قط أن ينقل أنه أكره أحدً

ا  فائدة يف إسالم مثل بِل منه ظاهر اإلسالم، وإن كان يظن أنه إنام أسلم خوفً هذا، لكن من أسلم قُ

، ملسو هيلع هللا ىلصمن السيف، كاملرشك والكتايب الذي جيوز قتاله، فإنه إذا أسلم حرم دمه وماله، كام قال النبي 

� أمرت أن أقاتل انلاس حىت �شهدوا أن ال � إال اهللا وأن �مًدا رسول اهللا، فإذا قالوها عصموا م«
وأنكر عىل أسامة بن زيد ملا قتل رجالً قد أسلم  ،!*"»دماءهم وأمواهلم إال حبقها، وحسابهم ىلع اهللا

وقال: إنام قاهلا خوفًا من السيف. ولكن فرق بني أن يكون هو أو أحد أكرههم حتى يسلموا، وبني 

 متفق عليه من حديث أيب هريرة. )١(
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الدين فلم جيز أن يكون قاتلهم ليدفع ظلمهم وعدواهنم عن الدين، فلام أسلموا صاروا من أهل 

 قتلهم. وكان من يعلم من أنه ال يظلم الدين وأهله ال يقاتله، ال كتابيًّا وال غري كتايب.

ثم ذكر قصة خزاعة ورسية ابن احلرضمي وقصة بدر وبني النضري وقريظة وغريها، ثم قال: 

 والفقه وكانت سريته أن كل من هادنه من الكفار ال يقاتله، وهذه كتب السري واحلديث والتفسري

ا بقتال، ولو كان اهللا أمره أن يقتل  واملغازي تنطق هبذا، وهذا متواتر من سريته، فهو مل يبدأ أحدً

 كل كافر لكان يبتدئهم بالقتل والقتال.

ا منهم إىل هذه الغاية حتى أرسل رسله بعد صلح  ثم قال: وأما النصار فلم يقاتل أحدً

سالم، فأرسل إىل قيرص وإىل كرس واملقوقس والنجايش احلديبية إىل مجيع امللوك يدعوهم إىل اإل

وملوك العرب بالرشق والشام، فدخل يف اإلسالم من النصار وغريهم من دخل، فعمد 

النصار بالشام فقتلوا بعض من قد أسلم من كربائهم بمعان. فالنصار حاربوا املسلمني أوالً، 

، وإال فرسله  ا، وقتلوا من أسلم منهم بغيًا وظلامً ا ال كرهً أرسلهم يدعون الناس إىل اإلسالم طوعً

ا عىل اإلسالم. فلام بدأه النصار بقتل املسلمني أرسل رسية أمر عليها زيد بن حارثة  مل يكره أحدً

ا ثم ابن رواحة، وهو أول قتال قاتله املسلمون للنصار بمؤتة من أرض الشام،  ثم جعفرً

واستشهد األمراء $ج وأخذ الراية خالد بن واجتمع عىل أصحابه خلق كثري من النصار ،

الوليد، وكان خالد قد أسلم بعد صلح احلديبية هو وعمرو بن العاص وعثامن بن طلحة، فسلم 

 اهللا املسلمني ورجعوا، وهذا قبل فتح مكة وبعد خيرب.

ثم تكلم عىل أول سورة براءة ثم قال: فدلت اآليات عىل أن الرباءة كانت إىل املعاهدين 

 ذين هلم عهد مطلق غري مؤقت، أو كان مؤقتًا ومل يوفوا بموجبه، بل نقضوه.ال

 وهنا للفقهاء ثالثة أقوال:

قيل: ال جيوز العهد املطلق، كام يقوله الشافعي يف قول وطائفة من أصحاب أمحد. وهؤالء 

 ألن الوحي كان ينزل. .!*"»نقر�م ما أقر�م اهللا«لليهود:  ملسو هيلع هللا ىلصيقولون: إنام قال النبي 

 ه البخاري من حديث عمر.أخرج )١(
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م العهد املؤقت قد جيوز لإلمام أن ينقضه بال سبب، كام حيكى عن أيب حنيفة. وهؤالء قد ث

ا﴿ حيتجون بقوله تعاىل: ٰ َسَوآءٍ  ٱ�بِذۡ َ�َاَ�نَّ ِمن قَۡوٍ� ِخَيانَٗة فَ  �مَّ فإن  .]٥٨األنفال: [ ﴾إَِ�ِۡهۡم َ�َ

 هؤالء عهدهم كان مؤقتًا ونقضه.
نه جيوز املطلق واملؤقت، وأن املؤقت الزم من الطرفني جيب والثالث وهو قول األكثرين أ

 الوفاء به، ما مل ينقضه العدو، وملَِا جيب الوفاء بسائر العهود الالزمة.

وأما املطلق فهو عقد جائز إن شاء فسخه وإن شاء مل يفسخه، كام يف العقود اجلائزة، كالوكالة 

 والرشكة ونحو ذلك.

ب أمحد، وهو قول الشافعي. واآلية تدل عىل هذا القول، فإن وهذا هو القول اآلخر يف مذه

اهللا أمره بنبذ العهود إال من كان له عهد إىل مدة ثم وىف بموجبه، فلم يرتك ما أوجبه العهد، فلم 

ا.  ينقض شيئًا وال أعان عدوًّ

ا﴿ وأما قوله: ٰ  ٱ�بِذۡ َ�َاَ�نَّ ِمن قَۡوٍ� ِخَيانَٗة فَ  �مَّ فتلك يف سورة األنفال،  ﴾َسَوآءٍ إَِ�ِۡهۡم َ�َ

وهي متقدمة، ونحو ذلك يف العهود املطلقة متى خاف منهم خيانة، فإنه ينبذ إليهم عىل سواء، 

 وال جيوز أخذهم بغتة؛ فإهنم يعتقدون أهنم آمنون.

وأما العقود الالزمة هل جيوز فسخها بمجرد خوف اخليانة؟ هذا فيه قوالن، واألظهر أنه ال 

 سورة براءة توجب الوفاء. جيوز؛ ألن

ۡشُهرُ  ٱ�َسلَخَ  فَإَِذا﴿ إىل أن قال: واملراد باألشهر احلرم يف قوله:
َ
هي  .]٥التوبة: [ ﴾ٱۡ�ُُرمُ  ٱۡ�

أشهر السياحة عند مجهور العلامء، وعليه يدل الكتاب والسنة، وقد ظن طائفة أهنا احلرم الثالثة 

احلرم باحلرم، وتلك ليست متصلة بل هي  ورجب، ونقل هذا عن أمحد، وهؤالء اشتبه عليهم

ثالثة رسد وواحد فرد، وهو قد ذكر يف هذه أشهر السياحة فال بد أن يذكر احلكم إذا انقضت، 

ۡشُهرُ  ٱ�َسلَخَ  فَإَِذا﴿ فقال:
َ
ْ فَ  ٱۡ�ُُرمُ  ٱۡ� . إىل أن قال: فلم يبق من أولئك املرشكني ﴾ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ٱۡ�ُتلُوا

 قهر مجيع املرشكني ومن ال عهد هلم، وهم من أهل القتال، فلهذا قال: طائفة تقاتل البتة، بل

ۡشُهرُ  ٱ�َسلَخَ  فَإَِذا﴿
َ
ْ فَ  ٱۡ�ُُرمُ  ٱۡ� وُهمۡ َحۡيُث وََجد�ُُّموُهۡم وَُخُذوُهۡم وَ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ٱۡ�ُتلُوا ْ وَ  ٱۡحُ�ُ  ٱۡ�ُعُدوا
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مل يكن فيهم طائفة تقاتل، بل أمر بقتلهم ومل يقل: فقاتلوهم؛ فإنه  .]٥التوبة: [ ﴾لَُهۡم ُ�َّ َمۡرَصدٖ 

 حيث وجدوا وأخذهم، وهو األرس وحرصهم يف أمكنتهم، كام حرص أهل الطائف.
قَاُمواْ ﴿ ثم قال:

َ
لَٰوةَ فَإِن تَابُواْ َوأ َكٰوةَ َوَءاتَُواْ  ٱلصَّ ومل يقل: قاتلوهم حتى  ﴾فََخلُّواْ َسبِيلَُهمۡ  ٱلزَّ

يقاتل، وإنام أمر بقتلهم وأخذهم وحرصهم؛ ألهنم مرشكون  يقيموا الصالة؛ إذ مل يكن هناك من

 من أهل القتال، ولو قدروا عىل فساد الدين وأهله لفعلوا ذلك.
ْ ﴿ إىل أن قال رمحه اهللا: ثم إنه بعد أن ذكر أمر املرشكني قال: ِينَ  َ�ٰتِلُوا ِ  ٱ�َّ ِ َ� يُۡؤِمُنوَن ب  ٱ�َّ

 ِ اآلية، فذكر قتال النصار، وختصيصهم بالذكر ال جيوز أن  .]٢٩التوبة: [ ﴾ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ َوَ� ب

يكون الختصاصهم باحلكم. فإنه جيوز قتال اليهود واملجوس بالنص واإلمجاع حتى يعطوا 

اجلزية، وهذا قول مجهور العلامء، وبعضهم يقول: إنام تؤخذ ممن له كتاب، وإن املجوس هلم 

راءة تقتيض التخصيص. وليس كذلك، بل هي تدل كتاب مبدل، أو هلم شبهة كتاب، وإن آية ب

عىل أن هؤالء إذا وجب قتاهلم حتى يعطوا اجلزية، ومل جتز معاهدهتم بال جزية فغريهم من 

الكفارأوىل، فإن املرشكني واملجوس رش منهم، واليهود أشد عداوة للمسلمني منهم، كام قال اهللا 

َشدَّ ﴿ تعاىل:
َ
ِيَن َءاَمُنواْ َعَ�ٰوَ  ٱ�َّاِس ۞َ�َِجَدنَّ أ ِينَ وَ  ٱۡ�َُهودَ ٗة ّلِ�َّ ٗة  ٱ�َّ َودَّ ۡقَرَ�ُهم مَّ

َ
ْۖ َوَ�َِجَدنَّ أ ُ�وا َ�ۡ

َ
أ

ِيَن َءاَمُنواْ  ِينَ ّلِ�َّ   .]٨٢املائدة: [ ﴾قَالُٓواْ إِنَّا نََ�َٰرىٰ  ٱ�َّ
ن فإذا كان هؤالء إذا كانوا متحابني وجب قتاهلم حتى يعطوا اجلزية، فغريهم أوىل إذا كا

قاتل حتى يعطي اجلزية. ا أن يُ  حماربً

 ملسو هيلع هللا ىلصوعىل هذا حديث بريدة بن احلصيب األسلمي الذي يف صحيح مسلم قال: كان النبي 

ا،  ا عىل رسية أو جيش أوصاه يف خاصة نفسه بتقو اهللا، ومن معه من املسلمني خريً إذا أمر أمريً

، اغزوا وال تغلوا، وال تغدروا، وال اغزوا باسم اهللا، يف سبيل اهللا، قاتلوا من �فر باهللا«ثم قال: 

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

اجر�ن، وأخربهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما عنهم، ثم ادعهم إىل اتلحول من دارهم إىل دار امله
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للمهاجر�ن وعليهم ما ىلع املهاجر�ن، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخربهم أنهم ي�ونون كأعراب 
املسلم�، �ري عليهم ح�م اهللا اذلي �ري ىلع املؤمن�، وال ي�ون هلم يف الغنيمة واليفء 

ا فسلهم اجلز�ة، فإن هم أجابوك فاقبل منهم و�ف يشء، إال أن �اهدوا مع املسلم�، فإن هم أبو
وذكر احلديث. ومل يكن يف احلديث قتال مصافة. وهذا  .»عنهم، فإن هم أبوا فاستعن باهللا وقاتلهم

ألنه مل يكن قد بقي طائفة ممتنعة تقاتل مصافة، وإنام جلأ الكفار إىل حصوهنم فكانوا  -واهللا أعلم -

 .حيرصون، وهو املحرص الذي ذكره

وقد بني يف هذا احلديث أن املحصور إما أن يسلم وهياجر، أو يسلم ويكون أعرابيًّا غري 

 مهاجر، أو يعطي اجلزية عن يد وهو صاغر، فإن امتنع من الثالث قوتل.

يف  ملسو هيلع هللا ىلصوبريدة ممن ذهب مع عيل إىل اليمن، وعيل قاتل باليمن وسبى وغنم، وقدم إىل النبي 

فرق يف أخذ اجلزية بني كتايب وغري  ملسو هيلع هللا ىلصمن األحاديث أن النبي  حجة الوداع، فلم يُذكر يف يشء

كتايب، وال عهد إىل عيل ومعاذ وغريمها، مع علمه بأن اليمن فيه مرشكون وفيه أهل الكتاب، وملا 

ا. واملجوس من جنس سائر  ا أو عدله معافر مل يذكر فرقً ا أن يأخذ من كل حامل دينارً أمر معاذً

مدون هبا. واحلديث الذي يروي أنه كان هلم كتاب فرفع، قد ضعفه املرشكني ليس هلم مزية حي

أمحد، وبتقدير صحته فالعرب كانوا عىل دين إبراهيم، فلام صاروا مرشكني ما بقي ينفعهم 

 أجدادهم، وكذلك أهل الكتاب لو نبذوا التوراة واإلنجيل لكانوا كغريهم من املرشكني.

 َ�ٓ ﴿ رء يعترب بنفسه ال بأجداده، وما ذكر يف قوله:وقد بينا يف غري هذا املوضع أن دين امل
يدل عىل ذلك، فإن أوالد األنصار دخلوا اليهودية بعد النسخ  .]٢٥٦البقرة: [ ﴾ٱّ�ِينِ إِۡكَراهَ ِ� 

، وقد روي أنه كان من أبناء األنصار من ملسو هيلع هللا ىلصوالتبديل، ولعل فيهم من دخل فيها بعد مبعث النبي 

جعل اجلميع أهل كتاب، مل  ملسو هيلع هللا ىلصكان فيهم عرب. ومع هذا فالنبي  دخل مع بني النضري حينئذٍ 

حيرم ذبيحة أحد منهم، وال استحل قتله، دون من كان أجداده قد دخلوا يف الدين قبل النسخ 

 والتبديل.
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والذين قالوا: إن من دخل يف أهل الكتاب بعد النسخ والتبديل ال تعقد هلم ذمة وال تؤكل 

ني ضعيفني: أحدمها أن العربة يف الدين بدين األجداد. وقد بينا أن ذبائحهم. بنوا ذلك عىل أصل

هذا خالف الكتاب والسنة، وخالف قول مجهور العلامء، مالك وأيب حنيفة وأمحد وغريهم. 

ولكن هذا قاله طائفة من أصحاب أمحد موافقة للشافعي وأخذه الشافعي عن عطاء. وقد بسطنا 

 .الكالم عىل ذلك يف غري هذا املوضع

واألصل الثاين أن اجلزية ال تقبل من غري أهل الكتاب. والنزاع يف هذا أشهر، لكن مجهور 

ا عىل خالفه، وعىل ذلك يدل الكتاب والسنة. وقد تتبعت ما أمكنني يف هذه املسألة  العلامء أيضً

اب فام وجدت ال يف كتاب وال سنة وال عن اخللفاء الراشدين الفرق يف أخذ اجلزية بني أهل الكت

قبل نزول آية اجلزية كان يقر املرشكني وأهل الكتاب بال جزية، كام أقر  ملسو هيلع هللا ىلصوغريهم، والنبي 

اليهود بال جزية، واستمروا عىل ذلك إىل أن أجالهم عمر. وكان ذلك حلاجة املسلمني إليهم. 

بذلك ما وملا نزلت آية اجلزية كان فيها أن املحاربني ال يعقد هلم عهد إال بالصغار واجلزية، ورفع 

ا. ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي   يعقده ألهل الكتاب وغريهم من العهد؛ لكون اإلسالم كان ضعيفً

ا من مرشكي العرب فإن  ومما يبني األمر يف ذلك: أن املجوس هم يف التوحيد أعظم رشكً

مرشكي العرب كانوا مقرين بأن خالق العامل واحد، كام أخرب اهللا بذلك عنهم يف غري موضع، ومل 

ا، وقالوا: املالئكة بنات يكونوا يقول ون: إن للعامل صانعني، وهم وإن كان فيهم من جعل هللا أوالدً

اهللا، فلم يكونوا يقولون: إن املالئكة خيلقون معه، بل هم معرتفون أن اهللا خالق كل يشء، كام ذكر 

ِمن ُدوِن  َوَ�ۡعُبُدونَ ﴿اهللا ذلك عنهم، لكن كانوا جيعلون آهلتهم شفعاء وقربانًا، كام قال تعاىل: 
 ِ ُؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد  ٱ�َّ ِ َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم َوَ�ُقولُوَن َ�ٰٓ  وقال تعاىل:. ]١٨يونس: [ ﴾ٱ�َّ

ِينَ وَ ﴿ ْ  ٱ�َّ َُذوا ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَآ إَِ�  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ
َ
ِ أ   .]٣الزمر: [ ﴾ُزۡلَ�ٰٓ  ٱ�َّ

وأما املجوس فهم يقولون باألصلني: النور والظلمة، ويقولون: الظلمة خلقت الرش والنور 

خلق اخلري، وهلم يف الظلمة قوالن؛ قيل: قديمة أزلية، وقيل: بل حمدثة عن النور، وقيل عنهم: إن 

ا هللا يف خلق الع امل، فقد نقلوا النور فكر فكرة ردية فحدثت الظلمة. وهم جيعلون الظلمة رشيكً
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ا هللا يف اخللق. هذا عىل قول  عنهم أن الظلمة عندهم هي الشيطان إبليس، فجعلوا إبليس رشيكً

ا، وهذا الرشك ال  من يقول: الظلمة حمدثة، والقول اآلخر: إهنا قديمة أزلية، فهذا أعظم رشكً

ر مثل هذا القول يعرف يف العرب، بل العرب كانت مقرة بأن اهللا خالق كل يشء. وهلذا إنام يذك

ْ ﴿ عن الزنادقة، كام ذكر بعض املفرسين كابن السائب يف قوله: َ�َٓء  وََجَعلُوا َ�ُ ِ نَّ ِ�َّ  ٱۡ�ِ
قال: نزلت يف الزنادقة، أثبتوا الرشكة إلبليس يف اخللق، فقالوا: اهللا  .]١٠٠[األنعام:  ﴾وََخلََقُهمۡ 

الظلمة والسباع واحليات والعقارب.  خالق النور والناس والدواب واألنعام، وإبليس خالق

ا عن مرشكي العرب.  ومعلوم أن هذا القول هو معروف عن املجوس، ليس هو معروفً
ا من مرشكي العرب واهلند ونحوهم ممن يقولون: إن اهللا خالق  فتبني أن املجوس أعظم رشكً

 كل يشء.

بّاد ما سو اهللا؛ يعبدون الشمس والقمر والنريان  ا من عُ وكانت هلم بيوت عظيمة وهم أيضً

للنار يعبدوهنا، وهذا عبادة للعلويات والسفليات من جنس إرشاك قوم إبراهيم الذين كانوا 

 يعبدون الكواكب، ويعبدون األصنام األرضية، وهذا الرشك أعظم نوعي رشك أهل األرض.

فإن الرشك أصله نوعان: رشك قوم نوح، وكان أصله تعظيم الصاحلني املوتى وقبورهم 

والعكوف عليها، ثم صوروا متاثيلهم، ثم عبدوهم. وهذا النوع واقع يف النصار، ولكن ال 

ا  مرقومة، فإن الروم واليونان قبل أن يدخل إليهم دين املسيح كانوا  بل !*"جمسدةيصنعون أصنامً

ا من الرشك  يعبدون األصنام والكواكب والشمس والقمر، فلام دخل إليهم التوحيد ابتدعوا نوعً

ْ ﴿ لطوه بالتوحيد، قال اهللا تعاىل:خ َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  ٱ�َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ أ  .]٣١التوبة: [ ﴾ٱ�َّ

وقد وقع كثري من الضالل املنتسبني إىل اإلسالم يف نوع من ذلك مضاهاة للنصار، وصاروا 

 من السجود هلا، وأين هذا من يصلون إىل املرشق، فجعلوا السجود إىل جهة الشمس والقمر ال

لعل الشيخ مل يدخل كنائس النصار، فإنه لو دخلها لوجد فيها من التامثيل املقدسة عندهم واألصنام  )١(

 املعبودة مثل ما عند غريهم سواء.
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أمته عن الصالة وقت طلوع الشمس ووقت غروهبا لئال يشبهوا من يسجد هلا  ملسو هيلع هللا ىلصهني النبي

؟ وكذلك هناهم أن يتخذوا القبور مساجد، حيذر أمته ما فعلوا؛ لئال يشبهوا من يدعو أهل  حينئذٍ

ا يتقرب هبم، كام يفعله النصار. فنهاهم عن سبب  القبور، وجيعلهم شفعاء يستشفع هبم وقربانً

الرشك الذي كان يف قوم نوح، وسبب الرشك الذي يف قوم إبراهيم، عن الرشك األريض 

ا لذريعة الرشك.  والسامئي؛ سدً
 -الذي ينتسب إليه املانوية  -واملجوس مرشكون أعظم من رشك النصار، وهلذا كان ماين 

ذ عن املجوس األصلني النور والظلمة، أحدث دينًا مركبًا من دين املجوس ودين النصار، أخ

وخلطه بدين النصار، فكانت املانوية أكفر من النصار، والعرب كان رشكهم عبادة األوثان، 

وقد ثبت يف الصحيح عن ابن عباس وغريه أن أصنام قوم نوح صارت إليهم، وهي: ود وسواع 

ا صاحلني وكان رشكهم من  جنس رشك قوم نوح ويغوث ويعوق ونرس، وهؤالء كانوا قومً

 بالصاحلني.

وأول من نقل األصنام إىل مكة عمرو بن حلي سيد خزاعة، وهو أول من غري دين إبراهيم، 

رأيت عمرو «أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  الصحيحنقل األصنام من الشام من أرض البلقاء، وقد ثبت يف 

 لسائبة والوصيلة.وهو أول من أحدث الرشك والتحريم فحرم ا .»بن ليح �ر قصبه يف انلار

وقد ذكر مجاعة أن الالت كان يلت السويق ألهل الطائف، فرشك العرب كان باألصنام 

ل أهلها، لكن الرشك الغالب يف أرض العرب كان  هِ املجعولة متاثيل للصاحلني، ومنها أصنام جُ

سامً باألصنام األرضية التي جعلت متاثيل للصاحلني، وال يعرف فيهم صنم مشهور بأنه جعل طل

 للشمس أو القمر أو نحو ذلك مما هو رشك غريهم كالكلدانيني.

واملجوس رشكهم كان عبادة الشمس والقمر والنار. وهذا أعظم من عبادة الصاحلني، فإن 

باد األنبياء والصاحلني جيعلوهنم شفعاء وقربانًا كام كانت العرب تقول يف أوثاهنا، وأما هؤالء  عُ

الكواكب األفعال، ويعتقدون أهنا مدبرة هلذا العامل، وال يتقربون فيطلبون من الشمس والقمر و

 بعبادهتا إىل اهللا، وال يتخذوهنا شفعاء.
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فتبني أن رشك املجوس كان أعظم من رشك مرشكي العرب، وكانوا يعادون أهل الكتاب 

كالنصار، وال يقرون بنبوة املسيح وال موسى وال إبراهيم اخلليل، وكان العرب يعظمون 

براهيم اخلليل، وهم عىل بقايا ملته مثل حج البيت واخلتان، وحتريم نكاح ذوات املحارم، وكانوا إ

 يسمون حنفاء، لكن حنفاء مرشكني ليسوا حنفاء خملصني.

حدثنا حممد بن حييى، حدثنا العباس، حدثنا يزيد بن زريع،  :تفسريهقال ابن أيب حاتم يف 

هادة أن ال إله إال اهللا، يدخل فيها حتريم األمهات والبنات حدثنا سعيد عن قتادة قال: احلنيفية ش

واخلاالت والعامت، وما حرم اهللا، واخلتان. فكانت حنيفية يف الرشك، كانوا أهل الرشك، وكانوا 

حيرمون يف رشكهم األمهات والبنات واخلاالت والعامت، وكانوا حيجون البيت، وينسكون 

 املناسك.

ن كان عىل ملة إبراهيم، وهم الصابئون احلنفاء مثل أوالد إسامعيل فاسم احلنفاء يف األصل مل

قبل أن حيدث فيهم الرشك كانوا عىل ملة إبراهيم حنفاء خملصني وهم من الصابئني الذين أثنى 

ِينَ  إِنَّ ﴿ اهللا عليهم بقوله: ِينَ َءاَمُنواْ وَ  ٱ�َّ ِٰ� وَ  ٱ�ََّ�َٰرىٰ َهاُدواْ وَ  ٱ�َّ ِ َمۡن َءامَ  �َ  ِٔٱل�َّ ِ َن ب  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ
ۡجُرُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن  ٱ�ِخرِ 

َ
 ﴾٦٢وََعِمَل َ�ٰلِٗحا فَلَُهۡم أ

فهؤالء الصابئة من احلنفاء املخلصني، وأما الصابئون املرشكون فهم الذين أرشكوا  .]٦٢البقرة:[

 من احلنفاء، كام تقدم.
املجوس فلم يكن عندهم يشء من آثار األنبياء، بل كانوا يستحلون نكاح ذوات وأما 

املحارم، وهلذا اتفق الصحابة عىل حتريم ذبائحهم ومناكحتهم وأهنم ليسوا من أهل الكتاب، 

وتكلموا يف جبنهم ألجل األنفحة؛ ألن ذبائحهم كذبائح املرشكني، وجبنهم كجبن املرشكني، 

أبا ثور جيعلهم من أهل الكتاب ويبيح ذبائحهم دعا عليه أمحد، وذكر إمجاع  وهلذا ملا بلغ أمحد أن

ثُ يف اإلسالم، وهو قول أيب ثور وداود وابن  ْدَ الصحابة عىل خالف ذلك، وهذا القول قولٌ حمُ

كي قوالً للشافعي، وجعل ابن حزم بينهم زرادشت، واحتجوا بام روي عن عيل: أهنم  حزم، وحُ

 استحلوا نكاح ذوات املحارم رفع ذلك الكتاب. كان هلم كتاب، فلام
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واإلمام أمحد ضعف هذا احلديث، وبتقدير صحته فإذا رفع الكتاب ومل يبق من يعرفه وال 

ا من العرب  هم مستمسكون بيشء من رشائعه مل يكونوا من أهل الكتاب، ومل يكونوا خريً

ينفعهم ما كانوا عليه قبل الرشك، ومل املرشكني، فإهنم كانوا عىل ملة إبراهيم، ثم ملا بدلوها مل 

ا، بل املشهور عنه أنه من  يعرف عن أحد من الصحابة والتابعني أهنم جعلوا زرادشت نبيًّا صادقً

ن﴿ الكذابني، وقد قال تعاىل:
َ
نِزَل  أ

ُ
َمآ أ ٰ َطآ�َِفَتۡ�ِ ِمن َ�ۡبلَِنا ٱۡلِكَ�ُٰب َ�ُقولُٓواْ إِ�َّ   .]١٥٦األنعام:[﴾َ�َ

انوا من أعظم األمم، فلو أنزل عليهم كتاب لكان قد أنزل عىل ثالث طوائف، واملجوس ك

فدل عىل أنه إنام أنزل عىل طائفتني، وقد احتج هبذا غري واحد من أهل العلم عىل أنه ال كتاب هلم، 

ولكن إنام وقعت الشبهة منهم لطائفة من أهل العلم، ملا اعتقدوا أن اجلزية ال تؤخذ إال من أهل 

وقد أخذت منهم بالنص واإلمجاع، صاروا تارة يقولون: هلم شبهة كتاب، وتارة يقولون:  الكتاب

 هم خمتلف فيهم، وقال بعضهم: هم من أهل الكتاب.

احلديث إسناده  وهذا .!*"»سنوا بهم سنة أهل الكتاب«واحتجوا باحلديث املعروف فيهم: 

يدرك عبد الرمحن، وبتقدير ثبوت  منقطع، فإن جعفرا رواه عن أبيه عن عبد الرمحن، وأبوه مل

لفظه فهو دل عىل أهنم ليسوا من أهل الكتاب، لكن املراد أنه تؤخذ منهم اجلزية، كام تؤخذ من 

م منه طائفة أن غريهم يقاتل  هِ أهل الكتاب، ثم ختصيص أهل الكتاب بالذكر يف آية اجلزية فَ

م األكثرون  هِ ا وإن أد اجلزية عن يد وهو صاغر، وفَ منه أن هذا من باب تنبيه اخلطاب مطلقً

وفحواه، فإنه إذا كان أهل الكتاب ال جيوز مهادنتهم إال مع اجلزية والصغار فغريهم أوىل بذلك. 

فهو هني عن مهادنة الكفار بغري جزية وصغار، كام كان األمر عليه أوالً يف حالة ضعف اإلسالم، 

ية وصغار. وأهل خيرب بعد فتحها أقرهم كان هيادن الكفار من املرشكني وأهل الكتاب بغري جز

فيها بغري جزية فنسخت آية اجلزية ذلك. وهلذا أخذ اجلزية من املجوس وليسوا من أهل الكتاب، 

وهذا مذهب األكثرين؛ أنه جيوز مهادنة مجيع الكفار باجلزية والصغار، وهذا يناسب األصل 

 أخرجه مالك يف املوطأ من حديث عبد الرمحن بن عوف. )١(
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فكل من سامل ومل حيارب ال يقاتل، الذي قال به اجلمهور، وهو أنه كان القتال ألجل احلرب، 

ا، واجلمهور يقولون هبذا، وهذا هو مذهب مالك وأيب حنيفة وغريمها.  سواء كان كتابيًّا أو مرشكً

 ملسو هيلع هللا ىلصثم ذكر أن عمر مل يأخذ اجلزية من املجوس حتى أخربه عبد الرمحن بن عوف أن النبي 

 أخذها من جموس هجر.

الرسول مل يفرق بني عريب وغريه، وأن أخذه ثم قال: فإذا عرفت حقيقة السنة تبني أن 

ا، وحديث عمرو بن عوف يف قدوم أيب عبيدة بامل  ا مشهورً ا ظاهرً للجزية من املجوس كان أمرً

من البحرين معروف يف الصحيحني. وما الذي جعل عبد الرمحن بن عوف أعلم هبذا من سائر 

عبيدة الذي هو قدم باجلزية، واألنصار  املهاجرين واألنصار الذين كانوا أعلم هبذا منه، مثل أيب

ا، لكن اإلنسان قد ينسى ما وقع له،  الذين وافوه ملا سمعوا بقدوم املال؟ وهذا حيتمل بسطًا كثريً

كام نيس عمر ما جر له ولعامر يف التيمم، وقد يذهل عن اآلية من القرآن حتى يذكر هبا، كام 

ر بقوله تعاىل:جر لعمر يف الصداق ملا أراد أن يقدر أكثره  كّ  وجيعل الزيادة يف بيت املال، فلام ذُ

رجع عن ذلك، فقد كان يف جملس فأخربه عبد الرمحن  .]٢٠النساء: [ ﴾َوَءاتَۡيُتۡم إِۡحَدٮُٰهنَّ قِنَطاٗر�﴿

ا عند عامة الصحابة. وكان يف مغيب أيب عبيدة أو بعد موته، وإال  بن عوف، وإال فهذا كان معروفً

دم باجلزية، وعمر كان يقدمه عىل عبد الرمحن بن عوف وغريه، وهذا أمر كان فأبو عبيدة هو ق

ا يف الصحابة، وتوقف عمر يف أخذ اجلزية من املجوس أوالً إذ كان القرآن ليس فيه نص  معروفً

فيهم، وإنام النص يف أهل الكتاب، ومن هنا حصل االشتباه لكثري من العلامء؛ فمنهم من قال: ملا 

مل  ملسو هيلع هللا ىلصل عىل أنه ال يؤخذ من غريهم. ثم اضطربوا يف املجوس كام تقدم أن النبي خصهم بالذكر د

ا رسول اهللا،  يأخذها من مرشكي العرب، بل أمر بقتاهلم حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدً

 وما بأرض العرب مرشك. ملسو هيلع هللا ىلصومات النبي 
ني وهم رشٌّ من غريهم كام وأما مجهور العلامء فعلموا أنه ال فرق بني املجوس وسائر املرشك

 تقدم، فإذا أخذنا منهم فمن غريهم بطريق األوىل.
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خص العرب بأن ال يقبل منهم فاستثناهم فقال: تقبل  ملسو هيلع هللا ىلصثم من هؤالء من ظن أن النبي 

 النبي من كل مرشك، إال من مرشكي العرب، كام يقوله طائفة.

؛ ألنه مل يبق منهم إال من وآخرون قالوا: ال يستثنى أحد، ومرشكو العرب ال تؤخذ منهم

 أسلم. وهذا أصح األقوال.

مل خيص العرب بحكم يف الدين، ال بمنع اجلزية وال منع االسرتقاق، وال  ملسو هيلع هللا ىلصفإن النبي 

ا هلم يف النكاح. وال بجعل ما استطابوه دون ما  تقديمهم يف األمان، وال بجعل غريهم ليس كفوً

ء املذكورة يف القرآن، كاملؤمن والكافر، والرب استطابه غريهم، بل إنام علق األحكام باألسام

 والفاجر.

إىل أن قال: ثم إذا عاهد املسلمون طائفة فنقضت العهد، مل جيب عىل املسلمني أن يعاهدوهم 

ثانيًا، بل هلم قتاهلم، وإن طلبوا أداء اجلزية، ولإلمام أن يقتلهم حتى يسلموا وله أن جيليهم من 

ملا نقضت النضري العهد حارصهم وأجالهم،  ملسو هيلع هللا ىلصمصلحة، فإن النبي ديار اإلسالم إذا رأ ذلك 

ويف ذلك أنزل اهللا سورة احلرش، وقريظة ملا نقضت العهد عام اخلندق حارصهم بعد هذا حتى 

نزلوا عىل حكمه، فشفع حلفاؤهم من األوس فيهم، فأنزهلم عىل حكم سيدهم سعد بن معاذ، 

 وتغنم أمواهلم. فحكم بأن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذرارهيم،

ا ثانيًا، بل جيوز قتل  فإذا نقض أهل الذمة وغريهم العهد مل جيب عىل اإلمام أن يعقد هلم عقدً

يَۡ�َٰنُهم ّمِۢن َ�ۡعِد  �ن﴿ كل من نقض العهد وقتاله، وإن بذل اجلزية ثانيًا، قال تعاىل:
َ
� ْ نََّ�ُثٓوا

 ْ َة  َ�ۡهِدهِۡم َوَطَعُنواْ ِ� دِينُِ�ۡم فََ�ٰتِلُٓوا �ِمَّ
َ
يَۡ�َٰن لَُهمۡ  ٱۡلُ�ۡفرِ أ

َ
أي ال وفاء  .]١٢التوبة: [ ﴾إِ�َُّهۡم َ�ٓ �

ا.  هلم باأليامن، فهذا أمر بقتال الناكثني للعهد مطلقً
فاملعاهدون إىل أجل مسمى إن أسلموا فهم إخوان يف الدين، وإن نكثوا أيامهنم وجب 

َ هلم بعهدهم، وإن  يفِّ كانوا قد عوهدوا بال جزية فكذلك من عاهد قتاهلم. وإن وفوا بالعهد وُ

 باجلزية. والصحيح أن العهد املطلق جائز.
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وبني املرشكني كانت مطلقة ومل تكن مؤقتة. والقرآن قد  ملسو هيلع هللا ىلصوالعهود التي كانت بني النبي 

فرق بني املؤقت منها واملطلق؛ فأجاز نبذ املطلق، وأوجب الوفاء باملؤقت، وهذا هو مقتىض 

 لعهود املطلقة واملؤقتة.األصول كسائر ا

فهذا األصل الذي ذكرناه، وهو أن القتال ألجل احلراب ال ألجل الكفر، هو الذي يدل 

عليه الكتاب والسنة، وهو مقتىض االعتبار، وذلك أنه لو كان الكفر هو املوجب للقتل بل هو 

د أو ردة. فال جيوز مع قيام املبيح له، مل حيرم قتل النساء، كام لو وجب أو أبيح قتل املرأة بزنا أو قو

املوجب للقتل أو املبيح له أن حيرم ذلك؛ ملا فيه من تفويت املال، بل تفويت النفس احلرة أعظم 

 وهي تقتل هلذه األمور.

واألمة اململوكة تقتل للقصاص وللردة، وهلذا ملا كانت الردة املجردة موجبة للقتل مل جيز 

ز اسرتقاقها من ال يوجب قتلها، اسرتقاق املرتدة عند اجلمهور الذين  وّ يقتلون املرتدة، وإنام جيُ

 فأما اجلمع بني هذا وبني هذا فمتعذر.

ثم يقال: فإن كان جمرد الكفر هو املوجب للقتل، فام املانع من قتل املرأة الكافرة؟ فإذا قيل: 

رّ  م دمها لكوهنا ألهنا صارت سبيًا للمسلمني. قيل: إنام صارت سبيًا حلرمة دمها. فإذا قيل: حُ

ا؛ فإنه تعليل السرتقاقها بحرم دمها، وتعليل حلرمة دمها باسرتقاقها  تصري رقيقة، كان هذا دورً

 ومصريها ماال.

فإن قيل: بل العلة هي إمكان اسرتقاقها وأن تصري ماالً. قيل: وهذه العلة موجودة يف 

رس بني القتل واالسرتقاق الرجال، فيمكن اسرتقاقهم واستعبادهم. وهلذا خيري اإلمام يف األ

 واملن والفداء.

فإن قيل: إنام يسرتق الرجل إذا أمنت غائلته، واملرأة مأمونة. قيل: فقد عاد األمر إىل خوف 

الرضر، وأن الرجل إنام قتل لدفع رضره عن الدين وأهله، فمن أمن رضره الدين وأهله مل يقتل، 

ا من الرجال يؤمن رضره أكثر من كثري من النساء، وهلذا تقتل املرأة إذا قاتلت  ومعلوم أن كثريً

 عام الفتح دم عدة نسوة فيهن هند. ملسو هيلع هللا ىلصوإذا كانت مدبرة بالرأي، مثل هند. وقد أباح النبي 
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ا لصوهلا فإذا أرست مل تقتل. قيل: ال نسلم؛ فإن هذا وإن  فإن قيل: املرأة إذا قاتلت تقتل دفعً

بقتل  ملسو هيلع هللا ىلصتلت بعد األرس كالرجل، وكام أمر النبي قاله الشافعي، فاألكثرون يبيحون قتل من قا

هند وغريها من النسوة، وكان قد أمن من مل يقاتل، ومل يؤمن من قاتل، ال من الرجال وال من 

 النساء.

فدل ذلك عىل أنه أباح قتل أولئك النسوة، وإن مل يكن حينئذ يقاتلن ملا تقدم من قتاهلن 

 أعظم من القتال باليد.بألسنتهن، فإن القتال باللسان قد يكون 

ا فقد دلت النصوص عىل أن من تاب قبل القدرة عليه وهو ممتنع فإنه يعصم دمه  وأيضً

 وماله، بخالف من تاب بعد القدرة عليه.

ا. وقيل: خيري  فلو أسلم األسري بعد أرسه لعصم دمه ومل يعصم اسرتقاقه، بل قيل: يصري رقيقً

رشط يف حل دم املقدور عليه، حتى إن املسلم إذا حارب اإلمام فيه، وإنام عصم دمه ألن الكفر 

ال �ل دم امرئ مسلم «جاز قتاله، فإذا قدر عليه مل حيل قتله، فإن اإلسالم عاصم، ففي احلديث 

�شهد أن ال � إال اهللا، وأن �مًدا رسول اهللا، إال بإحدى ثالث: �فر بعد إسالم، وزنا بعد 
ا إىل النبي  كام !*"»هاإحصان، أو أن يقتل نفًسا فيقتل ب من حديث  ملسو هيلع هللا ىلصجاء مثل هذا احلديث مرفوعً

 ابن مسعود.

ا لرشه يف املستقبل.  ا جاز قتله، وإذا أرس جاز قتله حلربه املتقدم، ودفعً فاملحارب إذا كان كافرً

نّ عليه أو فودي فقد يرض باملسلمني. وأما املسلم إذا جاز قتاله حلرابه، مثل قتال البغاة  فإنه إذا مُ

والعداة، فإذا أرس مل جيز قتله حلرابه املتقدم، ولكن إذا كان له فئة ممتنعة فقيل: جيوز قتله حلرابه 

 املتقدم، وقيل: ال جيوز.

ا فإن اهللا تعاىل قال يف قتال الكفار: ِينَ لَقِيُتُم  فَإَِذا﴿ وأيضً ٰٓ إَِذآ  ٱلّرِقَاِب َ�َفُرواْ فََ�َۡب  ٱ�َّ َح�َّ
ۡ�َنُتُموُهۡم فَ 

َ
واْ � ا فَِدآءً  ٱلَۡوثَاَق ُشدُّ ا َمنَّۢ� َ�ۡعُد �مَّ ولو كان الكفر موجبًا للقتل مل جيز  .]٤حممد: [ ﴾فَإِمَّ

املنّ عىل الكفار وال املناداة به، كام ال جيوز ذلك ممن وجب قتله، كالزاين املحصن واملرتد. وقد منّ 

 متفق عليه من حديث ابن مسعود، بلفظ قريب من هذا. )١(
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د باألرس يوم بدر، ولو كان الكفر عىل غري واحد من الكفار وفاد بكثري منهم، ففا ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

 موجبًا لوجب قتل كل أسري كافر، وقد منَّ عىل أيب عزة اجلمحي وعىل ثاممة بن أثال وغريمها.
 فإن قيل: املن والفداء منسوخ. قيل: هذا ممنوع، فأين الناسخ؟

فداء هلذه وبتقدير نسخه فذاك ألن له فئة يعود إليهم فيقوهيم. وأبو حنيفة يقول بمنع املن وال

العلة، كام يقتل األسري املسلم إذا كان له فئة ممتنعة، وإال فيجوز اسرتقاقه، فلو كان القتل موجبًا ملا 

 جاز اسرتقاقه.

ا ملا أنزل النبي  ا فلو كان جمرد الكفر مبيحً قريظة عىل حكم سعد بن معاذ فيهم.  ملسو هيلع هللا ىلصوأيضً

هم ابتداء. وإنام قال له ملا حكم فيهم ولو حكم فيهم بغري القتل لنفذ حكمه، بل كان يأمر بقتل

قتل تلك الطائفة املعينة من الكفار كان يف نفس  ألن .!*"»لقد حكمت فيهم حب�م اهللا«بالقتل: 

األمر مما أمر اهللا رسوله به. وكان أرىض هللا ورسوله. فإهنم لو أطلقوا لعاد عىل اإلسالم من 

ا، وكان هلم من حلفائهم يف اجلاهلية من املسلمني من  رشهم ما ال يطفأ، ولكن هذا ما كان ظاهرً

 .»لقد حكمت فيهم حب�م اهللا«: ملسو هيلع هللا ىلصخيتار املن عليهم. فلام حكم فيهم سعد بالقتل قال النبي 

وهذا يدل عىل أن بعض الكفار يتعني قتله دون بعض. وهذا حجة لكون جمرد الكفر ليس من 

له. فيقتل لدفع رضره وأهله، لعدم املوجب للقتل. وإنام املوجب كفر معه إرضار بالدين وأه

فصاحبه ليس بمعصوم الدم وال  -وإن يكن موجبًا  -العاصم، ال لوجود املوجب، فإن الكفر 

املال، بل هو مباح الدم واملال، فلم تثبت يف حقه العصمة املؤثمة، فلو قتله قاتل وال عهد له مل 

ا بني يضمنه بيشء، حتى نساؤهم وصبياهنم لو قتلهم قاتل مل يضم نهم، وما نعلم يف هذا نزاعً

املسلمني، مع أنه ال حيل قتلهم، مثل كثري من احليوان ال حيل قتله، ولو قتله قاتل مل يضمنه بيشء، 

وهو مباح الدم واملال، كام نقول فيام خلق من النبات والصيد: هو مباح. ثم مع هذا ال جيوز 

ه، وال إتالف املباحات لغري منفعة، فإن هذا إتالفه بال فائدة. فال جيوز قتل الصيد لغري مأكل

 فساد، واهللا ال حيب الفساد.

 أخرجه مسلم من حديث أيب سعيد اخلدري. )١(
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كذلك الكافر الذي ال يرض املسلمني وهو غري معصوم، بل مباح. وهو من حطب جهنم، 

لكن قتله من غري سبب يوجب قتله فسادٌ ال حيبه اهللا ورسوله، وإذا مل يقتل يرجى اإلسالم كالعصاة 

ىل أباح القتل؛ ألن الفتنة أشد من القتل، فأباح من القتل ما حيتاج إليه. فإن من املسلمني، واهللا تعا

األصل أن اهللا حرم قتل النفس إال بحقها. وقتل اآلدمي من أكرب الكبائر بعد الكفر، فال يباح قتله 

إال ملصلحة راجحة، وهو أن يدفع بقتله رش أعظم من قتله، فإذا مل يكن يف وجود هذا الرش مل جيز 

نَّهُ  ِمنۡ ﴿ تله، قال تعاىل:ق
َ
ٰٓءِيَل � ٰ بَِ�ٓ إِۡسَ� ۡجِل َ�ٰلَِك َكَتبَۡنا َ�َ

َ
ۡو فََسادٖ  ۥأ

َ
� بَِغۡ�ِ َ�ۡفٍس أ َمن َ�َتَل َ�ۡفَسۢ

�ِض ِ� 
َ
�ََّما َ�َتَل  ٱۡ�

َ
ۡحَيا  ٱ�َّاَس فََك�

َ
�ََّمآ أ

َ
ۡحَياَها فََك�

َ
فلم  .]٣٢املائدة: [ ﴾َ�ِيٗعا ٱ�َّاَس َ�ِيٗعا َوَمۡن أ

ا أو لفساد البغاة وسعيهم يف األرض بالفساد، مثل فتنة املسلم عن دينه، وقطع  يبح القتل إال قودً

ا بخالف الداعي  الطريق. وأما ذنبه الذي خيتص به وال يتعد رضره إىل غريه، فهذا يسمى فسادً

اشتهاه يدعو إليه من  إىل الكفر والنفاق والزاين. فإن هذا أفسد غريه، فلوال عقوبة الزناة لكان من

 جييبه إليه، فيفسد كل منهام اآلخر، ويفسدان الناس، فإذا قتل فاعله انتهوا عن الفساد.
فإن قيل: فيلزم عىل هذا أن ال يقتل تارك الصالة ألن رضره عىل نفسه. قيل: من يقول: إنه 

قتل إال وهو كافر. يكفر. يقتله لردته. ومعلوم أنه ال يدعى أحد إىل الصالة فيمتنع عنها حتى ي

ونحن ال نقتله ابتداء، بل يدعى إليها، ويعاقب بام دون القتل، فإن صىل وإال فإذا أرص حتى يقتل 

ا. ومن ظن أنه مع صربه عىل القتل يكون مسلامً يف الباطن، فخطؤه  وال يصيل فهو كافر قطعً

 ،»وال�فر ترك الصالة ب� العبد و�� الرشك«أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصظاهر. وقد ثبت يف الصحيح عن النبي 

 .!*"»إن العهد اذلي بيننا و�ينهم الصالة، فمن تر�ها فقد �فر«وقال: 

، فهذا مما أنكره كثري من العلامء، وقالوا:  وأما من قتله لرتك الصالة مع اعتقاده أنه قتل مسلامً

 هو خالف النصوص.

 أخرجه النسائي وغريه من حديث بريدة. )١(
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ا دم املسلم ال حيل إال بردة أو زنا مع إحصان أو قتل نفس. و هلذا كان املانعون للزكاة وأيضً

. فمن منع الزكاة حتى قتل ومل يزك مل  ا مسلامً عند الصحابة واملسلمني مرتدين، مل جيعلوا فيهم أحدً

ا، وكذلك الصوم واحلج لو قدر أنه قيل له: إن مل تصم وإال قتلناك. فامتنع من  يكن إال كافرً

ا.  الصيام واحلج حتى قتل، كان كافرً

 تي بني اإلسالم عليها فهي كالشهادتني، فال يكون مسلامً بدوهنا.ومثل هذه األمور ال

ا بجزية  ودار اإلسالم ال يرتك فيها إال مسلم أو كافر بجزية وصغار. وهذا إذا مل يكن كافرً

وصغار فهو مسلم، فال يكون مسلامً حتى يقوم بمباين اإلسالم، فصار قتل هذا كقتل من أتى 

 ،الشهادتني دون األخر وكقتل من كذب بالقرآن أو بعضه، أو جحد وجوب الصالة، بإحد

ا وليس بمسلم.  فإن هذا يقتل باإلمجاع لكونه كافرً

ال يدخل فيه من ترك إحد  !*"»ال �ل دم امرئ مسلم«: ملسو هيلع هللا ىلصومن قال هذا يقول: قوله 

وا املباين؛ ألن هؤالء غري مسلمني، وهذا قد يقال: إنه يعود إىل أهنم مرتدون. وقد يقال: ليس

مرتدين. ولكن أتوا ببعض اإلسالم وتركوا بعضه، فيقتلون عىل ما تركوه. واملنافقون ظاهرهم 

لَّۡم تُۡؤِمُنواْ ﴿ اإلسالم وهم كفار يف الباطن. وكذلك األعراب الذين قالوا: آمنا. فقيل هلم:
ا يَۡدُخِل  ۡسلَۡمَنا َولَمَّ

َ
ْ أ يَ�ٰنُ َوَ�ِٰ�ن قُولُٓوا ا ]١٤احلجرات: [ ﴾ِ� قُلُو�ُِ�مۡ  ٱۡ�ِ . فهؤالء ليسوا كفارً

ا مؤمنني مستحقني للثواب، بل قد يستوون مع املسلمني يف الدنيا.  مباحي الدماء، وليسوا أيضً

واملنافقون يكونون يف اآلخرة مع الكفار. فمن مل يأت باملباين يشبه هؤالء، أما من ترك املباين أو 

ا حيرش مع املنافقني ، وال بد من عقوبته، فإن أرص حتى قتل فهذا كافر، بعضها فهذا قد يكون منافقً

إما منافق، وإما مرتد، وإما زنديق ظهر نفاقه وزندقته. ونحن قدمنا أن جمرد الكفر ليس موجبًا بل 

املوجب هو الكفر املغلظ، وتغليظه تارة يكون بحرب صاحبه، وتارة بردته عن اإلسالم، ثم 

فصاحب الردة املغلظة يقتل بال استتابة، وإن استتيب  املرتد نوعان: ردة جمردة، وردة مغلظة،

 متفق عليه من حديث ابن مسعود. )١(
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بقتل مقيس ابن صبابة وعبد اهللا بن خطل من غري استتابة.  ملسو هيلع هللا ىلصصاحب املجردة كام أمر النبي 

ا قد أهدر دم عبد اهللا بن سعد بن أيب رسح. فلو قتله قاتل من غري استتابة جلاز، لكن  وكان أيضً

ا  جاء بعد فقبل توبته. وهذا يدل عىل أن االستتابة وقبول التوبة ليس واجبا لكل مرتد، وال حمرمً

يف حق كل مرتد، بل صاحب الردة املغلظة قد يقتل ولو تاب، وقد يقتل بال استتابة، ولكن لو 

 تاب مل يقتل، وقد يؤمر باستتابته.
طَ ما يناسب هذا يف  الصارم وهذا التقسيم موجود يف مذهب مالك وأمحد وغريمها، وقد بُسِ

 فكذلك الكفر. سلول عىل شاتم الرسولامل

ا فلو كان جمرد الكفر موجبًا للقتل مل جيز إقرار كافر باجلزية والصغار. فإن هذا مل يبذل  وأيضً

 الكفر. وهلذا ملا كانت الردة موجبة للقتل مل جيز إقرار مرتد بجزية وصغار.

 عىل قوله تعاىل: -دي قيل: هو ابن الروان -وهبذا يظهر اجلواب عام أورده بعض الزنادقة 

ا  ًٔ لََّقۡد ِجۡئُتۡم َشۡ� ﴿ َ�َٰ�ُٰت تََ�اُد  ٨٩ا إِّدٗ ۡرَن ِمۡنُه َوتَنَشقُّ  ٱلسَّ �ُض َ�َتَفطَّ
َ
َباُل َوَ�ِرُّ  ٱۡ� ا  ٱۡ�ِ  ٩٠َهدًّ

ا  ن َدَعۡواْ لِلرَّ� َوَ�ٗ
َ
ا  ٩١أ ن َ�تَِّخَذ َوَ�ً

َ
َ�َٰ�ٰتِ َمن ِ� إِن ُ�ُّ  ٩٢َوَما يَ�َبِ� لِلرَّ� أ �ِض وَ  ٱلسَّ

َ
 ٱۡ�

ٓ َءاِ�  ا  ٩٣َ�ۡبٗدا  ٱلرَّ�إِ�َّ ُهۡم َعّدٗ ۡحَصٮُٰهۡم وََعدَّ
َ
 ﴾٩٥فَۡرًدا  ٱۡلقَِ�َٰمةِ َوُ�ُُّهۡم َءا�ِيهِ يَۡوَم  ٩٤لََّقۡد أ

ا يف السنة، أو ما يشبه هذا. .]٩٥-٨٩مريم: [  فقال: هذا كله يزول إذا أد دينارً
ا فيها فيقال هلذا  امللحد: اجلزية والصغار مل تكن جزاء كفره، وإنام جزاء كفره نار جهنم خالدً

غار أن تكون عاصمة لدمه  ا. ونحن قد بينا أن القتال مل يكن عىل جمرد كفره. فغاية اجلزية والصَّ أبدً

ه، من السيف، والسيف مل جيزه عىل كفر وال دفع به عنه عقوبة اآلخرة، بل أريد دفع رشه وعدوان

وصده لغريه عن الدين. وهذا الرش يزول بالصغار واجلزية مع العهد، فإنه بالصغار مع العهد 

 كف يده ولسانه.

ثم إنه ليس من أهل القتال، بل املسلمون يقاتلون عنه وحيفظون دمه وماله من عدوه. فإذا 

 أخذ منه ما يكون فيئًا يستعني به أهل اجلهاد كان هذا من متام اإلحسان إليه.
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واجلزية فعلة من اجلزاء، يقال: جز هذا عني، أي قىض عني، كام سميت الدية دية ألهنا 

تؤد يقال: أديت هذا إذا قضيته وأعطيته. ويقال للوظائف املؤقتة: اإلتاوة؛ ألهنا تؤتى، 

.؛ ألهنا تؤدواملؤد 

فكأنه فهذا اللفظ يقال عىل ما يوظف عىل اإلنسان، فيؤد بحيث يطلب منه أن يقضيه، 

 قال: حتى يعطوا ما عليهم من احلق الذي جيزي أي يقيض. ثم مقداره بحسب املصلحة.

 سميت جزية. -أي يقيض هبا ما وجب عليه -فلام كان جيزي هبا عن نفسه

قيل: اجلزية أجرة، فال تسقط باإلسالم. وقيل: هي عقوبة عىل الكفر. فتسقط باملوت، كام 

 تسقط باإلسالم.

ا حقن دمه بإقراره والقتال عنه. فتجب باملوت ألنه حقن دمه. وال جتب وقيل: بل يقيض هب

 مع اإلسالم؛ ألنه وجد العاصم بنفسه املوجب للجهاد عليه.

فقد ناقض أصله، فإن  -كام قال أبو اخلطاب وبعض أصحاب أمحد  -ومن قال: هي عقوبة 

ر إنام معهم الكفر. فكيف من أصله أن جمرد الكفر ال يوجب العقوبة. وهؤالء مع العهد والصغا

 يعاقب عليه؟

 ومن قال: إهنا أجرة. قيل له: فكان ينبغي أن تؤخذ من النساء.

ومن قال: إهنا عصمة. فإهنا جتب عىل من جيوز قتله، فقد اطرد أصله، فإن اإلسالم عاصم، 

بَد اهللا، فقام واجلزية والصغار عاصم إذ كان ال بد إما من عبادة اهللا، وإما من نفع املؤمنني، فاملؤم ن عَ

بحقه، وهذا مل يعبد اهللا فنفع املؤمنني بإيتاء ما جيزيه عن نفسه، فلهذا أُقر، ولعل اهللا هيديه ويتوب 

، فأقروا هلذه املصالح، ملسو هيلع هللا ىلصعليه، وألن مع أهل الكتاب من الكتب واملنقوالت ما يدل عىل نبوة حممد 

 م قبح ما ارتكبوه من الكفر.وعقوبتهم عىل الكفر مل تزل بيشء من ذلك، وال زال عنه

 واحلمد هللا، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده.

 متت الرسالة

* * * 
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 بكتاب امللحق

 اجلهاد املرشوع يف اإلسالم





 
 

 

 [املقدمة]

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ
 احلمد هللا، وبعد:

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

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 

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

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 َ� تَُؤا﴿ حتقيقً
ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
َِّسيَنآ أ  قال اهللا: قد فعلت. .]٢٨٦البقرة: [ ﴾ِخۡذنَآ 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 

ة مع الطالب، وبني أفراد املسلمني مع أهل الكتاب، فكل إنسان يعرب عنها بام يعتقده يف األساتذ

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 

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

 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

ل الفقهاء القديمة اخلالية من الدليل والربهان، وال أقول بعصمته فقد للشيوخ واملذاهب وأقوا

 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  .اع والطلباجلهاد يف اإلسالم بني الدفصالح 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 

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

 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 

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

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 إىل  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.



 ١١٣  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

ْۚ �نَّ ﴿ دالئل القرآن قوله سبحانه:فمن  ُ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 ىلصاآلية بداية املرشكني باالعتداء بالقتال عىل الذين أسلموا من أصحاب النبي سبحانه يف هذه 

يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم  الُونَ َوَ� يَزَ ﴿ وأهنم يسوموهنم سوء العذاب لريدوهم عن دينهم كام قال سبحانه:
وُ�ۡم َعن دِينُِ�ۡم إِِن  ٰ يَُردُّ ْ َح�َّ  رضب والتجريح.وهذا القتال يشمل ال .]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 

ويضعوهنا حيملون احلجارة  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 أر جلهم 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

جر إذا مل تكن له قبيلة حتمي يصادرون أموال كل من ها 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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ِينَ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ لِۡلُفَقَرآءِ ﴿ ومنها قوله سبحانه: ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن  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 

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

 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،  .]٢املمتحنة: [ ﴾٢ َوَودُّواْ لَۡو تَۡ�ُفُرونَ  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:  لآ[ ﴾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�

حانه بداية املرشكني باالعتداء عىل الرسول وأصحابه يف فأثبت سب .]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 

 يب طالب يف قصيدته:إليهم ليقتلوه. وهذا معنى قول أ
 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 ﴿ وأنزل اهللا:باهلجرة  ۡو ُ�ۡرُِجوَكۚ َوَ�ۡمُكُروَن  ٱ�َّ
َ
ۡو َ�ۡقُتلُوَك أ

َ
ْ ِ�ُۡثبُِتوَك أ َ�َفُروا

ۖ َوَ�ۡمُكُر  ُ ُ وَ  ٱ�َّ   .]٣٠األنفال: [ ﴾٣٠ ٱۡلَ�ِٰكرِ�نَ َخۡ�ُ  ٱ�َّ
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َها ﴿ ومنها قوله سبحانه: ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ َ� َ�تَِّخُذو ٱ�َّ ۡوِ�َآَء تُۡلُقوَن َءاَمُنوا

َ
ْ َعُدّوِي وََعُدوَُّ�ۡم أ ا

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

ِ َمرۡ  ٱبۡتَِغآءَ ِجَ�ٰٗدا ِ� َسبِيِ� وَ  رَۡجُتمۡ َرّ�ُِ�ۡم إِن ُكنُتۡم خَ  وَن إَِ�ِۡهم ب ُّ�ُِ� � ةِ َضاِ� ۡ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.
منني، وأنه حيرم عىل املؤمنني فأثبت سبحانه شدة عداوة املرشكني هللا ورسوله وعباده املؤ

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 ﴿ مثله قوله سبحانه:الفتنة وبأبداهنم من التعذيب ألجل إيامهنـم برهبم.  َ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 حانه قتال املرشكني للمؤمنني عىل فأثبت سب .]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.

اء االعتداء من املرشكني عىل رسول اهللا وأصحابه، وأما االستدالل بفقه السرية فيثبت ابتد

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 

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

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.

ا التي أشار الكاتب إىل أهنا وقعت من الرسول بطريق ونشري اآلن إىل غزواته وأسباهب

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

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

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 ﴿ ول اهللا:املقاضاة باملثل. وقد قيل: الرش بالرش والبادئ أظلم، يق �ۡ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، ل كنهم 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 

 ض فتلقاه محزة بسيفه فقطع رجله ثم انعقد سبب القتال بني الفريقني.يريد أن هيدم احلو

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 فََ�ۡ  ۡ�َ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�َّ  .]٤حممد: [ ﴾ِ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، 

 .!*"»هللا وال �رشك به شيًئايعبد ا

 .١/٩٤زاد املعاد  )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  َ يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا -١٩٠البقرة:[ ﴾َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهمۡ  ٱۡ�ُتلُوُهمۡ وَ  ١٩٠ ٱلُۡمۡعَتِدينَ َ� ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

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

َ
َشدُّ ِمَن  ٱۡلفِۡتَنةُ َوأ

َ
 وقال: ،﴾ٱۡلَقۡتلِ أ

ٰ يَُردُّوُ�ۡم عَ  الُونَ َوَ� يَزَ ﴿ ْ ن دِينُِ�ۡم إِِن يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َح�َّ   .]٢١٧البقرة:[ ﴾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 

 ون باحلرب هللا ورسوله واملؤمنني.يوجبه منهم، بل هم البادئون باالعتداء واملعلن

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 دَِ�ٰ  ن َ�َ�ُّ

َ
َ 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 

يسلموا، ال فرق يف حتى  -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

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

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

 به إىل هناية الشدة وأنزل اهللا فيه صدر سورة األحزاب وفيها:وبلغ اخلوف مع الرسول وأصحا
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َ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  ٩ً�ا بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص  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 و�ِِهُم ِمن َصَياِصيِهۡم َوقََذَف ِ� قُلُ  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
يِۡدَ�هُ 

َ
ۡعَداٗٓء َوَ�ۡبُسُطٓواْ إَِ�ُۡ�ۡم �

َ
ِ أ لِۡسنََتُهم ب

َ
وٓءِ ۡم َ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

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

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

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

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 

ْ ﴿ سبيل نرشه وإبالغه كل مشقة يف ۡ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

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

يف عقد الرسول وعهده فإنه منه ومن دخل يف عقد قريش فهو منهم، فدخلت خزاعة يف عهد 



 ١١٩  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

رسول اهللا فنقضت قريش هذا العهد بقتلهم خلزاعة عىل حني غفلة منهم، فغزاهم رسول اهللا عام 

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

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 مكة و ع نطاق األمان ألهلها ومل يرعهم بقتل وال قتال إال أفرادً سّ

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«وقال:  املنَّ والعفو عىل مجيعهم 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: [ ﴾٧َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  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 

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

 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 

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

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 وجو ب 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
 

 دفأبــد الكــري عــن خبــث احلديــ 
 

 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� 
َ
ِ  ٱۡ� ۡدبِرِ�َن ب ُۡتم مُّ نَزَل  ٢٥َما 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 ل ا وبغضً لرسول 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 وم عه 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 أن أ هل 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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ته ومنهم أبو بكر وعمر ومن أهل بيته عيل وقد بقي معه نفر من املهاجرين وأهل بي !*"»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

قيف إىل بلدهم، أفيصدق أن يقال واحلالة هذه: إن الرسول وتفرقت هوازن ومن معهم وفرت ث

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، وأما  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 ﴿ هللا يقول:وا  ٱنَتَ�َ َولََمِن ﴿ وقال: .]١٢٦النحل: [ ﴾ۦ�ۡن َ�َ�ۡبُتۡم َ�َعاقُِبوا
ْوَ�ٰٓ�َِك َما َعلَۡيِهم ّمِن َسبِيٍل  ۦَ�ۡعَد ُظۡلِمهِ 

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

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

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. 

جع كئيبًا حزينًا من فعلهم. األمر الثالث وزيد بن حارثة يقيه ببدنه عن وقوع احلجارة فيه حتى ر

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 خل وا 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 

 هداهم اهللا لإلسالم وأتوا إليه طائعني.سبعة من أصحاب النبي، فانرصف عنهم وتركهم حتى 
 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

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

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 وصل ا منهم بقتل وال قتال؛ ألنه إنام بعدُ ن الناس فلم يرع أحدً ن هبا مِ وا 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

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

 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

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

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 عنوان ملؤلفه  اجلهاد يف اإلسالم بني الطلب والدفاعه 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 

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

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 

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

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

أذ املعتدين عىل  : قول من يقول: إن سبب اجلهاد هو الدفاع عن الدين ودفعاألمر 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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ية، بعبارات كلها تقتيض اجلنف بدون كرامة وال احرتام، فوسمهم بالزراية وعدم الدراية والروا

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 َ�ۡ�ِ ﴿ خلطأ ليست لكتاب غري كتاب اهللا تعاىل،العصمة عن ا لَوََجُدواْ �ِيهِ  ٱ�َّ
  .]٨٢النساء: [ ﴾٨٢َكثِٗ��  ٱۡختَِ�ٰٗفا

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

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

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 

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

 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 

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

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 ما  ويبعد جدًّ

ا عىل خطئه وأجرين عىل إصابته.و  صل 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 بت وضيحه، 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

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

 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.

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

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 

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

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 

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

 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: [ ﴾ّ�ِ
ترسخ يف قلب اإلنسان معرفة احلق بدليله ويميز بني صحيحه وعليله، مما يتعلق  فمتى مل

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 استحوذ  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 

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

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 

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

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
 

ــا  ــاس م ــل الن ــة ك ــنونه فقيم  حيس
 

* * * 

 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�

َ ِ�نَّ َوَ�ٰ  َ ۞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
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وان لكون اجلهاد باهلجوم هو البدء واجلهاد بالدفاع هو ضد اهلجوم، وحقيقته صد العد

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 َسّيَِئةٞ 

َ
ۡصلََح فَأ

َ
ِ َ�َ  ۥّمِۡثلَُهاۖ َ�َ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 ىلصوا عن حقيقة غزوات النبي وإن العلامء املتأخرين الذين بحث

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 ا لنصار 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 

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

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� ۡكَراهَ ِ� َ�ٓ إِ ﴿ 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�َّ

 يف قول اجلمهور لكون اإلسالم هداية اختيارية. وهي آيات حمكامت ال نسخ فيها
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 

ه، وجيعلوهنا يف مقدمة تبشريهم إىل دينهم لقصد التنفري عن الدين واحتقاب العداوة ألهل
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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 

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

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 

ذ املتأخرين إىل بيان هذه املسألة، وأن حقيقة اجلهاد الرشعي هي الدفاع عن الدين ودفع أ

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.

ذه املسألة قد يشوهبا يشء من اخلفاء والغموض يف بادئ الرأي لكنها بتصحيح وإن ه

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

 والظهور، فتلتحق بعلم اليقني والبصرية يف الدين.

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

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 

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



 ١٢٩  ) 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  ُ  ٱ�َّ ۡخرِۡجَنا ِمۡن َ�ِٰذهِ َ�ُقول

َ
الِمِ  ٱۡلَقۡرَ�ةِ وَن َ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 �َّ

يننا، وهذا هو حقيقة جهاد رسول اهللا وخلفائه وأصحابه لقوله أو يمنع نرش ديننا أو يلقي الفتنة ب

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

َ
ۡخرَُجوُ�ۡمۚ وَ  َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡم َوأ

َ
َشدُّ ِمَن  ٱۡلفِۡتَنةُ 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: [ ﴾١٩٢ َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  ٱ�َّ

ٰ َ� تَُ�وَن فِۡتَنةٞ َوَ�ُ�وَن ﴿ قتالكم فانتهوا عن قتاهلم، وقال تعاىل: ِۖ فَإِِن  ٱّ�ِينُ َوَ�ٰتِلُوُهۡم َح�َّ َّ�ِ
 ْ ٰلِِم�َ فََ� ُعۡدَ�َٰن إِ�َّ َ�َ  ٱنَتَهۡوا فانتهوا عن أي إن انتهوا عن فتنتكم  .]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.
األمر الثاين قول من يقول: إن اجلهاد سببه الكفر فيجب قتال الكفار حتى يسلموا وهذا هو 

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، 

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

 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 

  إكراه الناس عىل الدين.بغيتهم، بحيث إنه يصدق مفرتياهتم يف
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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).

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

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 �ثۡمٗ  وإن النصار اآلن ينفرون ويكرهون من يقول: إن غزوات  .]١١٢النساء: [ ﴾١١٢ا 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 

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

 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 

ل والعجز وعدم احلركة واالستعداد إىل حني هجوم العدو فيقومون بالدفع له: وشبههم واخلمو

 باحليوان الذي يدافع عن نفسه!

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

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

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 واحلرامه القرضاوي يف كتاب

 هبم العودة إىل احلق واتباع سبيل املؤمنني. انتهـى.



 ١٣١  ) 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 بأن ا ا جازمً جلهاد 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 

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

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

 قالوا: ويل للشعر من رواة السوء.آفة األخبار إال رواهتا. و

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 

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

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 

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

وسالحهم فنصبوا املدافع ووجهوا أفواه البنادق وسلوا السيوف ومنعوا املسلمني ودعاهتم عن 
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دخول البلد لنرش دين اهللا، فإهنم يعتربون معتدين عىل الدين وعىل اخللق أمجعني بمنعهم دخول 

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

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 واالض قتلون، وهذا القتال يعترب دفاعً طهاد 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 ُ�ُُّهۡم َ�ِ  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، .]٢٢-٢١الغاشية: [ ﴾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 � �َ�ٰنَ يِۡديِهۡم فَإِنَّ رَۡ�َٗة فَرَِح بَِهاۖ �ن تُِصۡبُهۡم َسّيَِئ� بَِما قَدَّ . ]٤٨[الشور:  ﴾٤٨َكُفورٞ  ٱۡ�ِ

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

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

۠ ِمَن  نَا
َ
� ٓ َما ۡعَرُضواْ  فَإِنۡ ﴿ .]٤٨: الشور[ ﴿﴾ 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 

 اية من اهللا.ونرشوا دين اهللا بدون مانع فقد صارت كلمة اهللا هي العليا، ودينه الظاهر، واهلد

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

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

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



 ١٣٣  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

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

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

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 

أيدهيم يفتحون به ويسودون. فهو السبب القرآن حيث خرج الصحابة من بالدهم والقرآن ب

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 وامل دنية، 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 ٱلََيۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ�  ٱل�َّ
َ
�ۡ 

ِ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(
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 فصل

 ]الكفار قتال عدةقا 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 ﴿ ِ  ٱ�َّ هو تعليق للحكم بكوهنم يقاتلوننا، فدل عىل أن قتالنا ملن ال يقاتلنا أنه  ﴾لُونَُ�مۡ يَُ�ٰت

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

َ
ُتُموُهۡم َ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  فتنة هي أن يفتن املسلم عن دينه أو أن يمنع النتهاء الغاية، وال »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.

ْ ﴿ :وأما قوله ِ ِ� َ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 ﴿

يقاتلوننا، فإننا نقاتلهم عىل أي  . فإنام يعني هبم املحاربني الذين﴾َ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



 ١٣٥  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

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

 : إتيان ما هنوا عنه. قاله احلسن.الثالث

 : ابتداؤهم بالقتل يف الشهر احلرام.الرابع

َ  ٱّ�ِيِن� إِۡكَراَه ِ�  َ�ٓ ﴿ ومثله قوله: بعضهم نسخها وهو ، فقد زعم ﴾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

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

 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

 .الروايتني، وهي املنصوصة عنه

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 

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

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 صالحالسياسة الرشعيةوقال أيضً  : 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، 

اجلمهور، كأهنم بذلك وخالفوا به نصوص القرآن الكريم، وخالفوا به نصوص مذهبهم وقول 
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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

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

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 

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

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 

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

َۡ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، فإن  ا وال اضطرارً ا ال إكراهً ا ورغبة واختيارً ا اإلسالم طوعً  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 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 

اف الشام مستذلني مع اليهود فأكثر ما كانوا باليمن وخيرب واملدينة وما حوهلا وكانوا بأطر

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 

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

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.



 ١٣٧  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

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

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 الد ين، 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 تكرهوا .]٢٥٦البقرة: [ ﴾ٱۡلَ�ِّ ِمَن  ٱلرُّۡشدُ  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 

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

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 ىلصوكل من تأمل سرية النبي  تبني له أنه مل يكره أحدً

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

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

 قبل ذلك، كام قصدوا يوم أحد ويوم اخلندق ويوم بدر. ذلك غزاهم يف ديارهم وكانوا يغزونه
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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

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

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 

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

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 

ال حيىص عددهم إال اهللا، فأطبقوا عىل اإلسالم ومل يتخلف منهم إال النادر وصارت بالدهم  أمة

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

ا، حتى صار الكفار معهم حتت الذل ة 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.

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

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 

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

 أنه قول اجلمهور كاملك وأمحد وأيب حنيفة.

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

 الدليل والربهان.



 ١٣٩  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

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

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

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.

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

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

 واملساملني.

ن الدين وكف فعند ذلك تبدل رأينا وحتققنا بأن القتال يف اإلسالم إنام رشع لدفع العدوان ع

 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. سالماملرشوع يف اإل

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  ْ  ٱلسَّ وَن َوَما َ�نُوا لكون اإلنسان إذا اشتدت كراهيته  .]٢٠هود: [ ﴾٢٠ُ�ۡبِ�ُ

 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 الفهـــــ   م 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
َ
 َكَ�ٰلَِك  ۥۚ ِحۡلَيٍة أ
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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�

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

 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، 

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

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 ربك ِيُهَو ﴿ 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: [ ﴾١١٨يََزالُوَن ُ�َۡ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 

 ه يبيح ذلك وال ينهى عنه، يقول اهللا سبحانه:العطف والرب والصلة واإلحسان، وأن اهللا سبحان

ُ �َّ َ�ۡ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  مر سبحانه برب املساملني، والرب هو فأ .]٨املمتحنة: [ ﴾٨ ٱلُۡمۡقِسِط�َ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ



 ١٤١  ) 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  ﴿ ني، فأنزل اهللا سبحانه:وقد سأل الصحابة عن الصدقة عىل أقارهبم من املرشك
َ َعلَۡيَك ُهَدٮُٰهۡم َوَ�ِٰ�نَّ  نُفِسُ�ۡمۚ َوَما تُنفُِقوَن إِ�َّ  ٱ�َّ

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

ِۚ وَۡجهِ  ٱبۡتَِغآءَ  نُتۡم َ� �ُ  ٱ�َّ
َ
فأمروا  .]٢٧٢البقرة: [ ﴾٢٧٢ۡظلَُموَن َ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 َعلَۡيِهۡم  ٱ�َّ

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

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

 احلكم بمدلوهلام ثابت معمول به إىل يوم القيامة.
ُ ۡنَهٮُٰ�ُم إِ�ََّما �َ ﴿ 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�َّ

ح مكة بسبب الكتاب الذي كتبه حاطب فهذه من سورة املمتحنة التي نزلت يوم فت .]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 

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

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

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

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  وذلك أن اهللا سبحانه أباح من قتل النفوس ما  .]١٩٠البقرة: [ ﴾١٩٠ َتِدينَ ٱلُۡمعۡ َ� ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

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

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

 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.

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

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

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

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

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

ا﴿ للمحاربني، كقوله سبحانه: ۡن َخۡلفَ  ٱۡ�َۡربِ َ�ۡثَقَفنَُّهۡم ِ�  فَإِمَّ ِۡد بِِهم مَّ ُروَن َفَ�ّ كَّ ُهۡم لََعلَُّهۡم يَذَّ
ِينَ لَقِيُتُم  فَإَِذا﴿ وقوله: .]٥٧األنفال: [ ﴾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  .]٤مد: حم[ ﴾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.



 ١٤٣  ) 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 َحفِيظً  فَإِنۡ ﴿ وقوله: .]٩٩يونس:[
َ
ٓ أ ْ َ�َما ۡعَرُضوا

َ
ۖ إِۡن َعلَۡيَك إِ�َّ أ  ﴾ٱۡ�ََ�ٰغُ ا

] :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

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

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

 والسنة والقرآن، وإن تعذر فبالسيف والسنان.

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

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 ٰ  ٱ�َّ ۠ َوَمِن َ�َ نَا

َ
َبَعِ��  بَِصَ�ٍ� � ِ َ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�َّ اهد: الذين ظلموا منهم هم من قاتل قال جم .]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.
ني، إذ البد للدين ونرشه والدعوة فوظيفة السيف هي كف العدوان عن الدين وعن املؤمن

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

طلوب بخالف املحاربني املعاندين، فإن جداهلم باجلالد حتى يذعنوا لتعاليم اإلسالم وهو آخر امل

 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
 

 وإن تغفلوا فالسيف لـيس بغافـلِ  
 

 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 

ْ ﴿ قول اهللا سبحانه:لقوة العدو مع اإليامن باهللا عز وجل، ي 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 

كب املقاتلني الشجعان يف ذلك الزمان، ولكل زمان قوة فنص بالذكر عىل اخليل ألهنا مرا

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 

دبابة عىل أهل باملنجنيق ونصب ال 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 

 مكنة.أسلحة الرب والبحر واجلو عىل اختالف أنواعها وأشكاهلا بحسب األزمنة واأل

 أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر. )١(
                          



 ١٤٥  ) 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.أسبا  ب 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
 

وعظة إنه متى تعذر سبيل اجلهاد بالقتال فإنه جيب اجلهاد بالدعوة إىل اهللا باحلكمة وامل

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 ىلص وأبا موسى األشعري، ومثلها بلدان البحرين فقد فتحت بدون قتال، وأرسل النبي

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 

لبلدان ما مل يصل قتال، ثم سارت الفتوح عىل نحو ذلك ففتح العلم والبيان والسنة والقرآن من ا

 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.

مل يفرض عليهم القتال، ولكل قوم حالة تناسب دعوهتم بالقوة أو باحلكمة وأكثر األنبياء 

 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
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ِ قَۡرَ�ةٖ نَِّذيٗر� شِ  َولَوۡ ﴿
 ﴾٥٢ِجَهاٗدا َكبِٗ��  ۦَوَ�ِٰهۡدُهم بِهِ  ٱۡلَ�ِٰفرِ�نَ تُِطِع  فََ�  ٥١ۡئَنا َ�ََعۡثَنا ِ� ُ�ّ

  .]٥٢-٥١الفرقان: [
نُفِسِهۡم قَۡوَ�ۢ بَلِيٗغا ﴿ وكام قال سبحانه:

َ
َُّهۡم ِ�ٓ أ   .]٦٣النساء: [ ﴾٦٣َوقُل ل

ا وي ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي  اهجهم يا حسان، فإن شعرك أشد عليهم من «قول: 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 مرش  وعً

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 واألنصار  ا واختيارً 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: 

ك إال يف نادر الدين، ومل تكن الغزوات منه ألهنم قاتلوه أو اعتدوا عليه، فإنه مل يسبق منهم ذل

 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

 ِ ْ بَِما َجآَءُ�م ّمَِن  ةِ ٱلَۡمَودَّ إَِ�ِۡهم ب ِ  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

لۡسِ 
َ
يِۡدَ�ُهۡم َو�

َ
ِ إَِ�ُۡ�ۡم � وٓءِ نََتُهم ب واْ لَۡو تَۡ�ُفُروَن  ٱلسُّ   .]٢-١املمتحنة: [ ﴾٢َوَودُّ

 أخرجه مسلم من حديث عائشة. )١(
                          



 ١٤٧  ) 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 عل يهم 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�َّ
ر سبحانه عباده املؤمنني بأن يقاتلوا كل من تصد لقتاهلم حتى لو تصدت فأم .]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 

 ن ال يقاتل املسلمني.بعضهم بقتال م
ۡ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  وُهۡمۗ ٱۡ�ُتلُ َ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 ﴿ :بل قال

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  ىٰ ٱۡ�َتدَ َ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

 ه.وأصحاب
ْۚ �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 ىلصلقتال للنبي املرشكني با



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ١٤٨

ْ �ِ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 َ�ٰتِلُوُهۡم  ١٣أ ُ ُ�َ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 

 رش بالرش والبادئ أظلم.وأصحابه، وقد قيل: ال 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 أنفسهم وأوالدهم اشتكى بعضه اشتكى كله، جيب أن يدافعوا عن أفرادهم كام يدافعون ع

 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 

ني الكفار املساملني والكفار من أن اجلهاد الرشعي هو قتال الكفار حتى يسلموا ال فرق يف ذلك ب

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 

 لوه.حرف السيف ويقولون له: إما أن تسلم و إال قتلناك، وإن مل يسلم قت

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  دُ ٱلرُّشۡ 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� 
ن مكة م 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



 ١٤٩  ) 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 َ�قۡ  ٱ�َّ
َ
ْ ِ�ُۡثبُِتوَك أ ۡو ُ�ۡرُِجوَكۚ َوَ�ۡمُكُروَن َوَ�ۡمُكُر َ�َفُروا

َ
ۖ ُتلُوَك 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 َ�ٰٓ ْ َ� َ�تَِّخذُ  ٱ�َّ ۡوِ�َآَء تُۡلُقوَن إَِ�ِۡهم َءاَمُنوا

َ
ْ َعُدّوِي وََعُدوَُّ�ۡم أ وا

 ِ ِ ب ة ْ بَِما َجآَءُ�م ّمَِن  ٱلَۡمَودَّ ِ  ٱلرَُّسوَل ُ�ۡرُِجوَن  ٱۡ�َقِّ َوقَۡد َ�َفُروا  ب
ْ ن تُۡؤِمُنوا

َ
ِ �يَّاُ�ۡم أ  ٱ�َّ

ِينَ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ َرآءِ لِۡلُفقَ ﴿ 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   فأثبت سبحانه شدة عداوهتم للمسلمني حيث أخرجوهم من .]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 تََولَّ  ٱّ�ِينِ ِ� 
َ
ٰٓ إِۡخَراِجُ�ۡم أ ۡخرَُجوُ�م ّمِن دَِ�ِٰرُ�ۡم َوَ�َٰهُرواْ َ�َ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم َوأ

ُ
َُّهۡم فَأ وُۡهۡمۚ َوَمن َ�َتَول

ٰلُِمونَ  وهذه آيات حمكامت ال نسخ فيها وال ختصيص وال تقييد، وهي  .]٩-٨[املمتحنة:  ﴾٩ ٱل�َّ

 إنام نزلت عام الفتح.
* * * 

 

 

 أمحد من حديث ابن عباس. أخرجه الرتمذي واإلمام )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ١٥٠

 فصـل

 ]...»الناس أقاتل أن أمرت: «حديث تفسري يف[

أن ال � إال اهللا وأن �مًدا رسول اهللا أمرت أن أقاتل انلاس حىت �شهدوا «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. »وأمواهلم إال حبقها وحسابهم ىلع اهللا عز وجل دماءهم

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 

 ذه األركان.عىل إقامة ه

 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�َّ

راد من الناس، كام أن الناس الذي أمجعوا عىل القائلون: إن الناس قد مجعوا لكم، هم فرد أو أف

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.
العرب الذين ال يقرون يف اجلزيرة إال باإلسالم، لكون اجلزيرة ال وإنام أراد بالناس مرشكي 

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

ة بن اجلراح أنه قال: آخر ما تكلم به رسول اهللا أنه ورو اإلمام أمحد وأبو عبيد عن أيب عبيد

 .»أخرجوا يهود احلجاز ونصارى �ران من جز�رة العرب«قال: 



 ١٥١  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

 فتح وجزيرة العرب هي احلجاز ونجد بال خالف. ويف غريها اخلالف املشهور، وقال يف

مة وما الذي يمنع املرشكون من سكناه منها احلجاز خاصة وهو مكة واملدينة واليام :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
 ْ قَاُموا

َ
لَٰوةَ  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 

رون يف احلديث هم األركان وإنام يكتفى منهم باجلزية يف سبيل محايتهم، فهؤالء الناس املذكو

َ�ٰٞ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 َ�ۡظَهُروا
ۡ
ۡفَ�ٰهِِهۡم َوتَ�

َ
ۚ يُۡرُضونَُ�م بِأ ٗة  َوَ� ذِمَّ

ٗ
ْ �ِيُ�ۡم إِّ� َعَلۡيُ�ۡم َ� يَۡرُ�ُبوا

ۡ�َ�ُُ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: [ ﴾ٱّ�ِينِ 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 َوَهمُّ 
َ
َ�َۡشۡوَ�ُهۡمۚ فَ  ٱلرَُّسولِ واْ �ِإِۡخَراِج �

َ
� � �ٍ َ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
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ا وال قرابة، وكوهنم املرشكني عىل املؤمنني وكوهنم ال يرقبون 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 

 ال يتعرض له أحد بالطعن فيه وحتى ال يفتن من آمن به، يقول اهللا: الذي يقاتلون يف سبيله حتى

ٰ َ� تَُ�وَن فِۡتَنةٞ َوَ�ُ�وَن ﴿ ِۖ فَإِِن  ٱّ�ِينُ َوَ�ٰتِلُوُهۡم َح�َّ َّ�ِ ْ ٰلِِم�َ فََ� ُعۡدَ�َٰن إِ�َّ َ�َ  ٱنَتَهۡوا  ٱل�َّ
�ۡ  ٱۡلفِۡتَنةُ وَ ﴿ وقال يف سورة البقرة: .]١٩٣البقرة: [ ﴾١٩٣

َ
أي إن  .]٢١٧البقرة: [ ﴾ٱۡلَقۡتلِ َ�ُ ِمَن 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

 ذا هو غاية ما يبتغون.فه .]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 وبمن معه اغزوا باسم اهللا، و� «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 

اتلحول من دارهم إىل دار املهاجر�ن، فإن أبوا فأخربهم أنهم ي�ونون  عنهم، فإن أبوا فادعهم إىل
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 ﴿ سبحانه: ِ  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: [

يفية الصالة واملصلني مع بقائهم دار املهاجرين ليختلطوا باملسلمني ويسمعوا القرآن ويرون ك
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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

يات القرآنية الواردة يف القتال ال جيوز رصفها إىل غري املعنى املراد منها، إن اآل(: 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

خمالفته بحالة غري خافية عىل أحد، حيث حاول رصف اآليات  لكن الكاتب قد استباح

 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�َّ

ما ذكره يف التفسري قائالً: قد ذهبت طائفة كثرية من فنقل عن ابن كثري أضعف  .]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.
ال نسخ يف  : سبحان اهللا ما أرسع ما نيس هذا الكاتب! فأين ما قاله من أنهفاجلواب 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 

زهلا عن استباح الطعن يف هذه اآلية املحكمة بدعو نسخها لعلة اعرتاضها يف طريقه فحاول ع

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 
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ح واإلنصاف أن يذكر كالم ابن كثري كله أو يرتكه كله، لكنه استباح اإلعراض عن القول الصحي

 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، 

ذا ليس بيشء. من أجل خمالفته لرأيه، وربام استطال بعضهم إىل كتب العلامء املتقدمني ويقول: ه

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 

فدع عنا ذكر فالن أو كتاب فالن ولنرجع اآلن إىل حمكم القرآن حيث طرق الكاتب واعتقاده، 

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  سننهاود يف فقد رو أبو د

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 ِ� ﴿ :أبناءنا. فأنزل اهللا

 ﴾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

إال النرصانية؟ فأنزل اهللا اآلية، ويف بعض التفاسري أنه : أال استكرههام فإهنام قد أبيا 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 

ن األوالد عىل دين أهل الكتاب عىل اإلسالم، فنزلت اآلية، بعد اإلسالم أرادوا إكراه من هلم م

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
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د فاعتنقوا دينهم واختاروا عقيدهتم عىل اإلسالم، فصاروا منهم يف صغرهم منذ نشأهتم عند اليهو

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، 

رتد، هو الذي يكفر بعد إسالمه، وقد دخل أناس من العرب يف النرصانية وليس هذا كاملرتد فإن امل

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:

سالم وقاتلهم ومل يرض منهم : أهنا منسوخة ألن الرسول قد أكره العرب عىل دين اإلاألول

َ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 

حمكمة غري منسوخة عند مجهور العلامء وسببها معروف، كام بنسخ هذه اآلية ال صحة له، بل هي 

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 ِد َ�ٰهِ  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: ،!*"»ل أصحابه�مًدا يقت
تُِطِع  فََ�  ٥١ِشۡئَنا َ�ََعۡثَنا ِ� ُ�ّ

 أي جاهدهم بالقرآن. .]٥٢-٥١الفرقان: [ ﴾٥٢ِجَهاٗدا َكبِٗ��  ۦَوَ�ِٰهۡدُهم بِهِ  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ 
سالم وقاتلهم ومل يرض قد أكره العرب عىل اإل 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(
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 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.



 ١٥٧  ) 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 

و  ،كتاب التوحيد الذي هو حق اهللا تعاىل عىل العبيداهللا وحده وتنهى عن عبادة ما سواه مثل 

، وغري ذلك من أصول اإليامنوكتاب  ،ل اإلسالمفض كتابو ،و ثالثة األصول ،كشف الشبهات

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



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ١٥٨

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(
                          



 ١٥٩  ) 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 الكريمـةبن ملسو هيلع هللا ىلصهجـرة 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(
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  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(
                          



 ١٦١  ) 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(

 ن أيب شيبة يف مصنفه من حديث أنس.أخرجه اب )٢(

 ، واحلديث يف الكبري للطرباين والدعاء له باختالف يسري.١/٤٢٠سرية ابن هشام  )٣(

 انظر زاد املعاد فصل اخلروج إىل الطائف. )٤(
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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 

ليلة العقبة، فعند ذلك أمر  أصحابه مما يمنعون منه أهلهم وأوالدهم، وتواثقوا معه عىل ذلك

كل من أسلم بأن هياجر إىل املدينة، فكانوا خيرجون أرساالً وهياجرون عىل سبيل  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

ذِنَ ﴿ االختفاء من قريش، وكانت قريش تصادر أموال كل من هاجر منهم، وأنزل اهللا سبحانه:
ُ
 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�َُّنا 
َ
ٓ أ ُ َحّقٍ إِ�َّ  وهذه هي أول آية نزلت يف اإلذن بالقتال. .]٤٠-٣٩احلج: [ ﴾ٱ�َّ

ها وملا علمت قريش بأن أصحاب الرسول قد كثروا وأهنم سيمنعونه أعملت حيلها وآراء

ا بسيوفهم يف وقت  يف اإليقاع به، ثم اتفقوا عىل أن خيتاروا من كل قبيلة رجالً فيرضبونه مجيعً

 �ذۡ ﴿ واحد حتى يضيع دمه من بينهم، فأطلع اهللا نبيه عىل كيدهم ومكرهم وأنزل اهللا تعاىل:
ِينَ َ�ۡمُكُر بَِك  ۡو ُ�ۡرِجُ  ٱ�َّ

َ
ۡو َ�ۡقُتلُوَك أ

َ
ْ ِ�ُۡثبُِتوَك أ ۖ وَكۚ َوَ�ۡمُكُروَن َوَ�ۡمُكُر َ�َفُروا ُ ُ وَ  ٱ�َّ َخۡ�ُ  ٱ�َّ

  .]٣٠األنفال: [ ﴾٣٠ ٱۡلَ�ِٰكرِ�نَ 
يف تلك الليلة يشء من اخلوف من  ملسو هيلع هللا ىلصوعىل أثر هذه املامألة عىل قتله حصل لرسول اهللا 

فقال: أنا ربيعة بن كعب  .»من هذا؟«هجومهم عليه، إذ سمع حركة سالح فاطلع فقال: 

فقال: أسألك مرافقتك يف اجلنة. فقال:  .»سل«سك يا رسول اهللا لتنام. فقال له: األسلمي أحر

 رواه مسلم. .»فأع� ىلع نفسك ب�رثة السجود«فقال: هو ذاك. قال:  .»أوغ� ذلك؟«

شهر ربيع األول عىل القول الصحيح،  يف !+"باهلجرة ملسو هيلع هللا ىلصثم إن اهللا سبحانه أمر رسول اهللا 

م إال ويأيت بيت أيب بكر إما بكرة أو عشية، حتى إذا كان اليوم الذي وكان رسول اهللا ال خيطئه يو

أذن اهللا فيه باهلجرة واخلروج من مكة أتى إىل أيب بكر باهلاجرة يف ساعة كان ال يأيت فيها، فلام رآه 

 أخرجه البخاري من حديث جبري بن مطعم. )١(

 ثري.انظر أحداث اهلجرة يف سرية ابن هشام والبداية والنهاية البن ك )٢(
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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 ىلصره فجلس رسول اهللا عليه، فقال رسول اهللا عن رسي

 .»إن اهللا قد أذن يل يف اهلجرة«عندي ابنتاي عائشة وأسامء، وما ذلك فداك أيب وأمي؟ فقال: 

ا فقال: يا نبي اهللا، إن  .»نعم«فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول اهللا. فقال:  فبكى أبو بكر فرحً

لتني أعددهتام هلذا الشأن. وأخذت أسامء بنت أيب بكر جتهز هلام جهاز السفر، فصنعت عندي راح

سفرة يف جراب وشقت نطاقها نصفني فربطت فم اجلراب بنصفه وربطت أسفل اجلراب 

 .»ذات النطاقني«فسميت بالنصف الثاين، 

ا عىل دين  يتا وكان مرشكً رّ ا خِ قومه، فخرج رسول 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 ىلصأمره أن يتخلف حتى يؤدي الودائع التي عند رسول اهللا للناس، وكان رسول اهللا 

وأمانته. األمني، وليس بمكة أحد عنده يشء خيشى عليه إال وضعه عنده ملا يعلم من صدقه 

فخرج رسول اهللا يف صحبة أيب بكر وعمدا إىل غار ثور وهو جبل بأسفل مكة، فدخاله وأمر أبو 

بكر مواله عامر ابن فهرية بأن يرعى غنمه بالنهار ثم يرحيها عليهام إذا أمسى يف الغار لتخفي 

 أثرمها ويرشبان من لبنها.

ر فقال أبو بكر: يا رسول ومروا بالغا ملسو هيلع هللا ىلصوخرج بعض أشداء قريش يف طلب رسول اهللا 

ال حتزن إن اهللا معنا، ما ظنك «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 ۡذ ُهَما ِ� إِ  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 
فمكثا يف الغار ثالثة أيام ثم خرجا منه إلنشاء سفرمها إىل املدينة ونظر رسول اهللا إىل مكة 

 .»ن قو� أخرجو� منك ما سكنت غ�كما أطيبك من ب� وأحبك إيل، ولوال أ«وقال: 
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ملن يرشد عنهام مائة من  ثم إن املرشكني من قريش ذهبوا يف طلبهام كل مذهب وجعلوا

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

خربمها حتى أفوز باإلبل، ثم  فقلت له: إهنم ليسوا هبم ولكنك رأيت فالنًا وفالنًا، أريد أن أعمي

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 ىلصقربت منهام إذ سمعت قراءة رسول اهللا 

 .»اهللا معناال حتزن إن «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 

الركبتني قال: فخررت عنها فناديتهم باألمان فوقفوا وعرفت حينئذ أنه سيظهر أمر رسول اهللا 

فدعا اهللا عىل الناس، فقلت له: هللا عيل أن أرد كل من جاء يف طلبك، فادع اهللا يل أن خيرج فريس. 

وخرجت فرسه وصدق يف قوله فكان ال جييء أحد من الطلب إىل رده ويقول: قد كفيتم ما 

 هنالك.

وملا سمع أبو جهل بخرب رساقة بن مالك أخذ يلومه ويعنفه حيث مل يرده، فقال رساقة بن 

 مالك جميبًا له:

ا  أبـــا حكـــم واهللا لـــو كنـــت شـــاهدً
 

ـهْ   ر جوادي حني ساخت قوائمُ  ألَمْ
 

اعلمـــ  ت ومل تشـــككْ بـــأن حممـــدً
 

ـــهْ    رســـولٌ بربهـــانٍ فمـــن ذا يقاومُ
 

وسار رسول اهللا يف طريقه فمر بخيمتي أم معبد اخلزاعي وكانت امرأة برزة جلدة حتتبي 

وجتلس بفناء اخليمة فتطعم وتسقي الناس، فجاء رسول اهللا وأبو بكر فسألوها: هل عندك من 

ا، وقالت: لو كان عندنا من ذلك يشء ما أعوزكم حلم أو لبن نشرتيه؟ فلم جيدوا عندها شيئً 

ما هذه الشاة «القر. وكان القوم جمدبني مسنتني، فنظر رسول اهللا إىل شاة يف كرس خيمتها فقال: 

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  .»لبهاأتأذن� يل أن أح«أجهد من ذلك. فقال: 
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اهللا للشاة ومسحها وذكر اسم اهللا عليها فدرت واجرتت. ودعا بإناء هلا يربض الرهط فحلب فيه 

لَالً بعد هنل، ثم حلب فيه ثانيًا فغادره عندها ثم ارحتل. فجاء زوجها أبو  حتى مأله فرشبوا عَ

ربه خربه وتقص عليه صفته وتقول: إنه مر بنا رجل مبارك معبد فسأهلا عن هذا اللبن فأخذت خت

صفته كيت وكيت، فاستقصت أوصافه، وقالت: له رفقاء حيفون به، إن قال استمعوا قوله، وإن 

ا. فقال: واهللا هذا صاحب قريش الذي تطلبه.  أمر تبادروا أمره، وهو أحسن الثالثة منظرً

زعه القوم كلهم يريد أن ينزل عنده فقال: املدينة بعد الزوال فتنا ملسو هيلع هللا ىلصودخل رسول اهللا 

أخوال جده عبد املطلب ليكرمهم بنزوله عندهم، فنزل عىل أيب أيوب  »سأنزل ىلع ب� انلجار«

األنصاري فأقام بقباء يوم االثنني والثالثاء واألربعاء واخلميس، وصىل بالناس اجلمعة، وهي 

ناقته فجعلت قبائل األنصار يعرتضونه  أول مجعة صالها باملدينة، وأسس مسجد قباء، ثم ركب

يف طريقه كل منهم يطلب نزوله عنده ويقولون: هلمّ إلينا فعندنا العدد واملنعة. ورسول اهللا 

 حتى أتت موضع مسجده اآلن فربكت به ناقته. »خلوا سبيلها فإنها مأمورة«يقول: 

 ومن كريم شعر األنصار يف اهلجرة قول قيس بن رصمة:

 رة حجـةـضـع عشـثو يف قـريش ب
 

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
 

ـــو ـــه الن ـــا واســـتقرت ب ـــام أتان  فل
 

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 والتآســـياو  غَ  أنفســـنا 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: 

ول حني خرج ألخذ القافلة التي حتمل جتارة لقريش كان خروجه هذا للقتال ومل يكن يف الرس

هذا نوع دفاع. ثم كان بعدها وقعة بدر بني املسلمني واملرشكني، وهذا فيه دليل قوي عىل أن 

اخلروج للقتال يعني الطلب، فالرسول وأصحابه مل يدافعوا عن أنفسهم يف هذه الواقعة بل كانوا 

 .) بالقتال طالبني للعدومبتدئني

يف خيرب وهوازن وحصاره للطائف حيث كان الرسول هو البادئ  ملسو هيلع هللا ىلصوحروب الرسول 

بالقتال لنرش هذا الدين وحتكيم الكتاب بينهم، ومل تكن الغزوات منه ألهنم قاتلوه أو اعتدوا 

 عليه، فإنه مل يسبق منهم ذلك إال يف نادر األحوال. انتهى كالمه.

تب رمحه اهللا تناول وقعة بدر وما ترتب عليها من خرب العري والنفري وهي وأقول إن الكا

وقعة مشهورة ويدرسها الطالب يف مدارسهم؛ لكوهنا وقعة مشهورة، فهم يعرفوهنا ويعرفون 

ا هم األعداء األلداء والبادئون  أسباهبا متام املعرفة، فلو سأل عنها أحد أوالده ألخربه أن قريشً

يَۡ�َٰنُهم ّمِۢن  �ن﴿ رسول وأصحابه، فهم أئمة الكفر الذين قال اهللا فيهم:باالعتداء عىل ال
َ
نََّ�ُثٓواْ �

َة  �ِمَّ
َ
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َ
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َ
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ْ �ِإِۡخَراِج تَُ�ٰتِلُوَن قَۡوٗما نَّ�َ  وا يَۡ�َٰنُهۡم وََهمُّ
َ
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َ
َحقُّ أ

َ
فسامهم اهللا أئمة الكفر من أجل أن  .]١٣-١٢التوبة: [ ﴾١٣أ

 مل عىل حسابه.الناس يأمتون هبم يف اعتقاد الكفر والع
َ� ﴿ ثم أثبت سبحانه اعتداءهم عىل املؤمنني يف ابتداء األمر وهنايته إىل قوله:

َ
تَُ�ٰتِلُوَن قَۡوٗما  �

واْ �ِإِۡخَراِج  يَۡ�َٰنُهۡم وََهمُّ
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ۡؤِمنَِ�  ففي هذه اآليات أوضح الدالالت عىل بداءهتم باالعتداء يف  .]١٣التوبة: [ ﴾١٣إِن ُكنُتم مُّ

االبتداء عىل رسول اهللا وأصحابه، فكان رسول اهللا بمكة يأتيه أصحابه ما بني جمروح ومرضوب، 
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من جراء ذلك،  وقد توفيت سمية أم عامر حتت التعذيب يف سبيل إسالمها، كام تويف زوجها يارس

ا وكانو .!*"»صربًا يا آل يارس إن موعد�م اجلنة«وكان رسول اهللا يمر عليهام ومها يعذبان ويقول: 

حيمون احلجارة ويضعوهنا عىل بطن بالل وظهره ويقولون له: قل: والالت والعز. فيقول: 

 أحد أحد.
ملواثبة عدوهم ويغتنمون ومن املعلوم بطريق املقاضاة باملثل أن املحاربني يتحينون الفرصة 

وأصحابه يف هذه الواقعة، غري  ملسو هيلع هللا ىلصغرته وغفلته؛ ألن احلرب خدعة. وهذا واضح من فعل النبي 

أن اهلو يعمي عن رؤية احلق، كام أن الكرب يمنع من اتباعه. ومثل هذا لن خيفى عىل أحد غري أن 

ببه الكفر وأن الكفار الكاتب أراد أن يوجد دليالً يثبت صحة ما ذهب إليه من أن اجلهاد س

 يقاتلون حتى يسلموا.

 وقعة بدر الكربى
وغريه  ريض اهللا عنه عن ابن عباس ،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  .»واهلم فاخرجوا إيلها لعل اهللا أن ينفلكموهاهذه ع� قر�ش فيها أم«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

السياسة والرياسة بمكان وبصحبة عمرو بن العاص، فاستأجر أبو سفيان ضمضم بن عمرو 

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، فخ رج ضمضم بن عمرو رسيعً

ا إال صوت ضمضم بن عمرو الغفاري وهو  ا حديد اللسان، فلم يرع قريشً وكان رجالً خفيفً

 أخرجه احلاكم يف املستدرك من حديث حممد بن إسحاق مرسالً. )١(
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ا عىل بعريه وقد جدع أنف بعريه وحول رحله، وشق قميصه وهو  يرصخ ببطن الوادي واقفً

ن حرب قد عرض هلا حممد يف يقول: يا معرش قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أيب سفيان ب

 أصحابه، ال أر أن تدركوها، الغوث الغوث.

ا وقالوا: أيظن حممد وأصحابه أن تكون كعري ابن احلرضمي، واهللا  قال: فتجهز الناس رساعً

 ليعلمن غري ذلك. فخرجوا عىل الصعب والذلول.

وعبت قريش. قال ابن إسحاق: فكانوا بني رجلني، إما خارج وإما باعث مكانه رجالً. وأ

فلم يتخلف من أرشافها أحد إال أن أبا هلب بن عبد املطلب بعث مكانه العاص بن هشام بن 

 املغرية استأجره بأربعة آالف درهم كانت له عليه قد أفلس هبا.

ا قال ابن إسحاق : وحدثني ابن أيب نجيح أن أمية بن خلف كان قد أمجع القعود وكان شيخً

اه عقبة بن أيب معيط وهو جالس يف املسجد بني ظهراين قومه بمجمرة جليالً جسيامً ثقيالً، فأت

حيملها فيها نار حتى وضعها بني يديه، ثم قال: يا أبا عيل، استجمر فإنام أنت من النساء. قال: 

قبحك اهللا وقبح ما جئت به. قال: يا أبا عيل، جتهز. واخرج مع الناس. هكذا قال ابن إسحاق يف 

 هذه القصة.

ها البخاري عىل نحو آخر فقال: حدثني أمحد بن عثامن، حدثنا رشيح ابن مسلمة، وقد روا

حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه، عن أيب إسحاق، حدثني عمر بن ميمون، أنه سمع عبد اهللا بن 

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 ىلصذ وكان سعد إذا مر بمكة نزل عىل أمية، فلام قدم رسول اهللا سعد بن معا

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 

عد. قال له أبو جهل: أال أراك تطوف بمكة آمنًا وقد آويتم الصبأة وزعمتم أنكم تنرصوهنم س

وتعينوهنم، أما واهللا لوال أنك مع أيب صفوان ما رجعت إىل أهلك ساملًا. فقال له سعد ورفع صوته 

له أمية: ال عليه: أما واهللا لئن منعتني هذا ألمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك إىل املدينة. فقال 
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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 ىلصسمعت رسول اهللا 

ا إىل أهله قال: يا أم صفوان، أمل تري ما قال يل سعد؟ قالت: وما قال لك؟ ق ال: زعم أن حممدً

 أخربهم أنه قاتيل. فقالت: بمكة؟ قال: ال أدري. فقال أمية: واهللا ال أخرج من مكة.

فلام كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس فقال: أدركوا عريكم، فكره أمية أن خيرج، فأتاه أبو 

لفوا معك. جهل فقال: يا أبا صفوان، إنك متى يراك الناس قد ختلفت وأنت سيد أهل الوادي خت

فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما إذ عبتني فواهللا ألشرتين أجود بعري بمكة. ثم قال أمية: يا أم 

صفوان، جهزيني. فقالت له: يا أبا صفوان، أوقد نسيت ما قال لك أخوك اليثريب؟ قال: ال، وما 

 أريد أن أجوز معهم إال قريبًا.

قل بعريه، فلم يزل كذلك حتى قتله اهللا ببدر. وقد رواه فلام خرج أمية أخذ ال ينزل منزالً إال ع

 البخاري يف موضع آخر عن حممد بن إسحاق عن عبيد اهللا بن موسى عن إرسائيل عن أيب إسحاق.

وقال يونس عن ابن إسحاق: خرجت قريش عىل الصعب والذلول يف تسعامئة ومخسني 

ا مقاتالً، ومعهم القيان يرضبن بالدفوف ويغنني هبجاء امل سلمني، وذكر املطعمني لقريش يومً

ا، ثم نحر  ا، وذكر األموي أن أول من نحر هلم حني خرجوا من مكة أبو جهل نحر هلم عرشً يومً

ا، ومالوا من قديد إىل مياه  ا، ونحر هلم سهيل بن عمرو بقديد عرشً هلم أمية بن خلف بعسفان تسعً

ا، فنحر هلم  ا، ثم أصبحوا باجلحفة فنحر نحو البحر فظلوا فيها وأقاموا هبا يومً شيبة بن ربيعة تسعً

ا،  ا، ثم أصبحوا باألبواء فنحر هلم نبيه ومنبه أبناء احلجاج عرشً هلم يومئذ عتبة ابن ربيعة 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 ب كر اهلذيل قال: كان مع املرشكني ستون فرسً

ا. ملسو هيلع هللا ىلصوكان مع رسول اهللا   فرسان وستون درعً

فقال  ملسو هيلع هللا ىلصهذا ما كان من أمر هؤالء يف نفريهم من مكة ومسريهم إىل بدر، وأما رسول اهللا 

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 الذين شه من املهاجرين واألنصار ثالث مائة وأربعة عرش رجالً،  ملسو هيلع هللا ىلصدوا بدرً

واستعمل ابن أم مكتوم عىل الصالة بالناس، ورد أبا لبابة من الروحاء واستعمله عىل املدينة، 

رايتان سوداوان  ملسو هيلع هللا ىلصودفع لواءه إىل مصعب بن عمري، وكان أبيض، وبني يدي رسول اهللا 

 أيب طالب يقال هلا: العقاب، واألخر مع بعض األنصار.إحدامها مع عيل بن 

قال ابن هشام: كانت راية األنصار مع سعد بن معاذ. وقال األموي: كانت مع احلباب بن 

 املنذر.

ا يعتقبوهنا، فكان رسول اهللا وعيل ومرثد بن أيب قال ابن إسحاق : وكان معهم سبعون بعريً

ا، فقاال: نحن نميش ما أنتما بأقوى م�، وال أنا «عنك يا رسول اهللا. فقال:  مرثد يعتقبون بعريً

 .»بأغ� عن األجر منكما

ثم نزل مما ثار اخلرب عن قريش واستشار الناس، فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن املقال، 

ثم قام املقداد بن عمرو فقال: يا رسول اهللا، امض ملا أراك اهللا فنحن معك، واهللا ال نقول لك كام 

بنو إرسائيل ملوسى: اذهب أنت وربك فقاتال إنا ها هنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب  قالت

 فقاتل ونحن نقاتل عن يمينك وشاملك.

ا  قال ابن إسحاق: وكان بسبس بن عمرو وعدي بن أيب الزغباء قد مضيا حتى نزال بدرً

رو اجلهني عىل املاء، فسمع فأناخا إىل تل قريب من املاء، ثم أخذا شنًّا هلام يستقيان فيه وجمد بن عم

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 تأيت العري غدً

 بينهام وسمع ذلك عدي وبسبس.

وأخرباه بام سمعا وأقبل أبو سفيان  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  فجلسا عىل بعريهيام، ثم انطلقا حتى أتيا

ا؟ قال: ما رأيت  ا حتى ورد املاء، فقال ملجد بن عمرو: وهل أحسست أحدً 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

ار بعريهيام ففته، فإذا فيه النو، فقال: هذه واهللا عالئف يثرب. أبو سفيان مناخهام، فأخذ من أبع
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ا بيساره وانطلق  ا فرضب وجه عريه عن الطريق، فساحل هبا، وترك بدرً فرجع إىل أصحابه رسيعً

 حتى أرسع.

قال ابن إسحاق: وملا رأ أبو سفيان أنه قد أحرز عريه أرسل إىل قريش أنكم إنام خرجتم 

كم وأموالكم فقد نجاها اهللا فارجعوا. فقال أبو جهل بن هشام: واهللا ال لتمنعوا عريكم ورجال

ا فنقيم  -وكان بدر موسامً من مواسم العرب جيتمع هلم به سوق كل عام -نرجع حتى نرد بدرً

ا فننحر اجلزر ونطعم الطعام ونسقي اخلمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب  عليه ثالثً

 الون هيابوننا أبدا، فامضوا.وبمسرينا ومجعنا، فال يز

ا لبني زهرة وهم باجلحفة فقال: يا  وكان األخنس بن رشيق بن عمرو بن وهب الثقفي حليفً

بني زهرة، قد نجى اهللا لكم أموالكم وخلص لكم صاحبكم خمرمة ابن نوفل، وإنام نفرتم 

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

بطن قريش إال وقد نفر منهم ناس إال بني عدي مل خيرج منهم رجل واحد، فرجعت بنو زهرة مع 

ا من هاتني القبيلتني أحد. قال: ومىض القوم.  األخنس، فلم يشهد بدرً

إسحاق: ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصو من الوادي ونزل رسول  قال ابن

 وأصحابه بالعدوة الدنيا مما ييل املدينة. ملسو هيلع هللا ىلصاهللا

ِ  إِذۡ ﴿ قلت: ويف هذا قال تعاىل: نُتم ب
َ
ۡ�َيا ٱۡلُعۡدَوةِ أ ِ  ٱ�ُّ ۡكُب وَ  ٱۡلُقۡصَوىٰ  ٱۡلُعۡدَوةِ َوُهم ب ۡسَفَل  ٱلرَّ

َ
أ

َوَ�ِٰ�ن  ٱلِۡميَ�ٰدِ ِ�  ۡخَتلَۡفُتمۡ َولَۡو تََواَعد�ُّۡم َ� ﴿ حية الساحلأي من نا .]٤٢األنفال: [ ﴾ِمنُ�مۡ 
َۡقِ�َ  ِ�ّ ُ ۡمٗر� َ�َن َمۡفُعوٗ�  ٱ�َّ

َ
ا فأصاب  .]٤٢األنفال: [ ﴾أ وبعث اهللا السامء وكان الوادي دهسً

ا من ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  ها ماء وأصحابه منها ماء لبّد هلم األرض ومل يمنعهم من السري، وأصاب قريشً

 مل يقدروا عىل أن يرحتلوا معه.
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قلت: وكانت ليلة بدر ليلة اجلمعة السابعة عرشة من شهر رمضان سنة ثنتني من اهلجرة وقد 

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 ىلصفخرج رسول اهللا قال ابن إسحاق: 

ابن إسحاق: فحدثت عن رجال من بني سلمة أهنم ذكروا أن احلباب بن املنذر بن اجلموح قال: يا 

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«ب واملكيدة؟ قال: واحلر

ا  فامض بالناس حتى تأيت أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضً

 .»لرأيأرشت با«: 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 َ� 

زة بسيفه فقطع رجله، إن األسود بن عبد األسد هجم عىل احلوض الذي بناه املسلمون فتلقاه مح

ثم نشبت احلرب بينهام، فنرص اهللا نبيه وجنده عىل املرشكني فقتلوا منهم سبعني وأرسوا سبعني 

 ورضبوا عليهم الفداء كل واحد بحسبه.
أصحابه يف األرس فأشار أبو بكر قائالً: يا رسول اهللا، هؤالء  ملسو هيلع هللا ىلصوقد استشار رسول اهللا 

أر أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما نأخذه قوة لنا عىل قتال  بنو العم والعشرية واإلخوان، وإين

ا لنا. وقال:  فقال: إين ال أر رأي  .»ما ترى يا عمر؟«الكفار، وعسى اهللا أن هيدهيم فيكونوا عضدً

أيب بكر، ولكني أر أن متكنني من قريبي فالن، ومتكن عليًّا من قريبه فالن، ومتكن كل قريب 

م حتى يعلموا أنه ليس يف قلوبنا هوادة وال مودة للمرشكني، وهؤالء من قريبه فنرضب أعناقه

صناديدهم وأئمتهم وقادهتم. فركن رسول اهللا إىل ما قاله أبو بكر ومل هيو ما قاله عمر، فرضب 

عليهم الفداء كل أحد بحسبه ومل يقل هلم: إما أن تسلموا وإال قتلناكم، بل رسحهم إىل أهلهم 

 اإلسالم باختيارهم بعد فتح مكة، ومنهم من دخل اإلسالم قبل ذلك.برشكهم حتى دخلوا يف 
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-ثم إن الرسول وأصحابه غنموا ما عند قريش من اخليل والدروع والسالح ورجع فلُّهم 

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 ن بيه ومنبه فسمع صوتً

لعله نُفس عن الناس يف ندب موتاهم حتى أبوح بام يف صدري. فرجعت اجلارية وقالت: يا 

 سيدي، هذا صوت امرأة أعرابية قد انطلق بعريها من عقاله فهي تندبه تريد رده. فتزفر وقال:

 أتبكــــــي أن يضــــــل هلــــــا بعــــــري
 

 عــــن النــــوم الســــهود ويمنعهــــا 
 

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

 بني املسلمني واملرشكني واملهادنة

 ّمِن ۞�َّ َخۡ�َ ِ� َكثِ�ٖ ﴿ 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 ﴿ فليس الدين بحرج وال أغالل دون الكامل، ِ  ٱ�َّ ُمُر ب
ۡ
�يَتآيِٕ  ٱۡ�ِۡحَ�ٰنِ وَ  ٱۡلَعۡدلِ يَأ

� وَ  ٱلُۡمنَكرِ وَ  ۡحَشآءِ ٱۡلفَ َوَ�ۡنَ�ٰ َعِن  ٱۡلُقۡرَ�ٰ ذِي  ُروَن  ٱۡ�َۡ�ِ ْ بَِعۡهِد  ٩٠يَعُِظُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ ۡوُفوا
َ
َوأ

 ِ ْ  ٱ�َّ ۡم َوَ� تَنُقُضوا يَۡ�ٰنَ إَِذا َ�َٰهد�ُّ
َ
َ َ�ۡعَد تَۡوكِيِدَها َوقَۡد َجَعۡلُتُم  ٱۡ� َ َعلَۡيُ�ۡم َكفِيً�ۚ إِنَّ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

يَۡ�َٰنُ�ۡم  ٱلَِّ� َوَ� تَُ�ونُواْ كَ  ٩١ َ�ۡعلَُم َما َ�ۡفَعلُونَ 
َ
نَ�ٰٗثا َ�تَِّخُذوَن �

َ
ٍ� أ َ�َقَضۡت َغۡزلََها ِمۢن َ�ۡعِد قُوَّ

ةٍ  مَّ
ُ
ۡرَ�ٰ ِمۡن أ

َ
ٌة ِ�َ أ مَّ

ُ
ن تَُ�وَن أ

َ
  .]٩٢-٩٠النحل: [ ﴾َدَخَ�ۢ بَۡيَنُ�ۡم أ
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ا بني املسلمني وبني أضدا دهم 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 

 السلم القريرة واحلرب املبرية واملداجاة الغفرية؛ أي املهادنة مع العداوة.

وال ينبغي أن ننسى إجراء الصلح من رسول اهللا مع قريش يف صلح احلديبية عام ستة من 

هلجرة وهنايته، فإن فيه يف ظاهر األمر نوع هضم وضيم عىل اإلسالم واملسلمني ويف عاقبته نرص ا

 من اهللا وفتح قريب.

صالح مرشكي قريش يف صلح احلديبية عىل وضع احلرب عرش  ملسو هيلع هللا ىلصوحاصله أن النبي 

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 جاء هم مرتدً

وأصحابه قد أحرموا بالعمرة، وعىل أن من دخل يف عقد الرسول وعهده فهو منه، ومن دخل يف 

عقد قريش وعهدهم فهو منهم، فدخل يف عقد الرسول وعهده خزاعة، فكانت عيبة نصح 

كافرهم، ودخل يف عقد قريش بنو بكر وغطفان واألحابيش، وكان متويل لرسول اهللا مسلمهم و

اكتب هذا ما صالح عليه �مد رسول «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: 

ب من الصحابة حتى جاء عمر إىل أيب بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا عىل احلق وقع االضطرا

وعدونا عىل الباطل؟ قال: بىل. قال: أوليس قتالنا يف اجلنة وقتالهم يف النار؟ قال: بىل. قال: فلم 

نعطي الدنية يف ديننا؟ قال أبو بكر: إنه عبد اهللا ورسوله ولن يضيعه فاستمسك بغرزه. ثم جاء 

ب�، وهل « رسول اهللا وقال: يا رسول اهللا، أمل تقل لنا إننا داخلون البيت ونطوف به؟ قال: عمر إىل

ثم إن رسول اهللا أمر  .»فإنك ستدخل ابليت وتطوف به«قال: ال. قال:  .»قلت ل�م: هذه السنة؟
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حي أصحابه بأن حيلوا من إحرامهم وينحروا هدهيم فتلكؤوا واستبطؤوا ظنًّا منهم أنه سينزل الو

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  .»إحرامهم و�نحروا هديهم فاستبطؤوا

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 

عليها هذه املصاحلة، وأن اهللا سبحانه هو الذي أحكم أسباهبا، فوقعت بالغاية عىل الوجه الذي 

ا، فقال سبحانه: بِيٗنا إِنَّا �َ ﴿ اقتضته حكمته ومحده ورمحته، وسامها اهللا فتحً  ﴾١َتۡحَنا لََك َ�ۡتٗحا مُّ
فمنها أهنا كانت مقدمة بني يدي الفتح األعظم الذي أعز اهللا  -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 يديه، وهذه حكمة اهللا سبحانه يف األمور ا ا ورشعً لعظام التي يقضيها قدرً

مقدمات وتوطئات تؤذن هبا وتدل عليها. ومنها أن هذه اهلدنة كانت من أعظم الفتوح، فإن 

ا واختلط املسلمون بالكفار ونادوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآن،  الناس آمن بعضهم بعضً

ن خمتفيًا باإلسالم، ودخل فيه يف مدة اهلدنة وناظروهم عىل اإلسالم جهرة آمنني، وظهر من كا

ا، فقال سبحانه: بِيٗنا ﴿ من شاء اهللا له أن يدخل، وهلذا سامه اهللا فتحً ، ﴾١إِنَّا َ�َتۡحَنا لََك َ�ۡتٗحا مُّ

. وقال جماهد: هو ما قىض اهللا له  واملراد به صلح احلديبية. قال ابن قتيبة: قضينا لك قضاء عظيامً

ة األمر أن الفتح يف اللغة فتح املغلق، والصلح الذي حصل مع املرشكني باحلديبية. وحقيق

ا حتى فتحه اهللا، وكان من أسباب فتحه صد رسول اهللا  ا مغلقً وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصباحلديبية 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 

وكان يعطي املرشكني كل ما سألوه من الرشوط التي مل تتحملها عقول أكثر الصحابة ورؤوسهم، 
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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.

ـــروهُ  ـــان مك ـــام ك ـــوس إىل ورب  النف
 

ـــببُ   ـــه س ـــا مثل ـــببًا م ـــا س  حمبوهب
 

* * * 

 وقعـة خـيرب

وأصحابه خليرب وقع ابتداء منه بدون أن يسبق منهم  ملسو هيلع هللا ىلصإن غزو النبي (: وأما قول الكاتب

عىل الرسول وأصحابه. فهذا مما حيقق كون اجلهاد املرشوع هو االبتداء؛ أي تعد بطريق االبتداء 

 .)الطلب لنرش دين اهللا وإعالء كلمته

: إن هيود خيرب مرتبطون بيهود املدينة يف احلامية والنرصة ويف العهد ويف نقضه، وكانوا وأقول

فان، قاله ابن كثري يف حلفاء لغطفان، حتارب غطفان حلرهبم كام أن أهل خيرب حياربون حلرب غط

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 حرب رسول اهللا، ونقض هيود املدينة العهد الذي بي نهم 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

َهاَ�ٰٓ ﴿ يتقون به هجوم األحزاب عليهم وقد أنزل اهللا سورة األحزاب يف شأهنم ومنها: ُّ�
َ
ِينَ  �  ٱ�َّ

 ْ ْ َءاَمُنوا ِ نِۡعَمَة  ٱۡذُكُروا رَۡسۡلَنا َعلَۡيِهۡم رِ�ٗحا وَُجُنوٗدا لَّۡم تََرۡوَهاۚ  ٱ�َّ
َ
َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ َجآَءتُۡ�ۡم ُجُنودٞ فَأ

ُ َوَ�َن  ۡسَفَل ِمنُ�مۡ  إِذۡ  ٩بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِصً�ا  ٱ�َّ
َ
�ۡذ َزاَغِت  َجآُءوُ�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 لَمۡ  ٱ�َّ َ�َنالُواْ  َ�َفُروا
ۚ� َوَ�َ�  ُ َخۡ�ٗ ۚ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ٱ�َّ ُ َوَ�َن  ٱۡلقَِتاَل   .]٢٥األحزاب: [ ﴾٢٥قَوِ�ًّا َعزِ�ٗز�  ٱ�َّ



 ١٧٧  ) 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 

 سمعت باخلرب باحلرب مع ليقطع صلة غطفان ونرصهتم ألهل خيرب، وقد استعدت غطفان حني

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: ُخُذوَ�َها َ�َعجَّ  ٱ�َّ
ۡ
ِ َمَغانَِم َكثَِ�ٗة تَأ يِۡدَي  ۦَل لَُ�ۡم َ�ِٰذه

َ
 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 ح ا﴿ يث وجد، يقول اهللا تعاىل: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

ن يسامله وال يقاتل إال قلنا يف دعوتنا إىل دين اهللا وإىل اجلهاد يف سبيل اهللا: إن اإلسالم يسامل م

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 ﴿ به مجيع خلقه، قال سبحانه:
ُ
نِذَرُ�م بِهِ  َءانُ ٱۡلُقرۡ َوأ

ُ
 .]١٩نعام: األ[ ﴾َوَمۢن بَلَغَ  ۦِ�

فمتى أقبل دعاة اإلسالم عىل بلد ليدعوا أهلها إىل دين اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة وجيادلوهم 

بالتي هي أحسن، فإن فتح هلم الباب وسهل هلم اجلناب وأذن هلم بالدخول ونرش الدعوة، فهذا 

ليفرح املؤمنون، فال قتل وال قتال، وكل الناس آمنون عىل دمائهم غاية ما يبتغون وبذلك ف

ا، أما إذا نصبت هلم  ا من البلدان هبذه الصفة مما يسمى صلحً وأمواهلم، وقد فتح املسلمون كثريً

ا عن  ا باتًّ املدافع ووجهت نحوهم أفواه البنادق وسلت يف وجوههم السيوف ومنع الدعاة منعً
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تصال بالناس يف إبالغهم دين اهللا الذي فيه سعادهتم وسعادة البرش حرية نرش دعوهتم وعن اال

كلهم، فإهنم يعتربون حينئذ معتدين عىل الدين وعىل اخللق أمجعني، ويعترب املسلمون مكلفني من 

اهللا باقتحام كل شدة ومشقة وخوض كل خطر ورضر يف سبيل اهللا ويف سبيل نرش دين اهللا، حتى 

ٰ َ� تَُ�وَن فِۡتَنةٞ  َوَ�ٰتِلُوُهمۡ ﴿ الفتنة عن الدين، يقول اهللا سبحانه:يزول املنع واالضطهاد و َح�َّ
ِ  ٱّ�ِينُ َوَ�ُ�وَن  َشدُّ ِمَن  ٱۡلفِۡتَنةُ وَ ﴿ وقال: .]١٩٣البقرة: [ ﴾ِ�َّ

َ
 وقال: .]١٩١البقرة: [ ﴾ٱۡلَقۡتلِ أ

ُ َ�ٰلَِكۖ َولَۡو �ََشآُء ﴿ َ  ِمۡنُهۡم َوَ�ِٰ�ن نَتَ�َ َ�  ٱ�َّ ْ َ�ۡعَضُ�م بَِبۡعٖض ّ�ِ فقتاهلم  .]٤حممد: [ ﴾ۡبلَُوا

واحلالة هذه هو يف سبيل اهللا وال يبالون بام أصاهبم يف ذات اهللا؛ ألن اهللا سبحانه قد اشرت من 

املؤمنني أنفسهم يف سبيل نرش دين رهبم وإعالء كلمته، فهم يتمنون الشهادة يف سبيل اهللا كام 

هم أن هلم حياة أخر هي أبقى وأرقى من حياهتم يف الدنيا، وقد يتمنى أكثر الناس احلياة، لعلم

َ ۞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 ِ� َ�َيۡقتُ  ٱ�َّ لُوَن َ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�َّ

 ق دعوتنا إىل دين اإلسالم.فهذا طري .]١١١التوبة: [ ﴾١١١ ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ َ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: 

 البخاري ومسلم يف حديث أيب موسى.

عفني الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم بغري حق يقول وحتى القتال يف سبيل نرص املستض

ِ لَُ�ۡم َ� تَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل  َوَما﴿ اهللا: ِينَ  ٱلۡوِۡلَ�ٰنِ وَ  ٱلّنَِسآءِ وَ  ٱلرَِّجالِ ِمَن  ٱلُۡمۡسَتۡضَعفِ�َ وَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
ۡخرِۡجَنا ِمۡن َ�ِٰذهِ 

َ
ٓ أ الِمِ  ٱۡلَقۡرَ�ةِ َ�ُقولُوَن َر�ََّنا هۡ  ٱلظَّ

َ
نَك َوِ�ّٗا وَ  ٱۡجَعللَُها وَ أ ُ َ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 

ه؛ وألن بصفتهم إىل يوم القيامة؛ لكون االعتبار يف القرآن هو بعموم لفظه ال بخصوص سبب



 ١٧٩  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

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.

هذا وإن احلروب بني املسلمني والكفار يكون هلا أسباب تثريها وأحوال هتيجها سو ما 

ملسلمني العتبار أهنم متكافلون يسعى بذمتهم أدناهم، ذكرنا، مما يدخل حتت الدفاع عن حقوق ا

وهم يد عىل من سواهم، فمتى همّ العدو الغاشم باغتصاب بالدنا أو يشء من حقوقنا أو أراد 

العدو الباغي استذاللنا أو العدوان عىل استقاللنا بقطع حرية دعوتنا إىل دين اهللا، فعند ذلك جيب 

العزة فنقاتل يف سبيل ذلك حتى تكون حقوقنا حمفوظة، وهذا أن نتحىل بحلية الشجاعة والقوة و

من باب الدفاع عن الدين وكف االعتداء عن املسلمني وعن بالدهم وأفرادهم حتى يف غري بالد 

املسلمني؛ العتبار أن املسلمني بعضهم أولياء بعض، وأهنم كاجلسد الواحد إذا اشتكى بعضه 

كافر من أهل الذمة فإنه جيب الدفاع عنه بام نستطيعه اشتكى كله، وحتى لو حصل االعتداء عل 

 من قوة.

إن من كان يف الذمة وجاء أهل احلرب إىل بالدنا  :مراتب اإلمجاعوقال اإلمام ابن حزم يف 

يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتاهلم بالكراع والسالح ونموت دون ذلك، فإن تسليمه إمهال 

 اد بالدفاع الذي نعتقده ونؤمن بصحته.لعقد الذمة. وكل هذا من أنواع اجله

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؛ 

اإلمام الشافعي إىل أن سببه الكفر فيقاتلون  أي نقاتلهم عند قتاهلم لنا أو منعهم نرش ديننا، وذهب

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

 وأذل به الباطل وكرس أعز اهللا به اإلسالم ونرص

بِيٗنا  اإِنَّ ﴿ 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�َّ   ﴾٣نَۡ�ً
  .]٣-١الفتح: [

احلديبية لكونه انفتح به ما هو مغلق بني الرسول وأصحابه وبني  املراد بالفتح هنا هو صلح

كفار قريش. وملا نزلت هذه اآلية قال الصحابة: هنيئًا مريئًا هذا لك يا رسول اهللا فام لنا؟ فأنزل 

ُۡدِخَل ﴿ اهللا: ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت وَ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ّ�ِ نَۡ�ٰرُ َج�َّ
َ
َن �ِيَها َوُ�َ�ّفَِر َ�ِٰ�ِي 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 

 رسول اهللا يف منامه أنه وأصحابه يطوفون عددهم وعدهتم، ففي السنة السادسة من اهلجرة رأ

ُ َصَدَق  لََّقدۡ ﴿ بالبيت حملقني رؤوسهم ومقرصين كام قال سبحانه: ِ  ٱلرُّۡءيَارَُسوَ�ُ  ٱ�َّ � ب  ٱۡ�َّقِ
ُ إِن َشآَء  ٱۡ�ََرامَ  ٱلَۡمۡسِجدَ َ�َۡدُخلُنَّ  ِ�َن َ� َ�َ  ٱ�َّ افُوَنۖ َ�َعلَِم َما َءاِمنَِ� ُ�َّ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 

 يه.احلرم وإذا أراد أن يصيل دخل حدود احلرم ملضاعفة ثواب الصالة ف

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 

واستنفر من حوله من األعراب فاعتذروا قائلني: شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا. وذلك 

م أن الرسول وأصحابه لن يرجعوا ساملني، فخرج رسول اهللا بمن معه من املهاجرين لظنه



 ١٨١  ) 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  ن أيب طالبفربزوا لعقد الصلح وكان الكاتب عيل ب »قد سهل ل�م من أمر�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: 

 واكتب �مد بن عبد امح رسول اهللا«رسول اهللا فلو كنا نعلم أنك رسول اهللا ما قاتلناك. فقال: 

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 

تعتمرون  فال تدخلون مكة حتى ال يتحدث الناس أنكم أخذمتونا ضغطًا، ويف العام القابل

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.

إحرامهم وينحروا هدهيم  وبعدما تم عقد الصلح أمر رسول اهللا أصحابه بأن حيلوا من

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 مسلًما فسيجعل اهللا هل فرًجا و�رًجا، ومن جاءهم  ثم جاء عمر إىل  .»مرتدًّ

أيب بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا عىل احلق وعدونا عىل الباطل؟ قال: بىل. قال: أوليس قتالنا يف 

اجلنة وقتالهم يف النار؟ قال: بىل. قال: فلم نعطي الدنية يف ديننا! فقال: إنه رسول اهللا فاستمسك 

ل له مثل ذاك وقال: أمل تقل لنا إنكم ستأتون البيت وتطوفون به بغرزه. ثم جاء إىل رسول اهللا فقا
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فإن�م ستأتونه وتطوفون «قال: ال. قال:  .»هل قلت ل�م: هذه السنة؟«فلامذا نرجع عنه؟ فقال: 

وكان رسول اهللا قد رأ يف منامه أهنم يدخلون البيت ويطوفون به فأخرب أصحابه بذلك  .»به

ُ َصَدَق  لََّقدۡ ﴿ السفرة وهذا يف قوله:فظنوا أن هذا أمر واقع هلذه  ِ  ٱلرُّۡءيَارَُسوَ�ُ  ٱ�َّ � ب َ�َۡدُخلُنَّ  ٱۡ�َّقِ
ُ إِن َشآَء  ٱۡ�ََرامَ  ٱلَۡمۡسِجدَ  ِ�َن َ� َ�َافُوَنۖ َ�َعلَِم َما لَۡم  ٱ�َّ َءاِمنَِ� ُ�َّلِقَِ� رُُءوَسُ�ۡم َوُمَقّ�ِ

 .!*"]٢٧الفتح: [ ﴾٢٧َ�ۡتٗحا قَرِ�ًبا  َ�ۡعلَُمواْ فََجَعَل ِمن ُدوِن َ�ٰلَِك 
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 

ورجعوا إىل املدينة، رسول اهللا هديه وحلق رأسه وتتابع الصحابة عىل ذلك وحلوا من إحرامهم 

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: 

ة إليهم خيربهم عزم عىل اخلروج كتب حاطب بن أيب بلتع 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 

 أمركم، والسالم. وأرسل الكتاب مع امرأة فنزل الوحي بخربها.

إن�م ستأتون امرأة ظعينة بروضة خاخ ومعها كتاب، «واملقداد لذلك وقال:  وأرسل عليًّا

فوجدوها كام وصفها رسول اهللا يف روضة خاخ، فقاال: هات الكتاب. فقالت:  .»فخذاه منها

ليس معي كتاب. فقاال: واهللا لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب. فأخرجت هلام الكتاب من 

فقال: واهللا ما فعلته ردة عن  .»ما محلك ىلع ذلك؟«اطب: عقاص شعرها، قال رسول اهللا حل

ا  اإلسالم وما من أحد من قريش إال وله قرابة حيمون ما له، وليس يل أحد، فأردت أن أجعلها يدً

فقال عمر: دعني أرضب عنقه. فقال:  .»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(
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هللا اطلع ىلع أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت إنه من أهل بدر وما يدر�ك لعل ا«
صلح احلديبية الذي كرهه أكثر املسلمني ويرون أن فيه غضاضة وهضامً  فصار .!*"»ل�م

ا مبينًا، وبه فتح اهللا مكة لرسوله فدخلها رسول اهللا واملسلمون عنوة  ا ونرصً للمسلمني عاقبته فتحً

ل اهللا وأصحابه، فوسع نطاق األمن للناس وقال: وسالح أهلها بأيدهيم مستعدين حلرب رسو

من دخل املسجد احلرام فهو آمن، ومن دخل دار أيب سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه عليه فهو «
يوم يوم وكانت راية األنصار مع سعد بن عبادة وملا سمعه يرجتز يف متنيه للقتال ويقول: ال .!+"»آمن

إنه «خذ الراية منه ودفعها إىل ابنه قيس وقال للصحابة: امللحمة، اليوم تستحل فيه الكعبة، أ

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

 أخدمك أحدهم. ثم أخذ يرجتز ويقول:

ـــــوا ال ـــــهْ إن يقبل لَّ ـــــام يل عِ ـــــوم ف  ي
 

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 
 

ــــهْ   ــــر عكرم ــــر صــــفوان وف  إذ ف
 

 ســــلمهْ واســــتقبلتنا بالســــيوف امل
 

ـــهْ   ـــاعد ومججم ـــل س ـــن ك  يقطع
 

ـــــهْ  ـــــا ومههم ـــــت خلفن ـــــم هني  هل
 

 مل تنطقـــي يف اللـــوم أدنـــى كلمـــهْ  
 

ا، ورأ النساء يرصخن بالبكاء  ملسو هيلع هللا ىلصوملا دخل النبي  ا حمفودً ا وحمشودً ا منصورً مكة مؤيدً

ا عىل أوالدهن وأزواجهن من القتل، التفت رسول اهللا   ملسو هيلع هللا ىلصويرمني مخرهن يف وجوه اخليل خوفً

 قال: يقول: .»ما يقول حسان يف مثل هذا؟« بكر فقال: إىل أيب

 من حديث عيل. -وغريه بألفاظ متقاربة-احلديث يف البخاري  )١(

 زاد املعاد، فصل يف الفتح األعظم. )٢(
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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 
 

حلرام فهو آمن، ومن من دخل املسجد ا«ثم إن رسول اهللا وسع جمال األمان للناس فقال: 

 .»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  
 

 وملـــا دعـــا والســـيف صـــلتٌ بكفـــه
 

ــابو  ــلموا وأن ــلموا واستس ــه أس  ال
 

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: 

سد بقيتهم، بقاءهم يف الطلقاء من يومئذ، وهم مسلمة الفتح، ومل يقتل منهم سو أفراد يعرف أن

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

 لعمـــــرك إين حـــــني أمحـــــل رايـــــة
 

 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
 

 .»أنت طردت� لك مطرد«صدره وقال له:  ملسو هيلع هللا ىلصفرضب رسول اهللا 

ا  ترك أهل مكة عىل حالتهم وعالَّهتم ومل يثبت التاريخ أنه سأل ملسو هيلع هللا ىلصثم إن رسول اهللا  واحدً

منهم عن إسالمه، بل تركهم حتى دخلوا يف اإلسالم باختيارهم ورغبتهم وصدق عليهم قوله 

 .٢/٤١٢ابن هشام سرية  )١(
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ُ ۞َ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 ﴿ أمر اهللا نبيه بأن يقول:وقد  ُّ�

َ
� ّ�ُِ�ۡمۖ َ�َمِن  ٱۡ�َقُّ قَۡد َجآَءُ�ُم  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ  ٱۡهَتَدىٰ ِمن رَّ

نَا۠ َعلَۡيُ�م بَِو�ِيٖل  ۦۖ فَإِ�ََّما َ�ۡهَتِدي ِ�َۡفِسهِ 
َ
 .]١٠٨يونس: [ ﴾١٠٨َوَمن َضلَّ فَإِ�ََّما يَِضلُّ َعلَۡيَهاۖ َوَمآ �

ا حتى يسلموا لوجب أن يميز النبي ولو كان قتال الكفا بني من أسلم فيستبقيه وبني  ملسو هيلع هللا ىلصر مرشوعً

 من أرص عىل كفره فيقتله.
ا طائعني خمتارين لكون  ا أفواجً وبعد فتح مكة أخذ الناس يدخلون يف دين اإلسالم أفواجً

عرب احلجاز ونجد قد استأنوا بإسالمهم فتح مكة، وقالوا: إن كان حممد رسوالً فسيظهر عىل 

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
* * * 

 يوم حنني غـزوة هـوازن

وأصحابه هلوازن وحصاره للطائف وكذلك  ملسو هيلع هللا ىلص(إن حروب الرسول قال الكاتب: 

هو البادئ للقتال لنرش هذا الدين بني الناس، ومل تكن الغزوات األخر حيث كان الرسول 

 .الغزوات منه ألهنم قاتلوه أو اعتدوا عليه، فإهنم مل يسبق هلم ذلك إال يف نادر األحوال)

وأقول: سبحان اهللا ما أغفل هذا الكاتب عن سبب مثار هذه الغزوة وبداءة االعتداء من 

العرب الذين اتبعوه، فزحف هبم من  زعيم هوازن مالك بن عوف حيث زحف باجلنود من

عوايل نجد وأهلهم وعياهلم معهم للحفيظة واملصابرة عىل القتال، حتى وصل هبم إىل حنني وهو 
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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 املغلوبني 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:
َ
نَزَل  ٱۡ�

َ
ٓ أ ْ ُحُدوَد َما �َّ َ�ۡعلَُموا

َ
ۡجَدُر �

َ
َشدُّ ُ�ۡفٗر� َونَِفاٗ�ا َوأ

َ
ُ أ ٰ 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� ٱۡ� ُۡتم مُّ نَزَل  ُ�مَّ  ٢٥َن بَِما 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  ٱ�َّ ُ ِمۢن َ�ۡ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 

 .اختاره أمحد وابن جرير يف تارخيهليلة، وهكذا روي عن ابن مسعود، وبه قال عروة بن الزبري، و

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 

 ثم أهل مكة ثم بقية الناس.

وفتحه مكة، مجعهم زعيمهم مالك بن  ملسو هيلع هللا ىلصسول اهللا قال ابن إسحاق: وملا سمعت هوازن بر

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 

جشم دريد بن الصمة شيخ  من هوازن كعب وكالب، ومل يشهدها منهم أحد له اسم، ويف بني

ا جمربًا.  كبري ليس فيه يشء إال التيمن برأيه ومعرفته باحلرب وكان شيخً



 ١٨٧  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

ويف ثقيف سيدان هلم، ويف األحالف قارب بن األسود بن مسعود بن معتب، ويف بني مالك 

ذو اخلامر سبيع بن احلارث، وأخوه أمحر بن احلارث، ومجاع أمر الناس إىل مالك بن عوف 

أحرض مع الناس أمواهلم ونساءهم وأبناءهم، فلام  ملسو هيلع هللا ىلصفلام أمجع السري إىل رسول اهللا  النرضي،

نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة يف شجار له يقاد به فلام نزل قال: بأي واد 

أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم جمال اخليل ال حزن رضس وال سهل دهس، ما يل أسمع رغاء 

هناق احلمري وبكاء الصغري ويعار الشاء؟ قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس أمواهلم البعري و

ونساءهم وأبناءهم. قال: أين مالك؟ قالوا: هذا مالك. ودعي له، قال: يا مالك، إنك قد 

أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم كائن له ما بعده من األيام، ما يل أسمع رغاء البعري وهناق 

لصغري ويعار الشاء؟ قال: سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأمواهلم. قال: ومل؟ احلمري وبكاء ا

قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. قال: فأنقض به، ثم قال: راعي 

ضأن، واهللا هل يرد املنهزم يشء، إهنا إن كانت لك مل ينفعك إال رجل بسيفه ورحمه وإن كانت 

ومالك. ثم قال: أين كعب وكالب؟ قال: مل يشهدها منهم أحد. قال:  عليك فضحت يف أهلك

غاب احلد واجلد، لو كان يوم عالء ورفعة مل تغب عنه كعب وكالب، ولوددت أنكم فعلتم كام 

فعلت كعب وكالب، فمن شهدها منكم؟ قالوا: عمرو بن عامر وعوف بن عامر. قال: ذانك 

يا مالك، إنك مل تصنع بتقديم بيضة هوازن إىل نحور اجلذعان ال ينفعان وال يرضان. ثم قال: 

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 

واهللا لتطيعنني يا معرش هوازن أو ألتكئن عىل  أفعل، إنك قد كربت وكرب عقلك. ثم قال مالك:

هذا السيف حتى خيرج من ظهري. وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي، قالوا: أطعناك. فقال 

 دريد: هذا يوم مل أشهده ومل يفتني.

بعث إليهم عبد اهللا بن أيب حدرد األسلمي وأمره أن يدخل يف  ملسو هيلع هللا ىلصفلام سمع هبم نبي اهللا 

، وسمع من أمر هوازن ما هم ملسو هيلع هللا ىلصهم ويعلم ما قد مجعوا له من حرب رسول اهللا الناس فيسمع من
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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 يومئذ مرشك قال:  ا وسالحً يا أبا أمية، «ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدراعً

بل اعر�ة و� «فقال صفوان: أغصبًا يا حممد؟ قال:  .»هذا نلىق فيه عدونا غًداأعرنا سالحك 

فقال: ليس هبذا بأس. فأعطاه مائة درع بام يكفيها من السالح،  .»مضمونة حىت نؤديها إيلك

معه ألفان من أهل مكة  ملسو هيلع هللا ىلصسأله أن يكفيهم محلها، ثم خرج رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصفزعموا أن رسول اهللا 

ا، واستعمل وعرشة آالف من أص حابه 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 استقبلنا وادي حنني انحدرنا يف واد من أودية هتام ة 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 ىلصهم عىل أحد، وانحاز رسول اهللا رجل واحد وانشمر الناس راجعني ال يلوي أحد من

 .»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 

نه والفضل بن عباس وربيعة بكر وعمر، ومن أهل بيته عيل والعباس وأبو سفيان بن احلارث واب

 بن احلارث وأسامة بن زيد وأيمن ابن أم أيمن وقتل يومئذ.

قال: فاجتلد الناس. قال: فواهللا ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا 

. قال ابن إسحاق: وملا اهنزم املسلمون ورأ من كان مع رسول ملسو هيلع هللا ىلصاألسار عند رسول اهللا 

زيمة تكلم رجال منهم بام يف أنفسهم من الطعن، فقال أبو سفيان بن من جفاة أهل مكة اهل ملسو هيلع هللا ىلصاهللا

وقال -حرب: ال تنتهي هزيمتهم دون البحر. وإن األزالم ملعه يف كنانته، ورصخ جبلة بن اجلنيد 

ا:  -ابن هشام: صوابه كلدة اآلن بطل سحر حممد. فقال صفوان أخوه ألمه وكان بعد مرشكً

 يربني رجل من قريش أحب إيلَّ من أن يربني رجل من هوازن.اسكت فض اهللا فاك فواهللا ألن 



 ١٨٩  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

مكة  ملسو هيلع هللا ىلصوذكر ابن سعد أن شيبة بن عثامن احلجي قال: ملا كان عام الفتح دخل رسول اهللا 

عنوة، قلت: أسري مع قريش إىل هوازن بحنني فعسى إن اختلطوا أن أصيب من حممد غرة فأثأر 

قول: لو مل يبق من العرب والعجم أحد إال اتبع منه، فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها وأ

ا ملا خرجت له ال يزداد األمر يف نفيس إال قوة، فلام اختلط  ا، وكنت مرصدً ا ما اتبعته أبدً حممدً

عن بغلته فأصلتُّ السيف فدنوت أريد ما أريد منه، ورفعت سيفي  ملسو هيلع هللا ىلصالناس اقتحم رسول اهللا 

فِع يل شواظ من نا ر 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  »لادن فقات«ونفيس، وأذهب اهللا ما كان يف نفيس. ثم قال: 

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 

إىل معسكره فدخل  فاستو عليها وخرج يف أثرهم حتى تفرقوا يف كل وجه، ورجع 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

استغفر يل. فقال:  ألحد قط، قال فقلت: فإين أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا. ثم قلت:

 .»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 

 .»ىل أين أيها انلاس؟إ«يقول حني رأ ما رأ من الناس:  ملسو هيلع هللا ىلصالصوت، قال: سمعت رسول اهللا 

يا عباس، ارصخ يا معرش األنصار، يا معرش أصحاب «قال: فلم أر الناس يلوون عىل يشء. فقال: 

فأجابوا: لبيك لبيك. قال: فيذهب الرجل ليثني بعريه فال يقدر عىل ذلك، فيأخذ درعه  .»السمرة

بيله، ويؤم الصوت حتى فيقذفها يف عنقه ويأخذ سيفه وقوسه وترسه ويقتحم عن بعريه، وخييل س
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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

 .»ن ح� الوطيساآل«يف ركابه فنظر إىل جمتلد القوم وهم جيتلدون، قال:  ملسو هيلع هللا ىلصفأرشف رسول اهللا 

 وزاد بعضهم أنه قال:

 أنـــــــــــا النبـــــــــــي ال كـــــــــــذبْ 
 

 أنـــــــا ابـــــــن عبـــــــد املطلـــــــبْ  
 

* * * 

 للطائف ملسو هيلع هللا ىلصحصار النبي 

للطائف حيث ذكر الكاتب أنه ابتداء باالعتداء من النبي بدون سبق  ملسو هيلع هللا ىلصوأما حصار النبي 

حكام غزوات اعتداء منهم عليه، وهذا إنام نحمله عىل اجلهل الواقع من الكاتب لعدم الفقه بأ

 .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

بني لإلسالم واملسلمني أن يكون لديه مؤهالت علمية واسعة يعرف هبا احلق بدليله، ويميز 

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 

 الدين، وال عىل رسول رب العاملني، وال عىل علامء املسلمني املؤلفني.

تداء من الرسول عىل هوازن والطائف وقريش يف بدر وغريها، كل هذا فنسبة االبتداء باالع

يُعد من اخلطأ املبني، وال ننسب استباحة القول به عىل التعمد منه، وإنام نشأ عن نقص العلم 

وقصور الفهم، فهو يطعن يف الدين من حيث حياول نرصه، ويرضه من حيث يريد نفعه، وهو يف 

 باطل كرس.احلقيقة ال الدين نرص وال ال



 ١٩١  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

 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.

للطائف فإهنم البادئون باالعتداء عليه يف بداية األمر وهنايته، فهم  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

عرشة أيام يرتدد عىل الرؤساء واألكابر، ثم  -فيام قيل-يؤووه لتبليغ رسالة ربه، وأقام عندهم 

م وقالوا: إنه يريد أن يسفه أحالمنا ويفسد أوالدنا. فأرسلوا عليه سفهاءهم متالؤوا عليه بينه

فأخذوا يرمونه باحلجارة ورؤساؤهم يضحكون من فعلهم به، وكان زيد بن حارثة يقيه ببدنه من 

عنهم كئيبًا حزينًا، وهذا نوع من بداءهتم  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 ايناألمر الث

 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 ﴿ وهل  .]١٩٤البقرة: [ ﴾َعلَۡيُ�مۡ  ٱۡ�َتَدىٰ َعلَۡيهِ بِِمۡثِل َما  ٱۡ�َتُدوا

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
ملا أقبل عىل أهل الطائف يريد أن يدعوهم إىل دين اهللا راجيًا أن  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبي األمر الثالث

ة دعوته وعدم مقاتلته برزوا لقتاله، فرماهم باملنجنيق ونصب يكونوا كأهل مكة يف استجاب

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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بني هللا ورسوله وعباده فكل واحدة من هذه الثالث تستوجب قتلهم وقتاهلم كسائر املحار

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
 

كام سبق يف  فكل غزوات الرسول رصحية يف كف العدوان عن الدين وعن عباد اهللا املؤمنني

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 بغيظهم مل ينالوا خريً

واته كلها إذا قاتل فإنام يقاتل لرد العدوان عىل الدين أو عىل يف غز ملسو هيلع هللا ىلصواحلاصل أن النبي 

املؤمنني، وليس هذا بالظن ولكنه اليقني، حتى ما يبدو للناس من بعض غزواته أهنا وقعت ابتداء 

بام يسمى الطلب، فإنه بالتحقيق يتبني أن هلا سببًا من اعتداء املرشكني عليه كغزوة بني املصطلق، 

أغار عىل بني املصطلق وهم غارون يسقون مواشيهم عىل  ملسو هيلع هللا ىلصحني أن النبي فقد ثبت يف الصحي

عن ابن إسحاق: أنه بلغ رسول اهللا أن بني املصطلق  البداية والنهايةمياههم. قد ذكر ابن كثري يف 

جيمعون حلربه وقائدهم احلارث بن أيب رضار، فلام سمع هبم رسول اهللا خرج إليهم حتى لقيهم 

يقال له: املريسيع من ناحية قديد فتزاحم الناس واقتتلوا، فهزم اهللا بني  عىل ماء من مياههم

املصطلق وقتل من قتل، وذلك يف شعبان سنة مخس من اهلجرة. فهذه القصة تثبت االبتداء 

وإن مل يتم هلم أمرهم لكون النبي عاجلهم قبل أن  ملسو هيلع هللا ىلصباالعتداء من بني املصطلق عىل النبي 

 أعلنوا بحربه واملحاربون يقاتلون عىل أي حال وجدوا. يفاجئوه؛ العتبار أهنم قد

* * * 

 



 ١٩٣  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

 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 هنا 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 

حددت له  طبيعة اجلهاد يف اإلسالم هي املبادأة بالقتال، إذ ما معنى الدفاع هنا واللغة العربية قد

ا ال يتعداه من حيث العموم؟ انتهى.  مفهومً

وأقول: إن الكاتب ملا فسد تصوره للجهاد بالدفاع حيث وصفه بنطاح البهائم قائالً: إننا إذا 

قلنا بالدفاع يف اجلهاد فام الفارق بني اإلنسان وبني سائر احليوان الذي مهه أن يدافع عن نفسه ال 

 غري. انتهـى كالمه.

هذا اعتقاد الكاتب يف صفة اجلهاد بالدفاع فال غرابة يف القول منه بإنكاره، ثم فمتى كان 

التحامل باملالم وتوجيه املذام عىل من قال بصحته؛ ألنه متى ساء الفهم فسد التعبري وساءت 

): إن جهاد الصحابة ومن بعدهم يف القرون املفضلة يدل داللة ١١٦النتيجة، فرتاه يقول (ص

ا واضحة عىل أن ق تاهلم 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 عليه، وال  ملسو هيلع هللا ىلصونقول: إنه مل يثبت عن النبي  ا وال مقدورً ا عىل اإلسالم ال ممتنعً أنه أكره أحدً

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: 

وقد غزا بعض قريش معه هوازن وهم عىل رشكهم، منهم صفوان بن أمية وشيبة بن عثامن 

 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

الكاتب؛ إذ اجلهاد مأخوذ من بذل اجلهد والطاقة يف إعالء كلمة اهللا ونرص دينه، والتبشري  يدعيه

به والدعوة إليه باحلكمة واملوعظة احلسنة، وجدال املخالفني بالتي هي أحسن، وقد رشط العلامء 

 يف اجلهاد بالقتال تقدم الدعوة عليه، إذ اجلهاد بالقتال هو من الرضورات التي رشعت جللب

 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  ٱۡلُقۡرَءانُ َ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 

ؤمنون، فال قتل وال قتال، وكل بمن يرغبون هدايته، فهذا غاية ما يبتغون، وبذلك فليفرح امل

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(
                          



 ١٩٥  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

أما إذا نصبت هلم املدافع ووجهت نحوهم أفواه البنادق، وسلت يف وجوههم السيوف، 

ا من حرية نرش ا باتًّ  الدعوة، ومن االتصال بالناس يف إبالغها، ودعوة الناس إىل ومنع الدعاة منعً

دين اهللا الذي فيه سعادة البرش كلهم يف دنياهم وآخرهتم، فمتى منعوا ذلك، فإهنم يعتربون 

معتدين عىل الدين وعىل اخللق أمجعني بمنعهم اخللق عن سامع احلق واتباعه، وبذلك يعترب 

ل شدة ومشقة، وخوض كل خطر ورضر يف سبيل اهللا ويف املسلمون مكلفني من اهللا باقتحام ك

 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�َّ َّ�ِ ْ ٰلِ فََ� ُعۡدَ�َٰن إِ�َّ َ�َ  ٱنَتَهۡوا  ِم�َ 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: [

كل من آمن، وحتى يكفوا عن قتالنا فنكف  حتى يكفوا عن فتنتنا يف ديننا، كام كانت قريش تفتن

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�َّ

فكل ما يسمعه الناس ويثبته التاريخ من وقوع القتال بني الصحابة زمن اخللفاء الراشدين 

ح البلدان كمرص والشام والعراق وبلدان فارس وغريها، فهذا القتال إنام يقع وبني الكفار يف فتو

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

اهللا املسلمني عليهم ودخلوا البالد فإهنم يضعون السالح ويمنعون القتل  وعدواهنم، ومتى نرص

ويأخذون يف نرش الدين باحلكمة واملوعظة احلسنة، وبذلك يعترب املسلمون دين اهللا هو الظاهر 

ا عىل عقيدته بل يعظونه باحلكمة واملوعظة احلسنة، يقول اهللا تعاىل:  فَإِنۡ ﴿ فال يعاقبون أحدً
ۡعَرُضواْ �َ 

َ
رَۡسۡلَ�َٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيًظاۖ إِۡن َعَلۡيَك إِ�َّ أ

َ
وقد أمر اهللا نبيه بأن  .]٤٨الشور: [ ﴾ٱۡ�ََ�ٰغُ َمآ أ
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َها  قُۡل ﴿ يقول: ُّ�
َ
� ّ�ُِ�ۡمۖ َ�َمِن  ٱۡ�َقُّ قَۡد َجآَءُ�ُم  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ  ۦۖ َفإِ�ََّما َ�ۡهَتِدي ِ�َۡفِسهِ  ٱۡهَتَدىٰ ِمن رَّ
  .]١٠٨يونس: [ ﴾ا يَِضلُّ َعلَۡيَهاَوَمن َضلَّ فَإِ�َّمَ 

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. 

ف والسنان، فهو السبب األعظم الذي به ففتحوا الكثري من البلدان بالقرآن أكثر مما فتحوا بالسي

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 بأرواحه م 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 لََيۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ�  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

 وصدق اهللا وعده فكانوا هم ملوك األمصار.
ودعوهتم أعظم شعوب األمم من النصار والعجم فأسلموا فهد اهللا هبم وبدينهم 

وحسن إسالمهم، ونظموا يف بلداهنم دولة عربية مسلمة كانت سعادة البرش كلها، وكانت زينة 

احلياة يف العلوم والفنون واحلضارة والعمران. وإنام كانوا يفضلون غريهم بصالح أرواحهم التي 

العريب يتوىل حكم والية أو بلد وهو ال علم عنده بيشء  يتبعها صالح أعامهلم؛ وذلك أن املسلم

من قوانني احلكومة ومل يامرس أساليب السياسة وال طرق اإلدارة، فيصلح اهللا به تلك الوالية، 

فيزيل فسادها وحيفظ أنفسها وأمواهلا وأعراضها، وال يستأثر بيشء من أمواهلا ومظاملها، وإنام 

ه، فيسعد اهللا به رعيته، لكون النفس متى صلحت أصلحت خيرج من عمله بثوبه الذي دخل ب

 كل يشء، وإذا فسدت أفسدت كل يشء.



 ١٩٧  ) 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 

 عىل العاملني.خرافات الوثنية املستعبدة هلا، وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء، إن اهللا لذو فضل 

* * * 

 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 

وهبم يف فتح البلدان زمن اخللفاء املسلمني هم البادئون باحلرب لسائر األمم وخاصة حر

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 التي سيطروا عليها يف الشام وغريها، فهذا وإن ظ نه 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 

 دين اهللا لكافة البرش والذي قال اهللا فيه:مصلحته إىل البرش كلهم مسلمهم وكافرهم، إذ هو 

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 ﴿ إذ لوال هذا القتال الذي رشعه اهللا ۡخرُِجواْ ِمن دَِ�ٰرِ  ٱ�َّ
ُ
ن َ�ُقولُواْ َر�َُّنا أ

َ
ٓ أ هِم بَِغۡ�ِ َحّقٍ إِ�َّ

 ۗ ُ ِ َولَۡوَ� َدۡ�ُع  ٱ�َّ َمۡت َصَ�ِٰمُع َو�َِيٞع َوَصلََ�ٰٞت َوَمَ�ِٰجُد يُۡذَكُر �ِيَها  ٱ�َّاَس  ٱ�َّ َُّهّدِ َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض ل
ِ  ٱۡسمُ  نَّ  ٱ�َّ ُ  َكثِٗ��ۗ َوَ�َنُ�َ هُ  ٱ�َّ َ ٱإِنَّ  ۥٓۚ َمن يَنُ�ُ ِينَ  ٤٠لََقوِيٌّ َعزِ�ٌز  �َّ ُٰ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�

  .]٤١-٤٠احلج: [
 ة احلق وإعالء كلمته.ونرص اهللا هو أن يقصد باحلرب محاي

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 

بالشام، أظهر اإلسالم فيؤذوهنم ويرضبوهنم. وقد قتل النصار بعض من أسلم من املسلمني 

. 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 

رسية يف سبيل ذلك حتى تزول الفتنة عن الدين وعن املؤمنني املستضعفني. فأرسل رسول اهللا 

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 

سلمني يدعوهنم إىل دينهم، أسلم من املسلمني، فأخضعوهم لسلطاهنم وكانوا يكتبون لبعض امل

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 

بوك ملا بلغه أن بغزوة ت ملسو هيلع هللا ىلصاملدينة باخلوف الشديد من ترقب هجومهم، وعند ذلك أمر النبي 

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 

وة التي ظهر فيها شدة من العرسة واملجاعة وانقطاع الظهر ولذا سميت غزوة العرسة، وهي الغز



 ١٩٩  ) 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 ينعلون  وكانت غسان هم ملوك عرب الشام وكانوا حربً

إليه وهو يف غوطة دمشق وهو مشغول بتهيئة خيوهلم ملحاربة رسول اهللا وأصحابه: فانتهيت 

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 

سول اهللا، فكنت أحدثه عنه وما يدعو إليه، كذا وكذا. وجعل حاجبه وكان روميًّا يسألني عن ر

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 ر -أي احلارث الغساين-قال شجاع: وخرج امللك  أسه وأذن 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.

ومل يزل تعرض عليه اخليول ويأمر أن تنعل ثم قال يل: أخرب صاحبك بام تر. وكتب إىل 

ن غزو الرسول وأصحابه، وأجابه قيرص وقال: ال ترس وال قيرص خيربه بخربي وما عزم عليه م

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 عىل رسول اهللا  غدً

 .»باد ملكه«وأخربته خربه، قال رسول اهللا:  مني السالم. فقدمت عىل رسول اهللا

من املعلوم أن فارس والروم كانتا أمتي حرب وقتال، ولدهيام االستعداد التام بالعدد والعتاد 

وقد رضبتا بجرانيهام عىل ما جاورمها من بالد العرب، وسعيا سعيهام يف إضالل العرب وإفساد 

له. والعرب مستذلون حتت سلطاهنم وسيطرهتم، دينهم، ويف تنكرهم لرسول اهللا وعدم إجابتهم 

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 

دينهم؛ ألنه ساءمها دخول أكثر العرب اإلسالم، وخشوا صولة الدين عليهام مما خيافان أن 

الكهام، فكان كل منهم هيدد دعوة اإلسالم يف بالده وبجواره ويمنعون أشد املنع من يقوض مم

نرشها يف بالدهم، وكانوا يؤذون كل من يظنون أنه أسلم، فكانت حرب الصحابة كلها ألجل 

 محاية الدعوة ومحاية املسلمني من تغلب القوم الظاملني، ال ألجل اإلكراه عىل الدخول يف الدين.

زع بني الناس يف مرافق احلياة ووسائل املال واجلاه والسلطان كله غريزة من غرائز إن التنا

البرش، وقد يقيض التنازع إىل التعادي واالقتتال بني اجلامعات كام هي عادة البرش من قديم 

الزمان، وقد يكون التنازع والتقاتل لسبب متلك األقطار واتساع العمران وتسخري الناس 

ا، أما القتال املذكور يف القرآن  للسلطة الظاملة ا ورشه مستطريً والسلطان اجلائر، فيكون رضره كبريً

ويف سرية الرسول وخلفائه وأصحابه فإنه مبني عىل قواعد العدل والرمحة وعموم املصلحة للبرش 

ا وال ماالً وال سلطانًا، وقد عرض عليه رؤساء قريش  ملسو هيلع هللا ىلصكلهم، فام كان النبي  يطلب بالقتال ملكً

ذلك عىل أن يكف عن دعوته فلم يقبل، وإنام يطلب أن تكون كلمة اهللا هي العليا ودينه  كل

الظاهر. وكان قتاله ودفاعه يف سني اهلجرة دفاع الضعيف للقوي إىل أن أظفره اهللا وأظهره عىل 

 قريش بفتح مكة عنوة.

رهم، وإنام كانوا إن املسلمني يف دعوهتم ألمتي فارس والروم مل يستعملوا القوة يف بداية أم

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 ﴿ نه:فهم ينذرون وحيذرون ويبرشون بقول اهللا سبحا .]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 َل ُسبُ  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

السليمة والطريقة املستقيمة والناس ينصاعون الستجابة دعوته، ومن لوازمه تقويض دعائم 
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النصار يف هذا الزمان فإن أشد ما يقع بأسامعهم هو الدعوة إىل ملكهم وسلطاهنم، وحتى 

 الدين.
ْ ﴿ وهذه غاية القتال ألهل الكتاب املشار إليها بقوله تعاىل: ِينَ  َ�ٰتِلُوا ِ  ٱ�َّ ِ َ� يُۡؤِمُنوَن ب َوَ�  ٱ�َّ

 ِ َم  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ ب ُ َوَ� ُ�َّرُِموَن َما َحرَّ ِينَ ِمَن  ٱۡ�َقِّ يَِديُنوَن دِيَن َوَ�  ۥَورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ وتُواْ  ٱ�َّ
ُ
أ

ٰ ُ�ۡعُطواْ  ٱۡلِكَ�َٰب  ۡزَ�ةَ َح�َّ   .]٢٩التوبة: [ ﴾٢٩َعن يَٖد َوُهۡم َ�ٰغُِروَن  ٱۡ�ِ
إن قيام اإلسالم إنام هو بالدعوة واحلجة، وانتشاره الرسيع عىل بلدان العامل إنام هو بموافقته 

ِ ِعنَد  ينَ ٱ�ِّ  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 ِ� 

الم وما يرتتب عليه من فتوحهم ال يتقدمون خطوة إال والدعاة أمامهم يبينون للناس حقيقة اإلس

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 

 النصار من األمم حنفاء هللا يعبدونه وال يرشكون به شيئًا.
سلمني عاملوا من دخل حتت سلطاهنم معاملة حسنة بمقتىض العدل واإلنصاف، ثم إن امل

حيث ساووهم بأنفسهم يف مجيع معامالت احلياة وأقاموا أنفسهم مقام احلامة هلم دون دمائهم 

وأمواهلم، فال يتعرض هلم أحد بسوء، وال ملعابدهم ومقدساهتم. وقد أوىص عمر بأهل الذمة 

ا بأن يقبل من حمسن ا ال خريً ا صحيحً هم ويتجاوز عن مسيئهم، وهذا مما تواترت به األخبار تواترً

ۡهَل ﴿ يقبل الشك واجلدل،
َ
أ �ٖ ّمَِن  ٱۡلِكَ�ٰبِ  َ�ٰٓ َ�ۡ�َ ٰ ُ لَُ�ۡم َ�َ ن  ٱلرُُّسلِ قَۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوُ�َا يُبَّ�ِ

َ
أ

ُ م �َِش�ٞ َونَِذيٞرۗ وَ َ�ُقولُواْ َما َجآَءنَا ِمۢن �َِش�ٖ َوَ� نَِذيرٖ� َ�َقۡد َجآَء�ُ  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 ا َوَ� َ�تَِّخَذ َ�ۡعُضَنا �َ  ٔٗ َشۡ�  ۦ�ُۡ�َِك بِهِ 
َ
ِۚ ۡ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 

ذلك وهدد الدعاة أو منعوا من  واجلدال مع املخالفني بالتي هي أحسن، فمتى منع املسلمون من

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 

ام كل شدة ومشقة، وخوض كل يف بالدهم، فعند ذلك يعترب املسلمون مكلفني من اهللا باقتح

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  ِ  ٱّ�ِينُ َح�َّ   .]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 

م لإلسالم وارتباطهم بعهده منهم، وإن امتنعوا طلب منهم اجلزية وهي نزر حقري ترمز خلضوعه

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

غوه، فهم مل يستعملوا القوة إال عند احلاجة ويف حالة الرضورة وعن دين اهللا الذي أمروا أن يبل

 ملسو هيلع هللا ىلصوقد فتحوا بعض البلدان بدون قتال ملوافقة أهلها لدخوهلم ونرش دعوهتم فيها. وسرية النبي 

وأصحابه يف القتال مبنية عىل قواعد العدل والرمحة وعموم املصلحة لكافة البرش من غري اعتداء 

 دام حمافظًا عىل ذمته وعهده. عىل دين أحد أو ماله، ما

* * * 
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 قتال الصحابة للخوارج عىل النهروان

وأما استدالل الكاتب بقتال الصحابة للخوارج زاعامً أن قتلهم هو من املبادأة التي هي 

الطلب، ويسمى اهلجوم، وأنه مل يوجد منهم من التعدي أو االبتداء باالعتداء ما يوجب قتلهم 

 وقتاهلم.

وارج إنام سموا خوارج من أجل أهنم خرجوا عىل اإلمام عيل ابن أيب طالب أقول: إن اخل

ريض اهللا عنه وعىل الصحابة، وقد وصفوا بأهنم يقتلون أهل اإلسالم ويرتكون أهل األوثان. 

وسبب خروجهم أنه ملا وقع التحكيم بني عيل ومعاوية وقد اتفقا عىل حتكيم أيب موسى األشعري 

عن معاوية، فعند ذلك قالوا: حكمتم الرجال ونبذتم كتاب اهللا وراء  عن عيل وعمرو بن العاص

ظهوركم. وحكموا بكفر الصحابة هلذا السبب، وهم غوغاء الناس. والغوغاء هم عون الظامل 

صغار األسنان، وسفهاء األحالم، «ويد الغاشم يف كل زمان ومكان. وقد وصفهم رسول اهللا بأهنم: 

وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن ال �اوز حناجرهم،  �قر أحد�م صالته مع صالتهم
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.

 عنه الصحابة يف قتاهلم أو قتال أصحاب معاوية، فأشاروا عليه وقد استشار عيل ريض اهللا

بالبداءة بقتاهلم قائلني: إن بقاءهم عىل حاهلم خطر علينا وعىل أهلنا وأوالدنا. فاستعان باهللا ثم 

فكان عيل  .»يقتلهم أو� الطائفت� باحلق«: ملسو هيلع هللا ىلصقاتلهم عىل النهروان حتى هزمهم. وقد قال النبي 

 الطائفتني باحلق عند أهل السنة، ومع ذلك قد قيل لعيل: أكفار هم؟ قال: ال، ريض اهللا عنه أوىل

بل من الكفر فروا، إخواننا بغوا علينا. فقتال الصحابة هلم هو نوع من احلدود الرشعية كقطاع 

الطريق. وقد بدؤوا يعيثون يف األرض الفساد بقتل بعض األفراد أشبه بقطاع الطريق الذين قال 

 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 ِمَن 
َ
رُۡجلُُهم ّمِۡن ِخَ�ٍٰف أ

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
َع � ۡو ُ�َقطَّ

َ
�ِض يَُصلَُّبٓواْ أ

َ
وحسبك أهنم  .]٣٣املائدة: [ ﴾ٱۡ�

 الصحابة. كفروا
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 ىلصالنبي  إن

 الكتاب وغريهم من سائر املساملني هلم، فقد كان جييب دعوهتم ويعود مرضاهم ويرد السالم عليهم.

إذا سلم علي�م أهل الكتاب «: ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس قال: قال رسول اهللا  البخاري ومسلمففي 

حتى إهنم يف حتريفهم الكلم عن مواضعه يقولون: السام عليكم؛ يعني الدعاء  .»لي�مفقولوا: وع

 .»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 

الرفق يف األمر لكه، فعليك بالرفق و�ياك  يا اع�شة، إن اهللا رفيق �ب«عليكم السام واللعنة. فقال: 

أولم �سميع ما قلت؟ رددت عليهم، «قالت: أومل تسمع ما قالوا؟ قال:  .»والعنف والفحش

 .»فيستجاب يل فيهم وال �ستجاب هلم يفّ 

لقد سعى رسول اهللا عليه الصالة والسالم برشيعته السمحة وعدله الشامل إىل أسس 

ألنه مبني عىل  سلامً املخالفني هلم يف الدين فسمى اهللا اإلسالم عالقات املسلمني بغريهم من 

َها﴿ املساملة واألمان، قال سبحانه: ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا ۡلمِ ِ�  ٱۡدُخلُوا  .]٢٠٨البقرة: [ ﴾َكآفَّةٗ  ٱلّسِ



 ٢٠٥  ) امللحق بكتاب اجلهاد املرشوع يف اإلسالم٢(

، فهو يؤثر السلم عىل احلرب، كام قال سبحانه: ۡلِم ۞�ن َجنَ ﴿ فسمى اهللا اإلسالم سلامً ُحواْ لِلسَّ
ۡ َ�َ  ٱۡجَنحۡ فَ  ِ لََها َوتََو�َّ أي إذا كنت يف حرب مع أعدائك ومالوا إىل السلم  .]٦١األنفال: [ ﴾ٱ�َّ

 واملصاحلة فأجبهم إىل ذلك.
وقد جعل اهللا السالم حتية أهل اإلسالم يتبادله املسلمون يف صلواهتم وفيام بينهم، وخريهم 

 عىل من عرفت ومن مل تعرف.الذي يبدأ بالسالم، فتسلم 

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 ِ� َسبِيِل  ٱ�َّ َءاَمُنٓواْ إَِذا َ�َ

 ِ ْ  ٱ�َّ ۡلَ�ٰٓ إَِ�ُۡ�ُم وَ ﴿ أي تثبتوا ﴾َ�َتبَيَُّنوا
َ
ْ لَِمۡن � َ�ٰمَ َ� َ�ُقولُوا لَۡسَت ُمۡؤِمٗنا تَۡبَتُغوَن َعَرَض  ٱلسَّ

ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  ِ فَعِنَد  ٱ�ُّ ُ ّمِن َ�ۡبُل َ�َمنَّ  َمَغانُِم َكثَِ�ةۚٞ َكَ�ٰلَِك ُكنُتم ٱ�َّ ْۚ إِنَّ  ٱ�َّ َ َعلَۡيُ�ۡم َ�َتبَيَُّنٓوا  ٱ�َّ
 .]٩٤النساء: [ ﴾٩٤وَن َخبِٗ�� َ�َن بَِما َ�ۡعَملُ 

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 

حيث كرره مرتني متى رضبوا يف غنمه بالسالم. فسبقهم القرآن بخربهم، وفيه األمر بالتثبت 

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

 اهللا عىل نعمة اهلداية، فإن ربكم حيب الشكر.

من أخالقه ومعاملته مع املخالفني يف الدين،  ملسو هيلع هللا ىلصم ما ثبت عن النبي ومن سامحة اإلسال

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«يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له:  ملسو هيلع هللا ىلصغالمً

 .»احلمد هللا اذلي أنقذه يب من انلار«: ملسو هيلع هللا ىلص: أطع أبا القاسم. فأسلم، فقال النبي أبيه، فقال له أبوه

ا من   .!*"شعريوتويف رسول اهللا ودرعه مرهونة عند هيودي بثالثني وسقً

 أخرجه البخاري من حديث عائشة. )١(
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اجل�ان ثالثة: جار هل حق، «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصورو الطرباين من حديث جابر بن عبد اهللا أن النبي 

ا بجواره ف .»وهو اجلار الاكفر، هل حق اجلوار وجار هل حقان، وهو اجلار املسلم، هل «جعل 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  .هال أهديتم إىل جارتنا اليهوديةوكان ابن عباس يقول: 

 .أوصانا باجلار حتى ظننا أنه سيورثه ملسو هيلع هللا ىلصإن النبي ما يكرره عليهم، فقال: هذا! من كثرة 

ومن سامحة اخللفاء الراشدين مع املخالفني هلم يف الدين ما ذكره املوفق بن قدامة يف رسالته 

ا، فدعوه فقال:  الرد عىل املوسوسني وحاصله أن عمر ملا قدم الشام صنع أهل الكتاب له طعامً

 الكنيسة. فكره دخوهلا وقال لعيل: اذهب بالناس. فذهب عيل باملسلمني أين هو؟ قالوا: يف

 فدخلوا وأكلوا، وجعل عيل ينظر إىل الصور وقال: ما عىل أمري املؤمنني لو دخل وأكل.

فاإلسالم والرسول عليه الصالة والسالم حيث عىل اإلحسان إىل املسلم واملخالف له يف 

۞لَّۡيَس ﴿ عىل أقارب هلم من املرشكني، فأنزل اهللا تعاىل: الدين، وقد سأل الصحابة عن الصدقة
َ َعلَۡيَك ُهَدٮُٰهۡم َوَ�ِٰ�نَّ  نُفِسُ�ۡمۚ َوَما تُنفُِقوَن إِ�َّ  ٱ�َّ

َ
َ�ۡهِدي َمن �ََشآُءۗ َوَما تُنفُِقواْ ِمۡن َخۡ�ٖ فَِ�

ِۚ وَۡجهِ  ٱبۡتَِغآءَ  نُتۡم َ� ُ�ۡظلَُموَن َوَما تُنفُِقواْ ِمۡن َخۡ�ٖ يُوَفَّ إَِ�ۡ  ٱ�َّ
َ
  .]٢٧٢البقرة: [ ﴾٢٧٢ُ�ۡم َوأ
ُ َ�ۡنَهٮُٰ�ُم  �َّ ﴿ فأمروا بالصدقة عليهم، كام يدل قوله سبحانه: ِينَ َعِن  ٱ�َّ لَۡم يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم  ٱ�َّ

ْ إَِ�ِۡهۡمۚ إِنَّ  ٱّ�ِينِ ِ�  وُهۡم َوُ�ۡقِسُطٓوا ن َ�َ�ُّ
َ
َ  َولَۡم ُ�ۡرُِجوُ�م ّمِن دَِ�ٰرُِ�ۡم أ  ﴾٨ ٱلُۡمۡقِسِط�َ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

  .]٨املمتحنة: [
إنه ملا امتد سلطان املسلمني عىل البلدان األجنبية واتسعت فتوحهم يف األقطار األجنبية 

صاروا يعاملون أهل الكتاب بأحسن معاملة من العطف واللطف واملساواة يف احلقوق؛ ألن 

ع خصمه من أهل الكتاب يف اجللوس للقضاء رشيعة اإلسالم توجب عىل املسلم أن يتواضع م

ا بصف  مهام كانت منزلته ورئاسته، كام جلس عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه مع اليهودي صفًّ

قم بني 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 اخلصومة قال عمر:  فمن بعد الفراغ من .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 ﴿ وكان أهل الكتاب يعيشون مع املسلمني متجاورين متساعدين،
فال يتعد بعضهم عىل بعض وال جيعلون اختالف عقائدهم سببًا ملثار النزاع  .]٦: الكافرون[ ﴾٦

بينهم، وصار النصار يعيشون مع املسلمني يف أمان واطمئنان، هلم ما للمسلمني وعليهم ما عىل 

 املسلمني، وسموا أهل الذمة من أجل أهنم يف ذمة اهللا وذمة املؤمنني، من رامهم بسوء غرم وأثم.
أويص اخلليفة أن عمر بن اخلطاب أوىص يف مرضه بأهل الذمة وقال: حيح البخاري صويف 

ا، بأن يقبل من حمسنهم ويتجاوز عن مسيئهم فصار اجلميع يتعاونون  .من بعدي بأهل الذمة خريً

عىل الكسب والسعي والعمران وفنون العلم والعرفان، وأخذ اخللفاء الراشدون والصحابة 

هم ظالًّ ظليالً من الرعاية واالحرتام، فيحرتمون معابدهم وكنائسهم، فال والتابعون ينرشون علي

يتعرض هلا أحد منهم برضر وال يمنع أهلها من دخوهلا، ثم إن املسلمني يعولون سائر العجزة 

 والعميان ومن ال كسب له، فيقومون بكفايتهم من املعيشة والكسوة كسائر ضعفة املسلمني.

سول اهللا مع وفد نجران ما يدل عىل ذلك، فقد رو أبو عبيد ويف الصلح الذي أجراه ر

ا:  ملسو هيلع هللا ىلصرمحه اهللا أن رسول اهللا  �سم اهللا الرمحن الرحيم، هذا ما «صالح أهل نجران فكتب هلم كتابً

كتبه �مد انليب ألهل �ران وحاشيتها، هلم ذمة اهللا وذمة رسوهل ىلع دمائهم وأمواهلم وملتهم 
ىلع أن ال يغ� هلم أسقف  -أي علمائهم-ورهبانهم وأساقفتهم  -سهمأي كنا�-وصلبانهم و�يعهم 

ا فانلصف  من سقيفاه وال راهب من رهبانيته، وىلع أن ال �رسوا وال يعرشوا، ومن ملك منهم حقًّ
بينهم ىلع أن ال يأ�لوا الر�ا، فمن أ�ل الر�ا منهم فذميت منه بر�ئة وعليهم اجلهد فيما استقبلوا 

معسوف عليهم. شهد عثمان بن عفان ومعيقيب واألقرع بن حا�س وغيالن بن  غ� مظلوم� وال
 .»سلمة وأبو سفيان بن حرب

فرش هلم عباءته وأجلسهم عليها. وقد عمل اخللفاء الراشدون مع  ملسو هيلع هللا ىلصوقد قيل: إن النبي 

 املخالفني هلم يف الدين كل ما أوىص به رسول اهللا يف هذا الصلح الواقع بينه وبني أهل نجران،
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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

 طائعني خمتارين، ومن أقام منهم عىل دينه فإنه آمن عىل نفسه وماله وعياله.

ر الصنيع مع املسلمني يف هذا الزمان يف كثري من البلدان ضد ما فعله هبم وقد أساء النصا

املسلمون، وضد ما كان عليه قدماء النصار، فإن من تعاليم املسيح األمر باهلدوء والعفو 

والصفح وعدم االنبعاث بالرش، لكنهم ملا تباعدوا عن تعاليم املسيح أخذوا يتميزون باحلقد 

ني، وسفك الدماء والتمثيل وتشويه األبرياء وخطف األوالد والنساء والشحناء عىل املسلم

وهدم املساجد املشيدة للعبادة وقتل الرهبان يف كنيستهم، ودين اإلسالم وسائر األديان حترم قتل 

الرهبان وهدم املساجد والكنائس وسائر املواضع املشيدة للعبادة، وناهيك بحوادث لبنان يف هذا 

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 َ�ُ  ۥفِۡتنََتهُ  ٱ�َّ والفقهاء املتقدمون مل هيملوا  .]٤١املائدة: [ ﴾ا ًٔ َشۡ�  ٱ�َّ

حقوق أهل الذمة، وقد نصوا عىل وجوب الرفق هبم ودفع من يتعرض ألذيتهم، فقال الشهاب 

إن عقد الذمة يوجب :القرايف، وهو من كبار أئمة الترشيع يف اإلسالم، يف كتابه الشهري الفروق

ا علينا ألهنم يف جوارنا ويف خفارتن ودين اإلسالم،  ملسو هيلع هللا ىلصا ويف ذمة اهللا تعاىل وذمة رسوله هلم 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 
احلرب إىل بالدنا إن من كان يف الذمة وجاء أهل  :مراتب اإلمجاعوقال اإلمام ابن حزم يف 

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

هم، وأهنم مل يف الفتوح من املسلمني حني دخل اإليامن قلوهبم، بل وال أعدل وال أرحم من
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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 

 اس أحسن نظام.الكفيل بسعادة البرش كلهم، الصالح لكل زمان ومكان، الذي نظم حياة الن

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.

ذا كان لنرص اإلسالم ه:حارض العامل اإلسالميقال لوثروب ستودارد األمريكي يف كتابه 

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.

ب إراقة الدماء وترغب يف االستالب فالعرب املسلمون يف فتوحهم مل يكونوا قط أمة حت

والتدمري، بل كانوا عىل الضد من ذلك، أمة موهوبة جليلة األخالق والسجايا، تواقة إىل ارتشاف 

العلوم، حمسنة يف اعتبار نعمة التهذيب، تلك النعمة التي انتهت إليها من احلضارات السالفة، وإذ 

ا وعن هذا شاع بني الغالبني واملغلوبني التزاوج ووحدة ا ملعتقد 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 الزا هرة واحلوارض ممالك الدنيا حضارةً ورقيًّا وتقدمً

 العامرة واملساجد الفخمة واجلامعات العلمية املنظمة طول هذه القرون الثالثة.

سري القارئ حينام نبحث يف فتوح  :حضارة العربقال الدكتور جوستاف لوبون يف كتابه 

العرب وأسباب انتصاراهتم أن القوة مل تكن هي العامل يف انتشار اإلسالم، ولكن العرب تركوا 

ا يف أدياهنم، فانتحل بعض الشعوب من النصار دين اإلسالم واختذوا العربية املغل وبني أحرارً
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لغة هلم ودينًا ملا يتصف به العرب الغالبون من رضوب العدل الذي ال عهد للناس بمثله، وملا 

 كان عليه دين الرسول من السهولة التي مل تعرفها األديان األخر قبله.

ا يف موضع آخ ر: يمكن أن تُعمي فتوح العرب األوىل أبصار أناس فيقرتفون ما وقال أيضً

يقرتفه الفاحتون عادة ويسيئون معاملة املغلوبني ويكرهوهنم عىل اعتناق دينهم الذي كانوا 

 يرغبون يف نرشه يف أنحاء العامل، ولو فعلوا ذلك لتألبت عليهم مجيع األمم.

ان عندهم من العبقرية ما يندر وجوده يف الذين ك -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 

 هلم وحفظ األمن بينهم.ومعتقداهتم، فارضني عليهم جزية زهيدة يف مقابل محايتهم 

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 

رسح العامل، وقاومت مجيع الغارات، وبقيت قائمة وخملدة حتى بعد تواري سلطان العرب عن م

 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 

النصار بسوء حني الرهبان عىل اخلصوص لعكوفهم عىل العبادات، ومل يمس عمر بن اخلطاب 

 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 يعطون 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 ۡشَ�ٰدُ َوَ�ۡوَم َ�ُقوُم  ٱ�ُّ

َ
ا عَ ﴿ وقال: .]٥١املؤمن: [ ﴾٥١ ٱۡ� لَۡيَنا َ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 

م عىل بواجبات دينهم قبل أن جياهدوا عدوهم، حتى يكون اهللا وليهم ونارصهم واملعني هل

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: [ ﴾ُخُذواْ ِحۡذَرُ�مۡ ﴿ إليه الكتاب العزيز يف قوله: وا ِعدُّ
َ
َ  َوأ ا ل  ٱۡسَتَطۡعُتمُهم مَّ

 ٖ� والقوة ختتلف باختالف األحوال واألزمان، ولكل زمن دولة وقوة  .]٦٠األنفال: [ ﴾ّمِن قُوَّ

 ورجال تناسب حالة القتال وزمانه.
أما إذا ختلف عملهم عن واجبات دينهم ومل يستعدوا باحلزم والعزم والقوة جلهاد عدوهم، 

هلم؛ ألن ذنوب اجليش جند عليه، واالتكال عىل اإليامن  فإنه يتخلف عنهم هذا النرص املضمون

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�ُ  عده، وإن ختلف هذا النرص هو من ولن خيلف اهللا و .]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 فَإَِذا ُهَو َزاهِٞقۚ َولَُ�ُم  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�  ۥُ�َّوُِف أ أي خيوفكم  .]١٧٥آل عمران: [ ﴾١٧٥فََ� َ�َافُوُهۡم وََخافُوِن 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 

 قلوب أكثر الناس بالرعب والرهب.

ٓ  لَن﴿ قد وعـد عبـاده املؤمنني بالنرص عليهم فقـال تعاىل: ونسـوا أن اهللا سبحانـه وُ�ۡم إِ�َّ يَُ�ُّ
ٗذىۖ �ن يَُ�ٰتُِلوُ�ۡم يَُولُّوُ�ُم 

َ
ۡدبَارَ أ

َ
وَن  ٱۡ� ْ إِ�َّ  ٱّ�ِلَّةُ َعلَۡيِهُم  ُ�َِ�ۡت  ١١١ُ�مَّ َ� يُنَ�ُ ۡ�َن َما ثُقُِفٓوا

َ
�

ِ ِ�َۡبٖل ّمَِن  ِ َوَ�آُءو بَِغَضٖب ّمَِن  اِس ٱ�َّ وََحۡبٖل ّمَِن  ٱ�َّ ۚ َوُ�َِ�ۡت َعلَۡيِهُم  ٱ�َّ ُهۡم  ٱلَۡمۡسَكَنُة َّ�
َ
َ�ٰلَِك بِ�

ِ َ�ِٰت َ�نُواْ يَۡ�ُفُروَن �  َوَ�ۡقُتلُوَن  ٱ�َّ
َ
ْ َ�ۡعَتُدوَن ٱۡ� َ�نُوا ْ وَّ � َ�ٰلَِك بَِما َعَصوا  ﴾١١٢�بَِيآَء بَِغۡ�ِ َحّقٖ

  .]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

يستمر هلم هذا الصنيع إن شاء اهللا  السامء ثم يمطرون الناس بقذائف التعذيب والتخريب. ولن

فإن املسلمني لدهيم املادة املالية التي تؤهلهم إلدراك كل ما يريدون من وسائل القوة املامثلة أو 

الزائدة عىل قوة األعداء مع قوة اإليامن باهللا عز وجل، ومتى صدقت العزيمة وقويت اإلرادة 

اعات. واملال هو املحور الذي تدور عليه حصل املراد، وقد قيل: إن احلاجات هي أم االخرت

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 
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ة مستمرة، أو ظن أن اهللا يديل اليهود عىل للتقو. فمن ظن أن اهللا يديل الباطل عىل احلق إدال

 املسلمني إدالة مستمرة، فقد ظن باهللا ظن السوء.

لكن اهللا سبحانه بحكمته يؤدب عباده، فإذا عصاه من يعرفه سلط عليه من ال يعرفه، 

والباطل ال تقو شوكته وال تعظم صولته إال يف حال رقدة احلق عنه وغفلته عنه، فإذا انتبه له 

ِ  بَۡل ﴿ إذن اهللا تعاىلهزمه ب ا  ٱلَۡوۡ�ُل فَإَِذا ُهَو َزاهِٞقۚ َولَُ�ُم  ۥَ�َيۡدَمُغهُ  ٱۡلَ�ِٰطلِ َ�َ  ٱۡ�َقِّ َ�ۡقِذُف ب ِممَّ
ۢ �ِإِۡذِن ﴿ .]١٨األنبياء: [ ﴾١٨تَِصُفوَن  ِۗ َ�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.

وكل يشء مرهون بوقته ومربوط بقضاء اهللا وقدره وعند التناهي يقرص املتطاول. إن هؤالء 

ذََّن َر�َُّك َ�َۡبَعَ�َّ  �ذۡ ﴿ من رمحة اهللا والقانطني من نرص اهللا قد نسوا قول اهللا تعاىل: اآليسني
َ
تَأ

وصدق اهللا العظيم فإن  .]١٦٧األعراف: [ ﴾ٱۡلَعَذابِ َمن �َُسوُمُهۡم ُسوَٓء  ٱۡلقَِ�َٰمةِ َعلَۡيِهۡم إَِ�ٰ يَۡوِم 

بة الزب يف حقهم ال يفارقهم وال يزال هذا العذاب الذي وعدهم اهللا بأن يساموا به هو رض

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 َءاَ�ٰتَِنا ِ�  َسُ�ِ�ِهمۡ ﴿ يويل بعض الظاملني بعضً
 ٰ نُفِسِهۡم َح�َّ

َ
نَُّه  َوِ�ٓ أ

َ
َ لَُهۡم �   .]٥٣فصلت: [ ﴾ٱۡ�َقُّ يَتََب�َّ

إن هذا الطفور والطغيان وجماوزة احلد يف الفتك والسفك والعدوان الواقع من اليهود عىل 

العرب املسلمني الفلسطينيني طيلة هذه السنني، حتى أخرجوهم من ديارهم ومساكنهم إىل 

ا، وأخذوا ا وقهرً يسوموهنم سوء العذاب من القتل والتضييق  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  .]٣٩احلج: [ ﴾٣٩َ�َ

ء من اليهود إنام حصل بسبب ذنب من املسلمني اقرتفوه ولو استقاموا ما سقموا، فإن واالستيال
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ٓ ﴿ ذنوب اجليش جند عليه واهللا تعاىل يقول: ا َصابََك ِمۡن َحَسَنةٖ فَِمَن  مَّ
َ
ِۖ أ َصابََك ِمن  ٱ�َّ

َ
ٓ أ َوَما

اء بني امللوك والزعامء فبسبب االختالف يف النزعات واألهو .]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 

نرص اهللا؟ وعظمت صولته وتسلط عىل املسلمني بجربوته وقوته، حتى أخذ الناس يقولون: متى 

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 

اإلسالم من كل جانب، فإن جهادهم واجب عىل املسلمني بكل الوسائل، فمن مل يقدر عليه 

بدنه وجب عليه بامله؛ ألن املال بمثابة الرتس يُستجلب به العدد والعتاد ووسائل اجلهاد ب

 ويستدفع به صولة أهل الكفر والعناد.
ا خاليًا ال يقال هلم  إن منشأ هذا التغلب بطريق الطفور من طائفة اليهود هو أهنم وجدوا جوًّ

السفك والفتك ما يريدون، وإال فيه: إليكم إليكم. فأخذوا يبيضون ويصفرون ويصنعون من 

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 الفدائيني فهزموهم واستولوا عىل قواهتم وقتلوا منهم  ا كثريً 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 ﴿ وتنافسوا يف البذل، فساحت أيدهيم بالند وتساعدوا عىل دفع االعتداء،
َ
أ َ�ِٓء َ�ٰٓؤُ  َ�ٰٓ

ْ ِ� َسبِيِل  ِ تُۡدَعۡوَن ِ�ُنفُِقوا َما َ�ۡبَخُل َعن �َّۡفِسهِ  ٱ�َّ ۖ َوَمن َ�ۡبَخۡل فَإِ�َّ ن َ�ۡبَخُل  ﴾ۦفَِمنُ�م مَّ
ْ ﴿ .]٣٨حممد:[ َ  فَٱ�َُّقوا ْ وَ  ٱۡسَتَطۡعُتمۡ َما  ٱ�َّ نُفِسُ�ۡمۗ َوَمن يُوَق ُشحَّ  ٱۡسَمُعوا

َ
ِ�ّ � نفُِقواْ َخۡ�ٗ

َ
ِطيُعواْ َوأ

َ
 َوأ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦَ�ۡفِسهِ 
ُ
 واهللا أعلم. ]١٦التغابن: [ ﴾١٦ ٱلُۡمۡفلُِحونَ فَأ

 م.١٩٦٨-٣-٢١املوافق  ١٣٨٧ذي احلجة  ٢٢يوم اخلميس  )١(
                          



 ٢١٥  ) 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�َ 

 م.وصىل اهللا عىل نبيه حممد وعىل آله وصحبه وسل

 اآلخرة يمجاد ١٤حرر يف 

 هـ.١٣٩٨سنة 

* * * 





 
 

)٣( 

 اجلندية وعموم نفعها

 وحاجة املجتمع هلا





 
 

 

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ
 احلمد هللا، ثم الصالة والسالم عىل حممد رسول اهللا.

 أما بعد:

بأمور دينهم من رهبم من كل ما يتعلق  فإن من واجب العاملِ أن يبنيّ للناس ما نزل إليهم

ودنياهم، نصيحة هللا وألئمة املسلمني وعامتهم؛ لورود الوعيد الشديد يف وجوب البيان وحتريم 

ِينَ  إِنَّ ﴿ الكتامن، يقول اهللا تعاىل: نَزۡ�َا ِمَن  ٱ�َّ
َ
ُٰه  ٱلُۡهَدىٰ وَ  ٱۡ�َّيَِ�ِٰت يَۡ�ُتُموَن َمآ أ ِمۢن َ�ۡعِد َما َ�يَّ�َّ

وْ  ٱۡلِكَ�ٰبِ لِلنَّاِس ِ� 
ُ
ُ َ�ٰٓ�َِك يَۡلَعُنُهُم أ ِٰعُنونَ َوَ�ۡلَعُنُهُم  ٱ�َّ ِينَ  إِ�َّ  ١٥٩ ٱل�َّ ْ َوَ�يَُّنواْ  ٱ�َّ ۡصلَُحوا

َ
ْ َوأ تَابُوا

نَا 
َ
تُوُب َعلَۡيِهۡم َو�

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك �

ُ
اُب فَأ   .]١٦٠-١٥٩البقرة: [ ﴾١٦٠ ٱلرَِّحيمُ  ٱ�َّوَّ

بحل مشاكل العامل، ما وقع يف هذا  وإن دين اإلسالم الذي نعتقده وندين اهللا به هو كفيل

الزمان وما سيقع مستقبالً، فمتى أُخذ الدين عىل وجهه الصحيح فإنه دين السعادة ودين 

 السياسة والسيادة هيدي للتي هي أقوم.

وقد أخطأ من ادعى عزل الدين عن الدولة فإنه ال دنيا إال بدين، وإال بقي الناس كالبهائم 

امً إىل نيل اهلائمة، لكنه متى ادعى  لَّ الدين من ال حيسن محله، وال خيشى اهللا فيه، وجيعل الدين سُ

مقاصده السيئة، فإنه حينئذ تذهب نضارته، وتسوء سمعته، وحيتقب الناس عداوة أهله، حتى 

 يصريوا فتنة لكل مفتون. وقد قيل: إن حماسن اإلسالم ختتفي بني اجلاحدين واجلامدين.

ا هؤالء عندما يقرأ هذه الرسالة أنه يتناولني باملالمة، ويقول: ما للشيخ  وما يشعرين أن أحدً

 ابن حممود وإدخاله اجلندية يف الدين وهي ليست منه؟ حتى كأهنا بظنه يف معزل عن الدين.
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: ملسو هيلع هللا ىلصوأقول ملن المني: إليك عني، فإنني إنام استخرجت القول فيها من مفهوم قول النبي 

الفقه يف الدين بمقصور عىل الفقه يف أحكام  وليس .!*"»دلينمن يرد اهللا به خ�ًا يفقهه يف ا«

الصالة والصيام واحلج، بل هو أعم وأشمل. فهذا القرآن مملوء بذكر القتال واجلهاد واالستعداد 

قد حذر وأنذر من الفتن التي ستثور وتكثر يف آخر  ملسو هيلع هللا ىلصبأخذ القوة له وأخذ احلذر. والنبي 

عن عبد اهللا بن عمر:  صحيحهوس بالعيان. فقد رو مسلم يف الزمان، مما يصدقها الواقع املحس

قال: كنا مع النبي ؟ يف سفر، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من يصلح جرشه، ومنا من ينتضل، إذ 

ا عليه أن يدل «ناد منادي رسول اهللا: الصالة جامعة. فاجتمعنا فقال:  إنه ما من نيب إال اكن حقًّ

، و�نذرهم رش ما يعلمه هلم، و�ن هذه األمة قد جعل اعفيتها يف أوهلا أمته ىلع خ� ما يعلمه هلم
يرقق «ومعنى احلديث:  .»وسيصيب آخرها بالٌء وأمور تنكرونها، تيجء الفنت يرقق بعضها بعًضا

يعني أن اآلخرة رش من األوىل، ويكون نتيجتها القتل والقتال حتى يقل الرجال  »بعضها بعًضا

م واحد، وهو كالم من ال ينطق عن اهلو، حتى كأن األمر يزداد جالءً ويكون خلمسني امرأة قي

ا عىل سبيل التدريج.  وظهورً

وملا جيء بكنوز كرس فوضعت بني يدي عمر بن اخلطاب بكى، قيل له: يا أمري املؤمنني، 

ما يبكيك يف يوم أعز اهللا فيه الدين وأهله وأذل فيه الكفر وأهله؟ فقال: نعم، ولكنى سمعت 

إنها لن تفتح ادلنيا ىلع قوم إال ألىق اهللا بينهم العداوة وابلغضاء، فهذا اذلي «يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا رس

 .!+"»أب�ا�

فمتى كان األمر هبذه الصفة أفليس من احلزم وفعل أويل العزم أن يؤخذ هلذا اإلنذار 

الناس ويقوهيم والتحذير عدته، بام يستطاع من احليلة واحلول والقوة وغري ذلك من كل مما يقي 

 ويرقيهم؛ لكون األمور يف النجاح بعد اهللا منوطة باألسباب والوسائل؟ كام قيل:

ــام ــعيف وإن ــبب الض ــت بالس ــا أن  م
 

ـــبابِ   ـــوة األس ـــور بق ـــح األم  نُجْ
 

 متفق عليه من حديث معاوية. )١(

 رواه مسلم. )٢(

                          



 ٢٢١  حاجة املجتمع هلا) اجلندية وعموم نفعها و٣(

ثم إن اهللا سبحانه أضاف تسمية اجلنود إىل نفسه الكريمة إضافة ترشيف وتكريم، فقال 

سواءٌ محلناه عىل الصحابة أو عىل  .]١٧٣الصافات: [ ﴾١٧٣ ٱۡلَ�ٰلُِبونَ  ُجنَدنَا لَُهمُ  �نَّ ﴿ سبحانه:

وكان الصحابة يسمون جنود اهللا وجنود  .]٣١املدثر: [ ﴾َوَما َ�ۡعلَُم ُجُنوَد َرّ�َِك إِ�َّ ُهوَ ﴿ املالئكة

اإلسالم وجنود املسلمني، فال أعىل من مزيتهم وال أرفع من منزلتهم، لكوهنم محاة الدين 

وطن. مما يدل عىل أن اجلندية تسمية رشيفة رشعية. ومن صفة املسلم الصرب عىل البأساء وال

ا للقتل والقتال ال يصرب  والرضاء وحني البأس. فاجلندية وإن رأ اجلبناء املرتفون أن فيها تعرضً

يها إال عليه إال الفقراء والفاشلون يف التعلم، لكن املكارم منوطة باملكاره، والسعادة ال يعرب إل

َز ﴿ عىل جرس املشقة والتعب، ِينَ قُل لَّۡو ُكنُتۡم ِ� ُ�ُيوتُِ�ۡم َلَ�َ إَِ�ٰ  ٱۡلَقۡتُل ُكتَِب َعلَۡيِهُم  ٱ�َّ
 وطعم املوت يف أمر عظيم كطعم املوت يف أمر حقري. .]١٥٤آل عمران: [ ﴾ِهمۡ َمَضاِجعِ 

ا له، وإن فالدين جيعل املسلم مطمئنًا يف رسائه ورضائه، إن أصابته رسا ء شكر فكان خريً

أصابته رضاء صرب فكان خريا له؛ وليس ذلك إال للمؤمن، واألنبياء هم أشد الناس بالءً يف الدنيا 

أصدق األسماء حارث «ثم األمثل فاألمثل، والناس يف الدنيا بني حارث ومهام كام يف احلديث: 

ارث هو الذي يسعى بيديه ورجليه اهلامم هو الذي هيم بقلبه سأفعل كذا وكذا، واحلف .!*"»وهمام

إىل ما يوجهه إليه قصده ورغبته من علو مهته أو دنوها. ومن املشاهد بالتجربة واالعتبار أن 

الغرق يف الرتف وامليل إىل امليوعة يف النعيم والراحة والرفاهية غاية يف إفساد بنية اجلسم وعدم 

 يه. كام قيل:صحته، فجنايته عىل نفسه هي أعظم من جناية عدوه عل

ـــــدهْ   إن الشـــــباب والفـــــراغ واجلِ
 

 مفســـــدة للمـــــرء أيّ مفســـــدهْ  
 

عن اخلري وكنت أسأله عن الرش  ملسو هيلع هللا ىلصيقول حذيفة بن اليامن: كان الناس يسألون رسول اهللا 

ا. قال: يا أخي إذا مل أعرف  وملا .!+"فيهخمافة أن أقع  قال رجل لبعض السلف: ال أراك اهللا مكروهً

 املكروه وقعت فيه.

 رواه أبو داود من حديث أيب وهب اجلشمي. )١(

 أخرجه احلاكم يف املستدرك من حديث حذيفة بن اليامن. )٢(
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 هذا وإن احلاجات هي أم االخرتاعات، وقد قيل:

ــــــــــــــا ــــــــــــــات فإهن  هللا در النائب
 

 صــدأُ اجلبــان وصــيقل األحــرارِ  
 

لذا جيب عىل مجيع املسلمني أن ال ينخدعوا بالراحة والرفاهية والرتف، وأن ال تسحرهم 

 لذائذ النعم ورخاء العيش فتشغلهم عن االستعداد بعمل ما ينفعهم أو يدفع الرض عنهم.

إن أشد ما يبتىل به الشاب هو العطالة والبطالة اللتان ينشأ عنهام العجز، ثم حديثه نفسه و

بأنه ال يستطيع هذا العمل ملشقته، أو ال يستطيع عمل هذه الصنعة ملشقتها، أو ال يستطيع اجلهاد 

ري والتمرن عىل وسائل القتال لصعوبتها وخطر النفس فيها، أو ال يستطيع التجند لصعوبته، وغ

ذلك من حديث النفس الذي يقيض عىل الشخص باملهانة واحلرمان، وكل هذا نتيجة العجز 

إال  وهو ال يستعيذ .!*"»ا� إ� أعوذ بك من العجز والكسل«منه بقوله:  ملسو هيلع هللا ىلصالذي استعاذ النبي 

 من الرش، وقد قيل:

ــن رضرٍ  ــاحلزم م ــا ب ــز رضٌّ وم  العج
 

 وأحزمُ احلزمِ سوءُ الظـن بالنـاسِ  
 

ــــهال  اول ــــرٍ حتُ ــــزم يف أم ــــرتك احل  ت
 

ــتَ فــام بــاحلزم مــن بــاسِ    فــإن أَمنْ
 

 ولقد رأينا شعراء العرب جيعلون امليل إىل الراحة زراية ومذمة، كام قيل:

ـــــا ـــــل لبغيته ـــــارم ال ترح  دع املك
 

 واقعد فإنك أنت الطاعم الكايس 
 

حسان، هل هذا البيت وملا أنشد الشاعر هذا البيت، شكاه املقول فيه إىل عمر، قال عمر: يا 

رأسه. فدعا به عمر  عىل !+"ولكنه سلحمدح أو قدح؟ فقال حسان: يا أمري املؤمنني، ما ذمه 

 فجلده احلد.

 ومثله هجاء جرير لقوم حني يقول:

ـــبكم ـــارم حس ـــن املك ـــت م  إين رأي
 

ــزَّ الثيــاب وتشــبعوا   أن تلبســوا خَ
 

 متفق عليه من حديث أنس. )١(

ا. )٢( ا وحتقريً  سلح: بال أو تغوط. وتستعمل للطري والبهائم وال تستعمل لإلنسان إال جمازً
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ل عن املكارم، وال ينايف هذا فاالشتغال بتنويع الثياب وتعديلها وتبديلها هو شغل ش اغِ

 ولكن كل ما خرج عن حده فإنه يقع يف ضده. !*"»إن اهللا مجيل �ب اجلمال«حديث 

وملا أحس عمر بن اخلطاب بانزالق الناس يف هذا النعيم والرتف، وخيش عليهم أن تنحل 

والً من خشونة عزائم حزمهم وقوهتم، كتب إىل عتبة بن فرقد يأمره بالرجوع إىل ما كانوا عليه أ

العيش، ويأمره بأن يرموا ويتسابقوا وينزوا عىل اخليل ويتمعددوا ويمشوا حفاة ومنتعلني؛ 

ا منه عىل بقاء خشونة الرجولة وعدم ما يضادها من امليل إىل امليوعة فيها التي من لوازمها  حرصً

 اسرتخاء األعضاء بعد صالبتها.

ينا عمر ريض اهللا عنه: يا عقبة بن فرقد، إنه عن أبى عثامن النهدي قال: كتب إل مسلمويف 

ليس من كدك وال من كد أبيك وال كد أمك، فأشبع املسلمني يف رحاهلم مما تشبع منه يف رحلك، 

 وإياك والتنعم وزي أهل الرشك ولبوس احلرير.

أما بعد؛ فاتزروا  :الفروعوغريه بإسناد صحيح، كام يف  مسند أيب عوانة اإلسفرايينيوهو يف 

ارتدوا وألقوا اخلفاف والرساويالت وعليكم بلباس أبيكم إسامعيل، وإياكم والتنعم وزي و

األعاجم. وعليكم بالشمس فإهنا محام العرب، ومتعددوا واخشوشنوا واخلولقوا واقطعوا 

 الركب و انزوا وارموا األغراض.

قد بعث  من وجه آخر سبب قول عمر ذلك، وأن عتبة بن فرقد يف صحيحهوبني أبو عوانة 

إىل عمر مع غالم له بسالل فيها خبيص عليها اللبود، فلام رآه عمر قال: أَيشبع املسلمون يف 

 .!+"احلديثرحاهلم من هذا؟ قال ال. قال: عمر: ال أريده. وكتب إىل عتبة أنه ليس من كدك... 

ا رسول فقال رجل: ي »ال يدخل اجلنة من اكن يف قلبه مثقال ذرة من الكرب«قال: ملسو هيلع هللا ىلص ومتام احلديث أن النبي  )١(

إن اهللا مجيل �ب اجلمال، الكرب بطر احلق «اهللا، إن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة. قال: 

 رواه مسلم. »وغمط انلاس

(مطلب بيان فضل التواضع يف اللباس) اجلزء الثاين من كتاب غذاء األلباب للشيخ حممد  ٢٢٧ص )٢(

 السفاريني احلنبيل.
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لتخلق هذا وإن الفرص متر كمر السحاب، وإن غالب هذه األشياء التي نحث عىل فعلها وعىل ا

 هبا والقدوة عليها، كلها منوطة برشخ الشباب الذي يتمنى كل شيخ الرجوع إليه وعوده إليه.

ثم إن من احلزم وفعل أويل العزم كون الرجل العاقل املفكر يقدر وقوع ما عسى أن ال يقع، 

ثم يمثل حاله فيه عند فرض وقوعه، وما عسى أن يصنع من احلول والقوة يف سبيل دفاعه عن 

 له ووطنه، إذ احلوادث تفاجئ الناس وهم يف غفلة ساهون.أه

ـــةً  ـــأيت مجل ـــني ت ـــائب ح ـــأيت املص  ت
 

 رورَ جيـيء يف الفلتـاتِ ـوأر الس 
 

هذا وإن من املعلوم أن كل دولة لدهيا جنود حيمون حدودها وحقوقها ويقومون بحفظ 

هيمهم، فهم رمحة دماء الناس وأمواهلم وأعراضهم، بحيث يلجأ الناس إليهم عند أدنى حادث 

ِ َولَۡوَ� َدۡ�ُع ﴿ للعباد والبالد �ُض َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض لََّفَسَدِت  ٱ�َّاَس  ٱ�َّ
َ
وبعض  .]٢٥١البقرة: [ ﴾ٱۡ�

ا بحيث يشتهر بالتسمي  الناس يرتضيها له عمالً ومكسبًا، فيقيم فيها عرش سنني وعرشين عامً

ب املجانبني هلا من أهل البلد، وأن األفضل دخوهلم هبا، فال كالم يف هؤالء، وإنام نتكلم يف الشبا

فيها ولو سنتني أو ثالث سنوات، ليتفقهوا ويفقهوا أحكام اجلندية وما تشتمل عليه من وسائل 

السالح وأدوات القتال، كام ارتفع عن الناس اسم األميّة ملا احتاجوا بداعي الرضورة إىل الكتابة، 

ا بالكتا ا يفقهه يف الدين.فأصبح أكثرهم اآلن عارفً  بة ألن العلم بالتعلم، ومن يرد اهللا به خريً
إن املكارم منوطة باملكاره، وإن السعادة ال يعرب إليها إال عىل جرس املشقة والتعب، يقول اهللا 

مۡ ﴿ تعاىل:
َ
ْ  أ ن تَۡدُخلُوا

َ
ا َ�ۡعلَِم  ٱۡ�َنَّةَ َحِسۡبُتۡم أ ُ َولَمَّ ِينَ  ٱ�َّ ْ ِمنُ�ۡم  ٱ�َّ ِٰ�ِ�نَ َوَ�ۡعلََم َ�َٰهُدوا  ٱل�َّ

مۡ ﴿ وقال: .]١٤٢آل عمران: [ ﴾١٤٢
َ
ن تَۡدُخلُواْ  أ

َ
َثُل  ٱۡ�َنَّةَ َحِسۡبُتۡم أ تُِ�م مَّ

ۡ
ا يَأ ِينَ َولَمَّ َخلَۡواْ ِمن  ٱ�َّ

ۡتُهُم  سَّ َسآءُ َ�ۡبلُِ�م� مَّ
ۡ
آءُ وَ  ٱۡ�َأ َّ ٰ َ�ُقوَل  ٱل�َّ ِينَ وَ  ٱلرَُّسوُل َوُزلِۡزلُواْ َح�َّ ِۗ َمَ�ٰ نَۡ�ُ  ۥَمُنواْ َمَعهُ َءا ٱ�َّ  ٱ�َّ

َ�ٓ إِنَّ نَ 
َ
� َ�ۡ  ِ رأس األمر اإلسالم، وعموده الصالة، «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  .]٢١٤البقرة: [ ﴾٢١٤قَرِ�ٞب  ٱ�َّ

وذروة السنام هو أعاله. واجلهاد مأخوذ من بذل اجلهد  ،!*"»وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا

 بو داود والرتمذي.رواه اإلمام أمحد وأ )١(
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اس من أمور الدنيا والدين، وهو فرض عني عليهم إذا دمههم العدو يف والطاقة يف كل ما ينفع الن

بالدهم، وفرض كفاية يف غري ذلك. وال نقول: إنه قد مىض وانقىض فإنه عىل رجعه لقادر، وقد 

فاز به السابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فقد باعوا أنفسهم 

بط يف سبيل اهللا. إىل اهللا وحبسوا أبداهنم  يف حراسة الرُّ
ــــارهم ــــك عــــن أخب ــــارهم تنبي  آث

 

 حتــــى كأنــــك بالعيــــان تــــراهم 
 

 تـــــاهللا ال يـــــأيت الزمـــــان بمـــــثلهم
 

ــور ســواهم  ــي الثغ ا وال حيم ــدً  أب
 

واجلهاد قويل وفعيل يكون بالسيف والسنان، وال يتم اجلهاد عن خاصة الدين والوطن إال 

 ابه، إذ العلم باليشء ليس كاجلهل به.بتامم االستعداد بوسائل احلرب وأسب

وإن من واجب املسلمني يف كل بلد أن يتمرن شباهبم وذوو القوة منهم عىل معرفة مالعبة 

السالح بأنواعه وأدوات القتال بأنواعها من طائرات حربية ودبابات ومدافع وسالح عىل 

ل: عىل كل فرد، وإنام نقول: اختالف أنواعه، إذ التعلم هلذه األشياء واجب عىل العموم، ال نقو

�ِض َوَءاَخُروَن يَۡ�ُِ�وَن ِ� ﴿ عىل سبيل العموم. كام قال سبحانه وتعاىل:
َ
يَۡبَتُغوَن ِمن فَۡضِل  ٱۡ�

 ِ ِ َوَءاَخُروَن يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل  ٱ�َّ ِ فِۡرقَةٖ ّمِۡنُهۡم ﴿ وقال: .]٢٠املزمل: [ ﴾ٱ�َّ
فَلَۡوَ� َ�َفَر ِمن ُ�ّ

 ٓ ُهواْ ِ� َطا ََتَفقَّ   .]١٢٢التوبة: [ ﴾١٢٢َوِ�ُنِذُرواْ قَۡوَمُهۡم إَِذا رََجُعٓواْ إَِ�ِۡهۡم َلَعلَُّهۡم َ�َۡذُروَن  ٱّ�ِينِ �َِفةٞ ّ�ِ
يقول العلامء املحققون: إن كل ما يأمر اهللا به يف كتابه وعىل لسان نبيه، مما يتعلق بالقتال أو 

عىل اختالف أنواعها وكذا الزراعة، فإنه من أمر الدين الذي الصناعة وخاصة صناعة األسلحة 

جيب تعلمه وتعليمه وإال أثم الناس برتكه، وخرسوا حياهتم وعزهم بإمهاله، إذ هو مما حيتاج إليه 

 الناس بداعي الرضورة واختالف األحوال وإثارة الفتنة. ولكم يف كتاب اهللا أسوة حسنة.

ْ ﴿ يقول اهللا تعاىل: وا ِعدُّ
َ
ا  َوأ �ٖ َوِمن ّرَِ�اِط  ٱۡسَتَطۡعُتملَُهم مَّ َعُدوَّ  ۦتُۡرهُِبوَن بِهِ  ٱۡ�َۡيلِ ّمِن قُوَّ

 ِ وهذا أمر من اهللا يقتيض الوجوب. والقوة شاملة لكل ما يتقو  .]٦٠األنفال: [ ﴾وََعُدوَُّ�مۡ  ٱ�َّ

ة واملراكب به الناس عىل عدوهم، من طائرات ودبابات ومدافع وأنواع السالح والسفن البحري
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الربية، لكون القوة ختتلف باختالف الزمان واملكان، ومدار القوة عىل العلم بالصنائع 

 واملخرتعات وعىل املال الذي يستجلب به الصانع واملصنوع كام قيل:
مُ  هُ ــدَ ْ  بــالعلم واملــال يبنــي النــاس جمَ

 

ــبنَ جمــد عــىل جهــل وإقــاللِ    مل يُ
 

القوة بالرمي، ومل يبني كيفية الرمي به لتنوعه  ففرس !*"»أال إن القوة الر�«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

د الزمان.  بتجدّ

لقد أثبت التاريخ يف حروب األمم السابقة مع أنبيائهم أن قتاهلم كان بمجرد احلىص، 

َجالُوَت  ۥدُ َوَ�َتَل َداوُ ﴿ يرتامون به بطريق املقالع وباأليدي، وقد قالوا يف تفسري قوله سبحانه:
ُ َوَءاتَٮُٰه  ا �ََشآءُ  ۥوََعلََّمهُ  ٱۡ�ِۡكَمةَ وَ  ٱلُۡمۡلَك  ٱ�َّ قالوا: داود قتله بحجر يف مقالع  .]٢٥١البقرة: [ ﴾ِممَّ

 حتى أصابه يف رأسه فقتله. وقد قال الشاعر:
ــــا ــــنهم حص ــــاألكثر م ــــت ب  ولس

 

 وإنــــــــــام القــــــــــوة للكــــــــــاثرِ  
 

ديد باحلديد. ثم وقد قيل: أليس لكل زمان ما يالئمه فإنام يُرمى اجلندل باجلندل واحل

، وكان عدة ما يقاتلون ملسو هيلع هللا ىلصتطورت األحوال حتى توصلوا إىل النبال، وقد حاربوا به زمن النبي 

به مع النبال هي الرماح والسيوف وليس عندهم سالح غريها، ثم توصلوا إىل معرفة الدبابة يف 

نار حتى خرقوها، عىل أهل الطائف فأمحوا هلا النبال بال ملسو هيلع هللا ىلصذلك الزمان، وقد نصبها رسول اهللا 

أهل  ملسو هيلع هللا ىلصومنها املنجنيق يملؤونه حجارة ثقيلة ثم ينسفونه عىل أهل البلد، وقد حارب به النبي 

الطائف، وهو يقوم مقام املدفع يف هذا الزمان إال أن املدفع أشد منه، ثم دار الزمان بدورته حتى 

ا يسمى الفتيل وفيه يقول النصار: ال تشتغل بسب عدوك و لكن أوقد الشمع أوجدوا سالحً

 يندفع عنك.

وإن كل عاقل سيدرك معي عظمة الفرق بني قتال املتقدمني وسالحهم وبني املتأخرين، وإن 

بقي وال يَذر، وهو غلق  ا عىل اختالف أنواعه، ال يُ ا فتاكً صناع هذا العرص قد اختلقوا سالحً

 رواه مسلم وغريه. )١(
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تعطي امللكات، وهيدد  صعب ال يعرفه إال من اعتاد التمرن عىل مزاولته؛ ألن كثرة املزاوالت

 بالقضاء عىل البرش الرتقاء أهله يف العلوم املادية وهبوطهم يف األخالق الدينية.

وإن من املعلوم اليقيني أن الدول الكرب لشعوب هذه احلضارة أشد جناية عليهم وعىل 

لثقيلة اإلنسانية من جناية عدوهم عليهم، إذ إن توسعهم يف العلوم والفنون واخرتاع األسلحة ا

التي يستعدون هبا للحروب الكبرية التي يدمرون هبا يف األيام القليلة رصوح العمران ومشيد 

البنيان من كل ما شيدته العصور الطويلة، وناهيك باخرتاع القنبلة الذرية التي تقيض بفناء 

طفال املاليني من اآلدميني املساملني غري املحاربني من بني النساء واحلوامل والشيوخ واأل

والبهائم، وتفسد احلرث والنسل، ونزفها ملعظم ثروة الشعوب يف سبيلها، ويف سبيل ظلمها 

للشعوب التي ابتليت بالسلطان اجلائر الذي حياول سلبهم حريتهم يف دينهم ودنياهم، وصارت 

ا عىل أمتهم، وقد وقع هبم وسيقع  الدول الكرب التي اخرتعت هذه األدوات اليوم هم أشد خوفً

ِينَ  َوَ� يََزاُل ﴿  مستقبل األمر ما حذرهم رهبم من وقوعه بقوله:يف ْ تُِصيُبُهم بَِما  ٱ�َّ َ�َفُروا
ۡو َ�ُلُّ َقرِ�ٗبا ّمِن َدارِهِمۡ 

َ
  .]٣١الرعد: [ ﴾َصَنُعواْ قَارَِعٌة أ

ا للبيع ويترسب أكثره إىل البلدان العربية.  لكون هذا السالح موضوعً

الناس وال نقول بوجوبه عىل كل فرد، وإنام جيب عىل العموم،  وإنه من الواجب عىل عموم

بأن يوجد منهم من يتفرغ من شباهبم لسياسة هذا السالح وثقافة العلم به بمهارة، بحيث يعلم 

ا، وإذا تركوا هذا التعلّم أثموا وخرسوا شباهبم وعزهم؛ ألن كل ما أمر اهللا به فإنه  بعضهم بعضً

 لمه وأن نعلم الناس به.من ديننا الذي جيب أن نتع

إن أكثر بلدان العرب املسلمني تغص من كثرة األجانب الغرباء متفرقني يف سائر األعامل 

واملعامل، وكثري منهم يدخلون يف اجلندية لكنهم عندما حيسون برائحة احلرب يف البلد فإهنم 

ون يفرون إىل أهلهم وبالدهم، ويرتكون نار احلرب تغيل أكباد أهل البلد، فه م الذين يضحّ

 بأنفسهم يف سبيل محاية بلدهم وحياة أهلهم وأوالدهم ويقولون:

ـــا ـــوا فرارن ـــان أس ـــا ك ـــا فررن  إذا م
 

 صــدود اخلــدود وازورار املناكــبِ  
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ومتى أمسك هذا السالح الغلق الصعب من ال حيسن سياسته فإنه يبقى كعصا يف يده لكون 

ناعه عملوا عىل حساب أن ال يفهمه أكثر النا  س.صُ

إن الناس يستبشعون سامع اجلندية ويستوحشون من الدخول فيها، وخاص األرس والعوائل 

الفاضلة. وكنت ممن يكره ذلك، وقد طلب مني أحد أوالدي االلتحاق هبا فمنعته، لكنه ملا 

راجعني الفكر الصحيح عرفت متام املعرفة وجوب دخول بعض أوالدي فيها؛ لكوهنا من باب 

هللا دون األنفس والوطن ودون احلدود واحلقوق، ويكتسب منها حذاقة ومعرفة اجلهاد يف سبيل ا

لسائر ما جيب أن يعلمه من وسائل القتال وسياسته، ومن املعلوم فضل العامل عىل اجلاهل، 

فيرتقى هبا اإلنسان إىل زيادة املعرفة يف مواد القتال ويف ميادين احلركة والقوة والسياحة والسباحة 

 منى اإلنسان اإلحاطة بعلمه، ويكتسب هبا الرتقي يف الراتب والرتبة.وسائر ما يت

واجلندية مشتقة من التجند للقتال، وكان العلامء يسموهنا بالفروسية، و هلم فيها مؤلفات يف 

املسابقة واملصارعة والسباحة واحلذق بمعرفة مواد القتال. فاجلندية فيها فضل ورشف وحذق 

ظَرف يستحقه من تسمى هب  ا.وَ

وعىل كل حال فإن من التحق هبا وأصلح نيته وعمله فيها فإنه يستوجب الثناء واملدح وال 

 يالم وال يذم لكوهنا من أرشف األعامل.

يبقى الكالم فيام للحكومة مع الرعايا إذا استعصت عليها وامتنعت عن االلتحاق هبا، فهل 

 ؟يسوغ للحكومة أن جترب الشباب الصالح للدخول فيها أم ال

فاجلواب: إنه متى حصل الدخول باالختيار أو بطريق الرتغيب بزيادة األجر فإنه أفضل، إذ 

ما يعطونه يف سبيل ذلك فإنه نافع وعائد بالنفع عىل أهلهم وعياهلم وأوالدهم، فينبغي للحكومة 

 أن تقدر قدرهم وأن ترفع شأهنم برفع مرتباهتم؛ لكوهنم يفنون أعامرهم يف سبيل حراسة الوطن

د عليه من قبل رئيسه بحيث ال يزول وال حيول عن عمله  وأهله، ومن العادة أن اجلندي يشدّ

 ومكانه، فهو بذلك يستحق أن يكرم.
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كام جيب عىل رؤساء القبائل أن خيضعوا هلذا العمل الرشيف، وأن يعملوا عملهم يف التحاق 

ا تنتقيهم من أوالد القبائل أوالدهم فيه وما هي إال ساعة ثم تنقيض. فمتى طلبت احلكومة أعي انً

فإن من واجب اجلميع السمع والطاعة فيام حيبون وفيام يكرهون يف العرس واليرس، لكون هذا من 

مصلحة الشباب، وألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، إذ ال يتم االستعداد بالقتال دون 

فيه من بابه، ويف هذا من مصلحة محاية الدين والوطن إال بمعرفة وسائله وأسبابه ثم الدخول 

الشباب أنفسهم ومن مصلحة مجيع الناس ما ال خيفى، فام يرض التاجر أو األمري أو القايض متى 

ا يتدرب فيها ويتعلم مواد القتال وسياسة الرمي  التحق ولده أو أوالده باجلندية سنتني أو ثالثً

ا ا حاذقً ا فارسً  .بفنون السالح مما جيعله أن يكون شجاعً

واألخرق هو الساذج غري احلاذق، إذ  ،!*"ألخرقمن الصدقة أن تصنع  ملسو هيلع هللا ىلصوقد جعل النبي 

الفرق واسع بني املثقف العارف بسياسة الرمي والقتال ووسائله وبني األخرق الساذج عديم 

 املعرفة.

أن اهللا يدخل بالسهم الواحد  ملسو هيلع هللا ىلصويف سبيل الرتغيب يف صناعة السالح ملوجبه أخرب النبي 

نفر اجلنة: صانعه الذي حيتسب يف صنعته اخلري، والذي جيهز به يف سبيل اهللا، والذي يرمي ثالثة 

مراعاة اجلند لواجباهتم الدينية فيام بينهم وبني رهبم، والتي هي رأس  يبقى .!+"اهللابه يف سبيل 

 سعادهتم يف دينهم ودنياهم.

 

 

 

 

 متفق عليه من حديث أيب ذر. )١(

 أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عقبة بن عامر. )٢(
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 حاجة اجلنود إىل التدين الصحيح

الصحيح هي حاجة رضورية، فإنه ال يصلح آخر هذه األمة إال إن حاجة اجلنود إىل التدين 

ا،  ا، ومن كل ضيق خمرجً بام صلح به أوهلا؛ ألن الدين الصحيح جيعل للمؤمنني من كل هم فرجً

 ومن كل بلو عافية، فمتى صلح العمل بالدين صار آلة رقي ونشاط.

لتامم بأنه ال طاقة ألحد فجميع التواريخ املشهورة تشهد لإلسالم ملا كان يعمل به عىل ا

بمصارعته، وال حميص ألحد عن التزام طاعته، سواء قلنا بحمل اجلمع عىل اجلمع أو بحمل 

األفراد عىل األفراد. وقد أوجب اهللا عىل املسلمني بأن ال يفر املائة منهم من مائتني، وال األلف 

َف  ٱۡل�نَ ﴿ من ألفني؛ لقوله سبحانه: ُ َخفَّ ۚ فَإِن يَُ�ن َعنُ�ۡم وَ  ٱ�َّ نَّ �ِيُ�ۡم َضۡعٗفا
َ
َعلَِم أ

ۡلَفۡ�ِ �ِإِۡذِن 
َ
ۡلٞف َ�ۡغلُِبٓواْ �

َ
� �ن يَُ�ن ّمِنُ�ۡم � ِۗ ّمِنُ�م ّمِاْئَةٞ َصابَِرةٞ َ�ۡغلُِبواْ ِماْئَتَۡ�ِ ُ وَ  ٱ�َّ َمَع  ٱ�َّ

ِٰ�ِ�نَ    .]٦٦األنفال: [ ﴾٦٦ ٱل�َّ
وزمن خلفائه الراشدين إىل ثالثة قرون  ملسو هيلع هللا ىلصنبي ومل يزل هذا النرص يف ازدياد ونشاط زمن ال

أو أربعة قرون، ملا كان قتاهلم للدين ويف سبيل الدعوة إليه باحلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال مع 

 الكافرين بالتي هي أحسن.

ا َعلَۡيَنا نَۡ�ُ ﴿ وقد أنجز اهللا هلم ما وعدهم به بقوله:  .]٤٧الروم: [ ﴾٤٧ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َوَ�َن َحقًّ

ِينَ َ�َنُ�ُ رُُسلََنا وَ  إِنَّا﴿ وبقوله: ِ َءاَمُنواْ ِ�  ٱ�َّ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوة َها﴿ وقال: .]٥١املؤمن: [ ﴾ٱ�ُّ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ  ٱ�َّ

واْ  َ َءاَمُنٓواْ إِن تَنُ�ُ ۡقَداَمُ�ۡم  ٱ�َّ
َ
  .]٧حممد: [ ﴾٧يَنُ�ُۡ�ۡم َوُ�ثَّبِۡت أ

ة إىل الدين ومحايته، وإعالء كلمته ابتغاء مرضاة اهللا ونرص اهللا هو أن يقصد باحلرب الدعو

ومثوبته، فاإليامن باهللا وحده هو من أعظم األسباب والوسائل املقتضية للنرص، ولكن ال بد مع 

ْ ﴿ هذا من االستعداد بام أمر اهللا به من أخذ أهبة احلرب وإعداد عدته؛ لقوله سبحانه: وا ِعدُّ
َ
لَُهم  َوأ

ا  �ٖ مِّ  ٱۡسَتَطۡعُتممَّ   .]٦٠األنفال: [ ﴾ن قُوَّ
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والقوة ختتلف باختالف الزمان واملكان، ولكل زمان دولة ورجال، ذلك أن املؤمن إذا آمن 

باهللا وتوكل عليه ومل يستعد لألمر بأخذ أهبة احلرب حسب سنة اهللا يف األسباب واملسببات فإنه 

ا وعقالً عىل تفريطه ا رشعً وإلقائه بيده إىل التهلكة، وال  خيفق سعيه، وخييب ظنه، ويكون مالمً

 ينفعه واحلالة هذه إيامنه وال توكله:

 ترجــو النجــاة ومل تســلك مســالكها
 

 إن الســفينة ال جتــري عــىل اليــبس 
 

ا إال بعد اختاذ األسباب والوسائل  وهلذا يقول العلامء: إن التوكل عىل اهللا ال يكون صحيحً

ا. وملا أخىل الرماة من الصحابة التي تؤهله من الوصول إىل مقصوده، وإال كان  توكله عجزً

مراكزهم يف فم الشعب الذي أمرهم رسول اهللا بحراسته يوم أُحد، فدخلت اخليل من جهته 

وكرسوا رباعيته ودلوه يف حفرة وظنوه  ملسو هيلع هللا ىلصقتلوا سبعني من الصحابة وشجوا رأس رسول اهللا 

هلزيمة، وهم أصحاب رسول اهللا ميتًا، هلذا وقع التفكري من الصحابة يف سبب هذه املصيبة وا

ٓ ﴿ ويقاتلون يف سبيل اهللا ويظنون أهنم لن يغلبوا، فأنزل اهللا تعاىل: ا َولَمَّ
َ
ِصيَبةٞ قَۡد  أ َ�َٰبۡتُ�م مُّ

َ
أ

نُفِسُ�مۡ 
َ
ٰ َ�َٰذ�ۖ قُۡل ُهَو ِمۡن ِعنِد أ َّ�

َ
َصۡبُتم ّمِۡثلَۡيَها قُۡلُتۡم �

َ
أي بسبب  .]١٦٥آل عمران: [ ﴾أ

ا باستعامل األسباب تفريطكم بإمهال ث غركم، هلذا صار الصحابة بعد هذه الوقعة أشد احرتاسً

 والوسائل؛ ألن ذنوب اجليش جند عليهم.
 وقد أوجب اهللا إقامة فريضة الصالة حال التحام القتال وتقابل الصفني، قال سبحانه:

َ�ۡمَت لَُهُم  �َذا﴿
َ
لَٰوةَ ُكنَت �ِيِهۡم فَأ ۡسلَِحَتُهۡمۖ فَإَِذا  فَۡلَتُقۡم َطآ�َِفةٞ  ٱلصَّ

َ
ْ أ ُخُذٓوا

ۡ
َعَك َوۡ�َأ ّمِۡنُهم مَّ

لكون الصالة نعم العون عىل ما يزاوله اإلنسان  .]١٠٢النساء: [ ﴾َسَجُدواْ فَۡلَيُكونُواْ ِمن َوَرآ�ُِ�مۡ 

من أمور احلياة، وألهنا صلة بني العبد وبني ربه، هلذا جيب عىل اجلنود متى بعثوا فرقة إىل مكان أن 

 ؤمروا عليهم أحدهم وأن يأمروا بأداء فريضة الصالة عند دخول وقتها.ي
كتب عمر بن اخلطاب إىل سعد بن أيب وقاص قال: أما بعد؛ فإين آمرك ومن معك من 

األجناد بتقو اهللا عىل كل حال، فإن تقو اهللا أفضل العدة عىل العدو، وأقو املكيدة يف 

ا من املعايص منكم من عدوكم، فإن ذنوب  احلروب، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احرتاسً



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٢٣٢

اجليش أخوف عليهم من عدوهم، وإنام ينرص املسلمون بمعصية عدوهم هللا، ولوال ذلك مل تكن 

لنا قوة هبم؛ ألن عددنا ليس كعددهم، وال عدتنا كعدهتم، فإذا استوينا يف املعصية كان هلم 

نا مل نغلبهم بقوتنا. واعلموا أن عليكم يف سريكم الفضل علينا يف القوة، وإن مل ننرص عليهم بفضل

حفظة من اهللا يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم وال تعملوا بمعايص اهللا وأنتم يف سبيل اهللا، 

وال تقولوا: إن عدونا رش منا فلن يسلط علينا، فرب قوم قد سلط عليهم رش منهم كام سلط عىل 

ا مفعوالً. بني إرسائيل ملا عملوا بمعايص اهللا كف رة املجوس فجاسوا خالل الديار وكان وعدً

 واسألوا اهللا العون عىل أنفسكم كام تسألون عىل عدوكم.

فام أشد حاجة اجلنود ورعاية الشباب وأهل املدارس وسائر الدوائر احلكومية إىل التدين 

ات الدينية من الصحيح الذي تنجم عنه آثاره، وعىل القائمني عليهم أن يمرنوهم عىل أداء الواجب

الفرائض والصلوات يف أوقاهتا، فإهنا نعم العون عىل ما يزاولونه من أمر دينهم ودنياهم، 

ا  كتمرينهم هلم عىل الفنون العسكرية، فإن من شب عىل يشء شاب عىل حبه، وإنه من املؤمل جدًّ

ا بالنس ا جدًّ بة إىل من ال يصلون، حينام نر نسبة املسلمني املصلني من الضباط واجلنود قليلة جدًّ

ولعل هذا التفريط يف الرتك ما علق هبم يف بداية نشأهتم يف جتندهم فنشؤوا عليه يف حالة كربهم، 

حيث مل جيدوا ما يزعهم يف بداية جتندهم. وإن من الواجب عىل والة األمر أن يصدروا قانونًا 

ا للجنود ولرعاية الشباب وللمعلمني بأداء الصلوات املفروض ة يف أوقاهتا، ويكون عندهم ملزمً

ا بدون وازع. وإن  إمام يذكرهم بالصالة عند دخول وقتها إذ الوعظ واإلرشاد ال يكون مفيدً

اجلنود واملعلمني الذين يفرطون يف الصلوات الواجبة التي هي عمود دينهم وأمانة رهبم 

 سيكونون أشد تفريطًا يف غريها من سائر واجباهتم.
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 املسلمني يف عقيدة القضاء والقدر ردّ شبهة النصارى عىل

يقول النصار يف حتاملهم عىل املسلمني: إنام ضعفوا وتأخروا وساءَت حاهلم كلها من عدم 

 تعلمهم للصنائع واملخرتعات يف هذا العرص اتكاالً منهم عىل عقيدة القضاء والقدر.

أعامهلم، فهم يلومون  ونقول: إن املسلمني ال حيتجون بالقضاه والقدر يف كل ما حياولونه من

ويذمون كل من حيتج بالقدر يف ترك األمر وارتكاب النهـي، وأنه ال حجة يف ذلك بل حجته 

 داحضة عند ربه.

يْس واحلزم وفعل أوىل العزم يف مجيع أعامهلم من  وقد أمر رسول اهللا أمته بأن يأخذوا بالكَ

عدوهم وبام استطاعوا من الكيد أمور دينهم ودنياهم، وأن يأخذوا حذرهم ويستعدوا بالقوة ل

والقوة، وهنى عن الكسل والعجز وأخرب أن اهللا يلوم عليه، كام أرشدهم ودهلم عىل الدواء عند 

تداووا، وال تداووا «: وقال .!*"»إن اهللا لم ي�ل من داء إال وأنزل هل دواء«احلاجة إليه، وقال: 

 .!+"»حبرام

اعملوا «والقدر يف يشء من أعامهلم، بل قال:  وهنى أشد النهي عن أن يتكلوا عىل القضاء

املؤمن القوي خ� من املؤمن الضعيف، و� لك «: ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول اهللا  .!,"»فلك ميرس ملا خلق اهللا

وهذا هو مناط التكليف الرشعي وبه تتم  .!-"»خ�، احرص ىلع ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز

ة املسلمني. وقد قيل: العاقل خصم نفسه واجلاهل احلكمة والعدل واملصلحة، وعليه مدار عقيد

 خصم أقدار ربه.

 رواه أبو داود يف سننه من حديث أيب الدرداء. )١(

 رواه أبو داود يف سننه من حديث أيب الدرداء. )٢(

 متفق عليه من حديث عيل بن أيب طالب. )٣(

 رواه مسلم. )٤(
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أما عقيدة اجلرب كالذين حييلون مجيع ترصفاهتم يف ترك واجباهتم وارتكاب حمرماهتم إىل 

القضاء والقدر، فهذا االعتقاد قد انقرض أهله من سنني طويلة، غري أنه يف هذا الزمان نشأت 

قني عن الدين، حيتجون بالقدر يف ترك الواجبات وارتكاب طائفة من الناس املاردين واملار

 ، املنكرات ورشب املسكرات، ومتى عذلته أو هنيته عن سوء عمله قال: هذا أمر كتبه اهللا عيلَّ

مع من بعض املالحدة أنه يقول:  ا، وسُ فيجعلون عجزهم توكالً، وكفرهم وفجورهم قضاءً وقدرً

وهؤالء يعدهم املسلمون مالحدة ليسوا من الذنب ذنب الذي خلق إبليس ليس ذنبي، 

 املسلمني.

إن اعتقاد القضاء والقدر الصحيح تنجم عنه األفعال الصحيحة وتتبعه الصفات احلميدة، 

من بسط اليد يف النفقة والصدقة واجلرأة واإلقدام وخلق الشجاعة عىل اقتحام املاملك يف سبيل 

ٓ إِ�َّ َما َكَتَب  قُل﴿ م:احلق ومحاية الدين والوطن، ويلهج أهله بقوهل ُ لَّن يُِصيبََنا َ�َا ُهَو  ٱ�َّ
ِ َمۡولَٮَٰناۚ َوَ�َ  ِ  ٱ�َّ

  .]٥١التوبة: [ ﴾٥١ ٱلُۡمۡؤِمُنونَ فَۡلَيَتَو�َّ
إن هذا االعتقاد يطبع يف النفوس الثبات عىل املكارم وحتمل املكاره ومقارعة األهوال 

ية اجلود والسخاء، العتقاده أن ما أنفقه فإن اهللا الشديدة بجأش ثابت، وحييل األنفس بحل

 سيخلفه، كام حيمله عىل التضحية بالروح يف سبيل احلق عن الدنيا وزينتها.

فاملسلم الذي يعتقد هذا االعتقاد، وأن نوايص اخللق بيد رب العباد يترصف فيها كيف 

هبا صاحبها برهة من الزمن ثم يشاء، وأن هللا ما أخذ وهللا ما أعطى، وأن الدنيا دار متاع يتمتع 

ا فرش،  ا فخري وإن رشًّ يزول عنها، وأن اآلخرة هي دار القرار، وأن كل امرئ جماز بعمله إن خريً

ا، وال جيزع منه إذا نزل به؛  فهذا االعتقاد متى رسخ يف قلب املؤمن فإنه ال يرهب املوت أبدً

ا هي أبقى وأرقى من دار الدنيا، و ا ونعيامً هو أرغد وأنعم من عيش الدنيا، العتقاده أن له دارً عيشً

 فإنه لن جيزع من فراق الدنيا واحلالة هذه.

ا لكنه انتقال من دار إىل دار أخر، ليجز فيها الذين  ثم إن هذا املوت ليس بفناء أبدً

أساؤوا بام عملوا، وجيز الذين أحسنوا باحلسنى، فال جيزع من املوت إال الذي مل يقدم آلخرته 
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ا، ويقول: ما هي إال حياتنا الدنيا نموت ونحيا، فهذا جيتمع عليه عند فراقه للدنيا سكرة خريً 

 املوت وحرسة الفوت وهول املطلع، فيندم حيث ال ينفعه الندم ويقول: يا ليتني قدمت حليايت.

لقد اندفع املسلمون بصحة عقيدهتم يف أوائل نشاطهم يف القرن األول والثاين والثالث 

باسلة وقلوب ثابتة وإيامن راسخ، فاندفعوا إىل املاملك البعيدة يف مشارق األرض  بشجاعة

ومغارهبا وبأيدهيم القرآن يفتحون به ويسودون ويدعون الناس إىل العمل به، فهو السبب 

األعظم الذي به هنضوا وفتحوا وسادوا وبلغوا املبالغ كلها من املجد والرقي، حتى استطاعوا أن 

ا يثلوا عروش ك رس وقيرص يف أقرص مدة من الزمان، وهم أرقى األمم حضارة وقوة ونظامً

ا وعدة.  وعددً

فام كان خوضهم هلذه املعارك التي هي غاية يف اقتحام املهالك إال من أجل إيامهنم بالقضاء 

والقدر عىل الوجه الصحيح، وأهنا لن متوت نفس حتى تستكمل رزقها، فهذا االعتقاد هو الذي 

م املسلمني مع قلتهم وضعفهم أمام جيوش أعدائهم التي يغص هبا الفضاء، وتعج من ثبت أقدا

كثافتها األرض والسامء، فكشفوهم بقوة اإليامن، ثم نرشوا التوحيد والصالح والسعادة يف سائر 

ِينَ ﴿ البلدان، وكانوا ممن قال اهللا فيهم: ُٰهۡم ِ�  ٱ�َّ َّ� كَّ �ِض إِن مَّ
َ
ْ  ٱۡ� قَاُموا

َ
ْ  لَٰوةَ ٱلصَّ أ َكٰوةَ َوَءاتَُوا  ٱلزَّ

 ِ َمُرواْ ب
َ
ِ َ�ٰقَِبُة  ٱلُۡمنَكرِ� َوَ�َهۡواْ َعِن  ٱلَۡمۡعُروِف َوأ ُمورِ َوِ�َّ

ُ
  .]٤١احلج: [ ﴾٤١ ٱۡ�
* * * 
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 اللعب بالكرة وذم اإلرساف فيه

لقد كان عند املتقدمني ألعاب يرتاحون إليها يف سبيل هلوهم وفراغهم، مما هييئ البسط هلم، 

منها ما يسمونه الشطرنج، ومنها ما يسمونه النرد، ومنها ما يسمونه اللعب باجلوز. وكل هذه ف

ض صارت باطلة، حلديث:  َبق بفتح ابلاء هو العوض-ال َسَبق «إذا دخلها العِوَ إال يف خف  -والسَّ

 ويدخل يف مسمى النصل واملراهنة عليه مجيع البنادق لكوهنا بمعناه. ،»أو نصل أو حافر

ا اللعب بالكرة املعروفة فإنه ليس له ذكر يف ألعاب املتقدمني إال عند النصار. وملا كثر أم

اختالط املسلمني بالنصار يف بالدهم، وشاهدوا ما يعتادون فعله وما يتمرنون عليه ويوحون إىل 

ن الناس أنه من الرياضة املصححة اجلسم، وصاروا يكتسبون به األموال الطائلة يف سبيل الرها

واملقامرة، لذلك انطبع يف قلوب الناس حمبته والتدرب عليه يف بالد املسلمني ومع أوالد املسلمني، 

وصار يُدعى له وإىل العمل فيه اجللداء األقوياء الصحيحة بنيتهم، والذين يرجى منهم النفع ودفع 

مع وال مما حيمى به الرض يف غري هذا العمل الذي هو حمض رضر بال نفع، إذ ليس هذا مما يفيد املجت

الدين والوطن، وما هو إال حمض هلو وغفلة وكرس مهة ويصد عن ذكر اهللا وعن الصالة، فهل أنتم 

منتهون؟ إنه جيب إدخال اإلصالح والتعديل يف رعاية شباب املسلمني. وإن الرأي السديد واألمر 

ن عىل التدريب يف سائر مواد املفيد هو األخذ بالقسم الكبري من اجللداء األقوياء الصاحلني للتمر

القتال، وإن هذا يعد من باب اإلنقاذ من املهانة إىل االرتفاع يف العز والكرامة، وهم له كارهون، 

 وبذلك ينرصفون عن الدناءة، ويشتغلون بام هو أصح وأصلح هلم وجلميع الناس معهم.

 قـــد هيـــؤوك ألمـــر لـــو فطنـــت لـــه
 

ـلِ   مَ  فاربأ بنفسك أن ترعى مـع اهلَ
 

م إن اهللا سبحانه يف كتابه املبني قد هنى عن كل لعب حمرم يفسد العقل واملال ويصد عن ذكر ث

اهللا وعن الصالة، وإنه ألرض من اللعب بالقامر، وهو املسمى بامليرس يف القرآن، فقال سبحانه: 

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ إِ�ََّما  ٱ�َّ نَصاُب وَ  ٱلَۡمۡيِ�ُ وَ  ٱۡ�َۡمرُ َءاَمُنٓوا

َ
ۡزَ�ٰمُ وَ  ٱۡ�

َ
ۡيَ�ٰنِ رِۡجٞس ّمِۡن َ�َمِل  ٱۡ�  ٱلشَّ
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ۡيَ�ٰنُ يُرِ�ُد  إِ�ََّما ٩٠لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن  ٱۡجَتنُِبوهُ فَ  ن يُوقَِع بَۡيَنُ�ُم  ٱلشَّ
َ
 ٱۡ�َۡمرِ ِ�  ٱۡ�َۡغَضآءَ وَ  ٱۡلَعَ�َٰوةَ أ

ُ�ۡم َعن ذِۡكرِ  ٱلَۡمۡيِ�ِ وَ  ِ َوَ�ُصدَّ لَٰوةِ� وََعِن  ٱ�َّ نَتُهوَن َ�هَ  ٱلصَّ نُتم مُّ
َ
 . ]٩١-٩٠املائدة: [ ﴾٩١ۡل أ

إنه ال يشك كل عامل عارف بأن الكرة متى دخلها العوض فإهنا نَفْسُ امليرس الذي هنى عنه 

 القرآن، وقد أحسن من انتهى إىل ما سمع.

وأهنا تقيض بالفناء املعنوي من ريعان الشباب القوي حتى ال حيسن شيئًا من الرجولة إال 

الكرة، وأن شباب هذا الزمان يعجز آباؤهم عن تدريبهم فيام جيب هلم من املحافظة عىل اللعب ب

الفرائض والفضائل والتنزه عن منكرات األخالق والرذائل بداعي الرضورة وحيتاجون إىل 

 املساندة واملساعدة من احلكومة، فإن اهللا يزع بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن.

مر وامليرس رجس، والرجس هو النجس اخلبيث، وأنه من عمل أخرب اهللا سبحانه أن اخل

وهو  ﴾ٱۡجَتنُِبوهُ فَ ﴿ الشيطان فال يدمن رشب اخلمر واللعب بالقامر إال من هو شيطان. ثم قال:

أبلغ من قوله: دعوه أو اتركوه؛ ألهنا من املجانبة أي املباعدة، كأنه يقول: ابعدوا عنها كل البعد 

انب، إنام يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وكونوا يف جانب وهي يف ج

وامليرس. اهللا أكرب وكالم اهللا حق، لقد شاهدنا العداوة بني املسلمني حقيقة، جلية للعيان، فإن 

ا عنها ويف فسحة حينئذ يعيش مع الناس عيشة مرضية وبأخالق كريمة  الشخص متى كان عفيفً

ا حسنًا، حيبه أهله وجريانه وأقاربه، زكية وبعقل وأدب وحسن خل ق وظرف يتمتع يف دنياه متاعً

ثم توضع له املودة يف األرض فيحيا حياة طيبة، جيد لذهتا يف قلبه وترسي بالصحة والرسور عىل 

سائر جسمه، فإذا انزلق يف رشب اخلمر وختمر يف قلبه حبها وأدمن رشهبا، فإنه ينسلخ من 

ترك الفرائض، ويبغض أهله وأقاربه وجريانه ويبغضونه، ثم حتل الفضائل ويتخلق بالرذائل و

الكآبة عىل وجهه وختيم الوحشة واخلوف عىل أهل بيته، بحيث يتوقعون سطوته؛ لكونه قد أزال 

 عن نفسه نعمة العقل الذي رشفه اهللا به وأحلق نفسه باملجانني. وكيف يرىض بجنون من عقل.

يف مسمى امليرس، فإننا عندما نتكلم عليها فإنام نذم  وأما اللعب بالكرة والقول بدخوهلا

اإلرساف فيها، واالهتامم املبالغ هبا، وتفريق الشباب حوهلا إىل ما يسمى بالنوادي والفرق، وأن 
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تصبح غاية يف حد ذاهتا، فهـي بذلك ذميمة تصد عن ذكر اهللا وعن الصالة، وتستغرق جهد 

، بحيث يمر الوقت والوقتان من الصالة وكل الشباب ووقته وفكره وتصبح شغله الشاغل

إنسان آخذ مقعده يف مكانه، ال يربح عنه وال يزول عنه، والعيون والقلوب شاخصة إىل اللعب 

ۡيَ�ٰنُ َعلَۡيِهُم  ٱۡسَتۡحَوذَ ﴿ والالعبني، واأللسنة الغية والقلوب الهية: �َسٮُٰهۡم ذِۡكَر  ٱلشَّ
َ
ِۚ فَأ  ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ِحۡزُب 
ُ
َ�ٓ إِنَّ ِحۡزَب  ۡيَ�ِٰن� ٱلشَّ أ

َ
ۡيَ�ٰنِ � ونَ ُهُم  ٱلشَّ   .]١٩املجادلة: [ ﴾١٩ ٱۡلَ�ِٰ�ُ

ا يف حبها والولوع هبا كوهنم يتناوبون اللعب هبا، فتكون سنة يف هذه  وقد زاد الناس إرسافً

البالد والسنة األخر يف بلد آخر، وكل بلد تعمل عملها يف تلقي هؤالء وعمل الالزم يف 

واحرتامهم، مع ما ينفق يف ذلك من أموال طائلة. ولعل أحد الشباب بمهارته وقوته  إكرامهم

يتحصل عىل الفوز بالظفر يف لعبة فتضج معه الدنيا من شتى البقاع، حتى كأنه فتح للمسلمني 

أكرب األمصار، ويعود سائر املغلوبني باهلم والغم، مما عسى أن يكون سببًا يف العداوة والبغضاء 

ووقوع املشاحنات والتقاتل بني أنصار الفريقني، والشواهد عىل ذلك واضحة جلية، فكم  بينهم،

من حوادث وقعت ودماء سالت عقب اللعب خاصة يف البلدان الكبرية العدد والتي أطارت 

الكرة بعقول أبنائها، حتى وصلت العداوة بني أبناء األرسة الواحدة وبني الزوج وزوجته، 

ُ لتشجيع كل فرد للفر يق الذي حيبه، مما عسى أن يكون سببًا يف العداوة والبغضاء بينهم كام أُخربَ

بذلك. هلذا قلنا: إن من اخلطأ تسامح احلكام لقبول هذه الدورات يف سبيل اللعب بالكرة، إذ إهنا 

ا.  يف حقيقتها ال تزيد الناس إال شحناء وعداوة وبغضً

، وجماالً حلركتهم ونشاطهم، مع رضورة أما إذا أصبحت الكرة ضمن برامج إعداد الشباب

املحافظة عىل أوقات الصالة وتدريبهم، وتشجيعهم بالتمرن عىل وسائل القتال والرمي ومالعبة 

ا من وجودها.  السالح، فال أر بأسً

ةِ ُسۡبَ�َٰن َرّ�َِك َرّبِ ﴿ ا يَِصُفوَن  ٱۡلِعزَّ ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ وَ  ١٨١ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ َوَسَ�ٌٰم َ�َ  ١٨٠َ�مَّ َّ�ِ
 .]١٨٢-١٨٠الصافات: [ ﴾١٨٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 



 
 

)٤( 

 االشرتاكية املاركسية

 ومقاصدها السيئة





 
 

 مقدمة الرسالة

إن دين اإلسالم هو دين العدل والكامل، ودين النظام يف األحكام، صالح لكل زمان 

اليمه، وانقادوا ومكان، قد نظم أحوال الناس يف حياهتم أحسن نظام، فلو أن الناس آمنوا بتع

حلكمه وتنظيمه، ووقفوا عند حدوده ومراسيمه، لصاروا به سعداء، وملا حصل بينهم بغي وال 

طغيان، وال اعتداء يف استباحة بعضهم أكل أموال بعض، بحجة االشرتاكية املبتدعة التي ما أنزل 

 اهللا هبا من سلطان.

فاوت بينهم يف العقول واألجسام، واهللا سبحانه قد فاوت بني خلقه يف الغنى والفقر، كام 

لتتم بذلك سعادهتم، وتنتظم به أمور حياهتم وراحتهم، فيخدم الغني الفقري يف جلب ما حيتاجه 

الناس من صغري وكبري، وجليل وحقري، من كل ما ال يستطيع الفقري احلصول عليه باستقالله 

صاص عمله، وما هو من أسباب بنفسه أو بأمثاله، كام أن الفقري خيدم الغني فيام هو من اخت

وسائل كسبه ومعيشته، من كل ما ال يستطيع الغني مبارشته بنفسه، فتتم بذلك سعادة اجلميع، 

وتنتظم به أمور حياهتم، إذ لو أغناهم كلهم ألفقرهم كلهم، ولكن اقتضت رمحة اهللا هبم أن 

 خلقهم متفاوتني يف اخللق والرزق.

َتَِّخَذ َ�ۡعُضُهم َ�ۡعٗضا َوَرَ�عۡ ﴿ وانظر إىل قوله سبحانه: َنا َ�ۡعَضُهۡم فَۡوَق َ�ۡعٖض َدَرَ�ٰٖت ّ�ِ
ا َ�َۡمُعوَن  اۗ َورَۡ�َُت َرّ�َِك َخۡ�ٞ ّمِمَّ  وقد قيل: .]٣٢الزخرف: [ ﴾٣٢ُسۡخرِّ�ٗ

 والناس للناس مـن بـدو وحـارضةٍ 
 

مُ    بعضٌ لبعضٍ وإن مل يشعروا خـدَ
 

م متلك الفرد أو األفراد، إن دين اإلسالم بريء من االشرتاكية الش يوعية املاركسية، التي حترّ

وتقيض بتعميم أخذ مجيع أموال الناس، ومصادرة ثرواهتم بغري حق، وخاصة التجار الذين 

استباحوا سلب أمواهلم ثم أجلسوهم عىل حصري الفاقة والفقر، يتقاضاهم اهلم والغم، وأخذوا 
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ۡمَ�ٰلَُ�م بَۡيَنُ�م ﴿  تعاىل يقول:يتمتعون ويتنعمون بأكل أمواهلم بغري حق. واهللا
َ
ْ أ ُ�لُٓوا

ۡ
َوَ� تَأ

 ِ ٓ إَِ�  ٱۡلَ�ِٰطلِ ب ْ بَِها مِ َوتُۡدلُوا ۡمَ�ِٰل  ٱۡ�ُ�َّ
َ
ْ فَِر�ٗقا ّمِۡن أ ُ�لُوا

ۡ
ِ  ٱ�َّاِس ِ�َأ ثۡمِ ب نُتۡم َ�ۡعلَُموَن  ٱۡ�ِ

َ
 ﴾١٨٨َوأ

  .]١٨٨البقرة: [
لكون  ؛!*"»�م وأموال�م علي�م حرامإن دماء«كان يقول يف املجامع العظام:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

كام أن اإلسالم  .!+"»ال �ل مال امرىء مسلم إال عن طيب نفس منه«املال عديل الروح، ويقول: 

تحليق بتجارهتم وصناعتهم وزراعتهم، رهبم بريء من الرأسامليني املاديني الذين جعلوا ال

لَّ  لَّ أعامهلم وجُ اهتاممهم، وتركوا ألجله فرائض رهبم  وإهلهم، فرصفوا إىل ذلك جلَّ عقوهلم وجُ

 من صالهتم وزكاهتم، ونسوا أمر آخرهتم، وقد هنى اهللا املؤمنني أن يكونوا أمثاهلم فقال سبحانه:

ْ كَ ﴿ ِينَ َوَ� تَُ�ونُوا ْ  ٱ�َّ َ �َُسوا ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ
ُ
نُفَسُهۡمۚ أ

َ
�َسٮُٰهۡم أ

َ
 .]١٩احلرش: [ ﴾١٩ ٱۡلَ�ِٰسُقونَ فَأ

فَحُ ﴿
َ
ۡحَسُن ِمَن  ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ ۡ�َم أ

َ
ِ َ�ۡبُغوَنۚ َوَمۡن أ   .]٥٠املائدة: [ ﴾٥٠ُحۡكٗما ّلَِقۡوٖ� يُوقُِنوَن  ٱ�َّ

 
 الشيخ

 عبد اهللا بن زيد آل حممود
 رئيس املحاكم الرشعية والشؤون الدينية

* * * 

 أخرجه البخاري من حديث أيب بكرة. )١(

 أخرجه اإلمام أمحد من حديث عم أيب حرة الرقايش. )٢(

                          



 
 

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا، وسيئات أعاملنا، ومن احلمد هللا رب العاملني، وبه نستعني

 مهزات الشياطني.

 أما بعد:

فإنني رأيت مقالة خرجت من صاحبها بصورة سؤال سائل لرجل اشرتاكي قائال: إننا نود 

 أن نسمع رأيك يف عقيدتك السياسية، ويف الدين، ويف العروبة.

الذي يقول: العدل هو اليشء املتناسق. : أحب أن أعتقد أنني اشرتاكي بطريق فأجاب قائالً 

فأنا اشرتاكي هبذا املعنى أُومن بالتناسق وأبحث عنه. والظلم االجتامعي هو ضد التناسق. 

ا ملجتمع فاضل وإنسان سليم. فأنا أُومن هبذا، وأمتنى أن يتحقق يف  واالشرتاكي يضمن أساسً

 الوطن العريب.

تي يتمنى تعميمها يف الناس. وليس هذا ببدع فهذا هو نص عقيدة هذا الرجل االشرتاكي ال

من خاصة هذا الشخص، وإنام هي فكرة سائر االشرتاكيني الشيوعيني، الذين حيبون أن يشيع 

 تعميمها بني الناس، وسائر البلدان.

ب عىل أعامل الناس عالمات يعرف هبا صالحهم من وأقول : إن اهللا سبحانه قد نصَ

تقادهم، فمن أرسّ رسيرة أظهر اهللا رسيرته عىل فلتات فسادهم، وحسن قصدهم من سوء اع

ۡم َحِسَب ﴿ لسانه، ونزوات أقالمه، يقول اهللا تعاىل:
َ
ِينَ أ ن لَّن ُ�ِۡرَج  ٱ�َّ

َ
َرٌض أ ُ ِ� قُلُو�ِِهم مَّ  ٱ�َّ

ۡضَ�َٰنُهۡم 
َ
َرۡ�َ�َٰكُهۡم فَلََعَرۡ�َتُهم �ِِسيَ�ُٰهۡمۚ َوَ�َۡعرَِ�نَّ  ٢٩أ

َ
 ﴾ٱۡلَقۡولِ ُهۡم ِ� َ�ِۡن َولَۡو �ََشآُء َ�

  .]٣٣٠-٢٩ حممد:[
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فهذا القائل يستدل بالرتهات، ويتعلق بقلب احلقائق يف املعقول واملنقوالت، يدعو إىل 

االشرتاكية وحيبذها للناس، وحيب التناسق، وأن يتساو الناس يف الغنى والفقر، لكون التناسق 

 تساوت. قاله يف الصحاح. يف اللغة التساوي، يقال: تناسقت أسنان فالن أي

ويسمي االشرتاكية بالعدل، ويسمي التفاضل بني الناس يف الغنى والفقر هو الظلم 

 االجتامعي، ويتمنى أن تسود االشرتاكية يف الناس، وأن تتحقق يف البلدان العربية.

َ ﴿ فهذا غاية وبغية ما يتمناه أشباه هذا اإلنسان، وقد حيل بني العري وبني النزوان، َبعَ وِ َول  ٱ�َّ
ۡهَوآَءُهۡم لََفَسَدِت  ٱۡ�َقُّ 

َ
َ�َٰ�ُٰت أ �ُض وَ  ٱلسَّ

َ
َ�ۡيَ�ُٰهم بِِذۡ�رِهِۡم َ�ُهۡم َعن ذِۡكرِهِم  ٱۡ�

َ
ۚ بَۡل � َوَمن �ِيِهنَّ

ۡعرُِضوَن    .]٧١املؤمنون: [ ﴾٧١مُّ
ن، وإن مقامنا يف ديننا، ونصيحة أمتنا، ووالية أعاملنا، توجب علينا القيام بحامية الدي

ِ َولَۡوَ� َدۡ�ُع ﴿ ودحض حجج املبطلني، إذ لوال من يقيمه اهللا لذلك لفسد الدين  ٱ�َّاَس  ٱ�َّ
�ُض َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض لََّفَسَدِت 

َ
َ َوَ�ِٰ�نَّ  ٱۡ� ولن  .]٢٥١البقرة: [ ﴾٢٥١ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ُذو فَۡضٍل َ�َ  ٱ�َّ

 يل عىل أهلها، ونحن عىل املرمى قعود وجثَّم.حراسة ثغر ديننا، ورد األباط -إن شاء اهللا -هنمل

 ما هي االشرتاكية املاركسية؟

إن الدعوة لالشرتاكية املاركسية مبنية عىل الغش واخلداع، والتلبيس والتدليس والتضليل؛ 

ألن من طبيعة دعاهتا واملتزعمني لفكرهتا املبالغة يف عملية اخلداع والكذب، وقلب احلقائق عىل 

ا، واحلق باطالً وإال فإهنا فكرة هدم للحضارة والعمران، غري ما هي علي ه، وجعل الباطل حقًّ

والصنائع واألعامل، هتلك احلرث والنسل، وقد حاربتها الدول الراقية يف احلضارة والصناعة 

 والعمران، من اليهود والنصار وغريهم، قبل أن حيارهبا املسلمون.

حيبون ويتمنون يف أنفسهم زوال نعمة الغنى عن املنعم إن أكثر املقلّني من املال من أمثاهلم 

هبا عليهم؛ ليساووهم يف اجللوس معهم عىل حصري الفقر والفاقة، كام قيل: شنشنة تُعرف من 



 ٢٤٥  ) االشرتاكية املاركسية ومقاصدها السيئة٤(

ۡهَوآَءُهۡم لََفَسَدِت  ٱۡ�َقُّ  ٱ�ََّبعَ َولَوِ ﴿ أخزم
َ
َ�َٰ�ُٰت أ �ُض وَ  ٱلسَّ

َ
َ�ۡيَ�ُٰهم بِِذ�ۡ  ٱۡ�

َ
ۚ بَۡل � رِهِۡم َوَمن �ِيِهنَّ

ۡعرُِضوَن  غري أن املسلمني يمنعهم إيامهنم من حتقيق هذه  .]٧١املؤمنون: [ ﴾٧١َ�ُهۡم َعن ذِۡكرِهِم مُّ

ۡم َ�ُۡسُدوَن ﴿ األمنية؛ العتقادهم حرمة مال الغري. ويقول اهللا تعاىل:
َ
ٰ َمآ َءاتَٮُٰهُم  ٱ�َّاَس أ َ�َ ُ  ٱ�َّ

مون الغنى عىل أهله الذي هو عرق جبينهم، فهؤالء اال .]٥٤النساء: [ ﴾ۦِمن فَۡضلِهِ  شرتاكيون حيرّ

 ويبيحونه ألنفسهم.
ا للحكومة التي متنع  فالعقالء من املقلّني يبالغون يف كتامن هذا التمني وعدم إظهاره احرتامً

أشد املنع اجلهر به والدعوة إليه؛ لكونه ينايف عقيدة دينها، ويناقض سياسة نظامها وجمتمعها؛ 

اكية تقوم بتقويض دعائم األعامل واألموال واملعامل، وتطبع يف قلوب الشباب لكون االشرت

الفتنة واخليانة وذهاب األمانة. ومرضهتا عىل الفقري أكرب منها عىل الغني، وبعض من يتمنى 

االشرتاكية ال يتحمل الكتامن، فيكشف ذيله عن مساوئ ليله، فيجهر بام يعن بفكره، وما يتمناه 

يبال بمنع احلكومة وال اجلهر بام تكره. فهو يعرف متام املعرفة أن احلكومة ال ترىض  يف نفسه، ومل

بالتظاهر هبذا اليشء وال الدعوة إليه بتحسينه للناس؛ لكونه يثري مشاعر املسلمني ويطبع يف 

 شباهبم الفتنة، ويستدعي األسوة السيئة.

رق عىل الراقع، وكم كلمة أثارت فتنة فقد يقول الكاتب الثاين أكرب مما قاله األول، فيتسع اخل

وجلبت حمنة، واملتصدي للدعوة إىل االشرتاكية املاركسية وبتحسينها للناس من كتّاب الصحف 

ل الدين واألدب مع املسلمني يرتتب عىل والية عمله مفاسد دينية  قَ واملجالت املتحللني من عُ

واملتسنم هلذه املناصب جيب أن يكون لديه واجتامعية وأدبية تنايف عقائد الدين وسياسة الدولة، 

 عقل يعيش به يف الناس، ويردع به جهل اجلاهل.

إنه قد كان للناس يف بداية ظهور هذه البدعة اإلحلادية حالة غري حالتهم يف هنايتها، فقد 

بدؤوا يرتاجعون عنها بعدما عرفوا مرضهتا وذاقوا مرارهتا، ومن ذاق منها عرف، وألن أكثر 

لسذخ يظنوهنا تعميامً للغنى، ثم بدا هلم فيام بعد أن غايتها وحقيقتها هو تعميم للفقر، اهلمج ا

ا إىل فقره، حيث إهنا قد كرشت عن أنياهبا جلميع  ا وتزيد الفقري فقرً بحيث جتعل الغني فقريً
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الناس، وبطريق احلس واملشاهدة نر أن كل بلد دخلتها االشرتاكية فإهنا هتوي هبا إىل الدرك 

ألسفل من الفقر والفاقة والقلة والذلة، وعىل أثرها تنقطع موارد الثروة عن البلد، بحيث يعز ا

كل يشء وترتفع أعباء املعيشة وتقل النقود بأيدي الناس، بحيث ينقطع عنهم الوارد والصادر، 

ظ بغريه. ولينظر العاقل إىل حالة مرص عِ قبل  فهي أكرب جريمة تقاد إىل البلد، وخري الناس من وُ

ثم ينظر إىل حالتها اآلن، ثم ينظر إىل سوريا قبل  -أي قبل أن تدخلها االشرتاكية -ثالثني سنة

ثالثني سنة، ثم ينظر إىل حالتها اآلن، ثم ينظر إىل حالة العراق قبل ثالثني سنة، ثم ينظر إىل 

 حالتها اآلن، جيد الفرق الواسع والبون الشاسع بني األمس واليوم.

اقشة الرأي القائل بالتناسق بني الناس؛ أي التساوي الذي هو يف زعمهم ونعود إىل من

العدل. وقد وقع األمر من االشرتاكية املشهود هلا بالتجربة واملشاهدة عىل الضد من ذلك، وأهنا 

جور وظلم، وأهنا حقيقة يف تساوي الناس يف الفقر والفاقة، وحتى احلكومة املتزعمة هلذه الفكرة 

ل أحد عىل أحد، ولو فرضنا أهنا تبتز أموال تصبح فقرية و يصبح األغنياء فقراء، بحيث ال يعوّ

ا به  الناس وختتص هبا نفسها وأعواهنا، فإن هذا املال يكون رسيع الزوال منزوع الربكة مقرونً

ذَ بغري حق، ويف الغالب أهنا تقاسمه وختتص باألفضل منه زبانية  الشؤم والفشل؛ لكونه أُخِ

 ة أنفسهم، قبل أن يصل إىل خمازن احلكومة.الفكرة خلاص

وهذه االشرتاكية قد كرشت عن أنياهبا للناس، فعرفها العام واخلاص، وأخذ العلامء 

ا من مقارفتها، ويتكلمون فيها ويف  وعقالء الدول حتى من غري املسلمني حيذر بعضهم بعضً

 األخبار الكاذبة.مضارها وسوء عاقبتها، عن طريق املشاهدة والتجربة، ال عن طريق 

ا  وملا ظهرت هذه االشرتاكية املاركسية يف مرص قبل كل بلد فزع منها النصار أشد الفزع خوفً

ض التجارات وتوقع يف األزمات، ويرتتب عليها  من رساية عدواها إىل بلداهنم؛ لعلمهم أهنا تقوّ

سيستجيب هلا أكثر الغوغاء  فساد املصانع واألعامل والعامل، هلذا نرشوا يف صحفهم أن هذه النِّحلة

ها أعظم من رشيعة القرآن الذي فيه ُ وَ ﴿ واهلمج ولن يقوم يف صدّ ٰ َ�ۡعٖض  ٱ�َّ َل َ�ۡعَضُ�ۡم َ�َ فَضَّ
 هلذا جيب نرش تعليم ذلك يف املدارس والصحف واإلذاعات. .]٧١[النحل:  ﴾ٱلّرِۡزقِ ِ� 



 ٢٤٧  ) االشرتاكية املاركسية ومقاصدها السيئة٤(

رشيعة إحلادية ليست من رشيعة  وهذه االشرتاكية املاركسية ال رشقية وال غربية، بل هي

الدين، وال من رشيعة اليهود والنصار، تنادي بالقضاء عىل احلكام والرؤساء والرأسامليني 

حتى تكون االشرتاكية هي دعامة املجتمع، ويصري الناس هلم كالعبيد املسخرين يعملون، 

يم األرايض ونتاجها من واملاركسية وأعواهنا يأكلون؛ ألهنم بمقتىض نظام فكرهتم حيكمون بتأم

 احلبوب واألشجار والنخيل.

وحيكمون بتأميم ملكية اإلنتاج من احليوان واملعامل والعقار واملصانع، وحيكمون بتأميم 

اإلرث فال يرث االبن أباه، بل هم الذين يرثون كل أحد، ويسلبون امللكية من كل أحد، لدرجة 

مواله، فأمروه بالتخيل واخلروج من معمله، أهنم جاؤوا صاحب مصنع للسكر ليؤمموه ومجيع أ

 فطلب منهم أن يعريوه سيارة توصله إىل بيته فمنعوه وقالوا له: امشِ عىل رجليك.

إن هذه االشرتاكية ختدع الفقراء وتزرع يف قلوهبم اآلمال واألماين الكاذبة، حيث يومهوهنم 

ف ليكثروا هبم سوادهم، بأهنم يساووهنم باألغنياء، ويلوحون هلم بكلامت العطف واللط

والغوغاء يف كل زمان ومكان هم عون الظامل ويد الغاشم، فالفقراء يزرعون يف نفوسهم األماين 

واآلمال، وحيصدون اخليبة واحلرمان، فهم يمصون دماءهم، حتى إن الفقري ال يتحصل عىل 

ل التخدير كامل أجرة عمله وعرق جبينه إال بأخذ يشء منها، ثم هم يقولون هلم عىل سبي

والتفتري: إن هذا زمان هدم، وسيأيت بعده زمان البناء. ثم يستمر هذا اهلدم وهذا التعليل 

 والتمليل حتى تقوم الساعة.

ويف النهاية ذهبت كل هذه اآلمال واألموال التي سحبوها من أهلها، وتقاسمها زبانية 

ووقف الناس حيار، وصار الفكرة، وقضت بانقطاع سبل التجارة، وتعطلت املعامل والعامل، 

رضر هذه الفكرة عىل الفقراء أشد منه عىل األغنياء، وأخذ زعامء هذه الفكرة وحكامها يمدون 

أيدهيم لطلب العون واملساعدة من حكام املسلمني العرب، الذين حيرتمون أموال الناس كام 

: قليل متصل، خري حيرتمون دماءهم، لذهاب احلاصل الذي بأيدهيم، وانقطاع املتصل. وقد قيل

 من كثري منقطع.
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إن هذه الفكرة ختالف كل دين كام ختالف األخالق واألنظمة والقوانني، كام أهنا تقيض 

بتقويض دعائم األمانة التي عليها مدار معاملة الناس فيام بينهم؛ فاالشرتاكي حينام ير نعمة 

ا هو السبب الذي هييج الغوغاء عىل أنعم اهللا هبا عىل أحد من خلقه ير أنه أحق هبا وأهلها، فهذ

 استجالهبا واستحباهبا والدعوة إليها.

فاليهود واإلنجليز وأمريكا وفرنسا واألملان واليابان مل حياربوا االشرتاكية لدين يدينون به 

ض التجارات والعمران واملصانع  رهبم، وإنام حاربوها حفظًا ومحاية ملصاحلهم؛ لعلمهم أهنا تقوّ

 ألمانات وسائر أمور احلياة، وتوقعهم يف األزمات والشدات.واملعامل وا

ا، ويتحررون من قيودها شيئًا  هلذا أخذ الغارقون فيها من قديم زماهنم يتسللون منها لواذً

بعد يشء؛ لتفيشّ العطالة والبطالة يف أعامهلم؛ لكون العامل للغري ال ينصح كنصحه يف عمله 

اسأل عن الكتلة األملانية الرشقية الواقعة يف حدود حبائل لنفسه، وإذا أردت التحقق من ذلك ف

الشيوعية االشرتاكية، جتدها تصف نفسها بأهنا يف جحيم وعذاب أليم، وبضدها الكتلة األملانية 

 الغربية، جتدها تصف نفسها بأهنا يف نعيم، والعلة هي علة االبتالء باالشرتاكية والسالمة منها.

أمريكا، وكان حيمل معه حقيبة بداخلها نقود كثرية من  سافر رجل من جتار قطر إىل

اجلنيهات االسرتلينية والدوالرات، فحني نزل من الطائرة ركب مع صاحب تاكيس أمريكي، ثم 

نزل هذا التاجر لعزمه النزول يف أحد الفنادق، ونيس احلقيبة بام فيها من النقود، وحني ذكرها 

يعرف السيارة، وال يعرف رقمها، وال شيئًا من صفق بإحد يديه عىل األخر، وكان ال 

عالماهتا، وبعد أن نظر األمريكي يف سيارته نظر إىل احلقيبة فيها، ثم وضعها عند أحد السفراء، 

َ هبا صاحبها، ووجدها عىل حالتها مل ينقص منها يشء، فكان من  ونرش اخلرب عن فقداهنا، فبُرشّ

ۡهلِ  ﴿ الذين قال اهللا فيهم:
َ
ِ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  ۞َوِمۡن أ َمۡنُه بِقِنَطارٖ يَُؤّدِه

ۡ
  .]٧٥عمران:  آل[ ﴾إَِ�َۡك  ۦٓ َمۡن إِن تَأ

إنه لو تسممت فكرة هذا األمريكي باالشرتاكية العتقد أنه أحق هبا، وأن سهم صاحبها بقية 

ما عنده من التجارة، وهلا نظائر كثرية، ولكنه يعتقد حرمة مال الغري، فتعفف، حتى وجدها 

 صاحبها.



 ٢٤٩  ) االشرتاكية املاركسية ومقاصدها السيئة٤(

إن العرب املسلمني، يف مجيع األعصار واألمصار ال يعرفون هذه االشرتاكية، وليست هلم 

بخلق وال دين، حتى أتيح هلا الرئيس مجال عبد النارص، فأثار فتنتها، وحاول تعميمها يف البلدان 

 م)،١٩٦١هـ املوافق لعام ١٣٨١العربية، وأصدر قراره باإللزام بالعمل هبا يف مرص، وذلك عام (

وسامها االشرتاكية الديمقراطية التعاونية، وهي تتمشى عىل طريقة االشرتاكية املاركسية، حذو 

ا  النعل بالنعل، فعملت عملها بمرص يف التدمري، وسوء التدبري، وأورثت فتنة يف األرض، وفسادً

ا.  كبريً

مرص قبل ثم انتقلت إىل بعض البلدان العربية األخر، فكان أول ما ظهرت االشرتاكية يف 

كل بلد. وقد بدؤوا اآلن يف التحرر عنها، ويف حماربتها بالتحذير منها؛ لكوهنا أهلكت منهم 

احلرث والنسل، وقضت بتخدير اهلمم، وغل أيدهيم عن العمل، فأين ما يقوله هؤالء من أهنا 

ا ملجتمع فاضل وإنسان سليم وقد وقع األمر منها بالضد من ذلك؟  تضمن أساسً

ة حافلة يف لبنان، ودعا إليها الرؤساء والفضالء، وعند جلوس القوم عليها، صنع رجل مأدب

ورأوا فيها من كل ما تشتهي األنفس وتلذ األعني، قال أحد العقالء لذلك الرجل الذي صنعها، 

لن جتد عنده هذه النعمة واخلري الكثري. فقال: » مجاال«وكان يعشق فكرة االشرتاكية: إن صاحبك 

 ذلك، ولكني أكتفي بالشاهي مع التساوي.نعم أنا أعرف 

فهذه فكرة الكثريين من املقلّني، وكأهنا نكتة كامنة من داء احلسد فيهم، حيسدون األغنياء 

عىل ما آتاهم اهللا من فضله، ويتمنون زوال نعمتهم، وإن مل يصيبوا منها شيئًا، لكن املقلّني من 

العتقادهم حرمة مال الغري،  -عز وجل -م باهللاملسلمني يتغلبون عىل إرادهتم، ويعصمهم إيامهن

وأن مال املسلم عىل املسلم حرام؛ لكون الدين هو أعظم وازع إىل أفعال الطاعات، وأقو رادع 

 عن مواقعة املحرمات.

فقول بعضهم: إن العدل هو اليشء املتناسق، والظلم االجتامعي ضد التناسق، يشري هبذا إىل 

ه، حيث فضل بعض الناس عىل بعض يف الرزق. ويُسمي هذا التفاضل االعرتاض عىل اهللا يف حكم

، ال يثنيه وجل، وال يلويه خجل، وقد قيل: نجوم الظاهر، تدل عىل خبث الباطن، وقبح اجلفا  ظلامً
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ۡهَوآَءُهۡم لََفَسَدِت  ٱۡ�َقُّ  ٱ�ََّبعَ َولَوِ ﴿ ينايف احلفا، وسبق حكم اهللا حكم االشرتاكيني
َ
َ�َٰ�ُٰت أ  ٱلسَّ

�ُض وَ 
َ
ۡعرُِضوَن  ٱۡ� َ�ۡيَ�ُٰهم بِِذۡ�رِهِۡم َ�ُهۡم َعن ذِۡكرِهِم مُّ

َ
ۚ بَۡل �   .]٧١ [املؤمنون: ﴾٧١َوَمن �ِيِهنَّ

واهللا سبحانه خلق الناس متفاوتني يف اخللق والرزق؛ لتتم وتنتظم بذلك مصاحلهم، فيخدم 

غري وكبري، ال يستطيع الغني الفقري، بحيث جيلب إليه كل ما حيتاجه من احلاجات، من كل ص

الفقري اإلتيان هبا، كام أن الفقري خيدم الغني فيام هو من اختصاص عمله، فتنتظم بذلك مصالح 

 اجلميع، ويعيشون متساعدين متكافلني.

 والناس للنـاس مـن بـدو وحـارضة
 

مُ    بعض لبعض وإن مل يشـعروا خـدَ
 

رمحته هبم قضت تفاوهتم يف  ألن اهللا سبحانه لو أغنى اخللق كلهم ألفقرهم كلهم، ولكن

ُ وَ ﴿ الغنى والفقر، يقول اهللا تعاىل: ٰ َ�ۡعٖض ِ�  ٱ�َّ َل َ�ۡعَضُ�ۡم َ�َ  .]٧١النحل: [ ﴾ٱلّرِۡزقِ فَضَّ

ۡ�َ�ُ َ�ۡفِضيٗ�  ٱنُظرۡ ﴿ وقال:
َ
ۡ�َ�ُ َدَرَ�ٰٖت َوأ

َ
ٰ َ�ۡعٖض� َولَ�ِخَرةُ أ ۡلَنا َ�ۡعَضُهۡم َ�َ  ﴾٢١َكۡيَف فَضَّ

عِيَشَتُهۡم ِ� ﴿ وقال تعاىل: .]٢١ اإلرساء:[ ُهۡم َ�ۡقِسُموَن رَۡ�ََت َرّ�َِكۚ َ�ُۡن قََسۡمَنا بَۡيَنُهم مَّ
َ
 ٱۡ�ََيٰوةِ أ

 ۚ ۡ�َيا ۗ َورَۡ�َُت َرّ�َِك َخۡ�ٞ  ٱ�ُّ ا َتَِّخَذ َ�ۡعُضُهم َ�ۡعٗضا ُسۡخِرّ�ٗ َوَرَ�ۡعَنا َ�ۡعَضُهۡم فَۡوَق َ�ۡعٖض َدَرَ�ٰٖت ّ�ِ
ا َ�ۡمَ  فدلت هذه اآليات عىل أن هذا التفاضل رمحة من اهللا هلم، وأنه  .]٣٢الزخرف: [ ﴾٣٢ُعوَن ّمِمَّ

ه اهللا رمحة.  ال يستقيم نظام حياهتم بدونه، وهلذا سامّ
وكان السلف يكرهون أن يقول اإلنسان: اللهم أغنني عن خلقك. لكونه ال غناء لإلنسان 

 ني عن رشار خلقك.عن اخللق ما دام حيًّا، وإنام يقول: اللهم أغن

فكام نفى سبحانه التساوي بني خلقه يف أمر الدنيا، وجعل منهم الغني والفقري، فكذلك نفى 

التساوي يف أمر الدين، ويف اجلزاء عىل األعامل، فجعل منهم املسلم والكافر، والتقي والفاسق، 

ۡحَسُن ِمَن ﴿ فهذا حكمه يف خلقه
َ
ِ َوَمۡن أ قال  .]٥٠املائدة: [ ﴾٥٠وقُِنوَن ُحۡكٗما ّلَِقۡوٖ� يُ  ٱ�َّ

َ�َمن َ�َن ُمۡؤِمٗنا َكَمن َ�َن فَاِسٗقاۚ �َّ �َۡسَتوُ ﴿ سبحانه:
َ
َ�َنۡجَعُل ﴿ وقال: .]١٨السجدة: [ ﴾١٨ ۥنَ أ

َ
أ

ۡم َحِسَب ﴿ وقال: .]٣٦-٣٥القلم: [ ﴾٣٦َما لَُ�ۡم َكۡيَف َ�ُۡكُموَن  ٣٥ ٱلُۡمۡجرِِم�َ كَ  ٱلُۡمۡسلِِم�َ 
َ
أ

ِينَ  ْ  ٱ�َّ ّ�ِ  ٱۡجَ�َُحوا َۡعلَُهۡم كَ  اتِ  َٔ ٱلسَّ ن �َّ
َ
ِينَ أ ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنواْ وََعِمُلواْ  ٱ�َّ َۡياُهۡم َوَمَماُ�ُهۡمۚ  ٱل�َّ َسَواٗٓء �َّ
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أن مساواة الناس كأسنان املشط يف الدنيا  -سبحانه -فأخرب .]٢١اجلاثية: [ ﴾٢١َسآَء َما َ�ُۡكُموَن 

ه اهللا عنه، إذ ال تتم سعادهتم وتنتظم والدين منتف ومتعذر، وأنه من  احلكم السيئ الذي ينزَّ

 حياهتم إال بمقتىض التفاضل بينهم، وأنشد الناظم ابن عبد القوي يف هذا املعنى فقال:
ــي ــم الت كَ ــام واحلِ ــارك ذو األحك  تب

 

ــارُ عقــولُ اخللــق فيهــا فتهتــدي   حتَ
 

ــــنْ حكمــــه إبــــداؤنا وأمورنــــا  فمِ
 

ــــاطٍ ال ذوات   ــــدِ ذواتُ ارتب  توح
 

 فكــــل امــــرئٍ ال يســــتقلُّ بنفســــه
 

ــنَّ لنــا ســبلَ التعــاونِ فاهتــدِ    فسَ
 

ــــبٍ  ــــام بمكس ــــامعَ األن ــــق أط علّ  يُ
 

 لــه يركبــون اهلــولَ يف كــلِّ مقصــدِ  
 

ـــه ـــام بنفس ـــذا اقتح ـــىل ه ـــون ع  هي
 

ــــدِ   ــــة يف التزيّ ــــامل رغب ــــذا ب  وه
 

ا  ليـــــأيت بـــــأرزاق يعـــــزّ حصـــــوهلُ
 

 عــىل عــاجزٍ عنهــا ضــجيعٍ بمرقــدِ  
 

 مــن أبــد وأتقــن صــنعهفســبحان 
 

ــلِ ملحــدِ   ــلّ تعــاىل عــن أباطي  وجَ
 

إن دين اإلسالم مبني عىل محاية الدين واألنفس واألموال والعقول واألعراض، ومن قتل 

إن دماء�م وأموال�م «يف جممع الناس يوم عرفة فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصدون ماله فهو شهيد. وخطب النبي 

وهذا غاية يف تعظيم حرمة  .!*"»��م هذاحرام علي�م كحرمة يوم�م هذا يف شهر�م هذا يف ب

إن�م «: ملسو هيلع هللا ىلصمال الغري، وأنه ال حيل مال امرئٍ مسلم إال عن طيب نفس منه، وقد قال النبي 

ختتصمون إيّل ولعل بعض�م أن ي�ون أحلن حبجته من بعض، فمن قطعت هل من مال أخيه شيًئا 
 .!+"»فليستقل أو ليستكرثفإنما أقطع هل قطعة من انلار 

ِ ﴿ أنـزل اهللا يف كتابـه املبني وقـد ۡمَ�ٰلَُ�م بَۡيَنُ�م ب
َ
ْ أ ُ�لُٓوا

ۡ
ٓ إَِ�  ٱۡلَ�ِٰطلِ َوَ� تَأ ْ بَِها َوتُۡدلُوا

مِ  ۡمَ�ِٰل  ٱۡ�ُ�َّ
َ
ُ�ُلواْ فَرِ�ٗقا ّمِۡن أ

ۡ
ِ  ٱ�َّاِس ِ�َأ ثۡمِ ب نُتۡم َ�ۡعلَُموَن  ٱۡ�ِ

َ
م  .]١٨٨البقرة: [ ﴾١٨٨َوأ وألجله حرّ

ر عىل اهللا اإلرساف والتبذي ر يف األموال؛ لكون املال عديل الروح وقوام احلياة، كام رشع اهللا احلَجْ

 رواه مسلم عن جابر. )١(

 رواه البخاري ومسلم وأبو داود بلفظ آخر. )٢(
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َوَ� تُۡؤتُواْ ﴿ السفهاء واملبذرين الذين ال حيسنون حفظ أمواهلم وال تثمريها، وقد قال سبحانه:
َفَهآءَ  ۡمَ�ٰلَُ�ُم  ٱلسُّ

َ
ُ َجَعَل  ٱلَِّ� أ هبا أبدانكم، وتقوم هبا أي تقوم  .]٥النساء: [ ﴾لَُ�ۡم قَِ�ٰٗما ٱ�َّ

 بيوتكم، ويقوم هبا جمدكم ورشفكم.
والسفه هو خفة الرأي ونقص يف العقل، عالمته كونه ال حيسن توفري ماله وال تثمريه، فيقع 

بتبذيره يف الفقر الذي هو الداء األكرب واملوت األمحر؛ لكونه يصري العزيز ذليالً، ويف احلديث: أن 

أعوذ بك من اجلوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من اخليانة فإنها بئست ا� إ� «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، «وقال:  .!+"»ا� إ� أعوذ بك من املأثم واملغرم«وقال:  .!*"»ابلطانة

ألن املال ترس املؤمن يف آخر الزمان، وال يستغني عنه يف حال من األحوال.  .!,"»ووعد فأخلف

 عىل اإلخوان ذو املال. فلو عبس الفقر يف وجه الرجل، لعبس يف وجهه أهله وأقاربه. وإن الكريم

 فـــال جمـــد يف الـــدنيا ملـــن قـــل مالـــه
 

ــدهُ   ــل جم ــن ق ــدنيا مل ــال يف ال  وال م
 

وإننا متى سألنا عن أقو مادة يعتمد عليها اليهود يف قوهتم، ونظام حكومتهم، مع العلم 

رتول عندهم، التي هي عامد ثروة األمة يف هذه األزمنة، بقلة عددهم، وعدم وجود منابع الب

أجابوا: بأن عمدة قوهتم ترتكز عىل املال؛ إذ أهنم أكثر الناس ماالً، وأكثرهم جتارة، فكانوا 

 يساعدون حكومتهم باملال عىل سبيل االستمرار.

كية التي فمتى كان األمر هبذه الصفة فإن العقل والرأي ال يستجيز إضعاف قوتنا باالشرتا

حقيقتها ذهاب احلول والقوة والثروة من األمة، إذ هي بمثابة سحب الدم من اجلسم، حتى نبقى 

ا جتاه صولة عدونا وقوته، فنكون كاملعينني هلم عىل هدم جمدنا، وعدم قدرتنا عىل  ا نحافً ضعافً

 الصمود أمام قوة عدونا، إذ ال جمد يف الدنيا ملن قل ماله.

* * * 

 رواه احلاكم من حديث ابن مسعود. )١(

 متفق عليه من حديث عائشة. )٢(

 متفق عليه من حديث عائشة. )٣(

                          



 ٢٥٣  ) االشرتاكية املاركسية ومقاصدها السيئة٤(

 الشرتاكية املاركسيةخداع زعامء ا

 يف تسمية نحلتهم باإلسالمية

هي عدل اهللا يف أرضه، ورمحته لعباده، نصبها  -أي الكتاب والسنة -إن الرشيعة اإلسالمية

حكامً قسطًا، حتكم بني الناس فيام اختلفوا فيه من األقوال واألعامل واالعتقاد، فتقطع عن الناس 

اع. وإن هذه االشرتاكية العلمية املاركسية هي اشرتاكية خالفهم إىل مواقع اإلمجالنزاع، وتعيد 

 .!*"ماركس اليهودي

وحني ابتدأ يف ابتداعها استنفر هلا العامل املقلّني من املال، وأومههم بأنه سيساوهيم باألغنياء، 

فاستجابوا لدعوته مرسعني، لطمعهم يف مشاركة املكثرين. ومن العادة أن الغوغاء هم عون 

 الغاشم يف كل زمان ومكان.الظامل ويد 

ا، وفقدت األمانة  وعىل أثرها اشتد الفقر والبؤس بالناس، حتى صار بعضهم ينهب بعضً

وذهبت التجارة، وانقطعت السبل وعدمت احلاجات الرضورية فضال عن الكاملية، وغلت 

ا إىل فقره، فانسل دعاهتا عنها حني علموا بأنه ال  حياة وال معيشة األطعمة، وازداد هبا الفقري فقرً

 معها، وكادت أن متوت وتدفن يف أجداثها كل هذه السنني الطويلة.

حتى تصد لبعثها (مجال عبد النارص) حاكم مرص يف زمانه، فبعثها من أجداثها حتى 

 رسخت يف مرص، وصدر األمر بتعميم تأميمها.

ة، وهي نفس ثم انترشت يف بعض البلدان العربية، وهي تنادي بذهاب الثروة وقوة األم

االشرتاكية العلمية املاركسية بال اختالل وال خالف، فهـي شيوعية حمضة، وإن هذه االشرتاكية 

م يف بلدة (تريف)، وكان كسوالً أنانيًّا يطلب  ١٨١٨كارل ماركس: أملاين اجلنسية من أرسة هيودية، ولد سنة  )١(

ته أمه باسم (الطفييل)، واشتهر بكذبه وعدم وفائه بعهوده، ووضع آراءه  املال من أبيه دون أن يعمل وسمّ

البيان الشيوعي املشهور الذي تضمن االقتصادية يف كتابه (رأس املال)، وأصدر مع صديقه (إنجلز) 

 األسس التي تقوم عليها احلركة الشيوعية.

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٢٥٤

مبنية عىل اخلداع والتغرير والتضليل، يف بداية دعوهتا وهنايتها، يدلسون عىل العوام وضعفة 

بن اخلطاب  العقول واألفهام بأهنا اشرتاكية إسالمية، وأن دين اإلسالم اشرتاكي، وأن عمر

ا وأحاديث ملفقة ما أنزل اهللا هبا من سلطان.  اشرتاكي، وأن أبا ذر اشرتاكي، خترصً

واألصل يف ذلك كله هو تضليل عوام املسلمني وإطفاء ثائرة غضبهم، وليكثروا هبم 

سوادهم. واحلق أن دين اإلسالم بريء من هذه االشرتاكية املاركسية؛ ألن دين اإلسالم حيرتم 

ال �ل مال امرٍئ مسلم إال عن طيب نفس «، ويقول: فراد واجلامعات، كام حيرتم دماءهمأموال األ

 .!*"»منه

أما زبانية هذه الفكرة، فإهنم حيرمون هذه األموال عىل أهلها التي هي نتاج قوهتم وعرق 

جبيهم، ويبيحوهنا ألنفسهم، فال تسأل عام كانوا يفعلون. فليس اإلسالم بدين االشرتاكية 

ملة، إنام هو دين العدل والكامل، قد نظم حياة الناس أحسن نظام، يف حالة الشخص بانفراده الظا

ومع أهله ويف جمتمع قومه، باحلكمة واملصلحة والعدل واإلحسان؛ ألنه الدين الصالح لكل 

زمان ومكان، الكفيل بحل مشاكل العامل، ما وقع يف هذا الزمان، وما سيقع بعد أزمان، فال يقع 

الناس مشكلة من مشكالت العرص، كهذه االشرتاكية املاركسية، إال ويف الرشيعة اإلسالمية بني 

بيان حالهلا من حرامها، كام أنه ال يأيت صاحب باطل بنحلة باطلة، إال ويف الرشيعة اإلسالمية 

 بيان بطالهنا، وطريق اهلد من الضالل فيها، فهو كفيل بسعادة الناس يف دنياهم وآخرهتم.

أن الناس آمنوا بتعاليم دين اإلسالم، وانقادوا حلكمه وتنظيمه، ووقفوا عند حدوده  فلو

ومراسيمه، لصاروا به سعداء، وملا استباح بعضهم أموال بعض، بحجة االشرتاكية املبتدعة التي 

ما أنزل اهللا هبا من سلطان. إن الناس لو تفقهوا يف اإلسالم، وعملوا به عىل التامم، هلـداهم إىل 

التي هي أقوم، وملا وقعوا يف فرق االختالف واالنحالل، كفرقة االشرتاكية املاركسية، وفرقة 

الشيوعية والبعثية. وفرقة القومية العربية، وفرقة البهائية، والقاديانية، قد استبدلوا هذه األسامء 

 أخرجه اإلمام أمحد من حديث عم أيب حرة الرقايش. )١(
                          



 ٢٥٥  ) االشرتاكية املاركسية ومقاصدها السيئة٤(

َوَمن يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ ﴿ ،ومسمياهتا بدل اإلسالم والدين الذي سامهم اهللا به املسلمني املؤمنني عباد اهللا
  .]٨٥آل عمران: [ ﴾٨٥ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ِمَن  ٱ�ِخَرةِ دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه َوُهَو ِ�  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمِ 

فنظام دين اإلسالم، بمقتىض اسمه ومسامه وعقائده وقواعده، هو رصاط اهللا املستقيم، فال 

 والسبل املتفرقة، التي عناها القرآن بقوله: ينسب إليه يشء من هذه املذاهب والنحل املبتدعة

نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمۡسَتقِيٗما فَ ﴿
َ
ۖ َوأ ْ  ٱتَّبُِعوهُ ُبَل َوَ� تَتَّبُِعوا َق بُِ�ۡم َعن َسبِيلِهِ  ٱلسُّ َ�ٰلُِ�ۡم  ۦۚ َ�َتَفرَّ

ٮُٰ�م بِهِ  ها واستحلوا ألن هذه النحل التي انتحلو .]١٥٣األنعام: [ ﴾١٥٣لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقوَن  ۦَوصَّ

سلوكها، قد أبعدت هبم عن سبيل اهللا والدين، وإن كانوا يتسمون به بألسنتهم مع خمالفتهم له 

 بأعامهلم وعقائدهم.
عي وصـــــالً بلـــــيىل ـــــدّ  وكـــــلٌّ يَ

 

قــــــرُّ هلــــــم بــــــذاكَ    ولــــــيىل ال تُ
 

فاإلسالم ليس حمض ألعوبة وأماين كاذبة، بحيث يقول الشيوعي: إن الشيوعية إسالمية. 

اكي املاركيس يقول: إن االشرتاكية إسالمية. وكذا القومية العربية والبعثية، والقاديانية. واالشرت

ۡهِل ﴿ وما سيبتدع من النحل، ويسمى باسمه. واهللا يقول:
َ
ِ أ َماِ�ّ

َ
َما�ِّيُِ�ۡم َوَ�ٓ أ

َ
لَّۡيَس بِأ

ا كمنار الطريق، يعرف ب .]١٢٣النساء: [ ﴾ٱۡلِكَ�ٰبِ  ه صاحبه. فأحكامه ألن لإلسالم صوً ومنارً

وأركانه وفرائضه وفضائله معروفة مشهورة، ولن تتوفر ألي نظام أو أي نحلة غريه متى أحسن 

 الناس فهمه وتطبيقه وإتباعه.
ا  ومتى قرصّ أهله يف فهمه وعدم العمل به، فلن ينسب إليه هذا النقص والتقصري، إذ إن كثريً

منه بعداء، وينتحلون حبه وهم له أعداء،  من الناس يف هذا الزمان يتسمون باإلسالم، وهم

يعادون بنيه ويسعون يف تقويض مبانيه، مل يبق معهم من اإلسالم سو حمض التسمي به 

َمن  ٱ�َّاِس َوِمَن ﴿ واالنتساب إليه، بدون عمل به وال انقياد حلكمه، فكانوا ممن قال اهللا فيهم:
 ِ ِ َ�ُقوُل َءاَمنَّا ب ِ  ٱ�َّ َ يَُ�ِٰدُعوَن  ٨َوَما ُهم بُِمۡؤِمنَِ�  ِخرِ ٱ� ٱۡ�َۡومِ َو� ِينَ وَ  ٱ�َّ ْ َوَما  ٱ�َّ َءاَمُنوا

نُفَسُهۡم َوَما �َۡشُعُروَن 
َ
ٓ أ َرٞض فََزاَدُهُم  ٩َ�َۡدُعوَن إِ�َّ ُ ِ� ُقلُو�ِِهم مَّ ِ�ُمۢ  ٱ�َّ

َ
ۖ َولَُهۡم َعَذاٌب أ َمَرٗضا

  .]١٠-٨البقرة: [ ﴾١٠بَِما َ�نُواْ يَۡ�ِذبُوَن 



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٢٥٦

فاعملوا بإسالمكم تعرفوا به، وادعوا الناس إليه تكونوا من خري أهله، فإنه ال إسالم بدون 

 عمل.

 هــــو اإلســــالم مــــا للنــــاس عنــــه
 

 إذا ابتغـــوا الســـالمة مـــن غنـــاءِ  
 

 رفت شـعوبُ األرض عنـهـإذا انص
 

ــــ  ــــقاءِ ـِفبَشّ ــــعبٍ بالش ــــلَّ ش  رْ ك
 

* * * 

 حكمة حمنة االبتالء بالفقر والغنى

ا بالفقر لينظر  إن اهللا ا بالغنى لينظر أيشكرون أم يكفرون؟ كام يبتيل أقوامً سبحانه يبتيل أقوامً

أيصربون أم يضجرون ويفجرون؟ وليس كل من أنعم اهللا عليه بالغنى يكون لكرامته وعزته عند 

 اهللا، وال كل من ابتاله بالفقر يكون هلوانه ومذلته عند اهللا، فحاش وكال، فحكمته سبحانه أعىل

ا ﴿ وأجل، يقول اهللا سبحانه: مَّ
َ
�َ�ٰنُ فَأ ۡ�َرَمهُ  ۥَر�ُّهُ  ٱۡ�َتلَٮٰهُ إَِذا َما  ٱۡ�ِ

َ
َمهُ  ۥفَأ ٓ  ۥَوَ�عَّ َ�َيُقوُل َرّ�ِ

ۡ�َرَمِن 
َ
آ إَِذا َما  ١٥أ مَّ

َ
َ�َٰنِ ... ﴿ أي ضيق عليه رزقه ﴾ۥَ�َقَدَر َعلَۡيهِ رِۡزقَهُ  ٱۡ�َتلَٮٰهُ َوأ

َ
ٓ أ َ�َيُقوُل َرّ�ِ

أي كلمة ردع وزجر عن هذا القول وهذا االعتقاد، فقد يعاقب اهللا  .]١٧-١٥الفجر: [ ﴾َ�َّ  ١٦

ا بالفقر ملحبته هلم، كام قيل: ا بالغنى لبغضه هلم، كام يرحم أقوامً  أقوامً
ظُمــتْ  ــنعم اهللا بــالبلو وإن عَ  قــد يُ

 

 ويبــتيل اهللا بعــضَ القــومِ بــالنِّعمِ  
 

أمره لكه هل خ�، وليس ذلك إال للمؤمن؛ إن أصابته رساء عجًبا ألمر املؤمن إن «ويف احلديث: 

 .!*"»شكر فاكن خ�ًا هل، و�ن أصابته رّضاُء صرب فاكن خ�ًا هل، وليس ذلك إال للمؤمن

إن النفوس جمبولة عىل حمبة الغنى، والسعي يف حصوله وتوسعه؛ لكونه ال غناء للمرء عن 

واخلري هو املال  .]٨العاديات: [ ﴾٨لََشِديٌد  ٱۡ�َۡ�ِ ّبِ ِ�ُ  �نَُّهۥ﴿ فضل ربه ورمحته، يقول اهللا:

الكثري، فرت الشخص يتحمل املشاق املتعبة، وخيوض األخطار املوحشة، يف سبيل كسب املال 

 رواه اإلمام أمحد يف مسنده من حديث صهيب الرومي. )١(
                          



 ٢٥٧  ) االشرتاكية املاركسية ومقاصدها السيئة٤(

وتوفريه لألهل والعيال، حتى إنه ليحرم نفسه من لذته وإنفاقه يف سبيل حسنته من أجل توفريه 

ى ليس هو السعادة املنشودة يف احلياة، إال إذا سلك به صاحبه لذريته، مع العلم أن جمرد الغن

مسلك االعتدال، بأن يأخذه من حله، وأن يؤدي واجب حقه، وال يشغله ماله عن عبادة ربه، 

وما مل يكن كذلك، فإنه عذاب عليه يف الدنيا، وعقاب عليه يف اآلخرة، واملكثرون هم املقلّون يوم 

ۡمَ�ٰلُُهۡم  َوَ� ﴿ هكذا وهكذا، عن يمينه وشامله. يقول اهللا تعاىل: القيامة، إال من قال باملال
َ
ُ�ۡعِجۡبَك أ

َما يُرِ�ُد  ۡوَ�ُٰدُهۡمۚ إِ�َّ
َ
ُ َوأ َ�ُهم بَِها ِ�  ٱ�َّ ن ُ�َعّذِ

َ
ۡ�َياأ نُفُسُهۡم وَُهۡم َ�ٰفُِروَن  ٱ�ُّ

َ
 ﴾٨٥َوتَزَۡهَق أ

  .]٨٥التوبة:[
مع حمبته هلم، كام حيمي أحدكم حبيبه عن الطعام واهللا سبحانه حيمي بعض عباده من الدنيا 

 والرشاب مع شهوته له.

إن من عبادي من ال يُْصلح إيمانه إال الغ� ولو أفقرته ألفسده «ويف بعض اآلثار يقول اهللا: 

ذلك، و�ن من عبادي من ال يُْصلح إيمانه إال الفقر، ولو أغنيته ألفسده ذلك، إ� أدبر أمر عبادي 
 .!*"»� بهم خب� بص�لعل� بهم، إ

ا� ما أعطيت� ما أحب فاجعله عونًا يل ىلع ما حتب، ا� ما زو�ت «ومن الدعاء املشهور: 

 .!+"»ع� ما أحب فاجعله فرااًغ يل فيما حتب

فمن واجب املؤمن أن يسعى يف سعة رزقه، ويطلبه من أسبابه، والدخول عليه من بابه، ثم 

اه اهللا من قليل وكثري، وال يمد عينيه إىل ما متع به غريه، فإن اهللا يعطي يرىض ويسلم ويقنع بام آت

نَّ َ�ۡينَۡيَك  َوَ� ﴿ الدنيا من حيب ومن ال حيب، وال يعطي الدين إال من حيب، يقول اهللا تعاىل: َ�ُمدَّ
ۡزَ�ٰٗجا ّمِۡنُهۡم زَۡهَرَة  ۦٓ إَِ�ٰ َما َمتَّۡعَنا بِهِ 

َ
ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ أ ۡ�َ�ٰ ِ�َ  ٱ�ُّ

َ
 ﴾١٣١ۡفتَِنُهۡم �ِيهِ� َورِۡزُق َرّ�َِك َخۡ�ٞ َو�

  .]١٣١طه: [

 أخرجه ابن أيب الدنيا يف األولياء من حديث أنس بن مالك. )١(

 عبد اهللا بن يزيد اخلطمي. أخرجه الرتمذي من حديث )٢(
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بام ينبغي أن حيفظ به الرجل نعمته عىل قلتها، فإن من قرّ عينًا بعيشه نفعه،  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أمر النبي 

انظروا إىل من هو أسفل من�م، وال تنظروا إىل من هو فوق�م، فإنه أجدر أن ال تزدروا «فقال: 

 وقد قيل: ،!*"»لي�منعمة اهللا ع

ـــا  مـــا كـــل مـــا فـــوق البســـيطة كافيً
 

 فــــإذا قنعــــتَ فكــــل يشء كــــايف 
 

ُهۡم رَُضواْ َمآ َءاتَٮُٰهُم  َولَوۡ ﴿ يقول اهللا تعاىل: َّ�
َ
� ُ ُ َوقَالُواْ َحۡسبَُنا  ۥَورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ ُ َسُيۡؤتِيَنا  ٱ�َّ  ٱ�َّ

آ إَِ�  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  ۦِمن فَۡضلِهِ  ِ إِ�َّ   .]٥٩التوبة: [ ﴾٥٩َ�ِٰغُبوَن  ٱ�َّ
ا، فإنه جيد هبا لذة الدنيا وفرحها  إهنا متى سكنت القناعة قلب الشخص، ولو كان فقريً

ورسورها، فيتمتع بحالة مرضية وأخالق كريمة زكية، حتى يكون أسعد بالدنيا؛ باللذة والرسور 

ا ازداد هل ا؛ لكون الغنى ليس بكثرة فيها، من التاجر اجلموع املنوع، الذي كلام ازداد مجعً ا ومنعً عً

 املال، وإنام الغنى غنى النفس، كام قيل:

ــــه يف ســــعة ــــغ ســــليامن أين عن  أبل
 

 ويف غنـــى غـــري أين لســـت ذا مـــال 
 

ـــ ي بنفس ـــحّ اـشُ ـــدً  ي أين ال أر أح
 

 يمــوت هــزال وال يبقــى عــىل حــال 
 

 والفقــر يف الــنفس ال يف املــال نعرفــه
 

 الومثل ذاك الغنى يف النفس ال املـ 
 

ا� قنع� بما رزقت�، و�ارك يل فيه، واخلف يلعَّ لك فائتة «أنه يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصومن دعاء النبي 

 .!+"»خب�

إن أكرب عامل ثار باالشرتاكيني عىل حماولة استحالل مال الغري بغري حق هو عدم صربهم، 

ا منهم عىل زوال وعدم قناعتهم بام آتاهم اهللا من فضله، فحاولوا النزو عىل مال األغنياء، حرصً 

ا هلم، كي يستأثروا هبا ألنفسهم خاصة مۡ ﴿ نعمتهم عنهم وحسدً
َ
ٰ َمآ َءاتَٮُٰهُم  ٱ�َّاَس َ�ُۡسُدوَن  أ َ�َ

 ُ   .]٥٤النساء: [ ﴾ۦِمن فَۡضلِهِ  ٱ�َّ

 متفق عليه من حديث أيب هريرة. )١(

 أخرجه احلاكم يف املستدرك من حديث ابن عباس. )٢(

                          



 ٢٥٩  ) االشرتاكية املاركسية ومقاصدها السيئة٤(

ا ـــــن كـــــان يل حاســـــدً ـــــل مل  أال ق
 

ــأت األدبْ   ــن أس ــىل م ــدري ع  أت
 

 أســـــــأت عـــــــىل اهللا يف حكمـــــــه
 

 هــــبْ ألنــــك مل تــــرض يل مــــا و 
 

* * * 

 عقيدة االشرتاكية املاركسية

 وسوء عواقبها عىل الدين والدولة

إن االشرتاكية املاركسية هي الشيوعية املادية حقيقة وعقيدة، تنكر وجود الرب ووجود 

املالئكة، وتكذب باألنبياء وتكذب بالبعث بعد املوت وتكذب باجلنة والنار، وتقول: ما هي إال 

 .كروا ذلك يف البيان الشيوعي األول، حيث قالوا: إنه ال إله، واحلياة مادةحياتنا الدنيا، وقد ذ

وتستعمل الشيوعية يف سبيل حتقيق ذلك الثورة عىل األخالق والنظم. ثم استعامل اإلبادة 

ا  للجيل املنايف هلذه الفكرة، وخاصة األمراء والزعامء والعلامء؛ ليستجدوا جيالً ال يعرف معروفً

 ، ويعتقدون بأن الدين أفيون الشعوب.وال يؤمن بدين

وإنام اشتدت كراهية الناس هلا، وخاصة املسلمني، لكوهنا فكرة إحلادية حتاول أن جتتث 

أصل دين اإلسالم، ومتحو معامله. ثم ازدادوا نفرة عنها بعد أن عرفوا مساوئها السيئة، وكوهنا 

اس وسمعوا به يف البلدان االشرتاكية جتلب للناس الفقر والبالء واخلراب والدمار، مما رآه الن

املاركسية نفسها، فاشتد بغضهم هلا ونفرهتم عنها؛ لكون الضد يظهر حسنه الضد، وإنام تتبني 

 األشياء بأضدادها.

إن البلدان العربية استعصت عىل استجابة دعاية االشرتاكية من أجل إيامهنا باهللا ومتسكها 

وإن دخل عليهم يشء من املبادئ اهلدامة اجلديدة التي -بدينها الذي هو دين اإلسالم؛ ألهنم 

لكنهم ما زالوا ومل يزالوا  -علقت بأخالق بعضهم، من رساية العدو من األخالق األوربية

متمسكني باإليامن باهللا وحده وحمبة دين اإلسالم، وإن كان الكثري من بعض البلدان ال يقومون 
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لدين ثابت وراسخ يف نفوسهم، وهو السبب األعظم الذي بأداء فرائضه عىل التامم، لكن سلطان ا

به عزوا وهنضوا، وفتحوا وسادوا، وبلغوا املبالغ كلها من املجد والرقي، فهو اهلداية املهداة 

جلميع اخللق، فمنهم من آمن به، ومنهم من صدّ عنه، ومن أجل قوة سلطان اإليامن عىل 

العرب املسلمني دون انقيادها لدعوة نفوسهم، وأخذه بمجامع قلوهبم، اشتدت شكيمة 

االشرتاكية املاركسية، ودون انتشارها يف بلداهنم، وحتى الذين ابتلوا هبا يف بدء ثورهتا، أخذوا 

 يقررون مصريهم يف التخيل عنها، والرباءة منها.

وحتى إن البادئني بتبني فكرة االشرتاكية يف بعض البلدان العربية، كمرص، قد عرفوا متام 

عرفة أن دين اإلسالم هو أقو رادع، وأعظم وازع إىل حماربتها وعدم انتشارها؛ ألنه متى قوي امل

سلطان اإليامن يف القلب، فإنه يكون أقو وأقدر عىل دفع ما يعرض له من البدع والنحل املزيفة 

ل واملذاهب اهلدامة التي تُزيغ الناس عن معتقدهم الصحيح، ثم تقودهم إىل اإلحلاد والتعطي

 والزيغ عن سواء السبيل.

هلذا أخذوا حيتالون عىل الناس بدخوهلا إىل بالد املسلمني حتت ستار الدين؛ لكوهنم يلبسون 

ا يدخلون منه إىل قلوب  ا ومنفذً احلق بالباطل، ويكتمون احلق وهم يعلمون، فجعلوا الدين جرسً

ين اإلسالم هو دين العوام وضعفة العقول واألفهام، فنرشوا يف كتبهم ويف صحفهم أن د

اشرتاكي، وأن االشرتاكية ال ختالف الدين، بل إهنا مستمدة من دين اإلسالم، ثم أخذوا يف خداع 

الناس، زاعمني أن اشرتاكيتهم تؤمن باهللا ورسله، وأهنا ال عالقة هلا بالدين، وما هي إال مذهب 

 اقتصادي يف متثيل احلياة فقط، فهم حياربون الدين باسم الدين.

تباحوا هذا املكر واخلداع يف سبيل نرص مذهبهم، وحتى يصدق بنحلتهم الرجل العامي اس

واهلمج السذج الذين مل يعرفوا حقيقة االشرتاكية املاركسية، ومل يدرسوا مبادئها وال عرفوا 

عواقبها السيئة وال أصوهلا وما يدعون إليه، وكل من قويت معرفته هبا وبمبادئها وما تؤول إليه، 

ا ممن مل يكن له غرض وهو يف أكل أموال الناس  فإنه سيكون أشد عنها نفرة، وأشد هلا بغضً

 بالباطل.
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واحلاصل أن مبدأ الشيوعية من تسميتها بالشيوع؛ أي االشرتاك يف اإلبضاع يف النساء ويف 

ية األموال، فأظهروا االشرتاكية املاركسية يف األموال وبعد نجاحها يعودون إىل إظهار االشرتاك

يف اإلبضاع. فال خيتص أحد بامرأة دون اآلخرين، وينقمون عىل الزواج الرشعي بأنه قيد حلرية 

 األشخاص، واستمتاعهم بتوسعهم فيها.

واملقصود أن االشرتاكية املاركسية والقائمني هبا والداعني إليها كلها زيف وتضليل وكذب، 

هدم املجتمع وتغيريه، وهدم الدين  وفضائحها وفظائعها مشهورة ومشاهدة، فهي أحدّ آلة يف

 واستباحة حرمات املسلمني من كل ما يتصل بأمواهلم وأخالقهم وأعراضهم.

فاعتقاد صحتها واستباحة ما يرتتب عليها هو كفر باهللا. فال جيوز ملسلم يؤمن باهللا واليوم 

ج موالته من رجل شيوعي، يعتقد ويستبيح كل ما ذكرنا من عقيدة ا لشيوعيني، كام اآلخر أن يزوّ

أنه ال جيوز ملسلم أن يتزوج بامرأة شيوعية تعتقد هذا االعتقاد. وكام أن هذا الشيوعي ال يستحق 

أن يرث أباه املسلم؛ لكون الكفر يقطع املواالة والنسب، فال يرث املسلم الكافر، وال الكافر 

ۡهِ�  ٱبِۡ�  َرّبِ إِنَّ ﴿ املسلم، كام حكى اهللا عن نبيه نوح عليه السالم أنه قال:
َ
أي  .]٤٥هود: [ ﴾ِمۡن أ

ۡهلَِكۖ إِنَّهُ  ۥَ�ُٰنوُح إِنَّهُ  قَاَل ﴿ وقد وعدتني أن تنجيني بأهيل، فقال:
َ
 ﴾َ�َمٌل َ�ۡ�ُ َ�ٰلِحٖ  ۥلَۡيَس ِمۡن أ

 ومعامل كمعامل الطريق يعرف به صاحبه، فكذلك الكفر، فإن له  .]٤٦هود: [ فبام أن لإلسالم صوً

ق يعرف به صاحبه. وبام أن اإليامن هو اعتقاد وقول وعمل، فكذلك الكفر هو معامل كمعامل الطري

ْ  َوقُلِ ﴿ اعتقاد وقول وعمل، واهللا تعاىل يقول: ُ فََسَ�َى  ٱۡ�َملُوا  ۥَ�َملَُ�ۡم َورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ
َ�َٰدةِ وَ  ٱۡلَغۡيبِ َوَسُ�َدُّوَن إَِ�ٰ َ�ٰلِِم  ٱلُۡمۡؤِمُنوَنۖ وَ  ِ  ٱلشَّ  ﴾١٠٥َما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُوَن َ�ُينَّبُِئُ�م ب

  .]١٠٥التوبة:[ 
* * * 
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 التجارة وعموم نفعها

 واملجتمع إليها وحاجة الدولة

اتلاجر الصدوق األم� «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب سعيد اخلدري أن النبي  صحيحهرو الرتمذي يف 

األم� مع  اتلاجر الصدوق«ورواه ابن ماجه عن ابن عمر بلفظ:  »مع انلبي� والصديق� والشهداء

عمل الرجل بيده، و� بيع «عن أفضل الكسب قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوملا سئل النبي  .»الشهداء يوم القيامة

والبزار من حديث رفاعة بن رافع. وقال البخاري يف  ،رواه احلاكم يف مستدركه »مربور

ون ولكنهم كانوا إذا ناهبم حق من -يعني الصحابة -صحيحه: قال قتادة: كان القوم  رُ تَّجِ  يَ

 حقوق اهللا مل تلههم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا، حتى يؤدوه إىل اهللا، وفيهم أنزل اهللا تعاىل:

ُ  ِ�َۡجزَِ�ُهمُ ﴿ ۡحَسَن َما َعِملُواْ َوَ�زِ�َدُهم ّمِن فَۡضلِهِ  ٱ�َّ
َ
ُ وَ  ۦۗ أ  ﴾٣٨يَۡرُزُق َمن �ََشآُء بَِغۡ�ِ ِحَساٖب  ٱ�َّ

  .]٣٨النور: [
، وفازوا بالسعادتني: سعادة الدنيا، وسعادة اآلخرة. فكانت فحصلوا بتجارهتم احلسنيني

أعامهلم بارة، وأرزاق اهللا عليهم دارة، فوجود التجارة والتجار بالبالد، هو رمحة من اهللا للعباد؛ 

لكوهنم جيلبون إىل الناس ما حيتاجون إليه، واجلالب إلينا كاملهدي إلينا، فيتصل الشخص هبم 

 معجل، أو مؤجل إىل ميرسة. حلاجته فيشرتهيا بثمن

عن االحتكار، وهنى عن تلقي السلع، وهنى عن بيع الرجل عىل بيع  ملسو هيلع هللا ىلصوقد هنى رسول اهللا 

وكل هذه  .!*"»دعوا انلاس يرزق اهللا بعضهم من بعض«أخيه، وهنى أن يبيع حارض لباد. وقال: 

 ها.النصوص متعلقة بمصالح التجارة ومحايتها واحرتام

ا من الناس يف عمل ثم إهنم يسدون شيئً  ا من الفراغ الناشئ عن البطالة بإشغاهلم فريقً

 جتارهتم. أما عدم وجود التجار بالبلد، فإنه فقر للحكومة ونكبة عىل سائر الرعية.

 أخرجه مسلم من حديث جابر. )١(
                          



 ٢٦٣  ) االشرتاكية املاركسية ومقاصدها السيئة٤(

وكان بعض الصحابة معدودين من التجار املكثرين، فمنهم عثامن بن عفان ريض اهللا عنه 

سنة تسع، حث  -أي غزوة تبوك -نت غزوة العرسةفإنه خازن من خزان اهللا يف أرضه. وملا كا

عىل النفقة يف سبيل اهللا، وكانت زمن جهد وجماعة، وانقطاع ظهر، فقال عثامن: عيلَّ مائة  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

أخر، فقال عثامن: عيلَّ مائة بعري أخر بأحالسها  ملسو هيلع هللا ىلصبعري بأحالسها وأقتاهبا. ثم حثهم النبي 

ة ، فقال عثامملسو هيلع هللا ىلصوأقتاهبا. ثم حثهم النبي  ن: عيلَّ مائة بعري ثالثة بأحالسها وأقتاهبا. ثم جاء برصّ

ه أن تعجز عنها، فوضعها بني يدي رسول اهللا  فجعل رسول اهللا يقلبها  ملسو هيلع هللا ىلصدنانري كادت كفّ

ما رض عثمان ما فعل بعد ايلوم. غفر اهللا لك يا عثمان ما قدمت وما أخرت وما «ويقول: 

 .!*"»أرسرت

ن هبذا املال الطائل العظيم، وهو مل يتول إمارة وال جباية وال فباهللا قل يل من أين أتى عثام

عمل حكومة، وإنام هو فضل من اهللا ونعمة، اكتسبه عن طريق التجارة املباحة يف رحلتي الشتاء 

 والصيف.

ومثله عبد الرمحن بن عوف، فقد قدمت له عري من الشام تقدر بسبعامئة بعري، حتمل من كل 

ا، قال: دلوين عىل  يشء، فتصدق هبا كلها. وهي من فضل كسبه وجتارته. وملا قدم املدينة مهاجرً

 ملسو هيلع هللا ىلصالسوق، فدلوه عىل سوق بني قينقاع، فتحصل عىل ربح حسن يف ذلك اليوم، فأتى به إىل النبي

ا ربح فيه. ملسو هيلع هللا ىلصلرييه كيف ربح. فدعا له النبي   بالربكة يف بيعه، حتى لو اشرت ترابً

مثل طلحة وزيد بن أرقم وغريمها. وملا خط عمر بن اخلطاب  وهلام نظائر من جتار الصحابة،

الكوفة بعث بأمره لسعد بن أيب وقاص فخط املسجد، ثم خط بجنبه السوق، فقال عمر: هذا 

ا  املسجد لديننا، وهذا السوق لدنيانا. ومرّ عمر بن اخلطاب برجل من األنصار وهو يسوي أرضً

أريد أن أغرسها ألقتنيها وأغتني هبا، وأتصدق من ليغرسها، فقال له: ما تصنع هبذه؟ فقال: 

ة يقول: يْحَ  ثمرها. قال: صدقت، صدقت، إن صاحبكم أحَ

 أخرجه الرتمذي من حديث عبد الرمحن بن سمرة. )١(
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هـــا رُ  ولـــن أزال عـــىل الـــزوراء أعمُ
 

 إن الكريمَ عـىل اإلخـوان ذو املـالِ  
 

كانوا يتنافسون  -مع ضعف حاهلم وقلة ماهلم-ولقد رأينا الناس يف قديم الزمان 

اخلريية، من بناء املساجد واملدارس العلمية، وإعانة املرىض  ويتساعدون عىل األعامل

واملضطرين، وكفالة اليتامى، كل منهم عىل حسب قدرته، وعىل قدر رغبته يف البذل ومقدرته؛ 

ا بأعوانه، وعادم املال ال يعطيه، وكل إناء ينضح بام فيه. ا بإخوانه، قويًّ  لكون الرجل كثريً

ا يف النوائب الكبار التي تنوب ويتحمل التجار القسم األكرب  من هذه املساعدة، خصوصً

ا، وذلك يف زمان كانت  ا وكرهً البلد، من جهاد وغريه، فهم يتحملون أكرب النفقة يف هذا طوعً

امللوك فيه معدمني من الثروة يف تلك احلال. ومع هذه األعامل قد عمتهم القناعة والرضا بام 

هم عيشة راضية مرضية، بأخالق كريمة زكية، قد قنعهم اهللا آتاهم اهللا من فضله، فعاشوا يف زمن

ا حسنًا يف دنياهم.  بام آتاهم، ومتعهم متاعً

وقد ضعف اآلن بني الناس هذا التكاتف والتعاون لضعف رغبتهم يف اخلري، والبذل يف 

 سبيله، مع كثرة ماهلم، فكانوا حييلون كل يشء إىل احلكومة، ويرجتونه منها.

ن األخوة اإلسالمية واملحبة الدينية تستدعي العطف واحلنان، والصدقة ومن املعلوم أ

َوَ�َعاَونُواْ ﴿ واإلحسان، ومساعدة منكويب الزمان، فإن املسلمني أخوان، واملؤمن للمؤمن كالبنيان
 َ�َ ِ ثۡمِ َوَ� َ�َعاَونُواْ َ�َ  ٱ�َّۡقَوٰىۖ وَ  ٱۡلِ�ّ املسلم كثري بإخوانه، قوي  فإن .]٢املائدة: [ ﴾ٱۡلُعۡدَ�ٰنِ وَ  ٱۡ�ِ

 بأعوانه.
ا عند مسلمي اهلند، فهم متمسكون بأقو سبب منه  لكن هذا التعاون نجده موجودً

العتامدهم يف فعل اخلري عىل أنفسهم، ال عىل حكومتهم، هلذا نراهم يقومون بإنشاء املنشآت 

مون ببنائها وتنظيمها بام اخلريية، من بناء املساجد واملدارس الدينية واجلامعات العلمية، فيقو

حتتاجه من فرش وكرايس، وبناء غرف للطالب الغرباء، ويتكفلون بالقيام بمعيشتهم، ثم إجراء 

رواتب األساتذة واملتعلمني، وحيتسبون التعليم بدون راتب، وينشؤون املستشفيات للمسلمني، 

املرشوعات العظيمة  وللطالب والطالبات. وإذا سألت عن موارد هذه الثروة التي تقوم هبذه
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ُذو َسَعٖة  ِ�ُنفِقۡ ﴿ قـالـوا: كلها من مساعدة التجار، كل منهم عىل حسبه، وعىل قدر رغبته يف اخلري،
آ َءاتَٮُٰه  ۥَوَمن قُِدَر َعلَۡيهِ رِزۡقُهُ  ۦۖ ّمِن َسَعتِهِ  ُ فَۡلُينفِۡق ِممَّ حتى إن أحد التجار قد  .]٧[الطالق:  ﴾ٱ�َّ

ظيمة؛ بناءها وتنظيمها وأجور األساتذة واملتعلمني، وإعانتهم وإعاشتهم، حتمل تكاليف جامعة ع

كل ذلك من ماله اخلاص، عمل دائم مستمر، ال يناله فيه سآمة وال ملل. وحتى إن أحد البقالني 

من املسلمني خيرج كل يوم صدقة هللا ويف سبيل اهللا، بقدر ملء كفيه من شعري أو قمح أو ذرة، حتى 

توىل مجع التربعات، وقال له: آتونا من مال اهللا الذي آتاكم، دفع له هذا املجموع، إذا جاءه من ي

 ويسأل اهللا القبول، وإنام ذكرت هؤالء بحسن أعامهلم دعوة للناس إىل األسوة احلسنة هبم.
أما البلدان العربية التي كرشت االشرتاكية يف وجوه أهلها، ومضت بتأميم أموال جتارها، 

ور كبري يف املساعدة والتعاضد والنفقة يف سبيل الرب واخلري، وبناء اجلامعات فقد كان هلا د

ا يف ترصفهم وبيعهم ورشائهم.  واملعاهد الدينية، وحتفيظ القرآن، ملا كانوا أحرارً

ر  أما بعد حتطيمهم، وحجر جتارهتم، فكان أحدهم ينام حتت حلافه من مرض هذا احلَجْ

كِرَ ألحدهم يشء من عمل اخلري: أومأ بيده والتأميم، الذي هو حقيقة يف تعم يم الفقر، فإذا ذُ

وقال: نفْيس.. نفيس، اذهبوا إىل غريي. وشح ببقية ماله؛ ألن عادم اليشء ال يعطيه، وكل إناء 

عظ بغريه.  ينضح بام فيه، وخري الناس من وُ

ا حسنًا فليبادر بأداء زكاته، ولينفق منه رسًّ  ا وعلنًا، حتى فمن رزقه اهللا من هذا املال رزقً

يكون أسعد الناس بامله، فإن مال اإلنسان ما قدم، ففيه دليل عىل فضل كسب املال من حله، ثم 

 اإلنفاق منه يف سبيل حقه.

ا للسائل  ا معلومً فاملسلمون املؤمنون يعتقدون بأن اهللا قد أوجب عليهم يف أمواهلم حقًّ

هلم حق مفروض يف أموال أغنيائهم. ولن واملحروم، وأن الفقراء وسائر من يستحقون الزكاة 

 جيهد الفقراء أو جيوعوا إال بقدر ما يمنعه األغنياء من احلق الواجب هلم يف أموال أغنيائهم.

وقد استباح الصحابة قتال املانعني للزكاة، وعدوهم مرتدين بمنعها، ملا أنكروا وجوهبا، 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوزعموا بأن فرضها يموت بموت رسول اهللا 
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ا سوى الز�ةإن يف ا«و  ا، وذلك من إعانة املنكوبني،  ،»ملال حقًّ كام رواه الرتمذي مرفوعً

وإعاشة املضطرين، ومساعدة املجاهدين، والنفقة عىل األقارب املحتاجني؛ ألن األخوة 

اإلسالمية تستدعي العطف واحلنان، والصدقة واإلحسان، ومساعدة منكويب الزمان، فإن 

ِ َوَ�َعاَونُواْ َ�َ ﴿ مؤمن كالبنياناملسلمني إخوان، واملؤمن لل ثۡمِ َوَ� َ�َعاَونُواْ َ�َ  ٱ�َّۡقَوٰىۖ وَ  ٱۡلِ�ّ  ٱۡ�ِ
 واملسلم كثري بإخوانه، قوي بأعوانه، وهذه األعامل ال تنال إال باملال. .]٢املائدة: [ ﴾ٱۡلُعۡدَ�ٰنِ وَ 

املال الصالح برفيع الدرجات يف اجلنات. ونعم  -أي األغنياء -وقد ذهب أهل الدثور

للرجل الصالح، وما أنفق أحد يف سبيل احلق من زكاة وصدقة وصلة إال أخلفها اهللا عليه 

بأضعاف مضاعفة. وما بخل أحد بنفقة واجبة يف سبيل احلق من زكاة وصدقة وصلة إال سلطه 

الشيطان عىل رصف ما هو أكثر منها يف سبيل الباطل، فبعض التجار ملا منعوا زكاة أمواهلم 

وبخلوا بام آتاهم اهللا من فضله، وقطعوا وشائج أرحامهم، وتركوا عبادة رهبم، سلط اهللا عليهم 

اجلبابرة الظلمة من االشرتاكيني يسوموهنم سوء العذاب، ويسلبوهنم أمواهلم باسم االشرتاكية 

 اءاملبتدعة، ثم جيلسوهنم عىل حصري الفقر والفاقة يعلوهم الذل والصغار، حتى يتقاضاهم الفن

﴿ ٓ يِۡديُ�ۡم َوَ�ۡعُفواْ َعن َكثِٖ�  َوَما
َ
ِصيَبةٖ فَبَِما َكَسَبۡت � َ�َٰبُ�م ّمِن مُّ

َ
فاملال  .]٣٠الشور: [ ﴾٣٠أ

املباح هو بمثابة الرتس لإلسالم، يستجلب به العدد والعتاد، ويستدفع به صولة أهل البغي 

عان به يف الطعن والرضب، فهو والعناد، فهو بمثابة املحور الذي تدور عليه رحى احلرب، ويست

 إحد القو التي أمر اهللا بإعدادها عند لقاء األعداء.
ـــو ـــداء إهنم ـــال لألع ـــروا امل  ال تثم

 

 إن يظهروا حيتووكم والـتالد معـا 
 

ــل ــن زرع وال إب ــال م ــات ال م  هيه
 

ـدعا   يرجى لغـابركم إن أنفكـم جُ
 

رب والتقو، والصدق والوفاء، ثم ليعلم أن التجارة املمدوحة هي التجارة املحفوفة بال

واملوصوف أهلها بكوهنم ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة؛ لكون 

الرب واخلري هو مهة املسلم التقي، وال يرضه لو تعلقت مجيع جوارحه بحب املال، وكان بعض 

وقد وصف اهللا  -عليهم السالم-األنبياء معدودين من األغنياء، كإبراهيم ويوسف وسليامن 



 ٢٦٧  ) االشرتاكية املاركسية ومقاصدها السيئة٤(

�ِض َوَءاَخُروَن يَۡ�ُِ�وَن ِ� ﴿ صحابة نبيه بأن منهم
َ
ِ يَۡبَتُغوَن ِمن فَۡضِل  ٱۡ� َوَءاَخُروَن يَُ�ٰتِلُوَن  ٱ�َّ

ِ ِ� َسبِيِل  والذين يبتغون من فضل اهللا هم الذين يسعون يف الكسب وتوسعة  .]٢٠املزمل: [ ﴾ٱ�َّ

ه ا لَٰوةُ قُِضَيِت  فَإَِذا﴿ هللا فضالً، كام قال سبحانه:التجارة، وقد سامّ ْ فَ  ٱلصَّ وا �ِض ِ�  ٱنتَِ�ُ
َ
 ٱۡ�

ْ وَ  ِ ِمن َفۡضِل  ٱۡ�َتُغوا أي بيعوا واشرتوا وابنوا واغرسوا وسافروا لطلب  .]١٠اجلمعة: [ ﴾ٱ�َّ

 الكسب يف الرب والبحر.
بالعمل آلخرته، والعمل  فاملسلم التقي يشتغل بجوارحه يف العمل يف دنياه وقلبه متعلق

يقول اهللا: «لآلخرة هو أكرب العون عىل حصول الدنيا وسعتها والربكة فيها، كام قيل يف احلديث: 

ابن آدم تفرغ لعباديت أمأل قلبك غ� وأسد فقرك، و�ن لم تفعل مألت قلبك شغالً ولم أسد 
 :وقد قيل .!*"»فقرك

 املســـــلم احلــــــق يصـــــيل فرضـــــهُ 
 

 أرضـــهُ  ويأخـــذ الفـــأس ويســـقي 
 

 جيمـــــع بـــــني الشـــــغل والعبـــــادهْ 
 

 ليكفـــــــل اهللا لـــــــه الســـــــعادهْ  
 

وقد أمجع العلامء عىل وجوب تعلم كل ما حيتاج إليه الناس بداعي الرضورة من الصنائع 

 والغرس والزرع، وأهنم إن تركوا تعلم ذلك أثموا.

نام يقصد به ذم فكل ما يسمعه الناس يف القرآن أو يف احلديث من ذم الدنيا أو ذم املال، فإ

إن اتلجار يبعثون يوم القيامة فجاًرا «: ملسو هيلع هللا ىلصأفعال الناس السيئة يف املال ال نفس املال، فقول النبي 

كانوا هبذه الصفة من أجل أن أكثر التجار ال يبايل من أين وإنام  ،!+"»إال من اتىق اهللا و�ّر وصدق

با النسيئة الذي حرمه اإلسالم، ونزل أخذ املال، أمن احلالل أم من احلرام، وأكثرهم يتعاملون بر

يف الزجر عنه كثري من آيات القرآن، وقد أمجع العلامء عىل حتريمه، وهلذا استثنى اهللا من اتقى اهللا 

وبرّ وصدق يف معاملته، وقليل ما هم، فالتجار الذين يتعاملون بالربا، وقد يتجرون يف اخلمر 

ا؛ وحلم اخلنزير، ثم يرصون عىل منع زكاهتم، فه ؤالء هم التجار الذين يبعثون يوم القيامة فجارً

 أخرجه عبد الرزاق يف املصنف من حديث ليث بن أيب سليم مرسالً. )١(

 رتمذي وابن ماجه من حديث رفاعة.أخرجه ال )٢(
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لكون الفجور هو التوسع يف أعامل الرشور، وهو منطبق عىل وصفهم. كام أن األبرار هم 

بَۡرارَ إِنَّ ﴿ املتوسعون يف أعامل اخلري والرب والصالح، قال سبحانه:
َ
ارَ  �نَّ  ١٣لَِ� نَعِيٖ�  ٱۡ�  ٱۡلُفجَّ

فاألبرار يف نعيم يف الدنيا ويف اآلخرة، والفجار يف جحيم  .]١٤-١٣نفطار: اإل[ ﴾١٤لَِ� َجِحيٖ� 

 يف الدنيا ويف اآلخرة.
وعىل كل حال إن وجود التجارة والتجار يف البالد رمحة من اهللا للعباد، مهام كانت صبغتهم 

 وصفتهم؛ لكون الناس يتصلون هبم يف حاجاهتم، وكانت اليهود هم أكثر جتار املدينة زمن

ا من شعري. ملسو هيلع هللا ىلصوقد تويف النبي  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ودرعه مرهونة عند هيودي بثالثني وسقً

* * * 

 االحتكار والتسعري

ات، وارتفاع أسعار األطعمة واألشياء  إن الناس قد يعرض هلم حاالت من احلاجات والشدّ

ن الرضورية، مما يوجب عىل احلكومة التدخل يف مراعاة تلطيفها وختفيفها بمقتىض العدل، بدو

 رضر وال رضار.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا: إن التسعري منه ما هو ظلم ال جيوز، ومنه ما هو عدل 

 جائز. انتهى.

 ،»ال �تكر إال خاطئ«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد رو مسلم يف صحيحه عن معمر بن عبد اهللا أن النبي 

 ة الغالء.واملحتكر اخلاطئ هو الذي يشرتي الطعام من السوق، ثم حيتكره إلراد

أما من كان عنده طعام من نخله أو زرعه فاحتكره إلرادة الغالء، فال يعمه الوعيد. ومثله 

من اشرتاه يف حالة الكساد واليسار، أو اشرتاه من التجار، فال يشمله الوعيد؛ لكون احلديث ورد 

ا يف السوق؛ لقوله  ا جملوبً وألن يف  ،!*"»اجلالب مرزوق، واملحتكر ملعون«: ملسو هيلع هللا ىلصفيمن اشرت طعامً

 رواه ابن ماجه يف سننه من حديث عمر. )١(
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ع الناس، بحيث جيدونه عندما حيتاجون إليه، خزن الطعام يف حالة كساده، مصلحة عامة جلمي

وهو أحسن من كوهنم ال جيدونه، وهلذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا: إن املحتكر هو 

عنهم، يريد الذي يعمد إىل رشاء ما حيتاج إليه الناس من الطعام املجلوب يف السوق، فيحبسه 

غالءه عليهم، وهو ظلم للخلق ملا فيه من اإلرهاق والتضييق عليهم بزيادة الثمن، ومثله من 

 عنده طعام غري حمتاج إليه، ويف الناس رضورة وحاجة إليه.

فلويل األمر أن يكره مثل هذا عىل بيع ما عنده بقيمة املثل عند الرضورة يف حالة حاجة 

ة ال جيوز إكراهه عىل بيع ما عنده وال التسعري عليه يف ماله، وعليه الناس إليه، ويف غري الرضور

مل ما رواه أنس، قال: غال السعر عىل عهد رسول اهللا  فقالوا: لو سعرت لنا يا رسول اهللا.  ملسو هيلع هللا ىلصحيُ

إن اهللا هو القابض ابلاسط الرازق املسعر، و�� ألرجو أن ألىق اهللا وال يطلب� أحد بمظلمة «فقال: 

 رواه أبو داود والرتمذي وصححه. »ماليف دم وال 

فام يفعله الناس من تسعري السمك عىل الصيادين، وهو صيد ال ينالونه إال بكلفة ومشقة، 

وخيوضون يف حصوله اخلطر وفنون الرضر. فإن هذا التسعري خطأ؛ لكونه مما يقتيض تنفريهم 

 عنه، ومن الواجب مساعدهتم لتوفريه.

* * * 

 اد األشياء الرضوريةتويل احلكومة الستري

: هل يسوغ للحكومة أن تتوىل استرياد األشياء التي حيتاج إليها الناس بداعي فإن قيل

 الرضورة من األطعمة وغريها لقصد التخفيض عىل الناس يف سعرها؟

: إن احلكومة عليها أعباء وتكاليف وأثقال من األشغال العامة ومن شؤون تنظيم فنقول

غ هلا، وإلقاء تكاليف التجارة وأعامهلا وأمواهلا إىل أهلها من  البالد واألعامل، مما يوجب التفرّ

التجار الذين حذقوا فيها ومترنوا عىل مزاولتها، وأقاموا أنفسهم مقام املوظفني للحكومة يف 
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حسن تدبريها وتثمريها، فمن واجب احلكومة أن حتيل التجارة بكامهلا إىل التجار العارفني 

ها، وللحكومة الرقابة عليهم يف املخالفة، وبذلك تسرتيح احلكومة من أعباء بسياستها وصيانت

تكاليف محلها ومسؤوليتها، وعىل احلكومة محاية التجارة وتعزيزها ومساندة أهلها، بمساعدهتم 

بالقروض املضمونة يف جلب كل ما حتتاجه البالد، وتوجيههم بداعي التنشيط إىل ذلك، ثم 

هم لتجارهتم، فاألصل هو عدم جواز تدخل احلكومة يف تويل التجارة أو يستمر عملهم واسترياد

ر  دعوا انلاس «القابض الباسط، كام ثبت بذلك احلديث، ومثله قوله: التسعري؛ ألن اهللا هو املسعّ

 .!*"»يرزق اهللا بعضهم من بعض

بيع هذه  أما تويل احلكومة للتجارة أو استرياد املعيشة وسائر ما حيتاجه الناس، ثم تتوىل

األشياء بواسطة الوكالء، ومن حتت الوكالء وكالء، فال شك أن هذا نوع من التأميم الذميم، إذ 

ليس من شأن احلكومة مزامحة التجار يف جتارهتم، فاحلكومة حكومة، والتجار جتار، وألن يف هذا 

ا بالتجار، إذ هو عبارة عن عزهلم عن عملهم، و ا بليغً انقطاع كسبهم العمل هبذه الصفة إرضارً

هم  الذي عليه مدار جتارهتم ومعيشة أهلهم وعياهلم، فيبقون كساىل حيار، فيكثر بسببه مهّ

هم، والتالوم فيام بينهم، ثم يكثر كالمهم يف احلكومة، وما عملت معهم.  وغمّ

ا حسنًا يف تويل املستوردات من األطعمة وغريها، وأن قصدها  ولو فرضنا أن للحكومة مقصدً

يف أسعارها، فإن هذا قصد حسن، ويف إمكان احلكومة تنظيمه مع التجار بام يسمونه دعم  التسهيل

 السلع من احلكومة بالنقود، حسبام تعمله بعض احلكومات مع رعاياها يف األطعمة الرضورية.

أما قصد احلكومة يف بيع ما تستورده من األطعمة بأقل مما يبيع به التجار، أو بأقل مما اشرتي 

ا ضار بالتجار، إذ فيه نوع حتد للتجار، بأن يبيعوا سلعهم بأقل من ثمنها  به يف بلده، فهذا أيضً

عليهم، أو بأقل من ثمن املثل، وهذا فيه رضر بليغ عليهم، إذ احلكومة ال يرضها اإلسقاط من 

 الثمن، بخالف التاجر، فإنه يرضه ذلك، أو تكسد سلعته عنده.

 أخرجه مسلم من حديث جابر. )١(
                          



 ٢٧١  ) االشرتاكية املاركسية ومقاصدها السيئة٤(

األطعمة وغريها، ثم توزيعها يف املحالت املستأجرة،  ثم إن احلكومة بتوليها جللب هذه

ونصب وكالء ومن حتتهم وكالء عىل بيعها وقبض ثمنها، تضيع هذا املال، وتتالعب به أيدي 

الضياع، لكون مال احلكومة غري حمرتم عند الناس، وال يتوىل حفظه ويلّ مصلح، فهو يُذهب 

.  جفاءَ هذا لكم، وهذا أُهديَ إيلّ

يق املشاهدة واحلس نر البلدان التي قبض حكامها زمام جتارهتا، واملستوردات ثم إنه بطر

فيها، وقضت باحلجر والتضييق عىل التجارات والتجار، قد تقلص عنها ظل الرخاء واهلناء، 

وابتليت باملساغب والتعب والغالء وعدم وجود أكثر احلاجات؛ لكون البلد املحجور عىل أهلها يف 

 ها الناس ببيع سلعهم وال للرشاء منها، فتبقى يف معزل عن اهلناء والرخاء والراحة.التجارة ال يقصد

ومما حيقق ذلك أن عاملًا فاضالً من أهل البالد حدثني بأنه سافر إىل إحد املدن االشرتاكية 

العريقة يف احلضارة حلضور مؤمتر ينعقد هبا، قال: فنزلنا يف فندق، وعند الصباح طلبنا من مدير 

فندق أن يأتينا ببيض، فاعتذر لعدم وجوده، وقال: إنه يباع بالبطاقة، فال يوجد عندنا إال يف ال

األسبوع ثالثة أيام، أو قال: أربعة أيام. فمتى كان هذا العدم والتقتري يف البيض الذي يتالعب 

ا مً دَ ، لكون الصبيان بأقفاصه عندنا، فام بالك بغري البيض من احلاجات الراقية، إذ هي أشد عَ

احلجر والتضييق عىل التجارة والتجار مدعاة إىل الشؤم والفشل وحمق الرزق. فدعوا الناس 

 يرزق اهللا بعضهم من بعض.

نعم إنه جيب عىل احلكومة مراقبة التجار يف اليشء الزائد عىل املعتاد، أو يف احتكار الطعام 

هلا. واملقصود أنه ينبغي تنشيط وقت شدة حاجة الناس إليه، واحلكم يدور مع علته، ويزول بزوا

ة يف التوريد  التجارة لتقو، ولن يتم ذلك حتى ينفك عنها حصار احلجر، وحتى تكون حرّ

والتصدير؛ ألهنا متى أخرجت شيئًا استوردت ما هو أكثر منه من اخلارج، وبذلك تقو وتنشط، 

ا، كام قيل: ا وربحً  وتزداد نموً

ا ــدً ــثُ راك ــاء خيبُ ــل امل ــال مث  أر امل
 

كيه االستعامل واألخـذُ والـردُّ   زْ  ويُ
 

* * * 
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 ارنة بني عمل ملوك الدول العربيةمق

 وعمل زعامء االشرتاكيني ملنتجة للبرتولا

امني هللا، شهداء بالقسط فيام لنا وعلينا، ولنعمل  إنه قبل كل يشء جيب علينا أن نكون قوّ

اكيني، حتى يتبني لنا هبا الصادق حلقة للتفاضل بني حكام العرب املسلمني، وبني زعامء االشرت

 يف قوله وعمله من الكاذب املهني.

 إن حكام املسلمني يعتقدون حرمة أموال الغري، وحرمة التعدي عليها بأخذها بغري حق.

أما األموال التي أخرجها اهللا هلم من أرضهم من ينابيع البرتول، وغريها من خزائن 

ون أن هذا املال الذي أخرجه اهللا هلم هو فضل من األرض، ومن الذهب والفضة، فإهنم يعتقد

 اهللا ساقه إليهم، واستخلفهم عليه، لينظر كيف يعملون فيه. فهم يقولون فيه مقالة املؤمن الشاكر:

ۖ َوَمن َشَكَر فَإِ�ََّما �َۡشُكُر ِ�َ ﴿ ۡ�ُفُر
َ
ۡم أ

َ
ۡشُكُر أ

َ
َ�َفَر َوَمن  ۡفِسهۦِۖ َ�َٰذا ِمن فَۡضِل َرّ�ِ ِ�َۡبلَُوِ�ٓ َءأ

ٞ َكرِ�ٞم  وتِيُتهُ ﴿ وال يقولون مقالة الكافر اجلاحد: .]٤٠النمل: [ ﴾٤٠فَإِنَّ َرّ�ِ َغِ�ّ
ُ
َمآ أ ٰ ِعۡلٍ�  ۥإِ�َّ َ�َ

 أي عىل حذق مني بكسبه حتى كثر ووفر. .]٧٨القصص: [ ﴾ِعنِديٓ 
كام فهم يعتقدون بأهنم مستخلفون فيه، واهللا ناظر كيف يعملون. وإذا نظرنا إىل عمل ح

املسلمني وترصفهم فيام استخلفوا فيه رأيناهم قد عملوا مشيد العمران، وشواهق القصور 

والبنيان، التي قاموا بإنشائها من أصلها، وخصصوها للضعفة من الفقراء واملساكني عىل سبيل 

العطاء، أرضها وبنائها، وتسمى بالبيوت الشعبية، وقد بنيت عىل طراز واحد باملسلح، ومساحة 

ا لعائلة الشخص من بعده، وهي متاثل يف مبناها ومعناها بيوت أر ا؛ نظرً ض البيت تسع بيوتً

الرؤساء والتجار، مزودة باملاء والكهرباء وسائر وسائل الراحة والرفاهية، ثم تدفع مفاتيح البيت 

ا تقوم بكفاية بناء البيت عىل  حسب رغبته إىل هذا الفقري الذي ال حيلم بمثله، وربام دفعوا له نقودً

 يف تنظيمه.
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وهذه البيوت تعد باآلالف يف كل بلد. وال يزالون مستمرين يف عمل هذا التنظيم، ثم ال 

 يزالون يقومون بعملهم يف إعطاء املتخلفني عن السابقني بدون سآمة أو ملل.

أضف إىل ذلك إجراء الرواتب الشهرية عىل الضعفاء من الفقراء واملساكني واملقعدين 

غنياء، حتى عم الغنى سائر القر من البلدان العربية، وال زلنا نحب منهم الزيادة يف وبعض األ

 رواتب املقلّني من أجل شدة املؤنة وغالء املعيشة.

ومل يقترصوا عىل مساعدة الفقراء فحسب، بل ساعدوا األغنياء عىل املشاريع النافعة، 

 طوا جتارهتم.وبقروض املاليني إىل مدة طويلة املد؛ لينعشوهم وينش

وا يد العون واملساعدة إىل كل من  كام أهنم مل يقترصوا بفضلهم عىل رعاياهم فحسب، بل مدّ

يمت هلم بقرابة اإلسالم من البلدان الغريبة البعيدة باملساعدات اجلزيلة، مع قيامهم بتأسيس 

ضله، فهذا عمل املشاريع اخلريية من املساجد وغريها، ينفقون فيها من فضل ما آتاهم اهللا من ف

 حكام املسلمني.

فباهللا قل يل ماذا عمل زعامء االشرتاكية املاركسية حني استولوا عىل أموال املؤمنني 

واملؤمنات، وأموال مجيع الناس ومصانعهم، وأموال البنوك والرشكات، وأموال األغنياء 

ء بالكالم، يمصون واألوقاف، وأموال اليتامى والعجزة، وما إخاهلم فعلوا شيئًا، بل هم كرما

حون هلم بكلامت العطف واللطف، فيقولون: هذا زمان اهلدم،  دماء األغنياء والفقراء، ثم يلوّ

 وسيأيت زمان البناء. ثم يستمر اهلدم ويتزايد حتى يتقاضاهم الفناء.

فليقابل العاقل بني عمل حكام املسلمني، وبني عمل زعامء االشرتاكية حتى يتبني له الفرق 

 حقني واملبطلني، وبني املحسنني واملسيئني.بني امل

ـــي بمـــثلهم ـــوامي فجئن ـــك أق  أولئ
 

 إذا مجعتنــــا يــــا جريــــر املجــــامعُ  
 

وا الناس بالغنى العام،  ولسنا نقول بعصمة حكام املسلمني عن اخلطأ واآلثام، وال أهنم عمّ

هلم فعل فإنه لن يغني الناس سو رب الناس، ورضا مجيع الناس غاية ال تدرك، فنحن نشكر 
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اجلميل، من صغري وكبري، وال نلومهم عىل التقصري؛ ألننا من املنصفني الذين يغتفرون قليل خطأ 

 أصحاهبم يف جنب كثري من صواهبم.

 أقلـــــوا علـــــيهم ال أبـــــا ألبـــــيكمُ 
 

وا املكـان الـذي سـدوا  دّ  من اللوم أو سُ
 

ــا ــوا أحســنوا البن  أولئــك قــوم إن بن
 

ــد  ــدوا ش ــوا وإن عق ــدوا وفّ  واوإن عاه
 

* * * 

 شكر نعمة الغنى باملال

إن اهللا سبحانه وتعاىل خلق اخللق ليعبدوه، وركب فيهم العقول ليعرفوه، وأسبغ عليهم 

ذََّن َر�ُُّ�ۡم لَ�ِن َشَكۡرُ�ۡم  �ذۡ ﴿ نعمه ظاهرة وباطنة ليشكروه، واهللا جيازي كل من شكره باملزيد
َ
تَأ

زِ�َدنَُّ�ۡمۖ َوَل�ِن َ�َفۡرُ�ۡم إِنَّ 
َ
فبالشكر تزيد النعم وتدوم،  .]٧إبراهيم: [ ﴾٧َعَذاِ� لََشِديٞد  َ�

وبرتكه تسلب وتزول، فالشكر قيد النعم، واملعايص من أسباب حلول النقم، وإن العبد ليحرم 

 الرزق بالذنب يصيبه.
ا عىل قول أحدكم: الشكر هللا، فإن هذا الكالم ال نزال نسمعه من  وليس الشكر مقصورً

َوقَلِيٞل ّمِۡن ِعَبادَِي ﴿ ن، ينطق به الرب والفاجر، واجلاحد والشاكر، واهللا يقول:لسان كل إنسا
ُكورُ    .]١٣سبأ: [ ﴾١٣ ٱلشَّ

ا، ورصفها يف مرضاة وليّها  وإنام حقيقة الشكر االعرتاف بالنعمة باطنًا، والتحدث هبا ظاهرً

و القيام بواجب حق اهللا فيه، ومسـدهيا، فمن أنعم اهللا عليه بنعمة الغنى باملال، فعنوان شكره ه

من أداء زكاته ومن الصدقة منه والصلة ألقاربه، والنفقة يف وجوه الرب واخلري الذي خلق ألجله، 

فإن هذا هو حقيقة شكره املستلزم لنموه وبركته، مع النفقة منه عىل األهل والعيال والتجمل منه 

ملعروف، واهللا حيب أن ير أثر نعمته عىل بأنواع الزينة املباحة واملسكن ألن هذا من النفقة با

 عبده؛ ألن اهللا مجيل حيب اجلامل، طيب حيب الطيب، نظيف حيب النظافة.
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إن الناس مستخلفون يف الدنيا عىل أمواهلم، واهللا ناظر كيف يعملون، فمن أخذ هذا املال 

  اجلنات.من حله، وأد منه واجب حقه، فنعم املعونة هو، وكان له حسنات ورفع درجات يف

ا  ومن أخذه من غري حله، ومنع منه واجب حقه، كان كالذي يأكل وال يشبع، ويكون عذابً

ا له يف اآلخرة، يقول اهللا: َما يُرِ�ُد  فََ� ﴿ عليه يف الدنيا، وعقابً ۡوَ�ُٰدُهۡمۚ إِ�َّ
َ
ۡمَ�ٰلُُهۡم َوَ�ٓ أ

َ
ُ�ۡعِجۡبَك أ

 ُ َ�ُهم بَِها ِ�  ٱ�َّ نُفُسُهۡم َوُهۡم َ�ٰفُِروَن  ۡ�َياٱ�ُّ  ٱۡ�ََيٰوةِ ِ�َُعّذِ
َ
  .]٥٥التوبة: [ ﴾٥٥َوتَزَۡهَق أ

إنه ما أنفق أحد نفقة يف سبيل الزكاة والصدقة والصلة وسائر األفعال اخلريية، إال أخلفها 

ٖء َ�ُهَو ُ�ۡلُِفهُ ﴿ اهللا عليه بأضعاف مضاعفة، نَفۡقُتم ّمِن َ�ۡ
َ
ٓ أ ٰزِ�ِ�َ وَُهَو َخۡ�ُ  ۥۖ َوَما  ﴾٣٩ ٱل�َّ

فلو جربتم لعرفتم، فقد قيل: من ذاق عرف، ومن حرم انحرف. وما بخل أحد بنفقة  .]٣٩سبأ:[

واجبة يف سبيل احلق من زكاة وصدقة وصلة إال سلطه الشيطان عىل نفقة ما هو أكثر منه يف سبيل 

 الباطل.
لذخر فكسب املال من حله ثم اجلود بأداء واجب حقه يعد من مفاخر الدنيا، وإنه لنعم ا

لألخر، فقد ذهب أهل الدثور باألجور والدرجات العىل، ونعم املال الصالح للرجل الصالح، 

فجميع ما أوجد اهللا يف الدنيا من الذهب والفضة واملعادن اجلامدة والسيالة والبرتول واحليوانات 

ان ليتنعم هبا والثمرات وسائر الفواكه واخلريات، كل هذه األشياء خلقها اهللا كرامة ونعمة لإلنس

ْ فَ ﴿ يف حياته، ويتمتع هبا إىل ما هو خري منها آلخرته، يقول اهللا تعاىل: ِ ِعنَد  ٱۡ�َتُغوا  ٱلّرِۡزَق  ٱ�َّ
ْ وَ  ٱۡ�ُبُدوهُ وَ  ْ ﴿ وقال: .]١٧العنكبوت: [ ﴾١٧إَِ�ۡهِ تُرَۡجُعوَن  ۥٓۖ َ�ُ  ٱۡشُكُروا ِمن َطّيَِ�ِٰت َما  ُ�ُوا

 ْ  ﴾٨١�ِيهِ َ�َيِحلَّ َعلَۡيُ�ۡم َغَضِ�� َوَمن َ�ۡلِۡل َعَلۡيهِ َغَضِ� َ�َقۡد َهَوٰى  َرزَۡقَ�ُٰ�ۡم َوَ� َ�ۡطَغۡوا
  .]٨١طه: [

 ما أحسنَ الدينَ والدنيا إذا اجتمعـا
 

 وأقبح الكفر واإلفـالسَ بالرجـلِ  
 

سن العاقبة، وال  فأمر اهللا عباده بأن يأكلوا من طيبات ما رزقهم، أي من احلالل النافع حَ

فيه والطغيان هو جماوزة احلد يف الرسف والرتف، والفسوق والعصيان، وذلك بأن  يطغوا

يستعينوا بنعم اهللا عىل معاصيه، أو يستعملوها يف سبيل ما يسخطه وال يرضيه، فيحملهم الغنى 
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ٓ إِنَّ ﴿ باملال عىل الوقوع يف الطغيان، وصدق اهللا العظيم �َ�ٰنَ َ�َّ ن ٦َ�َۡطَ�ٰٓ  ٱۡ�ِ
َ
 ٱۡسَتۡغَ�ٰٓ اهُ رَّءَ  أ

  .]٨-٦العلق: [ ﴾٨ ٱلرُّۡجَ�ٰٓ إِنَّ إَِ�ٰ َرّ�َِك  ٧
فكل ما تسمعونه يف القرآن أو يف احلديث من ذم الدنيا أو ذم املال، فإنام يراد به ذم أفعال بني 

آدم السيئة يف املال؛ ألن أفعال الناس تقع غالبًا عىل األمر املكروه أو احلرام، من أكلهم الربا 

هبم اخلمور وتوسعهم يف أعامل الرشور والفجور، فالذم ينرصف إىل هذه األعامل ال إىل ورش

نفس املال، وإذا قال اإلنسان: لعن اهللا الدنيا. قالت الدنيا: لعن اهللا أعصانا لربه. ألن اهللا جعل 

املال  الدنيا منحة ألقوام، وحمنة عىل آخرين، وسعادة ألقوام، وشقاوة عىل آخرين، وقد سمى اهللا

ا ملن أراد به اخلري.  خريً

َم زِ�َنَة  قُۡل ﴿ فاملال هو من الزينة التي أخرجها اهللا لعباده كرامة هلم ِ َمۡن َحرَّ ۡخَرَج  ٱلَِّ�ٓ  ٱ�َّ
َ
أ

 ِ ّيَِ�ٰتِ وَ  ۦلِعَِبادِه ْ ِ�  ٱلّرِۡزِق� ِمَن  ٱلطَّ ِيَن َءاَمُنوا ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ قُۡل ِ�َ لِ�َّ  ﴾ٱۡلقَِ�َٰمةِ َم َخالَِصٗة يَوۡ  ٱ�ُّ
فسمى اهللا املال زينة ألنه يزين صاحبه يف العيان، وجيمله بني األقران، وحيفظه عن  .]٣٢األعراف: [

السقوط يف الذل واهلوان، وهو ترس املؤمن يف آخر الزمان، وال يستغني عنه يف حال من 

رة املال، وإنام الغبطة يف األحوال، وإن الكريم عىل اإلخوان ذو املال. مع العلم أنه ال غبطة بكث

 استعامل املال فيام خلق له من صالح األعامل، كام قيل:
ـــر ـــا وال يُ ـــال ربًّ ـــىً ال يعـــدُّ امل  فت

 

ــربُ   ــاال وال كِ ــال م ــوةٌ إن ن ــه جف  ل
 

إنه ما بخل أحد بالزكاة الواجبة، إال عاجلته احلرسة والندامة قبل خروجه من الدنيا، فيندم 

ۡمُت ِ�ََياِ� �َ ﴿ حيث ال ينفعه الندم،   .]٢٤الفجر: [ ﴾٢٤ُقوُل َ�ٰلَۡيتَِ� قَدَّ
وهنا قصة هي لنا بمثابة العظة والعربة، وخري الناس من وعظ بغريه؛ عاد احلسن البرصي 

ا لكنه شديد البخل، فرآه يضطرب وحيوقل، قال: ما  رجالً يدعى عبد اهللا بن األهتم، وكان تاجرً

يه؟ فقال: ال واهللا، ولكنني أفكر يف مئة ألف دينار يف هذا االضطراب معك، أمن وجع تشتك

زاوية هذه الدار، مل أؤد منها زكاة، ومل أصل منها رمحًا، ومل أقم بواجب حق اهللا فيها، وقد عرفت 

أنني سأعذب هبا، فقال له: ثكلتك أُمك، وملن كنت جتمعها ومتنعها؟ قال: مجعتها لروعة الزمان، 
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ر أن يموت من مرض، فشهد احلسن جنازته، فلام وجفوة السلطان، ومكاثرة ا لعشرية. ثم إنه قدّ

أتى املقربة ألقى املوعظة عىل حسب عادته يف نرش احلكمة واملوعظة احلسنة، فقال: انظروا إىل هذا 

ا  املسكني، أتاه شيطانه فخوفه روعة زمانه، وجفوة سلطانه، انظروا إليه، خرج من الدنيا مذؤمً

ا  ا، ال خريً دعنَّ مدحورً قدمه، وال إثامً سلم منه. ثم التفت إىل الوارث فقال: أهيا الوارث، ال ختُ

ا  ا صفوً دع صاحبك باألمس، إن هذا املال أتاك حالال، فال يكونن عليك وباال، وأتاك عفوً كام خُ

ا، من باطل مجعه، وعن حق منعه، قطع فيه جلج البحار، ومفاوز القفار، مل  ا منوعً ممن كان مجوعً

لك فيه يمني، ومل يعرق لك جبني، واعلم أن يوم القيامة ذو حرسات، وأكرب الناس حرسة  تكدح

رجل رأ ماله يف ميزان غريه، سعد به وارثه، وشقي به جامعه، فيا هلا حرسة ال تزال، وعثرة ال 

 تقال. انتهى.

يان، إال وإنه ما بني أن يثاب اإلنسان عىل الطاعة واإلحسان، أو يعاقب عىل اإلساءة والعص

 أن يقال: فالن قد مات، وما أقرب احلياة من املامت. وكل ما هو آت آت.

، ومنهم السفيه املبذر، ومنهم  إن الناس عند استفادة الغنى عىل أقسام: منهم البخيل املقرتِّ

الوسط املقتصد، الغني الشاكر، وخري األمور أوسطها. أما البخيل املقرت: فهو التاجر اجلموع 

الذي غمره اهللا بنعمته، وفضله بالغناء عىل كثري من خلقه، ثم جيمد قلبه عىل حب ماله، املنوع، 

وتنقبض يده عن أداء زكاته، وعن الصدقة منه، والصلة ألقاربه، والنفقة يف وجوه الرب واخلري 

الذي خلق ألجله، قد التاط قلبه بحب الدنيا، فجعلها أكرب مهه، وغاية قصده، ورصف إليها جل 

، وجل عمله، وجل اهتاممه، وترك ألجلها فرائض ربه، ونيس أمر آخرته، ومل يزل ذاك دأبه، عقله

ا قدمه، وال إثامً سلم منه، وربام كان حيدث نفسه يف  ا، ال خريً ا مدحورً حتى خيرج من الدنيا مذؤمً

له، فرّ حال فقره أن لو أغناه اهللا ألنفق وتصدق وأد زكاة ماله، فلام حقق اهللا آماله، وكثر ما

ونفر، وبخل واستكرب، فهذا باحلقيقة فقري ال يؤجر عىل فقره، قد أوقع نفسه يف الفقر من خمافة 

ا، فال ينبغي أن يُغبط بكثرة ماله، مع العلم بفساد أعامله،  ا جزوعً ا هلوعً ا منوعً الفقر، فكان مجوعً

 إذ هو أخو قارون يف كثرة ماله، وفساد أعامله.



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٢٧٨

ـــــوا ملَ  لق ـــــا خُ ـــــوا وم لق ـــــةٍ خُ  كرمُ
 

ــــوا  لق ــــا خُ ــــوا وم لق  فكــــأهنم خُ
 

زقــــوا ســــامحَ يــــدٍ  زقــــوا ومــــا رُ  رُ
 

زقــــوا  زقــــوا ومــــا رُ  فكــــأهنم رُ
 

ا وعلنًا، حتى  ا حسنًا، فليبادر بأداء زكاته، ولينفق منه رسًّ فمن رزقه اهللا من هذا املال رزقً

 يكون أسعد الناس بامله، فإن مال اإلنسان ما قدم.

كتابه الكريم خرب من أنعم عليه بالغنى فشكر، وخرب من أنعم  إن اهللا سبحانه قص علينا يف

ُ  ِ�َۡجزَِ�ُهمُ ﴿ عليه بالغنى فطغى واستكرب، فقال سبحانه يف حق الغني الشاكر: ۡحَسَن َما َعِملُواْ  ٱ�َّ
َ
أ

أي من سعة الدنيا وبركتها. قال البخاري يف صحيحه: قال  .]٣٨[النور:  ﴾ۦَو�َزِ�َدُهم ّمِن فَۡضلِهِ 

يتجرون، ولكنهم إذا ناهبم أمر من أمور  -ملسو هيلع هللا ىلصيعني كان أصحاب رسول اهللا -قتادة: كان القوم 

اهللا، أو حرضت فريضة من فرائض اهللا، بادروا بأدائها إىل اهللا، ومل تلههم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا، 

ة، فحصلوا احلسنيني، وفازوا بالسعادتني، سعادة الدنيا، وسعادة اآلخرة، فكانت أعامهل م بارّ

ة ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ وأرزاق اهللا عليهم دارّ
ُ
ِينَ أ ۖ َهَدٮُٰهُم  ٱ�َّ ُ ْولُواْ  ٱ�َّ

ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم أ

ُ
ۡلَ�ٰبِ َوأ

َ
  .]١٨[الزمر:  ﴾١٨ ٱۡ�

ۡن َ�َٰهَد ﴿ أما من أنعم اهللا عليه بالغنى فطغى واستكرب، فقد قال اهللا يف حقه: َ ۞َوِمۡنُهم مَّ  ٱ�َّ
َ�نَّ َوَ�َُكوَ�نَّ ِمَن  ۦن فَۡضلِهِ لَ�ِۡن َءاتَىَٰنا مِ  دَّ ٰلِِح�َ َ�َصَّ ٓ  ٧٥ ٱل�َّ ا َ�ِلُواْ  ۦَءاتَٮُٰهم ّمِن فَۡضلِهِ  فَلَمَّ

ۡعرُِضوَن  ۦبِهِ  ْ وَُّهم مُّ ۡ�َقَبُهمۡ  ٧٦َوتََولَّوا
َ
ْ  ۥنَِفاٗ�ا ِ� قُلُو�ِِهۡم إَِ�ٰ يَۡوِم يَۡلَقۡونَهُ  فَأ ۡخلَُفوا

َ
ٓ أ َ بَِما َما  ٱ�َّ

ْ يَۡ�ِذبُوَن وَعَ  إن هؤالء يف حالة فقرهم عىل جانب من  .]٧٧-٧٥التوبة: [ ﴾٧٧ُدوهُ َو�َِما َ�نُوا

الصالح واالستقامة، وحيافظون عىل الصلوات يف اجلمع واجلامعة، وكانوا يف حالة فقرهم 

اهلم، يعاهدون رهبم أن لو أغناهم اهللا ألدوا زكاة أمواهلم، وأنفقوا وتصدقوا، فلام حقق اهللا آم

وكثر ماهلم، فروا واستكربوا، وبخلوا بام آتاهم اهللا من فضله، فرتكوا الصلوات، ومنعوا الزكاة، 

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦَوَمن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِ ﴿ فأنزل اهللا فيهم ما تسمعون
ُ
  .]١٦التغابن: [ ﴾١٦ ٱلُۡمۡفلُِحونَ فَأ

ة، إال إذا سلك به صاحبه مسلك فاملال ال يكون سعادة يف احلياة وال حسنات بعد الوفا

االعتدال، بأن يأخذه من حله، ويؤدي منه واجب حقه، فيكون نعم املال الصالح للرجل 

 الصالح، والتاجر الصدوق األمني مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني.
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ا، ولكن ا كثريً ا، وعددً ه أساء أما السفيه املبذر فهو الذي أصاب من هذا املال جانبًا كبريً

الترصف يف استعامله، حيث محله عىل الطفور والطغيان، وعىل جماوزة احلد يف الرسف والرتف، 

ا عىل اللذات، ورشب املسكرات، ينفق املال  ا للصالة، عاكفً والفسوق والعصيان، ثم مل يزل تاركً

 يزل ذلك دأبه، جزافًا يف سبيل البذخ والشهوات، والتفنن يف املأكوالت، والتأنق يف املركوبات، ومل

لَّ بغناه دار البوار. ا، وأُحِ  حتى يصبح صفر اليدين، مطوق العنق بالدين، قد بدل نعمة اهللا كفرً

ومن املشاهد لالعتبار أن املرسفني املبذرين يصابون بالفقر قبل أن يموتوا؛ ألن إنفاقهم املال 

 -أي الفقر -الوقوع يف ضدهيف سبيل اإلرساف والتبذير، وعدم حسن التدبري، مؤذن بزواله، ثم 

ا� إ� أعوذ بك من اجلوع، فإنه بئس الضجيع. وأعوذ بك من «وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالذي استعاذ منه النبي 

 فام افتقر من اقتصد. ،!*"»اخليانة، فإنها بئست ابلطانة

فدين اإلسالم هو دين تثمري األموال وحفظها، وتوسعة التجارات من سبيل حلها، ومنع 

 ذير فيها.اإلرساف والتب

ْ  َوَ� ﴿ يقول اهللا: َفَهآءَ تُۡؤتُوا ۡمَ�ٰلَُ�ُم  ٱلسُّ
َ
ُ َجَعَل  ٱلَِّ� أ أي  .]٥النساء: [ ﴾لَُ�ۡم قَِ�ٰٗما ٱ�َّ

تقوم هبا أبدانكم، وتقوم هبا بيوتكم، ويقوم هبا جمدكم ورشفكم. والسفه: خفة يف الرأي، عالمته 

هُ  ٱۡلُقۡرَ�ٰ َذا  َوَءاتِ ﴿ نه:كونه ال حيسن تثمري ماله وال توفريه. وقال سبحا  ٱۡ�نَ وَ  ٱلِۡمۡسِك�َ وَ  ۥَحقَّ
بِيلِ  ۡر َ�ۡبِذيًرا  ٱلسَّ رِ�نَ  إِنَّ  ٢٦َوَ� ُ�َبّذِ ْ إِۡخَ�َٰن  ٱلُۡمَبّذِ َ�ِٰطِ�� َ�نُٓوا ۡيَ�ٰنُ َوَ�َن  ٱلشَّ َكُفوٗر�  ۦلَِرّ�ِهِ  ٱلشَّ

ل املبذرين من إخوان الشياطني د .]٢٧-٢٦اإلرساء: [ ﴾٢٧ ليلٌ عىل مهانتهم ومذلتهم فجعْ

ۡيَ�ٰنُ َوَمن يَُ�ِن ﴿ ومذمتهم؛ ألن الشياطني هم الذين يبطرون نعمة اهللا وال يشكروهنا  ۥَ�ُ  ٱلشَّ
  .]٣٨النساء: [ ﴾٣٨قَرِ�ٗنا فََسآَء قَِر�ٗنا 

، ولكن مثل الوسط املقتصد،  فال تكونوا مثل هذا السفيه املبذر، وال مثل ذاك البخيل املقرتِّ

ي الشاكر، الذي آتاه اهللا النعمة فعادت عليه بالسعادة والرمحة، ساسها بالرأي والتدبري، الغن

 رواه احلاكم عن ابن مسعود. )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٢٨٠

وصاهنا عن اإلرساف والتبذير، وعاد بأداء زكاهتا وبالصدقة منها عىل الفقري واملسكني، وعىل 

ا: ا، ورزق اهللا عليه دارًّ  الرحم واليتيم، فزكت نعمته وزادت، وثبتت ودامت، فكان عمله بارًّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿
ُ
ِينَ أ ۖ َهَدٮُٰهُم  ٱ�َّ ُ ْولُواْ  ٱ�َّ

ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم أ

ُ
ۡلَ�ٰبِ َوأ

َ
 واهللا أعلم. ]١٨الزمر: [ ﴾١٨ ٱۡ�

* * * 

 دين اإلسالم ليس بدين رأساميل وال بدين اشرتاكي

إن دين اإلسالم هو دين كامل ورشع شامل، دين احلق الذي نظم حياة اخللق أحسن نظام، 

ملصلحة والعدل واإلحسان. صالح لكل زمان ومكان. وقد سامه اهللا رمحة للعاملني؛ باحلكمة وا

ألن فيه حمض سعادهتم يف دنياهم وآخرهتم. فلو أن الناس آمنوا بتعاليمه، وانقادوا حلكمه 

ه هد وشفاء، أي  وتنظيمه، ووقفوا عند حدوده ومراسيمه، لصاروا به سعداء؛ ألن اهللا سامّ

ۚ وَ ﴿ ح جمتمعهملعالج عللهم وإصال ْ ُهٗدى َوِشَفآءٞ ِيَن َءاَمُنوا ِينَ قُۡل ُهَو لِ�َّ َ� يُۡؤِمُنوَن ِ�ٓ  ٱ�َّ
  .]٤٤فصلت: [ ﴾َءاَذانِِهۡم َوۡقٞر َوُهَو َعلَۡيِهۡم َ�ً� 

 هــــو اإلســــالم مــــا للنــــاس عنــــه
 

ـــوا الســـالمة مـــن غنـــاءِ    إذا ابتغَ
 

 رفت شـعوبُ األرض عنـهـإذا انص
 

ــــ  ــــعب رـِّفبَش ــــلَّ ش ــــقاءِ  ك  بالش
 

قَاَل َ�َٰذا ِمن ﴿ إن اهللا سبحانه قص علينا يف كتابه خرب من أنعم عليه بالغنى فشكر قائال:
ۡ�ُفرُ 

َ
ۡم أ

َ
ۡشُكُر أ

َ
وخرب من أنعم عليه بالغنى فطغى واستكرب،  .]٤٠النمل: [ ﴾فَۡضِل َرّ�ِ ِ�َۡبلَُوِ�ٓ َءأ

 وحذق بجمعه وكسبه حتى كثر ووفر. قائال: هذا مايل أُوتيته عىل علم عندي، أي عىل معرفة
وكام قص علينا خرب من طغى وتكرب، وصال يف الناس وجترب، فاستباح سلب أموال األغنياء 

 ٱۡلُكُنوزِ ۞إِنَّ َ�ُٰروَن َ�َن ِمن قَۡوِم ُموَ�ٰ َ�َبَ�ٰ َعلَۡيِهۡمۖ َوَءاَ�ۡيَ�ُٰه ِمَن ﴿ بال حق، يقول اهللا عز وجل:
ِ  ۥَمآ إِنَّ َمَفاِ�َهُ   ب

ُ
ْوِ�  ٱۡلُعۡصَبةِ َ�َُنوٓأ

ُ
َ َ� َ�ۡفَرۡحۖ إِنَّ  ۥقَۡوُمهُ  ۥإِۡذ َقاَل َ�ُ  ٱۡلُقوَّةِ أ  ٧٦ ٱۡلَفرِِح�َ َ� ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

ُ �ِيَمآ َءاتَٮَٰك  َوٱۡ�َتغِ  ارَ  ٱ�َّ ۖ  ٱ�َّ ۖ َوَ� تَنَس نَِصيَبَك ِمَن  ٱ�ِخَرَة ۡ�َيا ۡحَسَن  ٱ�ُّ
َ
ۡحِسن َكَمآ أ

َ
ُ َوأ إَِ�َۡكۖ  ٱ�َّ

�ِض� ِ�  ٱۡلَفَسادَ َوَ� َ�ۡبِغ 
َ
َ إِنَّ  ٱۡ�   .]٧٧-٧٦ [القصص: ﴾٧٧ ٱلُۡمۡفِسِدينَ َ� ُ�ِبُّ  ٱ�َّ



 ٢٨١  ) االشرتاكية املاركسية ومقاصدها السيئة٤(

إن هذا القرآن بالغ للناس ولينذروا به، ففيه نبأ ما قبلنا وخرب ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهذه 

وحيق القول عىل الكافرين، سيقت يف  القصة سيقت مساق العظة والعربة، لينذر هبا من كان حيًّا

بيان سرية قارون وفساد رسيرته، وبيان كثرة ماله وفساد أعامله، وكيف حقت عليه كلمة العذاب 

ببغيه وطغيانه. فأخرب اهللا سبحانه أن قارون كان من قوم موسى، وقيل: إنه ابن عمه، وقيل: إنه 

ويسمى املنور جلامل وجهه، فلام كثر ماله نافق  ابن خالته، وكان فيام زعموا صاحلًا يف بداية عمره،

ٓ إِنَّ ﴿ وطغى، وارتد وبغى، وصدق اهللا العظيم: �َ�ٰنَ َ�َّ ن ٦َ�َۡطَ�ٰٓ  ٱۡ�ِ
َ
إِنَّ  ٧ ٱۡسَتۡغَ�ٰٓ رََّءاهُ  أ

  .]٨-٦العلق: [ ﴾٨ ٱلرُّۡجَ�ٰٓ إَِ�ٰ َرّ�َِك 
 دينه باحلكمة وباملوعظة احلسنة، جاءه نبي اهللا موسى عليه السالم برسالة من ربه، يدعوه إىل

ففر ونفر وعمى واستكرب، وكان له جنود وأتباع، وصاحب املال مطاع، فحاول قارون الفتك 

ا له عىل نعمة رسالة ربه.  بنبي اهللا موسى، وأظهر البغي عليه ليقطع دابره، حسدً

ا وقع   فيه.والبغي مرصعه وخيم، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن حفر ألخيه بئرً

ــ ـــقض ــي يص ــهُ ـى اهللا أن البغ  رعُ أهلَ
 

ــدوائرُ   ــدورُ ال ــاغي ت ــىل الب  وأن ع
 

َها ﴿ يقول اهللا تعاىل: ُّ�
َ
� َ�َٰع  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ نُفِسُ�م� مَّ

َ
ٰٓ أ ِ إِ�ََّما َ�ۡغُيُ�ۡم َ�َ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوة  ﴾ٱ�ُّ

، بمعنى أهنا تعاجله يعني أن بغي الباغي تعود سوء عاقبته عليه يف الدنيا قبل اآلخرة .]٢٣يونس:[

كَّ الباغي.  العقوبة، ويسلط عليه من ينتقم منه عقوبة له، حتى لو بغى جبل عىل جبل لدُّ
ما من ذنب أجدر أن يعجل اهللا لصاحبه العقو�ة يف ادلنيا مع ما يدخر هل يف «ويف احلديث 

ه والبغي أحيانًا يكون باألقوال، كأن يستط ،!*"»اآلخرة من ابليغ وقطيعة الرحم يل عليه بسبه وذمّ

ا يكون باألفعال، كأن يستطيل عليه برضبه أو قتله أو أخذ ماله أو فساد ليذله بني النا س، وأحيانً

 زوجته عليه، ونحو ذلك من فنون األذ والعدوان.

رواه اإلمام أمحد يف مسنده، والبخاري يف األدب املفرد، وأبو داود والرتمذي وابن ماجه، وابن حبان،  )١(

 كم: صحيح وأقروه.واحلاكم عن أيب بكرة، قال احلا

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٢٨٢

ومن أنواع البغي تسلط زعامء االشرتاكية املاركسية عىل سحب أموال األغنياء منهم، 

والفقر، بدل ما يتنعمون هم وأعواهنم بأمواهلم، حياولون بذلك حمو  ليجلسوهم عىل حصري الفاقة

الغنى عن املنعم به عليهم، ثم مساواة الناس يف الفقر، الذي من لوازمه اخلراب والدمار، ونقص 

األرزاق والثمرات، وغالء األسعار، فهم اجلناة عىل العباد والبالد. فعملهم هو حقيقة يف الفساد 

 ال حيب املفسدين. يف األرض، واهللا

إن اهللا أوىح إيلَّ أن تواضعوا حىت ال يفخر أحد ىلع «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  صحيح مسلمويف 

ٓ إِنَّ َمَفاِ�َهُ  ٱۡلُكُنوزِ َوَءاَ�ۡيَ�ُٰه ِمَن ﴿ ثم قال: .!*"»أحد وال يبيغ أحد ىلع أحد ِ  ۥَما  ب
ُ
 ٱۡلُعۡصَبةِ َ�َُنٓوأ

ْوِ� 
ُ
ِ أ اهللا سبحانه عن قارون بأنه مع كفره وعصيانه، وبغيه  فأخرب .]٧٦القصص: [ ﴾ٱۡلُقوَّة

وطغيانه، أن اهللا أرخى له العنان يف فنون البغي والعدوان، وأعطاه من كنوز األموال عىل 

اختالف األنواع واأللوان ما يعجز العصبة األقوياء عن محل مفاتيحه، سواء قلنا: إن املفاتيح من 

تنويه القرآن بعظمتها، مما يدل عىل عظمة املخزون هبا،  حديد أو من خشب أو من جلود، وحسبنا

وهو استدراج من اهللا له يف سعة الرزق وبسطته؛ ألن اهللا يعطي الدنيا من حيب ومن ال حيب، وال 

 يعطي الدين إال من حيب.
وإذا رأيت اهللا سبحانه يسدي نعمه عىل الشخص، والشخص مُرصّ عىل معصية ربه، فاعلم 

ا﴿ من اهللا له، يقول اهللا: أنام هو استدراج ٍء  ۦ�َُسواْ َما ُذّكُِرواْ بِهِ  فَلَمَّ ۡ�َ ِ
بَۡ�َٰب ُ�ّ

َ
َ�َتۡحَنا َعلَۡيِهۡم �

ۡبلُِسوَن  َخۡذَ�ُٰهم َ�ۡغَتٗة فَإَِذا ُهم مُّ
َ
ْ أ وتُٓوا

ُ
ٓ أ ْ بَِما ٰٓ إَِذا فَرُِحوا ِينَ  ٱۡلَقۡومِ َدابُِر  َ�ُقِطعَ  ٤٤َح�َّ ْۚ  ٱ�َّ َظلَُموا

ِ َرّبِ  دُ ٱۡ�َمۡ وَ    .]٤٥-٤٤األنعام: [ ﴾٤٥ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ِ�َّ
وملا رأ الناصحون الصاحلون من قوم موسى ما فعله قارون من الطفور والطغيان، 

يف قديم الزمان -وجماوزة احلد يف البغي والعدوان، أخذوا يف وعظه ونصحه؛ ألن بقاء األمم 

باملعروف وينهون عن املنكر، وألن إنكار ببقاء الصاحلني الناصحني الذين يأمرون  -وحديثه

 يف صحيح مسلم من حديث عياض بن محار. )١(
                          



 ٢٨٣  ) االشرتاكية املاركسية ومقاصدها السيئة٤(

ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم  ٱۡلُقُرونِ َ�َن ِمَن  فَلَۡوَ� ﴿ املنكرات هو مما يقلل فشوها وانتشارها، يقول اهللا تعاىل:
ْولُواْ بَقِيَّةٖ َ�ۡنَهۡوَن َعِن 

ُ
�ِض ِ�  ٱۡلَفَسادِ أ

َ
�َۡيَنا ِمۡنُهمۡ  ٱۡ�

َ
ۡن أ   .]١١٦هود: [ ﴾إِ�َّ قَلِيٗ� ّمِمَّ

ۖ إِنَّ ﴿ وهلذا قالوا يف نصيحتهم وإرشادهم: َ َ� َ�ۡفَرۡح  ﴾٧٦ ٱۡلَفرِِح�َ َ� ُ�ِبُّ  ٱ�َّ
فالفرح املذموم هو الذي يفيض بصاحبه إىل األرش والبطر والفجور والغرور،  .]٧٦[القصص:

دنيا وزينتها إذا رأ شيئًا من زهرة ال ملسو هيلع هللا ىلصوغالبًا ما ينشأ عن الزهو بالدنيا وزينتها. وكان النبي 

 أصدق لكمة قاهلا الشاعر لكمة بليد:«: وقال !*"»ا� ال عيش إال عيش اآلخرة«فأعجبه قال: 
ـــل ـــال اهللا باط ـــا خ ـــل يشء م  أال ك

 

ــــلُ   ــــة زائ  .»وكــــلّ نعــــيمٍ ال حمال
 

ُ �ِيَمآ َءاتَٮَٰك  ٱۡ�َتغِ وَ ﴿ ثم قالوا: ارَ  ٱ�َّ ع .]٧٧القصص: [ ﴾ٱ�ِخَرةَ  ٱ�َّ اهللا عليه  يعني أن من وسّ

بالغناء باملال، فإن من واجبه أن يتزود من دنياه آلخرته، يعني مال اإلنسان ما قدم، ويف احلديث 

يقول ابن آدم: مايل مايل. وهل لك من مالك إال ما أ�لت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت «
تزرع فيها األعامل  رثة، والدنيا مزرعة اآلخرة،وما سو ذلك فذاهب، وتاركه للو ،!+"»فأمضيت!

ا. ا وساءت مصريً ا من احلسنات ورد اآلخرة فقريً  الصاحلة من خرج منها فقريً
ه، ورصف إليه جل عقله وجل عمله  أما من وسع اهللا عليه بالغنى باملال فجعله أكرب مهّ

وجل اهتاممه، وترك ألجله فرائض ربه، ونيس أمر آخرته، فهذا يف احلقيقة فقري ال يؤجر عىل 

فه روعة زمانه وقلة ماله، فغل يده ومنع ما عنده، فقره ، قد خرس دنياه وآخرته، أتاه شيطانه فخوّ

ا قدمه وال إثامً سلم منه، فهو  ا، ال خريً ا مدحورً وال يزال ذلك دأبه حتى خيرج من الدنيا مذمومً

ال  وسيندم حيث .!,"»تعس عبد ادلينار وتعس عبد ادلرهم«عبد درمهه وديناره. ويف احلديث: 

ۡ�َ�ٰ َ�ّ�ِ َماِ�َهۡۜ ﴿ ينفعه الندم، حني يقول:
َ
 .]٢٩-٢٨احلاقة: [ ﴾٢٩َهلََك َ�ّ�ِ ُسۡلَ�ٰنَِيۡه  ٢٨َمآ أ

ۡمُت ِ�ََياِ� ... ﴿ وحني يقول: وأنه ما بني أن يثاب اإلنسان عىل  .]٢٤الفجر: [ ﴾٢٤َ�ٰلَۡيتَِ� قَدَّ

 متفق عليه من حديث أنس. )١(

 أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة. )٢(

 أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة. )٣(

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٢٨٤

دْ مات. وما أقرب احلياة  الطاعة واإلحسان أو يعاقب عىل اإلساءة والعصيان إال أن يقال: فالن قَ

 من املامت، وكل ما هو آت آت.
ۡ�َياَوَ� تَنَس نَِصيَبَك ِمَن ﴿ ثم قالوا يف متام نصحهم وإرشادهم: ملا وعظوه ونصحوه   ﴾ٱ�ُّ

ِمَن َوَ� تَنَس نَِصيَبَك ﴿ بام ينفعه يف أمر آخرته، عادوا فنصحوه بام ينفعه يف أمر دنياه، فقالوا:
ۡ�َيا قيل: معناه تزود من دنياك آلخرتك. وقيل: ال تنسَ نصيبك أي من الكسب والسعي  ﴾ٱ�ُّ

وسائر أسباب الغنى؛ ألن دين اإلسالم دين سعي وكد وكسب، جيمع بني مصالح الدنيا 

ٓ َءاتَِنا ِ� ﴿ واآلخرة، ومصالح الروح واجلسد، يمدح القائلني ۡ�َياَر�ََّنا  ٱ�ِخَرةِ  َحَسَنٗة َوِ�  ٱ�ُّ
 ونعم املال الصالح للرجل الصالح. .]٢٠١البقرة: [ ﴾َحَسَنةٗ 

فاإلسالم يأمر بكسب األموال وحفظها، والتوسع يف فنون التجارات من وجوه حلها، ويف 

 وملا سئل .!*"»اتلاجر الصدوق األم� مع انلبي� والصديق� والشهداء والصاحل�«احلديث 

طلب احلالل «وروي:  ،!+"»عمل الرجل بيده، و� بيع مربور«: عن أفضل الكسب قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

 الفارغ البطال.واهللا حيب املؤمن املحرتف، ويبغض  ،!,"»فر�ضة بعد الفر�ضة

 -عليهم السالم-وكان بعض األنبياء معدودين من األغنياء كإبراهيم ويوسف وسليامن 

ل النبوة يسافر باملال إىل الشام. كان قب ملسو هيلع هللا ىلصوبعض األنبياء يتكسبون باحلرف والصنائع، والنبي 

وكان أصحاب رسول اهللا يتجرون، يبيعون ويشرتون، ويبنون ويغرسون، ويسافرون للتجارة يف 

الرب والبحر، ولكنهم إذا ناهبم أمر من أُمور اهللا، أو حرضت فريضة من فرائض اهللا كفريضة 

ارة وال بيع عن ذكر اهللا حتى يؤدوه إىل الصالة وفريضة الزكاة بادروا بأدائها إىل اهللا، ومل تلههم جت

اهللا. فليس من الدين أن يتخىل اإلنسان عن املال وعن السعي والكسب للعيال، ويلزم زاوية من 

زوايا املسجد احلرام أو مسجد املدينة، يتبتل فيه للعبادة وينقطع عن البيع والرشاء واألخذ 

 أخرجه الرتمذي من حديث أيب هريرة. )١(

 أخرجه اإلمام أمحد من حديث رافع بن خديج. )٢(

 الكبري من حديث عبد اهللا بن مسعود. أخرجه الطرباين يف )٣(

                          



 ٢٨٥  ) االشرتاكية املاركسية ومقاصدها السيئة٤(

 ملسو هيلع هللا ىلصجاء أناس من الصحابة إىل النبي والعطاء، كام يفعله الرهبان وبعض الدراويش، فقد 

ا وخيالً جياهدون عليها يف سبيل  يستأذنونه يف أن يبيعوا عقارهم وما هلم ويشرتوا بثمنها سالحً

وأراد بعض  ،!*"»أمسكوا علي�م أموال�م وال تفسدوها«اهللا، فنهاهم رسول اهللا عن ذلك وقال: 

س املؤمن يف آخر الزمان، وال ألن املال تر الصحابة أن يتصدق بامله كله، فردَّ رسول اهللا صدقته؛

يُستغنى عنه يف حال من األحوال، وأن الكريم عىل اإلخوان ذو املال، وكل ما تسمعونه يف القرآن 

أو يف احلديث من ذم الدنيا أو ذم املال، فإنام يقصد به ذم أفعال بني آدم السيئة يف املال ال املال 

ة التقي، وال يرضه لو تعلقت مجيع جوارحه بحب الدنيا، لكون املسلم  نفسه؛ ألن الطاعة هي مهّ

ل احلسنيني ويفوز بالسعادتني،  يشتغل يف الدنيا بجوارحه وقلبه متعلق بالعمل آلخرته، فيحصّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ فتكون أعامله بارة وأرزاق اهللا عليه دارة،
ُ
ِينَ أ ۖ َهَدٮُٰهُم  ٱ�َّ ُ ْولُواْ  ٱ�َّ

ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم أ

ُ
َوأ

ۡلَ�ٰبِ ٱ
َ
  .]١٨الزمر: [ ﴾١٨ ۡ�

إن قارون قد مىض وانقىض وعوقب بام تسمعون، فام كان جوابه هلؤالء الناصحني الصاحلني 

وتِيُتهُ ﴿ إال أن قال:
ُ
ٰ ِعۡلٍ� ِعنِديٓ  ۥإِ�ََّمآ أ أي عىل حذق ومعرفة بجمع املال وكسبه حتى كثر  ﴾َ�َ

ۡ�ُفرُ َ�َٰذا ِمن فَۡضِل َرّ�ِ ِ�َ ﴿ ووفر، ومل يقل:
َ
ۡم أ

َ
ۡشُكُر أ

َ
، وجحود النعمة مؤذن بزواهلا، ﴾ۡبلَُوِ�ٓ َءأ

زِ�َدنَُّ�ۡمۖ َولَ�ِن َ�َفۡرُ�ۡم إِنَّ َعَذاِ� لََشِديٞد ﴿ يقول اهللا:
َ
ذََّن َر�ُُّ�ۡم لَ�ِن َشَكۡرُ�ۡم َ�

َ
 ﴾٧�ۡذ تَأ

نَّ ﴿ وهلذا ذمه اهللا بقوله: .]٧[إبراهيم: 
َ
َو لَۡم َ�ۡعلَۡم أ

َ
َ أ ۡهلََك ِمن َ�ۡبلِهِ  ٱ�َّ

َ
َمۡن ُهَو  ٱۡلُقُرونِ ِمَن  ۦقَۡد أ

ۡ�َ�ُ َ�ۡٗعاۚ َوَ� �ُۡ� 
َ
َشدُّ ِمۡنُه قُوَّٗة َوأ

َ
  .]٧٨ القصص:[ ﴾٧٨ ٱلُۡمۡجرُِمونَ ُل َعن ُذنُو�ِِهُم  َٔ أ

إن كل ما ورد يف ذم قارون، وعقابه عىل كثرة ماله وفساد أعامله، فإنه منطبق بالداللة واملعنى 

ل من اتصف بصفاته وعمل بمثل أعامله؛ ألن االعتبار يف القرآن هو بعموم لفظه ال عىل ك

 بخصوص سببه، فهو يتمشى عىل حد:

 إياك أعني واسمعي يا جارة

 أخرجه مسلم من حديث جابر. )١(
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ع اهللا عليه من صنوف  عظ بغريه، فهذا الوصف ينطبق عىل كل تاجر وسّ وخري الناس من وُ

له بالغنى عىل كثري من خلقه، ثم جيمد قلب ه عىل حب ماله، وتنقبض يده عن أداء زكاته نعمه وفضّ

وعن الصدقة منه والصلة ألقاربه، والنفقة يف وجوه الرب واخلري الذي خلق ألجله، فمن كانت 

 هذه صفته فإنه أخ قارون يف كثرة ماله وفساد أعامله.

ه، فباهللا قل يل كيف: كان عاقبة أمره؟ أُجبك بأن اهللا سبحانه أمر األرض أن ختسف به وبامل

�َض َو�َِدارِهِ  ۦفََخَسۡفَنا بِهِ ﴿ قال اهللا تعاىل:
َ
ونَهُ  ۥَ�َما َ�َن َ�ُ  ٱۡ� ِ ِمن ُدوِن  ۥِمن فَِئةٖ يَنُ�ُ َوَما  ٱ�َّ

ۡصَبَح  ٨١ ٱلُۡمنَتِ�ِ�نَ َ�َن ِمَن 
َ
ِينَ َوأ ْ َمَ�نَهُ  ٱ�َّ ِ  ۥَ�َمنَّۡوا ۡمِس ب

َ
نَّ  ٱۡ�

َ
َ َ�ُقولُوَن َوۡ�َ�أ يَۡبُسُط  ٱ�َّ

ِ  ۡزَق ٱلّرِ  نَّ  ۦلَِمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِه ن مَّ
َ
ۖ لَۡوَ�ٓ أ ُ َوَ�ۡقِدُر نَّهُ  ٱ�َّ

َ
ۖ َوۡ�َ�� َ� ُ�ۡفلُِح  ۥَعلَۡيَنا َ�ََسَف بَِنا

خسف اهللا األرض بقارون وبامله، وما اخلسف ببعيد عن  .]٨٢-٨١القصص: [ ﴾٨٢ ٱۡلَ�ٰفُِرونَ 

يهم، ومنعوا زكاة أمواهلم، ونسو ا أمر آخرهتم، أمثاله من التجار الذين جحدوا نعمة اهللا عل

تسمع بعرشات املاليني أو مئات املاليني أو ألوف املاليني عند أحدهم، ولكنك ال تسمع بمن 

سف منهم  يؤدي الزكاة منهم، ثم رست عدو منع الزكاة من بعضهم إىل بعض، فهؤالء إن مل خيُ

ن املعلوم أن اخلسف باإليامن أرض من اخلسف باألبدان، فإنه قد خيسف منهم بنور اإليامن، وم

ا، يبغض الناس ويبغضونه، وهلذا ختم اهللا هذه اآليات  ا منوعً باألبدان، فيبقى سيئ احلال مجوعً

ارُ تِۡلَك ﴿ بقوله: � ِ�  ٱ�ِخَرةُ  ٱ�َّ ِيَن َ� يُرِ�ُدوَن ُعلُّوٗ �ِض َ�َۡعلَُها لِ�َّ
َ
 ٱۡلَ�ٰقَِبةُ َوَ� فََساٗد�ۚ وَ  ٱۡ�

  .]٨٣القصص: [ ﴾٨٣لِۡلُمتَّقَِ� 
نسأل اهللا سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا 

 برمحته يف الصاحلني من عباده، وأن يعيننا عىل ذكره وشكره وحسن عبادته، و اهللا أعلم.

ةِ ُسۡبَ�َٰن َرّ�َِك َرّبِ ﴿و  ا يَِصُفوَن  ٱۡلعِزَّ ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ وَ  ١٨١ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ َوَسَ�ٌٰم َ�َ  ١٨٠َ�مَّ َّ�ِ
 .]١٨٢-١٨٠الصافات: [ ﴾١٨٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 

* * * 



 
 

)٥( 

 انحراف الشباب عن

 والتحاقهم باملرتدين الدين





 
 

 

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

 احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني.

 أما بعد:

اخلالص املبني عىل العلم الصحيح الراسخ لن يرتد عنه أحد سخطة له ورغبة عنه فإن الدين 

إىل غريه، كام يف سؤال هرقل أليب سفيان حني سـأله عن صفة رسول اهللا وعن صفة أتباعه فقال: 

منهم عن دينه سخطة له؟ قال: ال. قال: فكذلك اإليامن حني ختالط بشاشته هل يرتد أحد 

ذاق طعم اإليمان من «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ريض اهللا عنه عن العباس مسلم صحيحويف  .!*"القلوب

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف الصحيحني عن أنس أن النبي  .»ريض باهللا ر�ًّا و�اإلسالم ديًنا و�محمد نبيًّا ورسوالً 

ثالث من �ن فيه وجد بهن حالوة اإليمان: أن ي�ون اهللا ورسوهل أحب إيله ما سواهما، وأن «
به إال هللا، وأن ي�ره أن يعود يف ال�فر بعد أن أنقذه اهللا منه كما ي�ره أن يقذف �ب املرء ال �

 .»يف انلار

ألن املسلم العاقل ال يرىض وال خيتار أن خيرج من النور إىل الظلامت، ودين اإلسالم هو دين 

افات النور ودين السعادة والسيادة والسالم، ودين العزة والقوة والنظام املطهر للعقول من خر

البدع والضالل واألوهام. دين صالح لكل زمان ومكان، قد نظم أحوال الناس أحسن نظام. دين 

العدل واملساواة يف احلدود واحلقوق واألحكام. دين يطبع يف القلب حمبة الرب وحمبة الفرائض 

 قيمة.والفضائل والتنزه عن منكرات األخالق والرذائل، فهو دين الفطرة السليمة والطريقة املست

 

 

 أخرجه البخاري من حديث أيب سفيان بن حرب. )١(
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 سبب ضعف املسلمني اآلن

فلو أن الناس آمنوا بتعاليم دين اإلسالم وانقادوا حلكمه وتنظيمه، ووقفوا عند حدوده 

ومراسيمه، لصاروا به سعداء؛ ألنه هيدي للتي هي أقوم. وإنام ضعف املسلمون يف هذه القرون 

ه ضعف عملهم األخرية وساءت حاهلم وكثر املرتدون من أوالدهم، كل هذا من أجل أن

باإلسالم وسـاء اعتقادهم فيه، وصار فيهم منافقون يدعون إىل نبذه وإىل عدم التقيد بحدوده 

وحكمه، ويدعون إىل حتكيم القوانني بدله، لكون القوانني تبيح هلم الربا والزنا ورشب اخلمور، 

إطباق، وتبيح هلم الرقص واخلالعة والسفور. قد رضهبم من اجلهل رسادق، ومن الغباوة 

وغرهم باهللا الغرور. تاهللا لقد سلكوا شعاب الضاللة وسقطوا يف هوة املذلة التي ساقهم إليها 

 ودهلم عليها رصيح اجلهل وسفالة األخالق وجمالسة الفساق.

إن العلم الراسخ يف القلب املبني عىل خشية الرب هـو أعظم نافع وأقو رادع ملا يعرض 

هات والتشكيكات وفساد االعتقادات التي تزيغ املسلم عن للشباب يف حياهتم من فتن الشب

 عقيدته السليمة وطريقته املستقيمة؛ ثم تقوده إىل اإلحلاد والتعطيل والزيغ عن سواء السبيل.

 من أسباب انحراف الشباب كثرة سفرهم إىل البلدان األجنبية

أكثرهم يسافرون إىل  وإن أكثر ما يبعد هؤالء الشباب عن الدين ويلحقهم باملرتدين هو أن

حلاجة التعلم قبل أن ترسخ تعاليم دين اإلسالم يف  -كبلدان أوروبا وغريها  -البلدان األجنبية 

نفوسهم، وقبل أن يرتبوا عىل العمل به تربية دينية عملية تغرس يف نفوسهم حمبة الفرائض 

بلدهم قد فسقوا عن والفضائل والتنزه عن منكرات األخالق والرذائل، بل هم عند أهلهم ويف 

أمر رهبم، وختلفوا عن العمل بواجبات دينهم من صالهتم وصيامهم، ثم التحقوا بمدارس 

النصار، واختلطوا باملعلمني واملتعلمني هبا، فعارشوهم وملؤوا أفكارهم من الكفر واإلحلاد 

لبعث والتكذيب با ملسو هيلع هللا ىلصوفساد االعتقاد، كجحود الرب والتكذيب بالقرآن والتكذيب بالرسول 



 ٢٩١  ) انحراف الشباب عن الدين والتحاقهم باملرتدين٥(

بعد املوت والتكذيب باجلنة والنار، فلقنوهم هذه العقيدة عىل سبيل املحبة والصداقة والتعليم، 

 فصادفت منهم قلبًا خاليًا فتمكنت، ومن يغرتب حيسب عدوه صديقه.

 َ ــــمُ مل يكــــن عــــدال رسَ  وإذا املُعلّ
 

ــئيالَ   ــباب ض ــة يف الش حُ العدالِ  روُ
 

 ار الذين مل يميزوا بني املنافع واملضار.وناهيك بإفسادها لفطر الصغار األغر

 كل مولود يولد عىل الفطرة

ما من مولود إال يودل ىلع الفطرة، فأبواه يهودانه أو «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف الصحيحني أن النبي 

ِ فِۡطَرَت ﴿ ثم قرأ: ،»ينرصانه أو يمجسانه ِۚ َعلَۡيَهاۚ َ� َ�ۡبِديَل ِ�َۡلِق  ٱ�َّاَس َ�َطَر  ٱلَِّ�  ٱ�َّ َ�ٰلَِك  ٱ�َّ
يف هذا احلديث الصحيح أن كل مولود يولد عىل  ملسو هيلع هللا ىلصفأخرب النبي  .!*"]٣٠الروم: [ ﴾ٱۡلَقّيِمُ  ٱّ�ِينُ 

فطرة اإلسالم لو ترك عىل حاله ورغبته ملا اختار غري اإلسالم، لوال ما يعرض هلذه الفطرة من 

 ملسو هيلع هللا ىلصة، وقد أشار إليها النبي األسباب املقتضية إلفسادها وتغيريها، وأمهها الرتبية السيئة الفاسد

أي أهنام يعمالن مع الولد من األسباب والوسائل ما جيعله  ؛»فأبواه يهودانه أو ينرصانه«بقوله: 

ا، لكون الوسائل واألسباب هلا أحكام املقاصد. ا أو هيوديًّ  نرصانيًّا خالصً
انية بحجة ومن نوع هذا التنصري تسليمهام أوالدمها الصغار األغرار إىل املدارس النرص

التعلم، فيرتبون يف حجرهم ويتلقون تعليمهم وعقائدهم منهم، مع العلم أن قلب الصغري قابل 

ملا يلقى فيه من اخلري والرش، حتى يكون بمثابة النقش يف احلجر والغاذي شبيه باملغتذ، وعادم 

واالستشفاء بالسقيم،  اخلري ال يعطيه، وكل إناء ينضح بام فيه. فمن العناء العظيم استيالد العقيم،

 وما أبعد الربء عن مريض داؤه من دوائه وعلته من محيته.

 متفق عليه من حديث أيب هريرة. )١(
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وال شك أن هذا حقيقة يف التنصري وإليه عاقبة سوء املصري، ألن من شب عىل يشء شاب 

عىل حبه، والوسائل هلا أحكام املقاصد، واألمور منوطة بأسباهبا، وللرتبية أثرها املرتتب عليها 

 اد ومن اخلري والرش.من الصالح والفس

 .!*"»مروا أوالد�م بالصالة لسبع، وارض�وهم عليها لعرش«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأمل تعلم أن النبي 

وقد أجاز حج الصبي وصومه مع العلم أن قلم التكليف مرفوع عنه ما دام يف هذه السن، 

ها راسخة وما ذاك إال لقصد هتذيبه وتربيته عىل العمل برشائع اإلسالم الدينية، بحيث تكون حمبت

يف قلبه حتببه إىل ربه وتقربه من خلقه وتصلح له أمر دنياه وآخرته، السيام الصالة املفروضة فإهنا 

الدواء الفرد، تقيم اعوجاج الولد وتصلح منه ما فسد، وتذكره باهللا الكريم األكرب وتصده عن 

وِ�َ إَِ�َۡك ِمَن  ٱتُۡل ﴿ الفحشاء واملنكر، يقول اهللا تعاىل:
ُ
ٓ أ قِِم  ٱۡلِكَ�ٰبِ َما

َ
ۖ َوأ لَٰوةَ لَٰوةَ إِنَّ  ٱلصَّ  ٱلصَّ

ِ َوَ�ِۡ�ُر  ٱلُۡمنَكرِ� وَ  ٱۡلَفۡحَشآءِ َ�ۡنَ�ٰ َعِن  ۡ�َ�ُ  ٱ�َّ
َ
  .]٤٥العنكبوت: [ ﴾أ

وإنه متى أمهل الناس تربية أوالدهم فلم هيذبوهم عىل فعل الصالة والصالح والتقى، ومل 

، فإنه ال بد أن يتوىل تربيتهم الشيطان، فيحبب إليهم يردعوهم عن مواقع الكفر والفساد والرد

وَ�ُهۡم َعِن ﴿ الكفر والفسوق والعصيان، وصدق اهللا العظيم بِيلِ ��َُّهۡم َ�َُصدُّ َوَ�ۡحَسُبوَن  ٱلسَّ
ۡهَتُدوَن  �َُّهم مُّ

َ
ٰٓ إَِذا َجآَءنَا قَاَل َ�ٰلَۡيَت بَۡيِ� َوَ�ۡيَنَك ُ�ۡعَد  ٣٧�  ﴾٣٨ ٱۡلَقرِ�نُ فَبِۡئَس  ۡ�ِ ٱلَۡمۡ�ِ�َ َح�َّ
  .]٣٨-٣٧الزخرف: [

إن أكثر ما جيني عىل األوالد ويوقعهم يف الكفر واإلحلاد هي جمالسة ومصاحبة أهل السفه 

والفساد، الذين ساءت طباعهـم وفسدت أوضاعهم، فال دين هلم وال أخالق، وبإدمان 

خالق تتعاد والطباع تتناقل، جمالستهم ومؤانستهم تنطبع أخالقهم وطباعهم فيهم؛ ألن األ

واملرء عىل دين خليله وجليسه، واعتربوا الناس بأخداهنم، فكم من رجل شب حكيامً حسن 

اخللق نزيه العرض عريق الرشف صحيح الطريقة سليم العقيدة، ثم اصطحب سفهاء األحالم 

 رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. )١(
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ئل من ترك وضعفاء العقول واألديان، فأفسدوا طريقته وغريوا عقيدته، وأوقعوه يف الرذا

الطاعات ورشب املسكرات، فساءت طباعه وفسدت أوضاعه، وانترش عنه الذكر اخلامل 

ُ َوَمن يُِهِن ﴿ والسمعة السيئة ۡكرِ�ٍ  ۥَ�َما َ�ُ  ٱ�َّ   .]١٨احلج: [ ﴾ِمن مُّ
إن األجسام أشباح وإن األخالق هي األرواح، وإن بقاء األمم وحسن استقامتها ببقاء 

إن اهللا سبحانه قسم بين�م أخالق�م «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأخالقهم ذهبوا، والنبي أخالقهم، فإذا ذهبت 

كما قسم بين�م أرزاق�م، و�ن اهللا يعطي ادلنيا من �ب ومن ال �ب، وال يعطي ادلين إال من 
 .!*"»أحب، فمن أعطاه اهللا ادلين فقد أحبه

 إدخال الشك يف نفوس الشباب بدينهم هو التمهيد لتنصريهم

رائهم الدجالني من املعلمني واملبرشين بأن ال إن من عادة النص ار أهنم يوعزون إىل أُجَ

 يبدؤوا مسلامً بادي الرأي بدعوته إىل النرصانية، فإن مما يتعذر انتقال املسلم عن دينه هبذه الصفة.

وإنام الطريقة املثىل يف تنصريهم هو النيل من دينهم بالتكذيب بالقرآن وبنبيهم، وإلقاء 

فيه، ورمي رشيعته بأهنا تكاليف شاقة، وأنه ال يتالءم العمل هبا يف القرن العرشين، التشكيكات 

ونحو ذلك من التخذيالت وإلقاء التشكيكات، حتى إذا خاجلهم الشك يف دينهم وزال عنهم 

ثقتهم ويقينهم، وتزعزعت أركان عقيدهتم، سهل حينئذ تنصريهم، فهذا دأهبم يف سياسة 

ۡهَدٰى ِمَن ﴿ لمه يعملوندعايتهم إىل دينهم وبع
َ
ُؤَ�ٓءِ أ ٰٓ�َ ْ ِيَن َ�َفُروا ِينَ َوَ�ُقولُوَن لِ�َّ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ

  .]٥١النساء: [ ﴾٥١َسبِيً� 
ا حيث ينقدح  ا أفواجً وبسبب هذه التعاليم صار شباب املسلمني خيرجون من الدين أفواجً

دم العلم واملعرفة، فإن الشك يف قلب أحدهم بأول عارض من شبهة، وناهيك بالسذاجة وع

القارصة عقوهلم والناقصة علومهم هم أتباع كل ناعق، يميلون مع كل صائح، مل يستضيئوا بنور 

 رواه أمحد من حديث عبداهللا بن مسعود. )١(
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العلم، ومل يلجؤوا من احلق والتحقيق إىل ركن وثيق، واهللا حيب البرص الناقد عند ورود 

 الشبهات، والعقل الكامل عند حلول الشهوات.

ا� «يستعيذ منها يف إدبار الصلوات ويقول:  ملسو هيلع هللا ىلصن رسول اهللا وهذه من فتن احلياة التي كا

ُ  يُثَّبُِت ﴿ من فتن يف حياته فتن بعد وفاته، ألن ،!*"»إ� أعوذ بك من فتنة املحيا واملمات ِينَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
 ِ  ب

ْ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ ِ�  ٱ�َّابِتِ  ٱۡلَقۡولِ َءاَمُنوا والقول الثابت هو الدين  .]٢٧إبراهيم: [ ﴾ٱ�ِخَرةِ َوِ�  ٱ�ُّ

َ يُِطِع  َوَمن﴿ القويم وسلوك الرصاط املستقيم، ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع  ٱلرَُّسوَل وَ  ٱ�َّ
ُ
ِينَ فَأ ۡ�َعَم  ٱ�َّ

َ
� ُ  ٱ�َّ

يِق�َ وَ  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ َعلَۡيِهم ّمَِن  ّدِ َهَدآءِ وَ  ٱلّصِ ٰلِِحَ�ۚ وَ  ٱلشُّ ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا  ٱل�َّ
ُ
 .]٦٩اء: النس[ ﴾٦٩وََحُسَن أ

قالوا:  »إن أميت ستفرتق ىلع ثالث وسبع� فرقة لكها يف انلار إال واحدة«: ملسو هيلع هللا ىلصوهو املشار إليه بقوله 

 .!+"»من اكن ىلع مثل ما أنا عليه ايلوم وأصحايب«وما هي يا رسول اهللا؟ قال: 
فالعاقل ال يستوحش طرق اإلسالم لقلة السالكني، وال يغرت بكثرة اهلالكني التاركني 

ۡ�َ�ُ ﴿ دين، فإن اهللا تعاىل يقول:لل
َ
ٓ أ  .]١٠٣يوسف: [ ﴾١٠٣َولَۡو َحَرۡصَت بُِمۡؤِمنَِ�  ٱ�َّاِس َوَما

ۡ�َ�َ َمن ِ�  �ن﴿ ويقول:
َ
�ِض تُِطۡع أ

َ
ِۚ يُِضلُّوَك َعن َسبِيِل  ٱۡ� نَّ إِن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ  ٱ�َّ �ۡن ُهۡم  ٱلظَّ

  .]١١٦م: األنعا[ ﴾١١٦إِ�َّ َ�ُۡرُصوَن 
إن هؤالء املرتابني واملرتدين عن الدين مل يكونوا مؤمنني به عىل احلقيقة، وإنام كانوا فيه عىل 

طرف إن أصاب أحدهم خريٌ اطمأن به، وان أصابته فتنة انقلب عىل وجهه خرس الدنيا واآلخرة، 

 ذلك هو اخلرسان املبني.

د الشهوة من عقل وأدب ودين وصار أكثرهم يفضلون اإلباحة املطلقة عىل كل ما يقي

وخلق. وحيبون أن يعيشوا يف الدنيا عيشة البهائم، ليس عليهم أمر وال هني، وال صالة وال صيام 

ِينَ وَ ﴿ وال حالل وال حرام، ُ�ُل  ٱ�َّ
ۡ
ُ�ُلوَن َكَما تَأ

ۡ
نَۡ�ٰمُ َ�َفُرواْ َ�َتَمتَُّعوَن َوَ�أ

َ
َمۡثٗوى  ٱ�َّارُ وَ  ٱۡ�

 حديث أنس. أخرجه البخاري من )١(

 أخرجه الرتمذي من حديث عبد اهللا بن عمرو وأيب هريرة، وقال: حديث أيب هريرة حديث حسن صحيح. )٢(
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َُّهۡم  وهذا نتيجة تعليم املدارس األجنبية التي يتعلمون فيها وهم صغار، والتي  .]١٢حممد: [ ﴾١٢ل

 ال يرتك أهلها طريقة مستقيمة وال معوجة إال سلكوها بزخرف القول وخداع األلفاظ.
إن هؤالء الشباب من أبناء املسلمني متى خرج أحدهم من إحد املدارس األجنبية رجع 

التعاليم السيئة التي محلهـا من املدرسة حتى يصري فتنة إىل أهله وبلده وأخذ يبث جراثيم تلك 

ا﴿ عىل أهله وأقاربه وسائر من يقاربه، كام قال تعاىل يف حق الغالم: مَّ
َ
بََواُه  ٱۡلُغَ�ٰمُ  َوأ

َ
فََ�َن �

ن يُۡرهَِقُهَما ُطۡغَ�ٰٗنا َوُ�ۡفٗر� 
َ
ٓ  ٨٠ُمۡؤِمَنۡ�ِ فََخِشيَنآ أ َرۡدنَا

َ
ن ُ�ۡبِدلَُهَما َر�ُّ  فَأ

َ
ۡقَرَب أ

َ
� ّمِۡنُه َزَ�ٰوٗة َوأ ُهَما َخۡ�ٗ

ا    .]٨١-٨٠الكهف: [ ﴾٨١رُۡ�ٗ
ا، يسخر منهام حني يرامها يصليان أو  فكم من ولد يف هذا الزمان قد أرهق أبويه طغيانًا وكفرً

� لَُّ�ۡم فَ ﴿ يصومان، يقول اهللا تعاىل: ۡوَ�ِٰدُ�ۡم َعُدّوٗ
َ
ۡزَ�ِٰجُ�ۡم َوأ

َ
 .]١٤التغابن:[ ﴾ٱۡحَذُروُهمۡ إِنَّ ِمۡن أ

ومن للتبعيض أي إن بعض األزواج وبعض األوالد عدو لكم من حيث ال تشعرون بحيث 

َها﴿ يدعونكم إىل النار، واهللا يدعو إىل اجلنة واملغفرة بإذنه، ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ َ� َ�تَِّخُذٓواْ  ٱ�َّ َءاَمُنوا

ۡوِ�َآَء إِِن 
َ
ْ ٱۡسَتَحبُّ َءابَآَءُ�ۡم �ۡخَ�ٰنَُ�ۡم أ يَ�ِٰن� َ�َ  ٱۡلُ�ۡفرَ  وا ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱۡ�ِ

ُ
َُّهم ّمِنُ�ۡم فَأ َوَمن َ�َتَول

ٰلُِمونَ ُهُم    .]٢٣التوبة: [ ﴾٢٣ ٱل�َّ
ۡوِ�َآءَ ﴿ فنهى اهللا عباده املؤمنني أن يتخذوا آباءهم أو أبناءهم وإخواهنم

َ
إِِن ﴿ ؛ أي أصدقاء﴾أ

 ْ كون الكفر يقطع املواالة والنسب بني الرجل وأبيه، ؛ أي اختاروا الكفر عىل اإليامن، ل﴾ٱۡسَتَحبُّوا

ۡهِ�  ٱبِۡ� َرّبِ إِنَّ ﴿ وبني الرجل وابنه، كام قال تعاىل عن نوح أنه قال:
َ
أي وقد  .]٤٥هود: [ ﴾ِمۡن أ

ۡهلَِكۖ إِنَّهُ  ۥإِنَّهُ ﴿ وعدتني أن تنجيني بأهيل فقال تعاىل:
َ
ۡلِن  َٔ َ�َمٌل َ�ۡ�ُ َ�ٰلِٖح� فََ� �َۡ�  ۥلَۡيَس ِمۡن أ

ن تَُ�وَن ِمَن  ۦَما لَۡيَس لََك بِهِ 
َ
ِعُظَك أ

َ
ٓ أ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  .]٤٦هود: [ ﴾٤٦ ٱۡلَ�ِٰهلِ�َ ِعۡلٌمۖ إِّ�ِ

 رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد. .»ال يرث املسلم الاكفر وال الاكفر املسلم«
ق العباد، ومتى سطا إن عقيدة اإلحلاد هي جرثومة الفساد وخراب البالد وفساد أخال

اإلحلاد عىل قلب أحد هؤالء األوالد فإنه يطيش به عن مستواه إىل حالة الفجور والطغيان، 

وجماوزة احلد يف الكفر والكرب والفسوق والعصيان، فيمقت الدين، وهيزأ باملصلني الراكعني 
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ينطبع يف قلبه حمبته، ومل الساجدين، حتى كأنه إنام تعلم العلم ملحاربة الدين وأهله، من أجل أنه مل 

ا عىل ورق، ثم زال عن قلبه  يذق حالوة حكمته، وإنام كان حظه من العلم حمض دراسته حربً

 بزواله عنه حتى مل يبق معه أثر منه.

ومتى جهر هؤالء بإحلادهم يف بالدهم وأمنوا من العقاب فيام يقولون، فإهنم حينئذ يفيضون 

لشبهات والتشكيكات التي تزيغ العوام وضعفة العقول بفنون من الطعن يف الدين بإلقاء ا

واألفهام عن معتقدهم الصحيح، وعن دينهم املستقيم، ثم تقودهم إىل اإلحلاد والتعطيل والزيغ 

ا. ا كبريً  عن سواء السبيل، فيصريون فتنة يف األرض وفسادً

لموا من مضار وحتى الذين ال يعتقدون اعتقادهم، وال يسامهوهنم يف آرائهم، فإهنم لن يس

أفكارهم، وأقل يشء كون الضعف والوهن يلم بأركان عقائدهم، ثم يرسي هذا الفساد وسوء 

ا يف  االعتقاد إىل أهلهم وأوالدهم؛ ألن أكثر الناس مقلدة يف دينهم بحيث يقلد بعضهم بعضً

لكرب  األخالق والعقائد، وقد قال بعض السلف: إنه ما ترك أحد احلق وعدل عنه إىل الباطل إال

ۡ�ُِف َ�ۡن َءاَ�ِٰ�َ ﴿ يف نفسه، ثم قرأ:
َ
ِينَ َسأ وَن ِ�  ٱ�َّ ُ �ِض َ�َتَك�َّ

َ
ْ ُ�َّ  ٱۡ�َقِّ بَِغۡ�ِ  ٱۡ� �ن يََرۡوا

ْ َسبِيَل  ْ بَِها �ن يََرۡوا ْ َسبِيَل  ٱلرُّۡشدِ َءايَةٖ �َّ يُۡؤِمُنوا ِخُذوهُ َ�تَّ  ٱۡلَ�ِّ َ� َ�تَِّخُذوهُ َسبِيٗ� �ن يََرۡوا
 ِ بُواْ � َك َسبِيٗ�ۚ َ�ٰل �َُّهۡم َكذَّ

َ
وقد قال أبو عثامن  .]١٤٦األعراف: [ ﴾١٤٦َ�ٰتَِنا َوَ�نُواْ َ�ۡنَها َ�ٰفِلَِ� بِ�

اجلاحظ يف أخالق الكتَّاب: قد قال أهل الفطن: إن حمض العمى هو التقليد يف الزندقة؛ ألهنا إذا 

ا فإهنا أ طالت جرأته عىل الدين وأهله واستغلق عىل أهل اجلدل رسخت يف قلب امرء تقليدً

 إفهامه. وقد قيل:
مي القلوب عروا عـن كـل فائـدة  عُ

 

 ألهنـــــم كفـــــروا بـــــاهللا تقليـــــدا 
 

ومل يأمر اهللا عىل لسان نبيه بقتل املرتد التارك لدينه إال رمحة بمجموع األمة أن تفسد به 

 أخالقهم وعقائدهم.

الحها، وعليه مدار استقامتها وإصالح جمتمعها؛ ألنه هيذب والدين هو قوام األمة ومناط ف

األخالق ويطهر األعراق ويزيل الكفر والشقاق والنفاق وسوء األخالق، وإنام تنجم األفعال 



 ٢٩٧  ) انحراف الشباب عن الدين والتحاقهم باملرتدين٥(

الفظيعة والفواحش الشنيعة من القتل والزنا ورشب اخلمور وانتهاك احلدود واملحرمات من 

أوضاعهم وتركوا فرائض رهبم ونسو أمر  العادمني للدين الذين ساءت طباعهم وفسدت

الذين ارتدوا عن -آخرهتم. إن كل من تأمل أحوال الناس بعني االعتبار فإنه ير أن هؤالء 

دينهم وتركوا فرائض رهبم ونسوا أمر آخرهتم، فأضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات، وخرقوا 

من أسوأ الناس حاالً  -ؤمنني سياج الرشائع واستخفوا بحرمات الدين، واتبعوا غري سبيل امل

ا وزلزاالً، وأهنم جديرون بزوال النعم واإللزام بالنقم؛ ألن اهللا  وأبينهم ضالال وأشدهم اضطرابً

ا يف حياته،  سبحانه قد توعد كل من أعرض عن عبادة ربه ونيس أمر آخرته بأن له معيشة ضنكً

يف سعيه وال يشقى يف دنياه وال  كام وعد كل من اتقاه واتبع هداه وعمل بطاعته بأنه ال يضل

وهذه املعيشة  .]١٢٣طه: [ ﴾١٢٣ُهَداَي فََ� يَِضلُّ َوَ� �َۡشَ�ٰ  ٱ�ََّبعَ َ�َمِن ... ﴿ آخرته، فقال تعاىل:

الضنك هي رضبة الزب يف حق كل من أعرض عن عبادة ربه ونيس أمر آخرته ورصف جل 

ا عقله وجل عمله واهتاممه للعمل يف دنياه واتباع شه وات بطنه وفرجه، فإنه يكون دائامً مهمومً

ا يتمتع بعيشة نكدة وحياة مكدرة، فهو شقي يف دنياه وآخرته.  مغمومً
كام وعد سبحانه كل من عمل صاحلًا من ذكر وأنثى بأن حييا حياة طيبة، وأن جيعل له من كل 

ا، ويرزقه من حيث ال حيتسب. ومن يتق اهللا جيع ا، ومن كل ضيق خمرجً ل له من أمره هم فرجً

ا، ويف احلديث أن النبي  قال اهللا عز وجل: يا ابن آدم، تفرغ لعباديت أمأل قلبك غ� «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصيرسً

ومعنى تفرغ لعباديت ليس معناه  .!*"»وأسد فقرك، و�ال تفعل مألت قلبك شغالً ولم أسد فقرك

ا، وإنام معناه احلث هذا مذموم رشالتخيل عن الدنيا برتك البيع والرشاء واألخذ والعطاء، فإن  عً

عىل التحفظ عىل العبادات الواجبة من الصالة والزكاة والصيام، ثم التزود بنوافل العبادات. 

فمن الزم هذه األعامل، وسعى سعيه يف كسب املال احلالل، أحياه اهللا حياة سعيدة طيبة جيد لذهتا 

ا يف حياته يف نفسه، وترسي بالصحة والرسور عىل جسمه وعىل سائر أهله وعيا له، فيكون سعيدً

أخرجه أمحد والرتمذي وابن ماجه وابن حبان، واحلاكم من حديث أيب هريرة وقال: صحيح اإلسناد ومل  )١(

 خيرجاه، وصححه الذهبي يف التلخيص.
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ا بعد وفاته؛ ألن عمل اآلخرة نعم العون عىل أمر الدنيا، ومن يتق اهللا جيعل له من أمره  سعيدً

ا.  يرسً

فيا معرش شباب املسلمني، إن اهللا سبحانه قد رشفكم باإلسالم، وفضلكم عىل سائر األنام 

ح لإلنسان، فضياعه من أكرب اخلرسان، متى قمتم بالعمل به عىل التامم، وإن اإلسالم بمثابة الرو

وإنه ليس اإلسالم هو حمض التسمي به باللسان واالنتساب إليه بالعنوان، ولكنه ما وقر يف 

 القلب وصدقته األعامل، فاعملوا بإسالمكم تُعرفوا به، وادعوا الناس إليه تكونوا من خري أهله.

أو حلاجة العالج أو ألي حاجة من  ومتى سافر أحدكم إىل األقطار األجنبية حلاجة التعلم

احلاجات، فمن واجبه أن يظهر إسالمه يف أي مكان حيل به، فيدعو إىل دينه وإىل طاعة ربه 

باحلكمة واملوعظة احلسنة، وإذا حرضت فريضة من فرائض الصلوات أمر من عنده بأن يصلوا 

ا عىل نفسه وعىل جلسائه.  مجاعة حتى يكون مباركً

سفركم جل عقولكم واهتاممكم للعمل يف دنياكم، واتباع شهوات أما إذا رصفتم يف 

ا  بطونكم وفروجكم، وتركتم فرائض ربكم، ونسيتم أمر آخرتكم، رصتم مثاال للمعايب ورشقً

لنبال املثالب، وسيسجل التاريخ مساوئكم السيئة التي خالفتم هبا سرية سلفكم الصالح الذين 

 العاملني، فال أدري من أحق باألمن إن كنتم تعلمون. رشفوا عليكم بتمسكهم بالدين وطاعة رب

نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يثبتنا وإياكم عىل دينه القويم، وأن يسلك بنا وبكم رصاطه 

املستقيم، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ومن مهزات الشياطني، وصىل اهللا وسلم 

 عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

 هـ٢٢/٤/١٣٩٦حرر يف 

* * * 



 
 

)٦( 

 محاية الدين والوطن

 من غزو أفالم اخلالعة والفتن





 
 

 

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

احلمد هللا، ونستعني باهللا، ونصيل ونسلم عىل رسول اهللا، وأشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن 

ا نبيه ورسوله، اللهم صل عىل حممد وعىل آ له وص  حبه وسلم.حممدً

 أما بعد:

فإن نصوص الكتاب والسنة توجب عىل األمة اإلسالمية أن يكون منهم أمة صاحلة يدعون 

إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر؛ ألن هذا هو سبب صالح الناس وفالحهم، 

ةٞ ﴿ وعليه مدار سعادهتم يف قديم الزمان وحديثه، قال تعاىل: مَّ
ُ
يَۡدُعوَن إَِ�  َوۡ�َُ�ن ّمِنُ�ۡم أ

ِ  ٱۡ�َۡ�ِ  ُمُروَن ب
ۡ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱلُۡمنَكرِ� َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  ٱلَۡمۡعُروِف َوَ�أ

ُ
 .]١٠٤آل عمران: [ ﴾١٠٤ ٱلُۡمۡفلُِحونَ َوأ

فعلق سبحانه فالح الناس ونجاهتم ونجاحهم بوجود مجاعة مؤمنة يأمرون باخلري وينهون عن 

اة أنفسهم وإنجاء الناس معهم، فكانوا من أنفع الناس الفساد يف األرض، فهم يسعون يف نج

 للناس، هيدون باحلق وبه يعدلون.
وأخرب سبحانه أن هذا هو سنته يف خلقه من لدن القرون السابقة، وأنه ينجي الناس بوجود 

الرجال الصاحلني الذين يأمرون باخلري وينهون عن الرش، ويسعون يف البالد باإلصالح ومنع الفساد، 

ْ بَقِيَّةٖ َ�ۡنَهۡوَن َعِن  ٱلُۡقُرونِ فَلَۡوَ� َ�َن مَِن ﴿ ل تعاىل:فقا ْولُوا
ُ
�ِض ِ�  ٱلَۡفَسادِ مِن َ�ۡبلُِ�ۡم أ

َ
إِ�َّ  ٱۡ�

�َۡينَا مِۡنُهۡمۗ وَ 
َ
ۡن أ ِينَ  ٱ�َّبَعَ قَلِيٗ� ّمِمَّ ْ ُ�ۡرِمَِ�  ٱ�َّ ْ �ِيهِ َوَ�نُوا تۡرِفُوا

ُ
� ٓ ْ َما فأخرب  .]١١٦هود:[ ﴾١١٦َظلَُموا

 سبحانه بأنه لوال وجود رجال صاحلني ينهون عن الفساد يف األرض لعم الناس اهلالك والبالء،

ِ َولَۡوَ� َدۡ�ُع ﴿ �ُض َ�ۡعَضُهم بِبَۡعٖض لََّفَسَدِت  ٱ�َّاَس  ٱ�َّ
َ
فاألمر باخلري والنهي عن  .]٢٥١البقرة: [ ﴾ٱۡ�

ام؛ ألنه سنام اإلسالم وقوام الدنيا املنكر واجب عىل كل أحد بحسبه، كوجوب الصالة والصي

والدين وصالح املخلوقني، وهو اإللف املألوف املؤمِّن من كل خوف، به تألفت القلوب والتأمت 
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بمثابة الدواء الذي يعالج  الشعوب، وشمل الناس التالطف والتعاطف والتواصل والتناصح، إذ هو

دم فشوها وانتشارها، إذ املؤاخذة إنام تقع بطريق به سائر األدواء يف رفعها ودفعها، أو من تقليلها وع

ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض�  ٱلُۡمۡؤمَِ�ُٰت وَ  ٱلُۡمۡؤمِنُونَ وَ ﴿ املجاهرة، فمن صفة املؤمنني ما أخرب اهللا عنهم بقوله:
َ
َ�ۡعُضُهۡم أ

 ِ ُمُروَن ب
ۡ
لَٰوةَ َو�ُقِيُموَن  ٱلُۡمنَكرِ َو�َۡنَهۡوَن َعِن  ٱلَۡمۡعُروِف يَأ َكٰوةَ َن َو�ُۡؤتُو ٱلصَّ َ َو�ُِطيُعوَن  ٱلزَّ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك َسَ�َۡ�ُُهُم 
ُ
ُ أ   .]٧١التوبة: [ ﴾ٱ�َّ

واملعروف هو ما عرفت العقول السليمة والفطر املستقيمة حسنه وصالحه وعموم نفعه، 

ر األعامل واملنكر هو ما أنكرت العقول السليمة والفطر املستقيمة قبحه وفساده ومرضته من سائ

 ٱلُۡمَ�ٰفَِ�ُٰت وَ  ٱلُۡمَ�ٰفُِقونَ ﴿ عىل اختالف أنواعها، ومن صفة املنافقني ما أخرب اهللا عنه بقوله:
 ِ ُمُروَن ب

ۡ
ْ  ٱلَۡمۡعُروِف َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  ٱلُۡمنَكرِ َ�ۡعُضُهم ّمِۢن َ�ۡعٖض� يَأ يِۡدَ�ُهۡمۚ �َُسوا

َ
َ َوَ�ۡقبُِضوَن �  ٱ�َّ

أي نسوا ما ذكروا به مما يعود بصالحهم وفالحهم، ثم صالح الناس  .]٦٧التوبة: [ ﴾فَنَِسَيُهمۡ 

معهم، فنسيهم اهللا وتركهم يف طغياهنم يعمهون. وهلذا يقول بعض السلف يف العصاة: إهنم هانوا 

عىل اهللا فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم، وهلدا نسيهم اهللا يف عصياهنم وحذر املؤمنني أن يكونوا 

َها ﴿ ىل:أمثاهلم، فقال تعا ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا َ  ٱ�َُّقوا َمۡت لَِغدٖ� وَ  ٱ�َّ ا َقدَّ ْ َوۡ�َنُظۡر َ�ۡفٞس مَّ ُقوا ۚ  ٱ�َّ َ  ٱ�َّ

َ إِنَّ  ۢ بَِما َ�ۡعَملُوَن  ٱ�َّ ْ كَ  ١٨َخبُِ� ِينَ َوَ� تَُ�ونُوا ْ  ٱ�َّ َ �َُسوا ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ
ُ
نُفَسُهۡمۚ أ

َ
�َسٮُٰهۡم أ

َ
فَأ

أي إهنم ملا نسوا حق اهللا الواجب عليهم أنساهم مصالح  .]١٩-١٨احلرش: [ ﴾١٩ َ�ِٰسُقونَ ٱلۡ 

 أنفسهم الدينية والدنيوية؛ لكون اجلزاء من جنس العمل.

 األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب كل مسلم

إن النهي عن املنكر هو مما يقلل فشوه وانتشاره وسالمة الناس من أرضاره وآالمه، 

والرشيعة اإلسالمية جاءت بجلب املصالح وتكثريها، ودرء املفاسد وتقليلها، واملنكر متى ترك 

بحاله ومل يقم أحد من الناس بمنعه ودفعه، فإنه بمقتىض السكوت عنه ينترش ويشتهر يف العباد 

 والبالد عىل سبيل العدو والتقليد األعمى.



 ٣٠٣  ) محاية الدين والوطن من غزو أفالم اخلالعة والفتن٦(

هم بمثابة املرابطني دون ثغر دينهم ووطنهم،  وإن األمراء والعلامء والرؤساء وجمالس الشور

حيمونه عن دخول الفساد واإلحلاد، وما يعود بخراب البالد وفساد أخالق النساء واألوالد، وال 

 يتصف بالقيام هبذا العمل ومحاية الدين والوطن إال خيار الناس قوالً وعمالً، يقول اهللا تعاىل:

﴿ ِ ۡخرَِجۡت ل
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ِ ُكنُتۡم َخۡ�َ أ ُمُروَن ب

ۡ
ِ  ٱلُۡمنَكرِ َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  ٱلَۡمۡعُروِف لنَّاِس تَأ ِ َوتُۡؤِمُنوَن ب [آل  ﴾ٱ�َّ

فهذه اخلريية اجلميلة ال تدرك إال هبذه األعامل اجلليلة التي من مجلتها األمر باخلري  .]١١٠عمران: 

ض، فإهنم يكونون من والنهي عن الرش، فإذا مل يتصفوا بذلك ومل يوجد منهم من يقوم هبذا الغر

ٰنِيُّونَ لَۡوَ� َ�ۡنَهٮُٰهُم ﴿ رش اخللق واخلليقة؛ ألن من بطأ به عمله مل يرسع به نسبه، يقول اهللا تعاىل: َّ�  ٱلرَّ
ۡحَبارُ وَ 

َ
ۡ�مَ َعن قَۡولِِهُم  ٱۡ� ۡ�لِِهُم  ٱۡ�ِ

َ
ۡحَتۚ َوأ فأخرب  .]٦٣[املائدة:  ﴾٦٣َ�ِۡئَس َما َ�نُواْ يَۡصنَُعوَن  ٱلسُّ

 أن هني الربانيني واألحبار هلم قد قلل من فشو رشهم وفسادهم، وإنام دخل النقص عىل بني اهللا

إرسائيل من أجل سكوهتم عن املنكرات حتى فشت وانترشت وعم عقاهبا الصالح والفاسد، يقول 

نَكٖر َ�َعلُوُهۚ َ�ِۡئَس َما َ�نُواْ َ�فۡ ﴿ اهللا تعاىل: وليس  .]٧٩[املائدة:  ﴾٧٩َعلُوَن َ�نُواْ َ� يَتََناَهۡوَن َعن مُّ

ا هذا هبم دون غريهم، بل هو شامل لكل من اتصف بصفتهم؛ ألن االعتبار يف القرآن  خمصوصً

 بعموم لفظه ال بخصوص سببه، فهو يتمشى عىل حد:
 إياك أعني واسمعي يا جارة

األمة، وخري الناس من وعظ بغريه، فكل ما قص اهللا عن بني إرسائيل فإنام يعني به هذه 

ۡهَل ﴿ فقوله:
َ
أ ْ  ٱۡلِكَ�ٰبِ قُۡل َ�ٰٓ ٰ تُقِيُموا ٍء َح�َّ ۡ�َ ٰ ِ�يَل وَ  ٱ�َّۡوَرٮٰةَ لَۡسُتۡم َ�َ نزَِل إَِ�ُۡ�م  ٱۡ�ِ

ُ
ٓ أ َوَما

ّ�ُِ�مۡ  فمعناه بالضبط: يا أهل القرآن ويا أهل اإلسالم لستم عىل يشء حتى  .]٦٨املائدة: [ ﴾ّمِن رَّ

لناس يف واجبهم ومل يقوموا بحامية دينهم ووطنهم، وتركوا اخلمور تقيموا القرآن. فمتى قرص ا

جتلب إىل بلدهم، واحلوانيت تفتح لبيعها، بحيث تكون يف متناول كل يد من صغري وكبري، 

وتركوا األفالم اخلليعة والفواحش الشنيعة تنترش بينهم، بحيث تغزوهم يف عقر دورهم بدون أن 

حوا يف شأهنا، ويمنعوا ما يقبح منظره منها، فإهنم يعتربون بأنه ينكروا منكرها، وبدون أن يتناص

قد استودع منهم، وإن هذا العمل والسكوت عليه مؤذن بفتنة يف األرض وفساد كبري، وهؤالء 
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الرؤساء يالمون عىل سكوهتم عنه، إذ ال نجاة هلم وال للناس معهم إال بأمرهم باخلري وهنيهم عن 

 الرش.

 وفساد أخالق العباد ة من أسباب خراب البالدعرض األفالم اخلليع

إن عرض األفالم اخلليعة التي فيها النساء الراقصات العاريات الاليت يسبحن يف البحار 

ا وترشب معه كأس اخلمر، وغري ذلك من  ويالعبن الرجال باللمس والتقبيل واالضطجاع مجيعً

ا الصغار والكبار من الفواحش مساوئ األخالق واألفعال والفواحش املكشوفة التي يشاهده

 التي ال تبقي من األخالق وال تذر. وقد قيل: حسبك من رش سامعه. فام بالك برؤيته.

ويعظم أمرها ويعم رضرها باجلهر هبا لكون املؤاخذة إنام تقع بطريق املجاهرة، لكوهنا تعترب 

، بحيث يتعلمها النساء بمثابة التمرين لفعل هذه األعامل الشنيعة وعدم اتباعها بالنفرة عنها

ا، فهي بمثابة الدروس التي تنطبع حمبتها يف النفوس وتؤثر  واألوالد للعمل هبا حتى تكون هلم خلقً

فيها كتأثري مخر الكؤوس، وبإدمان فعلها واستمرار رؤيتهم هلا يزول عنهم احلياء والغرية واخللق 

لب القلوب نور التمييز واإلنكار؛ ألن احلسن؛ ألن كثرة رؤية املنكرات تقوم مقام ارتكاهبا يف س

املنكرات متى كثر عىل القلب ورودها وتكرر يف العني شهودها، ذهبت عظمتها من القلوب شيئًا 

، وذلك بسبب سلب  فشيئًا، إىل أن يراها اإلنسان فال ير أهنا منكرات وال يمر بفكره أهنا معاصٍ

 ا كثر اإلمساس قل اإلحساس.القلوب نور التمييز واإلنكار، عىل حد ما قيل: إذ

فنرش هذه األفالم اخلليعة وعمل التسهيل لبيع اخلمور اخلبيثة جرثومة الفساد وخراب 

ا نرش األفالم اخلليعة، فإهنا أشد  البالد، وفساد أخالق العباد وخاصة النساء واألوالد، خصوصً

اه إنام يقع يف حالة اخلفية، وأرش من الزنا ورشب اخلمر، لكون الزاين ال يرض بفعله إال نفسه، وزن

واملعصية إذا أخفيت مل ترض إال صاحبها، أما إذا أظهرت ومل تُغريّ رضت العامة بسكوهتم عنها، 

 كام ثبت بذلك احلديث.
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وإن هذه األفالم اخلليعة هتدف إىل تعميم نرش الفواحش الشنيعة واألعامل الفظيعة بني 

ا، حتى جتعل  الصغار والكبار، وهي من الفتن التي تُعرض ا عودً عىل القلوب كاحلصري عودً

ا، وال يزال العقالء يف شتى البلدان  ا وال تنكر منكرً ا ال تعرف معروفً القلوب منكوسة سودً

يشكون الويالت عىل إثر الويالت من جراء ما أفسدت عليهم األفالم من أخالق البنني والبنات 

جور، تبعث يف نفوس النساء والشباب ريح وسائر بيوت العائالت؛ ألهنا مشهد زور ومدرسة ف

 العشق وامليل إىل الفجور.

فإذا أردتم أن تعرفوا عظم مضارها وتأثريها يف األخالق والعقيدة والدين، فانظروا إىل 

البلدان التي ضعف فيها اإلسالم واستباح أهلها اجلهر بمنكرات الفواحش والعصيان، ثم 

هم من النقص واجلهل والكفر وفساد األخالق والعقائد انظروا إليهم كيف حاهلم وما دخل علي

ا وال صالة، وال  واألعامل، حتى صاروا بمثابة البهائم يتهارجون يف الطرقات ال يعرفون صيامً

ا، وال يمتنعون من قبيح وال هيتدون إىل حق، قد رضب اهللا  ا وال ينكرون منكرً يعرفون معروفً

 ل هم أضل، قد ساءت طباعهم وفسدت أوضاعهم.قلوهبم بعضهم ببعض فكانوا كاألنعام، ب

ا  عىل األمة من احلروب الفتن التي تفسد األخالق أشد خطرً

ا  ملسو هيلع هللا ىلصوهذه من الفتن التي أخرب عنها النبي  ا، وحتى تكون اآلخرة رشًّ بأنه يرقق بعضها بعضً

فمنا من  يف سفر، فنزلنا منزال ملسو هيلع هللا ىلصمن األوىل، كام يف صحيح مسلم عن ابن عمر قال: كنا مع النبي 

يصلح خباءه ومنا من يصلح جرشه ومنا من ينتضل، إذ ناد منادي رسول اهللا: الصالة جامعة، 

ا عليه أن يدل أمته ىلع خ� ما يعلمه هلم «قال: فاجتمعنا، فقال:  إنه ما من نيب إال اكن حقًّ

بالء وأمور  و�نذرهم عن رش ما يعلمه هلم، و�ن هذه األمة جعل اعفيتها يف أوهلا، وسيصيب آخرها
ا: أن اآلخرة رش من األوىل. ،»تنكرونها، تيجء الفنت يرقق بعضها بعًضا  ومعنى يرقق بعضها بعضً

بوقوعها يف آخر  ملسو هيلع هللا ىلصوقد يظن بعض الناس حينام يسمعون بخروج الفتن التي أخرب النبي 

نابل الزمان والتي حذر عنها أمته أهنا احلروب املشتملة عىل الرضب بالبنادق واملدافع والق
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والسيوف واخلناجر، وليس األمر كذلك، بل إن هذه منها وليست مقصورة عليها، بل هي أشد 

وأرش من هذه كلها، وهي الفتن التي تفسد األخالق والعقائد واألديان وتوقعهم يف االفتنان؛ ألن 

م، وتفسد الفتنة يف الدين أشد من القتل، وال أشد وال أرش من الفتن التي تغزو الناس يف عقر دوره

أخالق ذرارهيم ونسائهم كفتنة األفالم اخلليعة التي هي مشهد زور ومدرسة فجور، تطبع يف 

نفوس النساء والشباب حمبة العشق وامليل إىل الفجور، بحيث جتعل القلب اخليل شجيًّا تساوره 

يشاهده،  اهلموم والغموم، ويبتىل بالسهر وطول التفكري وحرمان لذة النوم من أجل شغل قلبه بام

فهي بمثابة رشك الكيد وحبائل الصيد للقلوب الضعيفة من النساء الاليت هن ناقصات عقل ودين، 

وقد وصفهن رسول اهللا يف تكرسهن ورسعة ميوهلن بالقوارير؛ ألن رؤية ما فيها من الصور 

شق والتعانق، املتحركة املضطربة، وسامع ما فيها من الغناء واألحلان املطربة، وما يفعلونه من التعا

ا يف  كل هذا مما يضعف اإليامن ويستدعي امليول إىل الفسوق والعصيان، فيغرق الناس مجيعً

 حضيض الذل واهلوان، فتنقطع من بينهم روابط الزوجية الرشعية وتدنيهم من اإلباحية املطلقة.

ن أن فمتى كان القائمون ببث األفالم اخلليعة ممن ال حظ هلم من األخالق والدين، حيبو

ا، والدفع أيرس من الرفع،  ا كبريً تشيع الفواحش بني املسلمني، فإهنا تصري فتنة يف األرض وفسادً

والشفاء قبل اإلشفاء. وإين أنصح املراقبني عليها بتقو اهللا يف عرض ما ينفع وجيمل ويزين من 

ت واألخالق األخالق الفاضلة والعلوم النافعة واألعامل العالية، وأن يتجنبوا عرض املنكرا

الساقطة، واألعامل السافلة، كام يوجبه الدين والرشف واألمانة، فإن اهللا ال حيب الفحش وال 

التفحش، كام أنني أنصح احلكومة بنصب رقابة عدلية متنع نرش الفواحش ومتنع نرش ما يقبح 

احلكومة  منظره ويسوء خربه، كرامة للدين والوطن، واستبقاء حلسن السمعة واتقاء الفتنة، وإن

ا يف فساد أخالق النساء واألوالد، ويصدق  إن مل تقم بمنع ما جيب منعه فإن الناس سيغرقون مجيعً

أي  -مثل القائم يف حدود اهللا «عليهم ما حذرهم منه نبيهم عليه الصالة والسالم حيث قال: 

كمثل قوم استهموا  -أي اذلي يفعل املنكرات -والواقع فيها  -اذلي �سىع يف دفع املنكرات و�زاتلها
ا 

ً
ىلع سفينة، فأصاب بعضهم أعالها و�عضهم أسفلها، فأراد اذلين يف أسفل السفينة أن �رقوا خرق
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يتناولون منه املاء من عندهم، قال: فإن أخذوا ىلع أيديهم ومنعوهم �وا و�وا مجيًعا، و�ن تر�وهم 
 عامن بن بشري.رواه البخاري من حديث الن .»وما يصنعون هلكوا وهلكوا مجيًعا

وهذا مثل مطابق للواقع، فإن الناس متى سكتوا عن نرش مثل هذه األفالم اخلليعة 

والفواحش الشنيعة وتركوها تسطع يف دورهم بني نسائهم وأوالدهم، وتركوا اخلمور جتلب إىل 

ا هلم، يش لُقً ب بلدهم واحلوانيت تفتح لبيعها، فإن الفساد حينئذ يعمهم ويصري ما يشاهدونه خُ

تلأمرن باملعروف وتلنَهُوّن عن املنكر «: ملسو هيلع هللا ىلصعليه صغريهم، وهيرم عليه كبريهم، وهلذا قال النبي 

أو يلوش�ن اهللا أن  -أي تلزمونه به إلزاًما -وتلأخذن ىلع يد السفيه وتلأطرنه ىلع احلق أطرا 
خالق العذاب قد يكون يف األبدان وقد يكون يف األ وهذا ،!*"»يبعث علي�م عذابًا من عنده

والعقائد واألديان، فإنه ما ظهر اإلحلاد والزندقة يف بلد فكفر أهلها بالرشيعة اإلسالمية، وتركوا 

الصالة والصيام الفرضية، واستباحوا رشب املسكرات واجلهر باملنكرات، إال فتح عليهم من 

ْ وَ ﴿ الرش كل باب، وصب عليهم ربك سوط عذاب، ِينَ ٱفِۡتَنٗة �َّ تُِصيَ�َّ  ٱ�َُّقوا َظلَُمواْ ِمنُ�ۡم  �َّ
ٗةۖ وَ  ْ َخآصَّ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا

َ
َ أ   .]٢٥األنفال: [ ﴾٢٥ ٱۡلعَِقابِ َشِديُد  ٱ�َّ

إن بعض الناس عند سامع مثل هذا يعللون أنفسهم باألعذار الباردة، ويقولون: هذا آخر 

يعود غريبًا كام زمن وهذا تيار جارف ويفعل مثله يف بلد كذا وكذا، وقد بدأ اإلسالم غريبًا وس

بدأ، فاختذوا هذا احلديث بمثابة التخدير والتفتري، حياولون أن يسقطوا به ما أوجب اهللا عليهم 

من األمر باملعروف والنهي عن املنكر والنصيحة هللا ولعباده املؤمنني وألئمة املسلمني، كأن 

والغربة للدين، بزعمهم قصد هبذا احلديث االستسالم هلذا الضعف يف املسلمني  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

حتى ال يسعى أحد بحوله وقوته وبجهده وجهاده لدفعه ورفعه، وهذا خطأ واضح يف فهم 

احلديث، فإن الرسول عليه الصالة والسالم إنام قصد به التمسك بالدين وعدم االغرتار بضعفه 

غر�ًبا كما بدأ اإلسالم غر�ًبا وسيعود «وغربته يف آخر الزمان وإعراض أكثر الناس عنه، فقد قال: 

ويف  ،»اذلين يصلحون إذا فسد انلاس«قالوا: ومن الغرباء يا رسول اهللا؟ قال:  .»بدأ فطو� للغر�اء

 ذيفة بن اليامن، ومن حديث ابن مسعود.أخرجه الرتمذي من حديث ح )١(
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فمثله  ،!*"»هم قوم صاحلون قليل يف قوم سوء كث�«ويف رواية:  ،»يصلحون ما أفسد انلاس«رواية: 

خطار، ليتأهبوا باحلزم يف قوله هذا كمثل خريت األسفار خيرب قومه بمفاوز األقطار ومواضع األ

املتمسك �سنيت «وفعل أويل العزم عن وسائل التعويق، وحيرتسوا بالدفع لقطاع الطريق، كام قال: 

فمعنى احلديث حيث عىل التمسك بالدين عند ضعفه  ،!+"»عند فساد أميت هل أجر مائة شهيد

 وغربته والسعي يف إصالح ما أفسد الناس منه.

بة وصف عارض تقع يف مكان دون مكان، ويف زمان دون وإن هذا الضعف وهذه الغر

زمان، وقد تقع ثم تزول ويعود الدين إىل قوة ونشاط وانتشار، كام اشتد ضعفه وغربته بعد وفاة 

وارتد العرب كلهم عنه، ومل يبق مسجد يصىل فيه إال مسجد مكة واملدينة ومسجد  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 إثر هذا الضعف وهذه الغربة جاهد الصحابة عبد القيس بجواثى املعروف باألحساء، وعىل

كنا  ملسو هيلع هللا ىلصحتى استعادوا قوة الدين ونشاطه وانتشاره، كام قال أنس بن مالك: إنه ملا تويف رسول اهللا 

إنه ال تزال «كالغنم املطرية فام زال أبو بكر يشجعنا حتى كنا كاألسود املتنمرة، وثبت يف الصحيح: 

 ،!,"»رة ال يرضهم من خذهلم وال من خالفهم حىت تقوم الساعةطائفة من هذه األمة ىلع احلق منصو

ال يستوحش غربة اإلسالم لقلة املتمسكني وال يغرت بكثرة امللحدين التاركني للدين، فإن  فالعاقل

ۡ�َ�ُ ﴿ اهللا يقول:
َ
فانتبهوا من غفلتكم  .]١٠٣يوسف: [ ﴾١٠٣َولَۡو َحَرۡصَت بُِمۡؤِمنَِ�  ٱ�َّاِس َوَمآ أ

 ا عىل فرائض ربكم ومتسكوا بدينكم وأطيعوا اهللا ورسوله إن كنتم مؤمنني.وحافظو

 
 هـ.١٣٩٦رمضان املبارك سنة  ١حرر يف 

* * * 

قال العراقي يف خترجيه ألحاديث اإلحياء: أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة خمترصا وهو بتاممه عند  )١(

 الرتمذي من حديث عمرو بن عوف وحسنه.

 أخرجه ابن بطة يف اإلبانة الكرب من حديث عمر. )٢(

 بن عمر.أخرجه الطربي يف هتذيب اآلثار من حديث ا )٣(

                          



 
 

)٧( 

 املسكرات واخلمور

 وما يرتتب عليها من األرضار والرشور





 
 

 

 ِ  ِن الرَِّحيمِ  الرَّمْحَ � ا�َّ

وعصاه، الذي وفق أهل طاعته احلمد هللا معز من أطاعه واتقاه، ومذل من أضاع أمره 

للعمل بام يرضاه، وخذل أهل معصيته فاستحوذ عليهم الشيطان، وحبب إليهم الكفر والفسوق 

ا نبيه  والعصيان، وأنساهم ذكر اهللا. وأشهد أن ال إله إال اهللا وال رب لنا سواه، وأشهد أن حممدً

ته وتبليغ رسالته فأوحى إليه ما ورسوله الذي اصطفاه من بني خلقه واجتباه، واختاره ألعباء نبو

 أوحاه. اللهم صل عىل نبيك ورسولك وعىل آله وصحبه ومن متسك بسنته واتبع هداه.

 أما بعد:

َها ﴿ فقد قال اهللا تعاىل: ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ َما  ٱ�َّ ْ إِ�َّ نَصاُب وَ  ٱلَۡمۡيِ�ُ وَ  ٱۡ�َۡمرُ َءاَمُنٓوا

َ
ۡزَ�ٰمُ وَ  ٱۡ�

َ
رِۡجٞس  ٱۡ�

ۡيَ�ٰنُ إِ�ََّما يُِر�ُد  ٩٠لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن  ٱۡجَتنُِبوهُ فَ  ۡيَ�ٰنِ ٱلشَّ ّمِۡن َ�َمِل  ن يُوقَِع بَۡيَنُ�ُم  ٱلشَّ
َ
 ٱۡلَعَ�َٰوةَ أ

ُ�ۡم َعن ذِۡكِر  ٱلَۡمۡيِ�ِ وَ  ٱۡ�َۡمرِ ِ�  ٱۡ�َۡغَضآءَ وَ  ِ َوَ�ُصدَّ لَٰوةِ� وََعِن  ٱ�َّ نَتُهوَن  ٱلصَّ نُتم مُّ
َ
 ٩١َ�َهۡل أ

ِطيُعواْ 
َ
َ َوأ ِطيُعواْ  ٱ�َّ

َ
ْۚ وَ  ٱلرَُّسوَل َوأ ُۡتۡم فَ  ٱۡحَذُروا ْ فَإِن تََو�َّ ٰ رَُسوِ�َا  ٱۡعلَُمٓوا �ََّما َ�َ

َ
 ﴾٩٢ ٱلُۡمبِ�ُ  ٱۡ�ََ�ٰغُ �

  .]٩٢-٩٠املائدة: [
َها ﴿ قال بعض السلف: إذا سمعت اهللا تعاىل يقول: ُّ�

َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ فأصغ هلا سمعك،  ﴾َءاَمُنٓوا

 ؤمر به أو رش تنهـى عنه.فإهنا خري ت

 حتريم اخلمر

ناد اهللا عباده باسم اإليامن بعدما هاجروا إىل املدينة ورسخ اإليامن يف قلوهبم، وانقادت 

للعمل به جوارحهم، فال توجد هذه الصيغة إال يف السور املدنيات، وهذه اآليات هي من سورة 

 ا وحرموا حرامها.املائدة التي هي من آخر القرآن نزوالً، فأحلوا حالهل
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وهي نص قطعي يف حتريم اخلمر، فمن قال بإباحتها فقد كفر. واهللا سبحانه ال حيرم شيئًا من 

املحرمات كالربا والزنا ورشب اخلمر إال ومرضته واضحة، ومفسدة راجحة، وال يوجب شيئًا 

 من الواجبات، كالصالة والزكاة والصيام، إال ومصلحته راجحة ومنفعته واضحة.

م اهللا اخلمر لفنون املضار املتفرعة عنها؛ ألهنا أم اخلبائث ومجاع اإلثم، ومفتاح  وقد حرّ

الرشور والداعية إىل الفجور، هتتك األرسار وتقرص األعامر، وتولد يف اجلسم أنواع املضار، 

 تذهب بالثروة وهتدم بيوت األرسة، وتورث شارهبا فنونًا من اجلنون واجلهالة والغفلة.

الرجل يميش مع الناس بعفاف ورشف وحسن خلق إىل أن يرشب اخلمر ويدب وال يزال 

السكر يف رأسه، فعند ذلك ينسلخ من الفضائل ويتخلق بالرذائل ويستوحش من أهله وأقاربه 

وجريانه، وتنزل الكآبة وسيام السوء عىل وجهه، وختيم الوحشة عىل أهل بيته، فيبتلون باخلوف 

ه قد أزال عن نفسه نعمة العقل التي رشفه اهللا هبا وأحلق نفسه الشديد من توقع سطوته؛ لكون

ن عقل.  باملجانني، وكيف يرىض بجنونٍ مَ

 الصفات العرش التي وصفت هبا اخلمر

وحسبكم وصف القرآن هلا بصفات عرش كلها تستدعي البعد عنها صيانة لدين املرء 

فمتى تربى اجلسم عىل هذا وعرضه وبدنه، فوصفها بأهنا رجس، والرجس هو النجس اخلبيث، 

ا خبيثًا؛ ألن الغاذي شبيه باملغتذ وحتى إن نسل شارب  الرجس النجس اخلبيث صار نجسً

ضني لألمراض واألرضار واجلنون  هني، معرّ اخلمر من أبنائه وبناته يصريون معتوهني مشوّ

نباته بإذن ربه واخلبال، لتكوينهم من نطفة نجسة هي بمثابة البذر اخلبيث، والبلد الطيب خيرج 

ا.  والذي خبث ال خيرج إال نكدً
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ثم وصفها ثانيًا بأهنا من عمل الشيطان، فال حيبها ويدمن رشهبا إال من هو شيطان مثلها 

ليس من أولياء الرمحن، وحسبكم ما حتسونه من سوء ترصفات الشيطان، وكونه يسعى دائامً 

 بفعل الفحشاء واملنكر.

َها َ�ٰٓ ﴿ ثم وصفها ثالثًا بقوله: ُّ�
َ
ِينَ � ْ إِ�ََّما  ٱ�َّ نَصاُب وَ  ٱلَۡمۡيِ�ُ وَ  ٱۡ�َۡمرُ َءاَمُنٓوا

َ
ۡزَ�ٰمُ وَ  ٱۡ�

َ
 ٱۡ�

ۡيَ�ٰنِ رِۡجٞس ّمِۡن َ�َمِل  وهذه صيغة مبالغة يف  .]٩٠املائدة: [ ﴾٩٠لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن  ٱۡجَتنُِبوهُ فَ  ٱلشَّ

جانب وهي يف جانب. فقوله: اجتنبوه، أبلغ املباعدة، كأنه يقول: ابعدوا كل البعد عنها، كونوا يف 

يف الزجر من قوله: دعوه أو اتركوه لعلكم تفلحون، فدلت هذه اآلية بطريق الفحو عىل أن 

ۡيَ�ٰنُ َعلَۡيِهُم  ٱۡسَتۡحَوذَ ﴿ شارب اخلمر بعيد من الفالح، غارق يف الفساد والسفاه، �َسٮُٰهۡم  ٱلشَّ
َ
َفأ

ِۚ ذِۡكَر  ْوَ�ٰٓ�َِك ِحزۡ  ٱ�َّ
ُ
ۡيَ�ٰنِ ُب أ   .]١٩املجادلة: [ ﴾ٱلشَّ

ا إىل الزجر عنها فقال: ۡيَ�ٰنُ إِ�ََّما يُِر�ُد ﴿ ثم عاد رابعً ن يُوقَِع بَۡيَنُ�ُم  ٱلشَّ
َ
 ٱۡ�َۡغَضآءَ وَ  ٱۡلَعَ�َٰوةَ أ

، أما العداوة يف اخلمر فمعروفة حمسومة، وهو أن اإلنسان إذا رشب اخلمر ﴾ٱلَۡمۡيِ�ِ وَ  ٱۡ�َۡمرِ ِ� 

وسب ورضب وشتم أهله وعياله، لكونه قد أزال عن نفسه نعمة العقل  وسكر هذ وافرت

 الذي رشفه اهللا هبا.
وكان مجاعة من األنصار جالسني يف رشب اخلمر يف اجلاهلية قبل أن حيرمها اإلسالم، 

فرشبوا ثم سكروا فعبث بعضهم ببعض وثار بعضهم عىل بعض بالرضب والقتل، فلام صحوا 

، قال بعضهم لبعض: واهللا ما فعل يب فالن هذا إال حلقد كامن يف قلبه عيل قبل وزال عنهم السكر

السكر، فنشبت بينهم احلرب سنني عديدة حتى أطفأها اهللا باإلسالم وببعثة حممد عليه الصالة 

ْ وَ ﴿ والسالم وأنزل اهللا تعاىل: ِ نِۡعَمَت  ٱۡذُكُروا لَّ  ٱ�َّ
َ
ۡعَداٗٓء فَ�

َ
َف َ�ۡ�َ قُلُو�ُِ�ۡم َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ ُكنُتۡم أ

ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِ 
َ
ما هذه «ألشج عبد القيس:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال النبي  .]١٠٣آل عمران: [ ﴾إِۡخَ�ٰٗنا ۦٓ فَأ

فقال: يا رسول اهللا إن رجال من قومي رشب اخلمر فسكر،  .»الشجة اليت أرى يف وجهك؟

وذكر ابن  .»تفعل �شار�هانعم قاتل اهللا اخلمر هكذا «فرضبني بلحي مجل حتى شجني. فقال: 
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رجب يف اللطائف: أن رجال كان يرشب اخلمر وكانت أمه تنهاه عن رشهبا، فبينام هي ذات يوم 

 وقد سجرت تنورها فجاء ابنها وهو سكران فحمل أمه وقذف هبا يف التنور فاحرتقت.
، ومتى غلب فهذا من فنون العداوة يف اخلمر، وأما العداوة يف امليرس: فإن امليرس هو القامر

أحدمها صاحبه يف القامر وغبنه ماله، فإنه حيتقب له العداوة والبغضاء من أجل سلبه ماله الذي 

هو عديل روحه وقوام بنيته وبيته، وألنه أكل للامل بالباطل، وقد هنى اهللا يف كتابه وعىل لسان 

 عن كل عمل وكل كسب يؤول إىل العداوة والبغضاء بني املسلمني. ملسو هيلع هللا ىلصنبيه

ُ�ۡم َعن ذِۡكِر ﴿ قوله: وأما ِ َوَ�ُصدَّ لَٰوةِ وََعِن  ٱ�َّ فإن هذا أمر واقع  .]٩١املائدة: [ ﴾ٱلصَّ

وحمسوس ملموس، فإنك قلَّ أن جتد السكري أو الالعب بالقامر يف املسجد؛ لكوهنام يف غفلة 

الة لنهتهام ساهني، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر اهللا، ومن املعلوم أهنام لو داوما عىل الص

 عن ارتكاب مثل هذه املنكرات، فإن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ولذكر اهللا أكرب.
ْ ﴿ ثم قال: ِطيُعوا

َ
َ َوأ ْ  ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْۚ وَ  ٱلرَُّسوَل َوأ ُۡتۡم فَ  ٱۡحَذُروا ْ فَإِن تََو�َّ ٰ رَُسوِ�َا  ٱۡعلَُمٓوا �ََّما َ�َ

َ
�

فال أبلغ يف الزجر والتحذير من هذه اآليات التي يأمر اهللا فيها  .]٩٢ املائدة:[ ﴾٩٢ ٱلُۡمبِ�ُ  ٱۡ�ََ�ٰغُ 

عباده بطاعته وطاعة رسوله، ثم حذرهم أشد التحذير من خمالفة أمره بارتكاب حمرماته وترك 

 طاعاته، واآلية سيقت لتأكيد حتريم رشب اخلمر الذي هو مفتاح كل رش.
نُتم ﴿ اجلريمة األثيمة، قال بعد هذا كله: إن اهللا سبحانه ملّا ذكر هذه الزواجر عن هذه

َ
َ�َهۡل أ

نَتُهوَن  ا وطاعة هللا ﴾٩١مُّ ، فقد أحسن من انتهى إىل ما سمع، ولذا قال عمر بن اخلطاب: سمعً

ا، قرنت باألنصاب واألزالم. وكان مجاعة من  ا هلا وسحقً ورسوله، قد انتهينا، قد انتهينا، قبحً

ا عاليًا، فقال أبو  األنصار جمتمعني يف بيت أيب طلحة عىل رشب قبل أن حترم اخلمر، فسمعوا صوتً

 ملسو هيلع هللا ىلصطلحة ألنس بن مالك: انظر ما هذا الصوت. فخرج ثم رجع فقال: هذا منادي رسول اهللا

ا  ينادي بتحريم اخلمر. وكانت الكؤوس بأيدهيم فأخذوا يرضبون هبا احليطان ويقولون: سمعً

ه ظروف اخلمر، فجعلوا يرضبوهنا بالسكاكني حتى وطاعة هللا ورسوله، ثم خرجوا إىل السوق وب
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سالت باألزقة، وكان بعضهم يقول: واهللا إن كنا لنكرمك عن هذا املرصع قبل هذا اليوم. وملّا 

 حرم اهللا اخلمر حرم بيعها ورشاءها وكل وسيلة تؤول إىل رشهبا.
، فنهى ملسو هيلع هللا ىلصوسأل أبو طلحة النبي   ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  عن مخر أليتام يف حجره، وهل جيعلها خالًّ

اخلمر، عارصها ومعترصها وساقيها وشارهبا وبائعها  ملسو هيلع هللا ىلصعن ذلك، وهلذا لعن رسول اهللا 

واقعون يف اللعن لتساعدهم عىل فعل هذه  كل هؤالء ،!*"إليهومشرتهيا وحاملها واملحمولة 

ا أن النبي   .!+"»ال �رشب اخلمر ح� �رش�ها وهو مؤمن«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالفاحشة املحرمة. وحسبها قبحً

ا أن مدمن اخلمر ال يستطيع تركها  ليس صحيحً

يقول بعض الناس: إن اخلمر متى أدمن صاحبها رشهبا وختمر يف رأسه حبها، فإنه قلَّ أن 

 يقلع عنها أو يتوب عنها، ألنه كلام اشتكى رأسه من وجعها عاد إىل رشهبا، عىل حد ما قيل:

.................................. 
 

ــالتي  ــداوين ب ــداء ف ــي ال ــت ه  كان
 

ونحن ال نسلم بصحة هذا القول وال هلذا االعتقاد لوقوع العمل بضده، بطريق التجربة 

واملشاهدة، لكون عمل النفس من صاحبها، فاإلقالع عنها والتوبة منها سهل ميرس مع قوة 

اإلرادة وصدق العزيمة، أما رأيت الصحابة الكرام كيف تربوا عىل حبها وإدمان رشهبا يف 

جاهليتهم من حالة صغرهم إىل كربهم، ثم أقلعوا عنها وتابوا منها بعد اإلسالم وبعدما رسخ 

اإليامن يف قلوهبم؛ لكون اإليامن الراسخ هو أعظم وازع عىل أفعال الطاعات وأقو رادع عن 

 ارتكاب املنكرات، والصرب املحمود هو الصرب عىل طاعة اهللا والصرب عام حرم اهللا.

رواه أبو داود وابن ماجه والرتمذي من حديث ابن عمر وأنس بن مالك، ورواه أمحد بسند صحيح وابن  )١(

 حبان يف صحيحه واحلاكم من حديث ابن عباس.

 متفق عليه من حديث أيب هريرة. )٢(
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الصحابة ندموا عىل الشهداء الذين قتلوا يف سبيل اهللا وهي يف بطوهنم قبل أن حترم إىل حالة أن 

ِينَ لَۡيَس َ�َ ﴿ اخلمر عليهم، فأنزل اهللا تعاىل: ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ ُجَناٞح �ِيَما َطعُِمٓواْ إَِذا  ٱل�َّ
ْ َما  ٰلَِ�ِٰت وََّءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�ََّقوا  لكون الرشائع ال تلزم إال بعد البلوغ. .]٩٣[املائدة:  ﴾ٱل�َّ

فهؤالء الصحابة ريض اهللا عنهم مل يكن إقالعهم عنها ثقيالً يف نفوسهم لكون قَوة اإليامن 

 هي أعظم وازع وأقو رادع عن ارتكاب املنكرات ورشب املسكرات.

 لـــن ترجـــع األنفـــس عـــن غيّهـــا
 

ــــرُ   ــــا زاج ــــا هل ــــن منه ــــا مل يك  م
 

هللا الصيام ملغالبة النفس والشهوة واهلو، فيصرب عام حرم اهللا عليه من كل ما وقد رشع ا

يشتهيه من الطعام والرشاب والوقاع واخلمر والدخان، حتى لو رضب املسلم عىل أن يستبيح 

ا، لكون املؤمن يلجم نفسه بلجام التقو ويكفها من  الفطر يف هنار رمضان، ملا استباح الفطر أبدً

والرد حتى تتعود الصرب عىل طاعة اهللا، ثم الصرب عام حرم اهللا، والنفس من  مراتع الغيِّ 

صاحبها، فإن أطمعها يف فنون املشتهيات وأرخى هلا العنان يف تناول املطاعم واملشارب 

املحرمات طمعت واشتهت، وإن أجلمها بلجام التقو وكبحها عن مشارب الغي والرد سلت 

 وسمحت وانقادت.

هـا الفتـى وما النفسُ   إال حيـث جيعلُ
 

 فــإن أُطمعــت تاقــت وإال تســلَّتِ  
 

ٮَٰها ﴿ و ۡفلََح َمن َز�َّ
َ
ٮَٰها  ٩قَۡد أ   .]١٠-٩الشمس: [ ﴾١٠َوَقۡد َخاَب َمن َدسَّ

إن اهللا سبحانه خلق اإلنسان وفضله بالعقل عىل سائر احليوان وركب فيه السمع والبرص 

اعد عن املضار، فمتى وقع يف مضار اإلسكار لغلبة ليتم بذلك استعداده لتناول املنافع والتب

شهوته عىل عقله علمنا حينئذ أنه ليس لديه عقل صحيح وأنه استحب العمى عىل اهلد؛ ألنه 

إنام سمي العقل عقالً لكونه يعقل عن اهللا أمره وهنيه، أو لكونه يعقل صاحبه عىل الفرائض 

 كام قيل:والفضائل ويردعه عن منكرات األخالق والرذائل، 

 والعقـــل يف معنـــى العقـــال ولفظِـــهِ 
 

ــــهُ   ــــفاه حيلّ ــــاخلريُ يعقــــل والسّ  ف
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يعني أن العقل يعقل صاحبه عىل فعل اخلري واجتناب الرش، وأن السفاه هو الذي حيل هذا 

َوَمن يُرِدِ ﴿ العقال وجيعله يتخبط يف فنون الضالل واخلبال من أنواع الرشور ورشب اخلمور،
 ُ ِ ِمَن  ۥفََلن َ�ۡملَِك َ�ُ  ۥفِۡتنََتهُ  ٱ�َّ   .]٤١املائدة: [ ﴾ا ًٔ َشۡ�  ٱ�َّ

ـــــا هلاتيـــــك العقـــــول فإهنـــــا  قبحً
 

ا وعقـــابُ   قـــالٌ عـــىل أصـــحاهبِ  عِ
 

ا من األمور املحرمة  رشب الدخان أيضً

وهكذا يقال يف الصرب عن رشب الدخان الذي هو أرض يشء عىل األبدان، والدخان هو 

يجارة أو نارجيلة، وإن كبار األطباء عىل اختالف أوطاهنم املسمى بالتبغ، سواء كان من س

نجدهم حيذرون أشد التحذير من رشب الدخان لعلمهم باألرضار الناشئة عنه، من كونه يعبث 

بالصحة وحيدث فنونًا من األسقام، فهو من األرشبة املحدثة الضارة للصحة، وألجل ذلك قال 

 العاقل أن يصون نفسه عن مقارفته، وإن كان قد كثري من العلامء بتحريمه، فمن الواجب عىل

ابتيل به وجب أن يتوب عنه، حفظًا لصحته ومحاية لذريته الذين يستنون بسنته ويقتدون بسريته، 

وقد قام الطب احلديث يف هذا الزمان عىل حتقيق مرضته وسوء مغبته، وأنه يعجل هبالك 

 ة عىل اجلسم.املصدورين، وقد وصفه بعض األطباء باحلية املنطوي

ا ــــدً ــــه أب فــــرتّ اجلســــم ال نفــــعٌ ب  مُ
 

 بل يـورثُ الفقـرَ واألسـقامَ يف البـدنِ  
 

ــــا لشــــاربه كيــــف املقــــامُ عــــىل  تبًّ
 

ــ  ــه شــبه السّ  رجنيِ مــن عطــنِ ـمــا رحيُ
 

ــ ــاس يش ــن يف الن ــك م  ربُهـوال يغرنْ
 

 النــاس يف غفلــةٍ عــن واضــحِ الســننِ  
 

 ي عـــىل املـــرء يف أيـــام حمنتـــهـيقضـــ
 

 نًا مــا لــيس باحلســنِ حتــى يــر حســ 
 

ملؤلفه الطبيب أ. س. سلمون: إن الناس يف خمتلف األقطار  الصحة واحلياةجاء يف كتاب 

مستعبدون لعادتني وخيمتني شديديت التنكيل باجلهاز التنفيس ومها: تدخني التبغ وتعاطي 

التنفيس، املرشوبات الروحية واملواد املسكرة، ودخان التبغ يؤذي كل عضو من أعضاء اجلهاز 
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ا يف األغشية املخاطية واخلاصة باألنف واحللق والقصبة اهلوائية ويسبب السعال  فهو حيدث التهابً

ضها للتدرن وما إليه من األمراض الفتاكة التي  ا، بحيث يعرّ ا ذريعً ويفتك بغشاء الرئتني فتكً

ف األطباء الناس الذين يتعاطون الكحول ويرشبون ال دخان (التبغ) يصعب دفع غوائلها، ويعرّ

ضون بسهولة لاللتهاب الرئوي وأمراض التدرن، وأن الفرص لشفائهم من هذه  أهنم معرّ

ا، وهذا دليل ساطع وبرهان قاطع عىل الرضر البليغ الذي  األمراض حني يصابون هبا صعبة جدًّ

ىل يسببه الكحول والتبغ، وليت مضار الكحول والتبغ تقف عند حد الرئتني، بل إهنا تتعدامها إ

 مجيع أجزاء اجلسم.

إن النصار يف هذا الزمان قد صاروا أشد الناس عداوة وحماربة للكحول والتدخني، 

فينرشون عنهام من األرضار النامجة واملتفرعة عنهام ما يقتيض التحذير والتنفري منهام، من ذلك 

ا مجيع الدعايات إىل اخلمور أو التدخني، ال يف األل ا باتًّ واح وال التلفزيون وال أهنم منعوا منعً

السينام، ثم ألزموا الرشكات التي تتعامل يف الدخان بأن تكتب عىل كل علبة (احذر رشب 

الدخان، فإنه يرض صحتك)، وكل ما ال يكتب عليه فإنه يصادر. وهذه من األسباب التي قللت 

 فشوه وانتشاره يف بلدهم، إذ الوقاية خري من العالج.

ان (التبغ) هبذه الصفة من حتقيق مرضته وسوء عاقبته، فإن من فمتى كان األمر يف الدخ

الواجب عىل وزارة الرتبية والتعليم ورعاية الشباب إصدار قرار بمنع التدخني يف املدارس من 

ا هلا، كام حيرتم الناس املساجد بعدم التدخني فيها، ومراعاة لتقليله وعدمه، وإنام  كل أحد احرتامً

ا األساتذة، أسست املدارس لتعليم  الشباب ما ينفعهم وحتذيرهم مما يرضهم وهذا منها، خصوصً

فإنه متى قام أحدهم بالتدخني بمرأ من الشباب واملتعلمني، فإن هذا تعليم منه بإباحته، ودعاية 

سافرة إىل فعله، إذ التعليم والدعاية باألفعال أبلغ منها باألقوال، واألستاذ قدوة تلميذه، وثقته به 

قبوله ملا يقوله ويفعله، فالتالميذ مع األساتذة بمثابة األعضاء مع اللسان، تقول: اتق اهللا  تستدعي

 فينا، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا.
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إن يف املرشوبات املباحة النافعة التي تزيد يف صحة اجلسم والعقل ما يغني ويكفي عن هذه 

، ولكن حبك لليشء يعمي ويصم، فال يسمع حمبها األرشبة اخلبيثة التي رضرها أكرب من نفعها

 نداءها، وال ير رضرها للغري وإيذاءها، وقد حفت النار بالشهوات.

 والنفس كالطفل إن ترتكه شبَّ عـىل
 

 حبِّ الرضاعِ وإن تفطمـه يـنفطمِ  
 

 املعيار الرشعي الذي توزن ومتيز به اخلمر املحرمة

لسنة؟ هي كل ما أسكر كثريه فقليله حرام، وهو مخر أتدرون ما هي اخلمر املحرمة بالكتاب وا

 .!*"»ما أسكر كث�ه فملء الفم منه حرام«كان، كام ثبت بذلك احلديث، ويف رواية  من أي يشء

فهذا هو املعيار الرشعي الذي توزن ومتيز به اخلمر املحرمة؛ ألن اخلمر يكون من التمر 

ا من مرشوبات مستحدثة مما ويكون من العنب ويكون من الشعري ومن الذرة، و يكون أيضً

يسميه الناس بغري اسمه، فال تنس أن ما أسكر كثريه فقليله حرام، وهو مخر، من أي يشء كان، 

ا بامليزان الرشعي.  حتى لو وجد عني ماء من رشب منها سكر حلكمنا عليها بأهنا مخر حمرم اعتبارً

 ال عربة باألسامء يف حتريم اخلمر

ة بدون كحول هو مخر حمقق النطباق وصف اخلمر املحرم عليه، فقد ثبت فام يسمونه البري

باالختبار والتجربة أن رشب مقدار زجاجتني منها يسكر، وهذا أمر صحيح ثابت، فكتابتهم 

عليها (برية بدون كحول) هو خداع وتغرير لقصد تروجيها بني الناس، وإال فإهنا مشتملة عىل 

ا العتبار أهنا مخر حمرم، ومثله شارب الرتياق واحلشيشة وغري الكحول املسكر، فهي حمرمة قطعً 

 متفق عليه من حديث جابر بن عبد اهللا. )١(
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ذلك من فنون األرشبة املسكرة املستحدثة، وال ينبغي أن نغفل عن امليزان الرشعي هلذه األشياء، 

 وهو مخر من أي يشء كان. .!*"»ما أسكر كث�ه فقليله حرام«: ملسو هيلع هللا ىلصوهو قول النبي 

تفرعة منها، فرضرها عىل الروح والعقل وعىل حرمت اخلمر لعموم األرضار املتنوعة وامل

اجلسم والنسل وعىل املال وعىل الصحة وعىل املجتمع، تقرص األعامر، وهتتك األرسار، وتوقع يف 

فنون من األرضار واألمراض، تطيش بالعقل عن مستواه إىل حالة الطغيان وجماوزة احلد يف الكرب 

الساقط أنه ملك قاهر وجبار قادر، كام يقول والفسوق والعصيان، حتى خييل للرجل السافل 

 بعضهم:

ـــــــ ـــــــاـونش ـــــــا ملوكً  رهبا وترتكن
 

ــــــاءُ   ــــــا اللق ه نهُ نهْ ا ال يُ ــــــدً  وأُسْ
 

فيندفع إىل حتقيق هذه اخلياالت اخلمرية، فيغضب ويرضب ويسوء خلقه عىل أهله وعياله 

قد أزال عن  وعىل الناس، ثم خييم اخلوف والوحشة عىل أهل بيته، بحيث خيافون سطوته، ألنه

نفسه نعمة العقل التي رشفه اهللا هبا وأحلق نفسه باملجانني، وكيف يرىض بجنون من عقل، فإن 

كان يف حالة السكر يقود سيارة من حديد، فإنه ينجم عنه الرض والبأس الشديد، وألجله اشتد 

شرت�ها لعن اهللا اخلمر؛ ساقيها وشار�ها و�ائعها وم«عىل اخلمر، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصغضب رسول اهللا 

من اكن «هؤالء واقعون يف اللعنة. وقال:  كل !+"»واعرصها ومعترصها وحاملها واملحمولة إيله

 .!,"»يؤمن باهللا وايلوم اآلخر فال �لس ىلع مائدة يدار عليها اخلمر

واألسامء ال تغري  ،!-"»أن انلاس يف آخر الزمان �رش�ون اخلمر و�سمونها بغ� اسمها«وأخرب 

أن أناًسا من هذه األمة يبيتون ىلع لعب وهلو ورشب مخر، فيصبحون «ئقها. وأخرب األشياء عن حقا

أخرجه أمحد  »ما أسكر كث�ه فقليله حرام«رسول اهللا قال:  أخرجه مسلم من حديث ابن عمر عن جابر، أن )١(

واألربعة وصححه ابن حبان، ورو البخاري ومسلم عن عمر، قال: أنزل اهللا حتريم اخلمر وهي من 

 مخسة: العنب والتمر والعسل واحلنطة والشعري، واخلمر ما خامر العقل.

 متفق عليه من حديث ابن عمر. )٢(

 ن حديث ابن عباس.رواه الطرباين م )٣(

 رواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه عن أيب مالك األشعري. )٤(

                          



 ٣٢١  من األرضار والرشور ) املسكرات واخلمور وما يرتتب عليها٧(

رواه أمحد والبيهقي وابن أيب الدنيا من حديث أيب أمامة وسنده  »وقد مسخوا قردة وخناز�ر

ضعيف. وهذا املسخ واهللا أعلم هو مسخ صوري: أي يصبحون يف أخالق القردة واخلنازير، 

د ذهبت منهم املروءة والغرية واحلياء والعفة واخللق احلسن، ويظهر ينزو بعضهم عىل بعض، ق

أثر هذا املسخ عىل سيامهم وأخالقهم، يعرفه املتفرسون من الناس، وقد يكون هذا املسخ 

عن اخلمر يصفها للدواء  ملسو هيلع هللا ىلصء قدير. وقد سئل النبي حقيقيًّا، كام وقع ملن قبلهم واهللا عىل كل يش

 .!*"»لكنها داءإنها ليست بدواء و«فقال: 

فيا سبحان اهللا، كم يف اخلمر من آفات ومرضات، ولكن حبها يعمي ويصم فال حيس حمبها 

 بأرضارها وال ير فتكها للغري وإيذاءها.

دامـةٍ   سكرانِ سـكرُ هـوً وسـكرُ مُ
 

ـــكرانِ   ـــه س ـــن ب ـــةُ م ـــى إفاق  فمت
 

فكم أزالت من وإال فإن رضرها يتناول الروح واجلسد واملال والولد والعرض والرشف، 

نعمة وكم جلبت من نقمة، وكم خربت من دار، وكم أذهبت من عقار، وكم أفقرت من جتار، 

وكم نقلت العقل الصحيح من حالة العدل وحسن التدبري وكامل التفكري إىل حالة اجلهل واخلبال 

 والفساد الكبري.

قبل أن حيرمها هلذه األسباب حرمها كثري من مرشكي العرب يف اجلاهلية عىل أنفسهم، 

 اإلسالم عليهم، ويقول أحدهم: كيف أرشب ما يزيل عقيل ويلحقني باملجانني!

وحتى النصار عىل كفرهم وضالهلم أخذوا يعقدون االجتامعات عىل إثر االجتامعات يف 

حماولة التحريم هلذه املسكرات حني رأوا فتكها بأخالق البنني والبنات وإفسادها للبيوت 

نهم مل ينجحوا يف منعها، من أجل تربيتهم عىل حبها، ومع عدم نجاحهم فإهنم والعائالت، ولك

أخرجه مسلم وأبو داود عن وائل احلرضمي إىل طارق بن سويد سئل النبي عن اخلمر يصفها للدواء فقال:  )١(

إن اهللا «قال: ملسو هيلع هللا ىلص . ورو البيهقي وصححه ابن حبان عن أم سلمة أن النبي »إنها ليست بدواء ولكنها داء«

 .»لم �عل شفاء�م فيما حرم علي�م
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جياهدون يف تقليل رشهبا، حتى إن الكأس الذي يرشب به أحدهم ليوصف بإصبع اإلهبام، وكثري 

 منهم تعففوا عنها.

وحتى كتب األطباء منهم مملوءة ببيان أرضارها والتحذير منها، وحتى املحاكم الرشعية 

ونية مملوءة من احلوادث واجلرائم والفجور الناشئة عن رشب اخلمور، وهي من أكرب والقان

 الوسائل لقطيعة األرحام وفساد األلفة الزوجية.

وإن العلامء واألمراء والوزراء وجمالس الشور جيب أن يكونوا بمثابة احلامة املرابطني دون 

خراب البالد وفساد أخالق العباد، ثغر دينهم ووطنهم، حيمونه عن دخول الفساد وما يعود ب

 وخاصة النساء واألوالد.

فمتى قرص هؤالء يف واجبهم وأمهلوا محاية وطنهم وتركوا اخلمور جتلب إليها واحلوانيت 

تفتح لبيعها، بحيث تكون يف متناول كل يد من صغري وكبري، فإهنم حينئذ قد استودع منهم 

ا يف غرمها وإثمها ، ويصريون مستعبدين طول حياهتم ألرضارها ويعتربون قد غرقوا مجيعً

وأمراضها، وحتى الذين ال يرشبوهنا من الكبار فإهنم يبتلون بمن يرشهبا من أوالدهم وأهل 

ا فيها، والدفع أيرس من الرفع، ا إليها، حتى يغرقوا مجيعً َولَۡوَ� َدۡ�ُع ﴿ بيتهم، ثم يقود بعضهم بعضً
 ِ �ُض لََّفَسَدِت َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض  ٱ�َّاَس  ٱ�َّ

َ
  .]٢٥١البقرة: [ ﴾ٱۡ�

 حد شارب اخلمر

وقد رشع اهللا عىل لسان نبيه إقامة احلد باجللد كفارة عنها، وليكون بمثابة الزجر عن 

ارتكاب هذه اجلريمة األثيمة؛ ألن دين اإلسالم قائم عىل حماربة اجلرائم عىل اختالف أنواعها 

هللا القصاص صيانة للدماء، ورشع اهللا حد الزنا صيانة وتقليلها وتطهري املجتمع منها، فرشع ا

لألنساب واألعراض، ورشع قطع يد السارق صيانة لألموال، بحيث يستتب األمن ويقل 

َوَ� ﴿ العدوان، ورشع حد اخلمر صيانة للعقول واألرواح واألجسام واملجتمع، وأنزل اهللا
فَةٞ ِ� دِيِن 

ۡ
ُخۡذُ�م بِِهَما َرأ

ۡ
ِ تَأ ِ  إِن ٱ�َّ ِ ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب   .]٢النور: [ ﴾ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ
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وال تقوم  .]٢النور: [ ﴾٢ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َوۡليَۡشَهۡد َعَذاَ�ُهَما َطآ�َِفةٞ ّمَِن ﴿ وقال يف حد الزنا:

ا للجريمة  النكاية بالسجن أو تطويله وال الغرامة باملال مقام احلد باجللد، لكون اجللد تكفريً

ا للناس؛ ألن السجن يتعد رضره إىل أهله وعياله الذين ال  ا له عن معاودة فعلها، وردعً وزجرً

جريمة هلم، بخالف احلد باجللد، فإنه مقصور عىل الفاعل نفسه، وألن من ال يكرم نفسه ال 

حد يقام يف األرض خ� ألهلها من أن يمطروا أر�ع� «يكرم، ومن هين اهللا فام له من مكرم، و 

 كام يفيده إقامة احلد من إصالح املجتمع وتقليل املفاسد فيه. ،!*"»صباًحا

نَّة، وقال: جلد يف اخلمر أربعني، وأبو بكر أربعني وعمر ثامنني ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  من «، والكل سُ

من «وقال:  .!+"»رشب اخلمر فاج�وه، ثم إذا رشب اخلمر فاج�وه، ثم إذا رشب اخلمر فاج�وه

تِۡلَك ﴿ يقول اهللا تعاىل: وهلذا .!,"»من حدود اهللا فقد ضاد اهللا يف أمره حالت شفاعته دون حد
ِ ُحُدوُد  وحدود اهللا حمرماته، فإقامة احلد كفارة عن ارتكاب  .]٢٢٩البقرة: [ ﴾فََ� َ�ۡعَتُدوَها ٱ�َّ

هذا الذنب وتطهري له وزجر عن معاودته، وردع للناس عن مقارفة مثله، وخري الناس من وعظ 

ه، فهو يقلل فشو هذه اجلريمة األثيمة، العتباره رمحة للفاعل وجلميع الناس وإن عدوه بغري

ا.  عقابً
فأعداء اإلسالم الذين ينسبون إقامة احلدود إىل القسوة والوحشية، هم الذين يسعون يف 

ا، فهم يسببون تكثري اجلرائم بالسكوت عليها وعىل الفاعلني هلا، وتلطيف أعامهلم  األرض فسادً

ا، فإن كل من أمن العقوبة أساء األدب، والعصا زجر من عىص، فهم دائامً ح تى متتلئ الدنيا فسادً

يرمون املسلمني بدائهم، فهم الذين صنعوا القنبلة الذرية التي تقيض عىل املاليني من اآلدميني ما 

واهللا  بني شيوخ وعجائز وحوامل وأطفال وهبائم ممن ال ذنب هلم وتفسد احلرث والنسل، فهذا

 حقيقة الوحشية والفساد الكبري واهللا ال حيب املفسدين.

ا وموقوفًا وابن حبان يف صحيحه من حديث أيب هريرة، ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر. )١(  رواه النسائي مرفوعً

 أخرجه النسائي من حديث ابن عمر. )٢(

 أخرجه أبو داود وأمحد عن ابن عمر. )٣(
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ومجيع الناس من الصاحلني والفاسقني أصبحوا يتحدثون عن مضار اخلمر وخطرها عىل 

األفراد واملجتمع وعىل الشباب والنساء حتى صارت جل حديث القوم يف جمالسهم وأنديتهم، 

نسائهم، ويتزايد رضرها ويعظم خطرها يف كأهنا غزو يريد تدمري بالدهم وسبي ذرارهيم و

البلدان احلارة، كبلدان نجد واحلجاز واخلليج وما جاورها، وإذا اعتاد الشاب رشهبا يف حالة 

رشخ شبابه، بحيث ال يتجاوز غالبًا سن العرشين إىل الثالثني من  يف !*"عمرهصغره، فإنه ينقصم 

هي من ورطات املعايص التي ال خملص ملن عمره. فهي تعجل هبالكه ألجل إرسافه يف رشهبا، ف

أوقع نفسه فيها إال بالتوبة عنها، وال يزال الشخص يميش مع الناس بعفاف ورشف وحسن 

خلق إىل أن يرشب اخلمر ويدب السكر يف رأسه، فعند ذلك ينسلخ من الفضائل ويتخلق 

لوحشة عىل أهل بالرذائل ويستوحش من أقاربه وجلسائه، وتظهر الكآبة عىل وجهه، وختيم ا

ا هلذه العادة الضارة طول حياته، يتمنى اخلالص  بيته، ويبغض الناس ويبغضونه ثم يصري مستعبدً

 منها وال يستطيع، ثم ترسي العدو منه إىل أوالده القتدائهم بسريته وفساد طريقته.

ون إن الذين يعرفون مضار اخلمر وإفسادها لألخالق واملجتمع وللنساء والشباب، ثم يعلل

عملهم يف االجتار فيها والتسامح يف تدخيلها إىل بلدهم عن طريق التهريب اخلفي مع كوهنم 

مسلمني، إهنم ليس فيهم غرية دينية وال محية وطنية، فهم حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا، 

أن  اخلمر وبائعها ومشرتهيا كام ملسو هيلع هللا ىلصوحسبهم من الرش وقوعهم يف اللعنة، فقد لعن رسول اهللا 

إن اهللا ورسوهل حرم بيع «ثمنها حرام، وخطب رسول اهللا عىل رتاج الكعبة يوم فتح مكة، فقال: 

 .!+"»اخلمر وامليتة واخل��ر واألصنام

فحصها عىل الشخص الذي يريد تأمني حياته عندما تعرف بأنه سكري  إن رشكات التأمني عىل احلياة يف حالة )١(

يرشب اخلمر فإهنا متتنع عن التعاقد معه، وخاصة إذا كان شابًّا، لعلمهم أنه سيقصم عمره يف رشخ شبابه 

 قبل انقضاء العمر املعتاد فتخرس ماهلا بخرسان حياته، لكون اخلمر تعجل هبالكه.

 ر.متفق عليه من حديث جاب )٢(

                          



 ٣٢٥  من األرضار والرشور ) املسكرات واخلمور وما يرتتب عليها٧(

إن بلد اإلنسان بمثابة أمه التي ولدته وغذته بلباهنا، فالذي جيلب اخلمر إىل بلده هو بمثابة 

املسلم الغيور أن يرب أهل بلده، وأن يوصل إليهم الذي يقود السوء عىل أمه، لقد كان من واجب 

ما ينفعهم ويدفع عنهم ما يرضهم، العتبار أهنم حلمة من جسده يسوؤه ما يسوؤهم ويرضه ما 

يرضهم، وإن إدخال اخلمر املحرمة إىل البلد هي أرض عىل أهلها من إدخال املطاعم واملشارب 

ا عند املسمومة؛ ألن املطاعم واملشارب املسمومة ترض  بالبدن فقط وربام يكون اهلالك هبا شهيدً

اهللا، أما اخلمر فإهنا هتلك البدن والعقل والدين، ومن لقي اهللا وهو يستبيح رشهبا لقيه كعابد 

وثن، فاألخوة اإلسالمية والنخوة العربية توجب النفرة عن االجتار يف هذا العمل الضار، كيف 

 ۥَ�َمن َجآَءهُ ﴿ هيا، وإن أكل ثمنها وأرباحها حرام،وقد لعن رسول اهللا اخلمر وبائعها ومشرت
ّ�ِهِ  ۡمُرهُ  ۥفَلَهُ  ٱنَتَ�ٰ فَ  ۦَموِۡعَظةٞ ّمِن رَّ

َ
ِۖ إَِ�  ۥٓ َما َسلََف َوأ ۡصَ�ُٰب  ٱ�َّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ُهۡم  ٱ�َّارِ� َوَمۡن َ�َد فَأ

وَن    .]٢٧٥البقرة: [ ﴾٢٧٥�ِيَها َ�ِٰ�ُ
ـــ ـــبٌ معظ ـــرِ ذن  مٌ أال إنَّ رشبَ اخلم

 

ـــل صـــفاتِ اآلدمـــي املســـددِ   زي  يُ
 

ـــا ـــق باألنعـــام بـــل هـــو دوهنُ لحَ  ويُ
 

ــــري مهتــــدِ   ــــه غ ــــط يف أفعال  خيلّ
 

ــالغنى ــذهب ب ــه ويَ ــا عن ــل احلي زي  يُ
 

ــع يف الفحشــا وقتــل التعمــدِ   وقَ  ويُ
 

ــتْ  ــا جتمع ــذم فيه ــفات ال ــل ص  فك
 

 لـــذا ســـميت أم الفجـــور فأســـندِ  
 

ني قد رصفوا جل عقوهلم وأعامهلم إن بعض الشباب الطائشني وبعض التجار املرتف

واهتاممهم إىل تقليد النصار يف مجيع أعامهلم وعاداهتم، حتى يف سفاسف أخالقهم، يظنون من 

رأهيم القصري وعزمهم احلقري أن احلضارة واملدنية والرقي والتقدم هو يف التوسع يف فنون الرتف 

السفور، قد رضهبم من اجلهل رسادق والفجور ومعاقرة اخلمور وجماراة النصار يف اخلالعة و

ومن الغباوة إطباق وغرهم باهللا الغرور، تاهللا لقد سلكوا شعاب الضاللة وسقطوا يف هوة املذلة 

ورضوا بأخالق املذمة التي ساقهم إليها ودهلم عليها رصيح اجلهل وسفالة األخالق وجمالسة 

 يرجعوا إىل طاعة رهبم ومل ينتهوا عام الفساق، فإن داموا عىل ما هم عليه ومل يعدلوا سريهتم ومل
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ا لنبال املثالب، وسيسجل التاريخ مساوئهم  حرم عليهم، فإهنم يصريون مثاال للمعايب ورشقً

السيئة التي خالفوا هبا سرية سلفهم الصاحلني الذين رشفوا عليهم بتمسكهم بالدين وطاعة رب 

انتبهوا من غفلتكم وتوبوا من زللكم، العاملني، فال أدري من أحق باألمن إن كنتم تعلمون، ف

 وحافظوا عىل فرائض ربكم وأطيعوا اهللا ورسوله إن كنتم مؤمنني.

 

 هـ. ١٣٩٦رمضان املبارك سنة  ١حرر يف 

* * * 



 
 

)٨( 

 رسالة إيل احلاكم بشأن

 الطالب املبتعثني للخارج





 
 

 

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

 هللا للتمسك بالدين، وسالم اهللا ورمحته عليهم أمجعني.أرفع حلكام املسلمني، وفقهم ا

 أما بعد:

فإن اهللا سبحانه يف كتابه املبني، وعىل لسان نبيه الصادق األمني، قد أوجب علينا أن ننصح 

من والّه اهللا أمرنا، فإن الدين النصيحة هللا ولعباده وألئمة املسلمني. وقد أوجب اهللا عىل املؤمنني 

هللا بالقسط أي بالعدل يف أهلهم وعياهلم، إذ العدل قوام الدنيا والدين وصالح  أن يكونوا قوامني

 املخلوقني.

وإن شباب املسلمني هم جيل املستقبل بحيث يسعد الناس بصالحهم، ويشقون بفسادهم 

ا حسنًا هيذبه به عىل الصالح والصالة  وإحلادهم. فام نحل والد ولده نحلة أفضل من أن ينحله أدبً

 ويردعه به عن السفه والفساد والرد. والتقى،

 واجب احلكام يف حفظ أخالق الشباب

فمن الواجب عىل حكام املسلمني الذين جعلهم اهللا رعاة عىل عباده املؤمنني أن حيموهم مما 

يرضهم، مما يعد يف استطاعتهم، فإن الوقاية خري من العالج، وإن أرض ما يصاب به الشاب هو 

ىل غاربه، يترصف كيف يشاء بدون وازع وال مراقب، واهللا يزع بالسلطان إمهاله وإلقاء حبله ع

 أعظم مما يزع بالقرآن، ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض.

إن مما نستدرك عىل حكام املسلمني ما عسى أن يكونوا غافلني عن مرضته وسوء عاقبته، 

من بلدان أوروبا وأمريكا للتعلم كام  وذلك يف فتحهم األبواب لتسفري الطالب إىل اخلارج
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زعموا. وال أدري ما هذا العلم الذي يبتغونه عند أساتذة النصار؟ أهو من العلم الرضوري 

الذي يتعذر احلصول عليه يف بلدان املسلمني، كالعلم بوسائل الصعود إىل سطح القمر؟ أم هو 

 ارس يف سائر البلدان اإلسالمية؟العلم الشهري يف سائر اجلامعات والكليات واملعاهد واملد

وإننا ال نعلم شيئًا يبتغونه خارج البلدان العربية سو تعلم اللغة األجنبية؛ إذ هي غاية 

قصدهم وهناية علمهم وعملهم. وإن احلصول عليها سهل متيرس يف بلدهم كسائر العلوم 

ها نعمة الغنى باملال الوافر والفنون. وذلك أن اهللا سبحانه قد أنعم عىل املسلمني بنعم كثرية، من

الذي يستطيعون أن جيلبوا به كل نفس ونفيس، مما حيتاجون إليه من مصانع وصنّاع وأساتذة 

وأطباء وعلامء لسائر الفنون، وكذا املعلامت. فهذا كله من السهل املتيرس متى صدقت العزيمة، 

م أن يقترص الطالب عىل التعلم ومتى قويت اإلرادة حصل املراد. أوليس من احلزم وفعل أويل العز

لسائر العلوم والفنون يف بالدهم؛ ليستعينوا بالبيئة واملجتمع ورقابة األهل واألصدقاء عىل حسن 

 سريهم يف تعلمهم وعىل هتذيبهم وتأديبهم؟ إذ املؤانسة تقتيض املجانسة يف العقائد واألخالق.

 التعليم يف اخلارج حمفوف باألخطار

ل من التعلم يف اخلارج، الذي هو حمفوف باألخطار واألرضار، فهو وال شك أن هذا أفض

خطر عىل العفاف والرشف وعىل العقيدة واألخالق، لكثرة من يلقونه وخيتلطون به ممن ليس 

عىل دينهم، وقد تؤثر فيهم جمالستهم ومؤانستهم مع صغر سنهم، وكون قلوهبم قابلة ملا يلقى 

ي ما الذي يرجعون به؟ وماذا يستفيدونه من هؤالء فيها من اخلري والرش. وياليت شعر

األساتذة؟ فإهنم بمجرد االختبار والتجربة يرجع أحدهم إىل أهله وهو ساذج من العلم واملعرفة 

مزيف مغشوش بشهادة النجاح الكاذبة التي ال حقيقة هلا سو الغش، بمحاولة تكثري سواد 

 هم من املادة.الطالب عندهم ويف بلدهم ملا يكتسبونه عىل أثر

 من علم ال ينفع، وال يستعيذ إال من الرش، إذ الغاذي شبيه باملغتذ،  ملسو هيلع هللا ىلصوقد استعاذ النبي 
 



 ٣٣١  ) رسالة إيل احلكام بشأن الطالب املتبعثني للخارج٨(

فمن العناء العظيم استيالد العقيم واالستشفاء بالسقيم، فام أبعد الربء من مريض داؤه من دوائه 

 وعلته من محيته.

لتعلم مهام كانت مرضته وسوء إنه من املعلوم أن الشباب يفضلون السفر إىل اخلارج ل

عاقبته؛ لكوهنم يفتخرون به ويرونه سببًا ووسيلة إىل رفع رتبهم ومرتباهتم، فصاروا يفضلونه 

عىل التعلم يف بالدهم. وكان بدء فتح هذا الباب للسفر للخارج يف البلدان العربية حينام ابتدئ 

لدهيم يف ذلك الوقت كفاءة من بفتح املدارس فيها عىل اختالف أنواعها وعلومها، ومل يكن 

املعلمني، ففتحوا هذا الباب للطالب ليتعلموا شتى العلوم والفنون كي يستغنوا بعلمهم 

 وتعليمهم يف اخلارج.

فاستمر هذا الفتح إىل حد اآلن يقتدي الناس بعضهم ببعض فيه دون أن يفكروا يف 

 االستغناء عنه.

لق هذا الباب عن سائر الطالب حلصول وإن من الرأي السديد واألمر املفيد وجوب غ

الكفاءة التامة باملعلمني من داخل البلدان العربية، واالستغناء هبم عن السفر للخارج بالكلية، 

فياليت شعري من الذي يفوز بالسبق إىل غلق هذا الباب الذي أحدث القلق واالضطراب يف 

ا للخري مغال ا للرش.عقائد الطالب، فإن خري الناس من يكون مفتاحً  قً

ا مما يتطلع إليه الطالب، ويؤملون نجاحهم  ا ورشعوا مرشوعً وإن احلكام متى اخرتعوا أمرً

عىل أثره برفع راتبهم ومراتبهم وقبول دوائر األعامل هلم، فإنه من املعلوم أن الناس يندفعون إليه 

نفس بشغف وشدة بحيث يطأ بعضهم أعقاب بعض يف طلبه حتى ولو كان سيئ العاقبة يف 

األمر. والواقع إن فعل احلكومة هلذا اليشء هبذه الصفة هو غاية يف التشجيع والتنشيط للطلبة، 

لكنهم متى سدوا عنهم هذا الباب ورصفوا عنه الطالب باإلياس منه، وفتحوا هلم ما هو أرفق 

هم وأوفق هبم وأصلح هلم يف أمر دينهم ودنياهم وجمتمعهم، فإهنم عند ذلك حيمدون عاقبة أمر

 ثم ينرش الثناء والشكر ملن تسبب يف سد هذا الباب بحيث يذكر به يف حياته وبعد وفاته.

ـــوس إىل ـــروه النف ـــان مك ـــام ك  ورب
 

ـــببُ   ـــه س ـــا مثلُ ـــببًا م ـــا س  حمبوهب
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 احلاكم بمثابة العقل املفكر والرأي املدبر لشؤون رعيته

ن أمر رعيته وبلده، فيفتح إن احلاكم جيب أن يكون بمثابة العقل املفكر والرأي املدبر لشؤو

أبواب العلم والتعليم ملختلف العلوم والفنون عىل مصارعها، وجيلب هلم ما حيتاجون إليه من 

صنائع وصناع وأطباء وأساتذة لسائر العلوم والفنون، ثم يوعز للطالب بأن يتعلموا ويعلموا يف 

أعون عىل هتذيبهم  بالدهم بني أهلهم وأقارهبم، ليكون احتفافهم بأهلهم وبني جنسهم

وتأديبهم، الندماج األخالق باألخالق، وعىل احلكومة أن تعمل يف غلق هذا الباب، وال تسمح 

لسفر أي طالب من الطالب، إال من يسافر يف عمل وتعلم يشء ال يمكن إدراك احلصول عليه 

إذ ال بد من  -ة يف البلد كعلم الطب أو يشء من علم اهلندسة؛ العتبار هذا من األمور االستثنائي

ثم حيكم غلق الباب عن سفر الطالب فيام عدا هذه األمور  -استثناء بعض التخصصات 

 الرضورية.

ثم ينبغي للحكومة أن ترصف عنايتها واهتاممها للمتعلمني داخل البالد بحيث ال يكون 

يف الراتب املتخرج يف اخلارج أرقى راتبًا ورتبة من املتخرج يف الداخل؛ لكون التفوق للخارج 

 والرتبة يوهن تعلم الداخل يف البلد وجيعله يكسل عن مواصلة عمله يف تعلمه.

ثم إن احلكومة تستفيد اختصار النفقات العظيمة من املرتبات وأُجور الطائرات، كام تستفيد 

ا طرح يشء كثري من العناء والشغل يف سبيل سفرهم وذهاهبم وإياهبم. وكام يستفيد أهل  أيضً

دم االنشغال بسفر ولدهم وتوفري ما كانوا يوافونه به من النفقات. فإن أكثر الطالب ال الطالب ع

يكفيه راتبه الشهري عىل كثرته بل ال يزال يالحق أهله يف إرسال زيادة عىل مرتبه، مع العلم أن 

 مؤن املعيشة وأجور املساكن تزداد غالء كل يوم، خاصة يف تلك البلدان.

لها يف سبيل التعلم يف بالدها، ورصفت مرتبات الطالب الشهرية فمتى عملت احلكومة عم

هلم يف بلدهم، فإن الطالب يستفيد منها أكثر كام أن أهله يستفيدون منها، وتستفيد البالد من انتشار 

 هذه الرواتب الكثرية فيها وتستفيد احلكومة شيئًا من الراحة من العناء والشغل يف دائرة أعامهلا.
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أخالق حكامنا األكرمني رسوخ احلب يف قلوهبم لرعاياهم، وأهنم حيبون أن  لقد عرفنا من

يوصلوا إليهم كل ما ينفعهم ويدفعوا عنهم كل ما يرضهم بكل سبيل حسب استطاعتهم، وأهنم 

متى تنبهوا ملثل هذا الرأي السديد واألمر املفيد، فأسفر هلم صبحه واتضحت هلم مصلحته 

والدين، فإهنم يستقبلونه يف صاحلهم وصالح رعيتهم، ثم يتواصون  وعموم منفعته يف أمر الدنيا

ويتناصحون بالعمل به واعتامد تنفيذه؛ العتبار أنه حق جيب اتباعه وما بعد احلق إال الضالل 

 فأنى ترصفون؟!

غري أن مثل هذا الرأي قد ال يوافق أذواق الكثري من الطالب، وتنابذه نزعاهتم، وال عجب 

مشى عىل رغبة الناس، وقد يكون اخلري يف ضمن ما يكره الناس، وما أنا إال فإن احلق ال يت

ا يف حلوقهم، فإن الصديق املخلص هو من  صديقهم احلفي أُخلص هلم نصحي حتى ولو كان مرًّ

 جيرع صديقه الدواء املر ليقيه من الوقوع يف الرض.

ـــــ سُ ـــــرَّ حـــــني يَ ـــــوٌ ـفـــــإن املُ لْ  رُّ حُ
 

ــــ  ــــوَ حــــني يَضُ لْ ــــرُّ  رُّ ـوإن احلُ  مُ
 

وإننا متى قابلنا بني املتخرجني يف بلدان أوربا وبني املتخرجني يف اجلامعات والكليات 

ا يف التفاوت يف  ا وبونًا شاسعً ا واسعً واملعاهد الرشعية بالبلدان اإلسالمية، فإننا نجد بينهام فرقً

ه سو اللغة العلوم والفنون ويف العقائد واألخالق؛ إذ املتخرج يف بلدان أوربا ليس مع

اإلنجليزية، وما خرسه من نسيان العلوم الرشعية أكثر مما استفاده، ولن تسمع عن أحد من 

ا؛ لكون عادم العلم ال  املتخرجني هبا شيئًا من النبوغ يف يشء من العلوم التي تنفع الناس أبدً

كل العلوم يعطيه، وألن علامء أوربا الذين خترج الطالب من أبناء املسلمني عندهم جهالء ب

النافعة، مما يتعلق بالرشائع واألحكام وأمور احلالل واحلرام، وحتى علم البالغة والبيان، فهم 

 يزيدون الطالب جهالً عىل جهله.

أما املتخرج من اجلامعات واملعاهد اإلسالمية وكليات الرشيعة، فإننا نجد عند أحدهم ما 

أو احلديث أو السرية أو التاريخ أو اللغة  يشفي ويكفي من العلوم والفنون، سواء يف التفسري

فتجد عنده ثمرة من العلوم النافعة كل عىل حسبه وعىل قدر موهبته من ربه وخاصة القدامى 
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الذين خترجوا منذ حوايل ثالثني أو عرشين سنة فإهنم أرقى يف العلوم واملعرفة من املتخرجني يف 

ليم يف البلدان العربية كغريها، وصاروا هذه السنني؛ لكونه قد تغري أسلوب التعلم والتع

يسلخون ويمسخون الكتب والفنون؛ حتى أبقوا املنهج شبه الرمز والصورة للعلوم والفنون، 

ومع هذا كله فإن أقل املتخرجني معرفة يف البلدان العربية هم أرقى من املتخرجني يف بلدان 

هيذبوهم عىل فعل الصالح والتقى ومل  أوربا. واحلاصل أن احلكام متى أمهلوا تربية الشباب فلم

يردعوهم عن مراتع الغي والرد، فإهنم سيعودون إىل أهلهم وهم نكبة ونقمة عىل العباد 

 والبالد، والدفع أيرس من الرفع.

 من الفتن وهو صغري السن اخلطر والرضر الذي يتعرض له املبتعث

قائد كون أكثر هؤالء الطالب وإن مما يؤكد اخلطر ويوقعهم يف الرضر عىل األخالق والع

يسافرون إىل اخلارج وهم صغار األسنان، مل ترسخ يف قلوهبم تعاليم دين اإلسالم، وقبل أن 

يرتبوا عىل العلم بفرائضه وفضائله تربية عملية. ثم التحقوا باملدارس النرصانية، واختلطوا 

ن أخالقهم وملؤوا أفكارهم باملعلمني واملتعلمني هبا فجالسوهم ووانسوهم وانطبع فيهم يشء م

 ملسو هيلع هللا ىلصمن اإلحلاد وفساد االعتقاد؛ كجحود الرب والتكذيب بالقرآن والتكذيب بالرسول 

والتكذيب بالبعث بعد املوت والتكذيب باجلنة والنار فلقنوهم هذه العقيدة عىل سبيل الصداقة 

رفون. وناهيكم فصادفت منهم قلبًا خاليًا فتمكنت، فرجعوا إىل بالدهم وهم هيرفون بام ال يع

بالسذاجة وعدم الرسوخ يف العلم واملعرفة، فإن القارصة عقوهلم والناقصة علومهم ينقدح 

الشك يف قلب أحدهم بأول عارض من شبهه، فيؤثر معهم هذا التضليل فيزيغهم عن احلق 

 وسواء السبيل، فيتبعون أساتذهتم يف أسوأ العادات وترك العبادات.

أوالدنا وبناتنا للتعلم يف بلدان أوروبا والبلدان الشيوعية له  ومما ال شك فيه أن إرسال

 خماطره يف تكوين عقوهلم، وله آثاره يف بناء شخصيتهم.
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فالطالب جيد نفسه يتلقى فلسفة الغرب املادية والعلامنية وعقيدته السيئة اخلاصة به ويتشبع 

حيث إنه قد عاد بأفكار مغايرة  من هذه الفلسفة ويعود إىل بلده بشخصية خمتلفة هتدم وال تبني،

 لعقيدة أهل بلده وعاداهتم وتقاليدهم.

ه أبناؤنا لتحصيلها. فالعلوم اإلنسانية مثل  وهناك فرق بني نوعني من العلوم التي يتوجَّ

األدب والتاريخ والفلسفة واالجتامع واالقتصاد والعلوم السياسية والقانون. فهذه العلوم ال 

لها من علامء ال عقيدة هلم وال أخالق، حيث إهنم يتأثرون بأفكارهم حاجة ألبنائنا يف حتصي

 وميوهلم ويرشبون من موردهم من الفلسفات واآلراء اهلدامة التي حتطم كل القيم واآلداب.

أما العلوم التطبيقية والعلمية البحتة كالطب واهلندسة فإن سعيهم الستكامهلا يغدو وفق 

 رشوط معينة رضورة ملحة.

ا من حرصنا عىل مستقبل شبابنا رجال املستقبل ولسنا  نقول ذلك ونطالب به إال انطالقً

 الذين يؤمتنون عىل تربية رجاله املقبلة.

فالعائد من اخلارج يأخذ مركزه القيادي والرتبوي وال تقرص الدولة يف إعطائه مكانته يف 

 اإلداري.قيادة البالد والعباد سواء يف جمال التعليم أو التصنيع أو العمل 

فإذا عاد إلينا بعقيدة ممسوخة، وبأفكار تغاير مبادئنا وأخالقنا وديننا، فإنه ال حمالة سيؤثر يف 

 نفوس الكثريين ويقودهم إىل املهالك.

ونحن نعلم أن مؤسسات االستعامر ومراكز توجيهه تتلقى الطالب والطالبات هناك، 

فكري واجلنيس والنفيس، وقليلون من وحتوطهم بكل وسائل اإلغراء والفتنة من كل لون؛ ال

 ينجون من رشهم.

ا منهم يف حباهلا حتت بريق العلم واخلداع، وغري  والصهيونية بأالعيبها وحيلها توقع كثريً

ذلك من النوادي الليلية التي يديروهنا جلر أرجل هؤالء الطالب ورصفهم عن تلقي العلم 

 املبتعث من أجله.



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٣٣٦

حترص كل احلرص عىل تلقبن املبتعثني من بالدنا أفكارهم  والبلدان الشيوعية املاركسية

وآراءهم وفلسفتهم املادية امللحدة، فيعود املبتعث وهو ناقم عىل دينه وعادات أهله وتقاليدهم، 

فيخرب وهيدم، وذلك من جراء إرسالنا ألوالدنا وتركهم يف أحضاهنم، وناهيك عن وسائل 

ب اخلمر واملخدرات كتناول اخلبز واملاء، واالتصال التدمري يف هذه املجتمعات التي أصبح رش

 بني الرجال والنساء سهل ميرس.

ومن يامرس هذا احلرام يسهل قياده ويعود مفقود اإلحساس بالكرامة، ويفرط يف كل يشء 

يف سبيل شهوته ونزواته، إذْ إن إدمان رؤية املنكرات تقوم مقام ارتكاهبا يف سلب القلوب نور 

كار؛ ألن املنكرات متى كثر عىل القلب ورودها، وتكرر يف العني شهودها، ذهبت التمييز واإلن

 ، عظمتها شيئًا فشيئًا إىل أن يراها اإلنسان فال حيس أهنا منكرات، وال يمر بفكره أهنا معاصٍ

 وذلك بسبب سلب القلوب نور التميز واإلنكار عىل حد ما قيل: إذا كثر املساس قل اإلحساس.

قول: إن الطالب أو الطالبة ال يتغري مادام متحصنًا بالثقافة اإلسالمية يف وال حجة ملن ي

بلده؛ ألنه مهام حتصن وحتصل له من ثقافة إسالمية، فإنه يف ظروف الغربة والضغوط والتأثريات 

 واإلغراء يف جمتمع متحلل ال بد أن يؤثر فيه أو يشوه عقليته.

هذه املجتمعات التي هي غاية يف مهالك األخالق،  وما حاجتنا إىل أن نلقي بفلذات أكبادنا يف

ونحن قادرون عىل تلقينهم العلوم يف بلدهم وجلب القدرات العلمية إىل بالدنا برشوط توافق 

 عقيدتنا وتقاليدنا، ويكونون حتت برصنا فنسلم من رشهم ونأمن عواقب أفكارهم.

ا  سفر البنات الطالبات إىل اخلارج أشد رضرً

ا؛ ألننا وإن قلنا: إن النساء يف أما سفر الب ا وأكرب نكرً نات الطالبات إىل اخلارج فإنه أشد رضرً

حاجة إىل العلم واألدب واإلصالح وتعلم سائر العلوم والفنون كالرجال، فهذا صحيح والعلم 

النافع مطلوب ومرغوب فيه يف حق الرجال والنساء. غري أن هذا العلم من املمكن حتصيلها له 
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بمراجعة الكتب والفنون وسائر املؤلفات، وبسؤال العلامء عن املشكالت فإن هذا هو  يف بلدها

 طريقة حصول العلم للرجال والنساء.

فالراسخون يف العلم واملتوسعون فيه إنام توصلوا إىل ما حتصلوا عليه هبذه الطريقة. فلامذا 

ال �ل «ه الشارع بقوله: ترتك املرأة هذا ثم حترص وحيرص أهلها عىل سفرها وحدها الذي حرم

رواه البخاري ومسلم.  .»المرأة تؤمن باهللا وايلوم اآلخر أن �سافر يوًما ويللة إال مع ذي �رم

ا مثل السفر البعيد الذي تتعرض فيه إىل األخطار واألرضار، ثم إىل فتنتها واالفتنان هبا  خصوصً

املالهي واملجتمعات، وسائر  الناشىء عن وحدهتا واخللوة هبا، وعن اختالطها بالرجال يف

ا بام يسمونه حترير املرأة عن رق أهلها وزوجها، وهن ناقصات عقل  األحوال واألوقات؛ تقليدً

ودين، واملشبهة عقوهلن بالقوارير يف رسعة تكرسهن وميوهلن، وليس من شأهنا أن تطلب علامً 

نه موجود يف بلدها بدون سفر. يوصلها إىل سطح القمر بحيث ال جتده إال يف اخلارج، وما عداه فإ

هلذا حيرم عىل حكام املسلمني متكني النساء من السفر إىل اخلارج، كام حيرم إعانتهم هلن يف سبيل 

هذا السفر؛ العتبار أنه سفر معصية بال شك. وباهللا قل يل ماذا ينفع العائلة احلسيبة املسلمة من 

 م ومساوئ آداهبم وعوائدهم.سفر ابنتهم إىل املدارس النرصانية ترتبى بأخالقه

إن أكرب ما تستفيده هي اللغة األجنبية التي ال يمكن أن ختاطب هبا أمها وال أباها وال 

أخواهتا، وإذا رجعت من سفرها إىل أهلها رجعت إليهم بغري األخالق واآلداب التي يعرفوهنا 

فسها الكرب واالزدراء عنها، فرت أهلها كأهنم عامل غري العامل الذي نشأت فيه، وحتمل يف ن

ألهلها، فتعيب عليهم كل ما يزاولونه من معيشتهم وأخالقهم وآداهبم وعوائدهم،ثم تقع 

 العداوة والتنافر بينها وبينهم يف كل يشء وغايتها أهنا تبغض أهلها وأقارهبا ويبغضوهنا.

ربجة وحتى األزواج األكفاء تعزف نفوسهم عن خطبتها والرغبة فيها؛ لعلمهم بأهنا مت

ومتفرنجة ال ختضع لطاعة الزوج، وتكلفه شيئًا من املشاق يف السفر هبا دائامً إىل البلدان األجنبية، 

ومتى تقلدت عمل الوظيفة فإنه أبعد هلا عن الزوج، وعن تدبري شؤون بيته وعياله أفال يكون 
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ا ألوارص الزوجية والعيال، و ما تستفيده من سفرها للتعلم عىل هذه احلالة شقاء وضاللة وقطعً

 مرتباهتا فإهنا ستكون أبعد عن أهلها ويتضخم به خباهلا وعدم اعتداهلا.

وإننا باعتبار أننا مسلمون عىل احلقيقة فإنه جيب علينا امتثال مأمورات دين اإلسالم 

ا وليلة إال مع ذي حمرم، وهنى أن خيلو  واجتناب منهياته، فقد هنى رسول اهللا أن تسافر املرأة يومً

وهنى القرآن عن إبداء زينتهن  .!*"»ما خال رجل بامرأة إال والشيطان ثاثلهما«جل باملرأة، وقال: الر

ا بزي نساء أهل تلك البالد من للرجال، وهذا كله حاصل متيرس منها يف سفرها، فإهن ا تتزيَّ

ألشياء التكشف وإبداء مفاتن جسمها غري مبالية باحلياء والسرت، وإنام هنى رسول اهللا عن هذه ا

الع� تز� وزناها انلظر، «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصلكوهنا كاملقدمات ملا بعدها كام يف البخاري ومسلم أن النبي 

فال ينهـى الشارع عن يشء إال ومرضته  ،»والقلب يتم� و�شت�، والفرج يصدق ذلك أو ي�ذبه

 أهل اإلمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع ىلع«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصواضحة ومفسدته راجحة. والنبي 

أَدري ما حجة هذا الرجل الذي جعله اهللا راعيًا عىل أَهل بيته فال  .!+"»بيته ومسؤول عن رعيته

متى سئل عن سفر ابنته لبلدان أوربا، وهل يصدق عليه أنه قام بواجب رعايته يف أمانة تربية ابنته 

ع ما فأحاطها بحفظه وصاهنا حسب استطاعته، وفاء بصدق أمانته وحسن رعايته؟ أم ضي

استؤمن عليه وفرط يف رعايته وقذف بابنته يف هاوية الفتنة واالفتنان هبا، وتركها تترصف كيف 

 شاءت بدون مراقب وال وازع؟

ـــي األصـــاغرَ عـــن مـــرادٍ  ثن  ومـــن يُ
 

ــــا  ــــابرُ يف الزواي ــــسَ األك  إذا جل
 

ايتهن إنه ال ينبغي لنا أن نحسن الظن هبا واحلالة هذه، بل جيب أن نحسن العمل برعاية مح

 عن مراتع الفتن فإن من وقع يف الشبهات وقع يف احلرام.

 وحســــن ظنــــك باأليــــام معجــــزة
 

ا وكــن منهــا عــىل حــذرِ    فظــنّ رشًّ
 

 ».دخل الشيطان بينهام«أخرجه الطرباين يف الكبري من حديث أيب أمامة بلفظ:  )١(

 أخرجه البخاري من حديث عبد اهللا بن عمر. )٢(

                          



 ٣٣٩  ) رسالة إيل احلكام بشأن الطالب املتبعثني للخارج٨(

وكذا يقال يف األئمة الذين جعلهم اهللا رعاة عىل عباده أنه جيب عليهم أن يغرسوا يف نفوس 

األخالق والرذائل باستعامل رعاياهم التخلق بمحبة الفرائض والفضائل، ومحايتهم عن منكرات 

األسباب والوسائل، فإن الوقاية خري من العالج، والدفع أيرس من الرفع. أومل يكن األوفق 

واألليق هلذه البنت وألهلها أن تتعلم مبادء العلوم والرشيعة عند أهلها ويف مدارس بلدها 

ن الظن هبا؟ وحتى تكون يف لتستعني بالبيئة واملجتمع عىل هتذيبها وصيانتها وحسن تربيتها وحس

بيت أهلها وزوجها صاحلة مصلحة تعاملهم وتعارشهم باحلفاء والوفاء بدون نفرة وال جفاء، 

وحتى تكون مثالً صاحلًا ألخواهتا وأهل بيتها، وكاليد الكريمة لزوجها يف إدارة شؤون بيتها 

ا ودينًا.وعياهلا فتعيش سيدة بيت وسعيدة عشرية وال يوفق هلذا إال خيار النس  اء عقالً وأدبً

إن حتويل النساء املسلامت عن أخالقهن اإلسالمية يقع بتأثري أخالق أرواح أجنبية غايتها 

حتويل املسلامت عن دينهن ومجيل أخالقهن إىل اتباع األوروبيات وتقليدهن يف عاداهتن، وكل ما 

ل للجدل يف صحتها. إن ذكرنا من خطورته عىل العفاف والدين فإنه من الرباهني التي ال جما

النصار ال يعدون الزنا جريمة، وإن االختالط بني الطالب من الشباب والشابات واحتكاك 

بعضهم ببعض جنبًا إىل جنب وجريان احلديث واملزاح بينهم، ثم املصاحبة واخللوة كام تستدعيه 

ته وسوء عاقبته؛ ألنه املجالسة واملؤانسة، عمل ضار يف ذاته ومؤداه إىل الفاحشة الكرب يف غاي

يعد من أقو األسباب والوسائل إلفساد البنات املصونات ومتكن الفساق من إغوائهن، فهل 

ْ ﴿ أنتم منتهون؟ ِطيُعوا
َ
َ  َوأ ْ  ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْۚ وَ  ٱلرَُّسوَل َوأ ُۡتۡم فَ  ٱۡحَذُروا ْ فَإِن تََو�َّ ٰ رَُسوِ�َا  ٱۡعلَُمٓوا �ََّما َ�َ

َ
�

  .]٩٢املائدة: [ ﴾٩٢ ٱلُۡمبِ�ُ  ٱۡ�ََ�ٰغُ 
فهذه نصيحتي لكم واهللا خليفتي عليكم وأستودع اهللا دينكم وأمانتكم والسالم عليكم 

 ورمحة اهللا وبركاته.

* * * 





 
 

)٩( 

 رسالة إىل املسؤولني عن التعليم

 بشأن اإلخالص يف العمل





 
 

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

 إىل وزراء الرتبية والتعليم

 يري املعاهد واجلامعات واملدرسني واملتعلمنيوإىل مد

 سالم اهللا ورمحته عليكم أمجعني

 أما بعد:

فإن املحبة الودية توجب علينا النصيحة الدينية، فإن الدين النصيحة هللا ولدينه ولعباده 

 املؤمنني.

الناس  وقد أوجب اهللا علينا أن ننصح من واله اهللا شيئًا من أمرنا، وإنه من املعلوم عند كافة

العام منهم واخلاص أن وزارة التعليم قامت وتقوم بعمل كبري، تنفق فيه عزيز املال الكثري يف 

حماولة إيصال النفع بالعلم وحماربة اجلهل عن الذكر واألنثى والصغري والكبري، لكنها بداعي 

الدين يف احلاجة وعموم املصلحة حتتاج إىل رعاية وعناية مستأنفة من جديد فيام يتعلق بأمر 

توسيع حصته، وتكليف الطالب بالقيام بفرائضه، والتخلق بآدابه وفضائله، وتربية النشء عىل 

حمبته؛ ألن الدين هو عقيدة اإلسالم وهو بمثابة الروح لكل إنسان، فضياعه من أكرب اخلرسان؛ 

هو ألنه هيذب األخالق، ويطهر األعراق، ويزيل الكفر والشقاق والنفاق وسوء األخالق، ف

رأس كل خري، كام أن عدم الدين أصل كل رش، وإنام تنجم احلوادث الفظيعة واجلرائم الشنيعة 

من القتل والنهب وهتك األعراض والرسقة ورشب اخلمور، والتوسع يف فنون الفجور 

ا، فال يبالون بام  ا وال خيافون عقابً والرشور من العادمني للدين الذين ال يرجون عند اهللا ثوابً

ن، بخالف املتدين بدين صحيح فإن دينه ينهاه؛ إذ الدين أعظم وازع إىل أفعال الطاعات، يفعلو

 وأعظم رادع عن ارتكاب املنكرات.



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٣٤٤

 ال ترجــــع األنفــــس عــــن غيّهــــا
 

ــــر  ــــا زاج ــــا هل ــــن منه ــــا مل يك  م
 

وهلذا يقال: إن كل متدين متمدن، فإذا أردت أن تعرف فضل الدين وعموم نفعه وحصول 

بالتخلق به، ثم تعرف خسارة فقده والتخلق بضده، فانظر إىل البلدان التي الوقاية عن الرش 

قُوضت منها خيام اإلسالم، وترك أهلُها فرائضَ الصالة والصيام، واستباحوا اجلهر بالكفر 

والفسوق والعصيان، ثم انظر كيف حاهلم، وما دخل عليهم من النقص واجلهل والكفر وفساد 

، حتى صاروا بمثابة البهائم يتهارجون يف الطرقات ال يعرفون األخالق والعقائد واألعامل

ا، وال يمتنعون عن قبيح وال هيتدون إىل  ا وال ينكرون منكرً ا وال صالة، وال يعرفون معروفً صيامً

 حق، قد رضب اهللا قلوب بعضهم ببعض وأكثرهم فاسقون.

ريس، فكل إناء إن صالح التعليم ينجم عن صالح الرأس والرئيس، ومن تضم منصة التد

ينضح بام فيه، وعادم اخلري ال يعطيه، فمتى صلح التعليم صلح العمل وحسنت النتيجة، ومتى 

 ساء التعليم ساء العمل وساءت النتيجة.

وإن األمراء والوزراء والرؤساء وجملس الشور كل هؤالء بمثابة املرابطني دون ثغر دينهم 

فساد إىل البالد واألوالد، العتبار أهنم متكاتفون ووطنهم، حيمونه من دخول اإلحلاد وترسب ال

متكافلون عىل إيصال املنافع ودفع املضار، يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويقيمون الصالة 

ا؛  ويؤتون الزكاة ويطيعون اهللا ورسوله، يأخذون عىل أيدي سفهائهم ويأطروهنم عىل احلق أطرً

ا، فمتى قرصَّ  هؤالء يف محاية دينهم ووطنهم وأمهلوا أوالدهم فلم يردعوهم أي يلزموهنم به إلزامً

لب إىل بالدهم، واحلوانيت تُفتح لبيعها بحيث تكون يف متناول  عام يرضهم، وتركوا اخلمور جتُ

كل يد من كل أحد، وصار مآل أمرهم هو التالوم فيام بينهم بدون أن يناصحوا من واله اهللا 

الد وفساد العباد وخاصة النساء واألوالد، بحيث تنطبع أمرهم، فإنه بذلك يتحقق خراب الب

 أخالق السوء والفساد فيهم.

 إذا كـــــان الطبـــــاعُ طبـــــاعَ ســـــوءٍ 
 

ــــــبُ   ــــــد وال أدي في ــــــال أدبٌ يُ  ف
 



 ٣٤٥  ) رسالة إىل املسؤولني عن التعليم بشأن اإلخالص يف العمل٩(

فالعلم بأحكام رشائع الدين ثم تطبيق العمل هبا هو مما يكسب حصول العلم والتوفيق فيه، 

ة متى دخل وقت الفريضة وهم يف دوام الدراسة، وخاصة املحافظة عىل الصالة مجاعة يف املدرس

نوا بالصالة ثم أقاموها، وتقدم هبم أمراؤهم فصلوها  فقام الطالب واألساتذة والفراشون فأذَّ

مجاعة، فإن املحافظة عىل الصالة هي من أكرب ما يُستعان به عىل هتذيب أخالق البنني والبنات؛ 

ل برشائع اإلسالم من الصالة والزكاة والصيام هو ألنه ال إسالم وال دين إال بالعمل، فالعم

اإلسالم عالنية «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالذي حيقق اإلسالم ويصدقه، كام رو اإلمام أمحد عن أنس أن النبي 

معنى كون اإلسالم عالنية أن املسلم عىل احلقيقة ال بد أن يظهر إسالمه  .»واإليمان يف القلب

، ويصوم مع الصائمني، ويؤدي زكاة ماله إىل عالنية للناس بحيث يرونه يصيل مع املصلني

الفقراء واملساكني، ويميل بمحبته ومواالته ونرصته إىل أهل الدين، فيظهر بذلك إسالمه عالنية 

 للناس بحيث يشهدون له بموجبه، والناس شهداء اهللا يف أرضه.

إسالمه  أما من يتسمى باإلسالم وهو ال يصيل وال يصوم وال يدين دين احلق فال شك أن

 كاذب باحلس والوجدان والسنة والقرآن، ومن ادعى ما ليس فيه فضحته شواهد االمتحان.

د املسلمني ويؤلف بني قلوهبم،  فالتكاتف عىل العمل برشائع اإلسالم هو الذي يوحّ

ويصلح ذات بينهم، وجيعلهم مستعدين للنرص عىل عدوهم، كام قال أمري املؤمنني عمر بن 

 عنه: إن اهللا قد أعزكم باإلسالم، ومهام طلبتم العز يف غريه أذلكم اهللا.اخلطاب ريض اهللا 

وقد ورد أن اإليامن ليس بالتحيل وال بالتمني ولكن ما وقر يف القلوب وصدقته األعامل، 

ليس اإليمان باتلم�، «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أخرجه ابن النجار يف ذيل التاريخ من حديث أنس أن النبي 

ا أهلتهم أماين املغفرة حتى خرجوا »وصدقه العمل ول�ن ما وقر يف القلب . وقال احلسن: إن قومً

 .!*"الظن باهللا. وكذب، لو أحسن الظن ألحسن العملمن الدنيا وال حسنة هلم، يقول: إين حلسن 

أهيا الناس، إنام كنا فقال: يا  ملسو هيلع هللا ىلصسول اهللا بعد موت ر ريض اهللا عنه وخطب عمر بن اخلطاب

ينزل عليه الوحي إذ ينبئنا اهللا من أخباركم، وإن رسول اهللا قد انطلق به، نعرفكم ورسول اهللا حي 

 أخرجه ابن أيب الدنيا يف الوجل والتوثق بالعمل. )١(
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ا ظننا  وإن الوحي قد انقطع، وإنام نعرفكم اآلن بام ظهر لنا من أعاملكم، فمن أظهر لنا منكم خريً

ا وأبغضناه عليه ا ظننا به رشًّ ا وأحببناه عليه، ومن أظهر لنا منكم رشًّ  .به خريً

م وهو ال يصيل وال يصوم وال حيرم ما حرم اهللا ورسوله من الربا فالذي يتسمى باإلسال

والزنا واخلمر ال شك أن إسالمه ال حقيقة له، بل هو إسالم باللسان يكذبه احلس والوجدان 

َمن َ�ُقوُل  ٱ�َّاِس  َوِمنَ ﴿ والسنة والقرآن، ومن ادعى ما ليس فيه فضحته شواهد االمتحان،
 ِ ِ َءاَمنَّا ب ِ  ٱ�َّ َ  يَُ�ِٰدُعونَ  ٨َوَما ُهم بُِمۡؤِمنَِ�  ٱ�ِخرِ  ۡ�َۡومِ ٱَو� ِينَ وَ  ٱ�َّ ٓ  ٱ�َّ َءاَمُنواْ َوَما َ�َۡدُعوَن إِ�َّ

نُفَسُهۡم َوَما �َۡشُعُروَن 
َ
  .]٩-٨البقرة: [ ﴾٩أ

ا كمنار   ،!*"الطريق يعرف به صاحبه كام ورد بذلك احلديثألن لإلسالم صو ومنارً

ن، وعمل باجلوارح واألركان، فمن يرد اهللا أن ه قول باللسان، واعتقاد باجلنافعقيدة اإلسالم أن

هيديه يرشح صدره لإلسالم، فيفرح بذكره، ويندفع إىل القيام بفرضه ونفله، طيبة بذلك نفسه 

ا به صدره.  منرشحً

ــــــــا ــــــــةُ قلبً ــــــــتِ اهلداي لّ  وإذا حَ
 

ــــامُ   ــــا األجس راده ــــطت يف مُ  نش
 

ُ َ�َمن يُرِدِ ﴿ ن �َ  ٱ�َّ
َ
ۡح َصۡدَرهُ  ۥۡهِديَهُ أ ن يُِضلَّهُ  ۥ�َۡ�َ

َ
ۡسَ�ِٰم� َوَمن يُرِۡد أ  ۥَ�َۡعۡل َصۡدَرهُ  ۥلِۡ�ِ

ُد ِ�  عَّ �ََّما يَصَّ
َ
� َضّيًِقا َحرَٗجا َك� َمآءِ ُ َكَ�ٰلَِك َ�َۡعُل  ٱلسَّ ِينَ َ�َ  ٱلرِّۡجَس  ٱ�َّ  .﴾١٢٥َ� يُۡؤِمُنوَن  ٱ�َّ

ا من  ا بذكر اإلسالم، حرجً أمره وهنيه وصالته وصيامه وسائر حدوده وأحكامه، أي: ضيقً

 يألف البطالة وينفر عن الطاعة يف اهللا، فنسيه، وقد حذر اهللا املؤمنني أن يكونوا أمثاله فقال تعاىل:

ِينَ َوَ� تَُ�ونُواْ كَ ﴿ َ �َُسواْ  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ
ُ
نُفَسُهۡمۚ أ

َ
�َسٮُٰهۡم أ

َ
أي  .]١٩: احلرش[ ﴾١٩ ٱۡلَ�ِٰسُقونَ فَأ

 أنساهم مصالح أنفسهم الدينية والدنيوية.

مات كمنار إن لإلسالم صو وعال«عزاه يف جممع الزوائد للطرباين يف الكبري عن أيب الدرداء، ولفظه: )١(

 ».الطريق..

                          



 ٣٤٧  ) رسالة إىل املسؤولني عن التعليم بشأن اإلخالص يف العمل٩(

 العبادات الرشعية وما تُكسبه من األخالق املرضية

إن اهللا سبحانه خلق اخللق ليعبدوه، وركب فيهم العقول ليعرفوه، وأسبغ عليهم نعمه 

 ظاهرة وباطنة ليشكروه.

لٍ عليهم كعبادة الصالة والعبادة، وإن كان قد ير بعض الناس من الكساىل أن فيها نوع ثِ  قَ

والزكاة والصيام، لكنها حسنة العاقبة؛ ألن احلق ثقيل عىل النفوس لكنه مريء، كام أن الباطل 

فت اجلنة باملكاره وحفت النار بالشهوات، يقول اهللا  خفيف عىل النفوس لكنه ويبء، فقد حُ

ْ وَ ﴿ تعاىل: ِ  ٱۡسَتِعيُنوا ۡ�ِ ب ِ� وَ  ٱلصَّ لَٰوة َها ٱلصَّ  ﴾٤٥ ٱۡلَ�ِٰشِع�َ إِ�َّ َ�َ ...﴿ أي ثقيلة ﴾لََكبَِ�ةٌ  ��َّ
فاملؤمنون الذين يعتقدون أن اهللا سيثيبهم عىل حسناهتم وصالهتم، فإن الصالة  .]٤٦-٤٥البقرة: [

تكون سهلة عليهم، بل هي لذة أرواحهم ونعيم أجسامهم، وكذلك عبادة الصيام وسائر 

 عبادات اإلسالم.
ف أنواعها هي تنزيل احلكيم العليم، رشعها وأوجبها من يعلم ما يف والعبادات عىل اختال

ضمنها من مصالح العباد يف املعاش واملعاد، وأهنا هي أسباب سعادهتم الدينية والدنيوية؛ ألن اهللا 

سبحانه ال يوجب شيئًا من الواجبات كالصالة والزكاة والصيام إال ومصلحته راجحة ومنفعته 

ئًا من املحرمات كالربا والزنا ورشب اخلمر إال ومرضته واضحة واضحة، وال حيرم شي

 ومفسدته راجحة.

فهو سبحانه مل يكن ليذر الناس مهملني بدون أمر وال هني، ومل يكن ليكلهم إىل عقوهلم 

وآرائهم وال إىل عاداهتم وتقليد آبائهم، بل أرسل رسله وأنزل كتبه وبني للناس ما نزل إليهم من 

كام، فأوجب الفرائض وسن النوافل وبنيّ للناس احلالل واحلرام، فحاجة الناس الرشائع واألح

إىل العلم بالواجبات ثم العمل هبا، هي حاجة رضورية أشد من حاجتهم إىل الطعام والرشاب؛ 

ألن العبادات الرشعية تغرس يف النفوس حمبة الرب والتقرب إليه بطاعته، ثم صالح الروح 
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ليهام السعادة وحسن االستقامة، فليس للناس صالح وال فالح وال والقلب اللذين ترتتب ع

سعادة وال استقامة إال بالعقيدة الصحيحة التي تصدر عنها األعامل الصاحلة من املحافظة عىل 

الفرائض والفضائل واجتناب منكرات األخالق والرذائل، وبذلك يسمى املؤمن: عبد اهللا لكونه 

هنيه وعبده بام رشع له، إذ الفرق شاسع بني من يسريون يف حياهتم  قد أطاع اهللا يف أمره واجتنب

 عىل عقيدة صحيحة، وبني من يسريون عىل غري عقيدة أو عىل عقيدة باطلة.

ثم إن العبادات الرشعية جعلها اهللا بمثابة الفرقان بني املسلمني والكفار واملتقني والفجار، 

رف صادق اإلسالم من بني أهل الكفر والفسوق وبمثابة حمك التمحيص لصحة اإليامن، هبا يع

والعصيان؛ ألن اهللا سبحانه مل يكن ليذر الناس عىل حسب ما يدعونه بألسنتهم بدون أن خيتربهم 

عىل صحة نياهتم بحيث يقول أحدهم: أنا مؤمن، أنا مسلم، فاقتضت حكمته بأن خيتربهم 

لتي حتقق صحة إيامهنم، يقول اهللا ويمتحن صحة إيامهنم باألعامل؛ أي بالفرائض والنواهي ا

َحِسَب ﴿ تعاىل:
َ
ْ َءاَمنَّا وَُهۡم َ� ُ�ۡفَتُنوَن  ٱ�َّاُس أ ن َ�ُقولُٓوا

َ
ْ أ ُ�ٓوا ن ُ�ۡ�َ

َ
أي ال  .]٢العنكبوت: [ ﴾٢أ

ِينَ َ�َتنَّا  َولََقدۡ ﴿ خيتربون وال يمتحنون عىل صحة ما يدعون، ؛ أي من األمم ﴾ِمن َ�ۡبلِِهمۡ  ٱ�َّ

ُ فَلََيۡعلََمنَّ ﴿ ناهم باألوامر والنواهي الرشعية،السابقة اخترب ِينَ  ٱ�َّ ْ َوَ�َۡعلََمنَّ  ٱ�َّ َصَدقُوا
الذين قالوا: آمنا، بأفواههم ومل تؤمن قلوهبم، ومل تنقد للعمل به جوارحهم،  ﴾٣ ٱۡلَ�ِٰذ�ِ�َ 

انقياد  وكان حظهم من اإلسالم هو حمض التسمي به باللسان واالنتساب إليه بدون عمل وال

حلكمه، وهذا اإليامن يكذبه احلس والوجدان والسنة والقرآن، ومن ادعى ما ليس فيه فضحته 

 شواهد االمتحان.
ومنها أن العبادات الرشعية ترفع املسلم عن مشاهبة احليوانات البهيمية، فالقوم الذين تركوا 

تاممهم للعمل فرائض رهبم ونسوا أمر آخرهتم ورصفوا جل عقوهلم وجل أعامهلم وجل اه

لدنياهم واتباع شهوات بطوهنم وفروجهم، قد رضوا ألنفسهم بأن يعيشوا يف الدنيا عيشة 

ِينَ وَ ﴿ البهائم، ليس عليهم أمر وال هني، وال حالل وال حرام، وال صالة وال صيام، َ�َفُرواْ  ٱ�َّ
ُ�ُل 

ۡ
ُ�لُوَن َكَما تَأ

ۡ
نَۡ�ٰمُ َ�َتَمتَُّعوَن َوَ�أ

َ
َُّهۡم َمثۡ  ٱ�َّارُ وَ  ٱۡ� ا  .]١٢حممد: [ ﴾١٢ٗوى ل بل جعلهم اهللا رشًّ



 ٣٤٩  ) رسالة إىل املسؤولني عن التعليم بشأن اإلخالص يف العمل٩(

نَا ِ�ََهنََّم َكثِٗ�� ّمَِن  َولََقدۡ ﴿ من األنعام فقال تعاىل:
ۡ
نِّ َذَر� �ِس� وَ  ٱۡ�ِ لَُهۡم قُلُوٞب �َّ َ�ۡفَقُهوَن بَِها  ٱۡ�ِ

 ِ وَن بَِها َولَُهۡم َءاَذاٞن �َّ �َۡسَمُعوَن ب ۡ�ُ�ٞ �َّ ُ�ۡبِ�ُ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك كَ َولَُهۡم أ

ُ
ٓۚ أ نَۡ�ٰمِ َها

َ
َضلُّ  ٱۡ�

َ
 ﴾بَۡل ُهۡم أ

 فلم يقترص سبحانه عىل مساواهتم باألنعام بل جعلهم أضل. .]١٧٩األعراف: [
فإذا أردت أن تعرف قيمة شأن العبادات الرشعية وما تُكسبه من الفضائل اخللقية والفوائد 

أهلها العبادات الرشعية، ثم انظر كيف  االجتامعية، فانظر إىل البلدان العربية التي ترك أكثر

حاهلم وما دخل عليهم من النقص واجلهل والكفر وفساد األخالق والعقائد واألعامل، حتى 

ا  صاروا بمثابة البهائم يتهارجون يف الطرقات، ويتسافلون تسافل احليوانات، ال يعرفون صيامً

ا، وال ي ا وال ينكرون منكرً متنعون من قبيح وال هيتدون إىل حق، وال صالة، وال يعرفون معروفً

 قد رضب اهللا قلوب بعضهم ببعض، تشاهبت قلوهبم وأكثرهم فاسقون.

مي القلوبِ عروا عـن كـلٍّ فائـدةٍ   عُ
 

 ألهنـــــم كفـــــروا بـــــاهللاِ تقليـــــدا 
 

* * * 

 الصالة هي آكد العبادات

يض اهللا ر إن من رشط صحة الصالة الطهور فهو مفتاح الصالة كام ثبت يف احلديث عن عيل

رواه أمحد  »مفتاح الصالة الطهور وحتر�مها اتلكب� وحتليلها التسليم«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عنه

والرتمذي والدارمي وقال الرتمذي: هذا احلديث أصح يشء يف هذا الباب. فال يقبل اهللا صالة 

ا ألن ه من أحدث حتى يتوضأ، وقد فُرض الوضوء ليلة اإلرساء مع فرض الصالة، وسمي وضوءً

مأخوذ من الوضاءة وهي النظافة؛ ألن دين اإلسالم دين النظافة يأمر بالتجمل والنظافة عند 

ِ َمۡسِجدٖ ﴿ القيام للصالة واملثول بني يدي اهللا تعاىل:
ْ زِ�نََتُ�ۡم ِعنَد ُ�ّ  ﴾۞َ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم ُخُذوا

فيه أنه ينشط األعضاء أي عند كل صالة، والوضوء من الزينة الواجبة، واحلكمة  .]٣١األعراف: [

عند القيام للصالة، ويكسبها القوة والفرح، ويزيل عنها العجز والكسل والفتور، ويطرد النوم 
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استقيموا ولن حتصوا، «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنعاس، ويرتتب عليه تكفري اخلطايا، عن ثوبان أن النبي 

 مالك وأمحد وابن ماجه.رواه  »واعلموا أن خ� أعمال�م الصالة، وال �افظ ىلع الوضوء إال مؤمن
أما الصالة فإهنا آكد العبادات، وهي من أكرب ما يُستعان به عىل حسن تربية البنني والبنات؛ 

م اعوجاجهم، وتصلح فسادهم، وتذكرهم باهللا الكريم األكرب، وتصدهم عن الفحشاء  ألهنا تقوّ

رس يف القلب حمبة الرب واملنكر، فهي أم الفضائل، والناهية عن منكرات األخالق والرذائل، تغ

واخلضوع لطاعته، وبمحافظة اإلنسان عليها ومزاولته باالستمرار عىل فعلها يعود حبها ملكة 

راسخة يف قلبه، حتببه إىل ربه وتقربه من خلقه، وتصلح له أمر دنياه وآخرته، فهي أول ما افرتض 

فقد منها، فليس بعد ذهاهبا إسال م وال دين. وهي مخس صلوات اهللا من العبادات، وهي آخر ما يُ

 مفرقة بني مخسة أوقات؛ لئال تطول مدة غفلة العبد عن الرب.

ميت صالةً لكوهنا صلة بني العبد وربّه، فاملصيل متصل بربه موصول بربه وفضله وكرمه،  سُ

 وقيل: ألجل اشتامهلا عىل الدعاء سميت يف اللغة صالة.

ل إنسان، كام أهنا الفارقة بني الكفر واإليامن، فهي عمود دين اإلسالم، وأمانة اهللا يف عنق ك

ا فهو كافر  فمن جحد وجوهبا فهو كافر بإمجاع علامء اإلسالم، ومن أقر بوجوهبا وتركها عمدً

ب� الرجل و�� «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصبنص السنة والقرآن، فقد رو مسلم يف صحيحه عن جابر أن النبي 

 .»ال�فر ترك الصالة، من تر�ها فقد �فر

العهد اذلي بيننا و�ينهم الصالة، من تر�ها «يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصدة قال: سمعت رسول اهللا ورو بري

رواه أمحد وأبو داود والنسائي والرتمذي وابن ماجه وابن حبان، وقال الرتمذي:  »فقد �فر

حسن صحيح، وال نقول: إنه كفر دون كفر، كام يقوله بعضهم، بل هو الكفر املخرج عن ملة 

ْ فَإِن تَابُ ﴿ اإلسالم، قَاُموا
َ
ْ َوأ لَٰوةَ وا َكٰوةَ َوَءاتَُواْ  ٱلصَّ ُل  ٱّ�ِيِن� فَإِۡخَ�ٰنُُ�ۡم ِ�  ٱلزَّ لَِقۡوٖ�  ٱ�َ�ٰتِ َوُ�َفّصِ

 .]١١[التوبة:  ﴾١١َ�ۡعلَُموَن 
وكان السلف الصالح يسموهنا امليزان، فإذا أرادوا أن يبحثوا عن دين إنسان سألوا عن 

دثوا بأنه حيافظ عىل الصالة علموا بأنه ذو دين، وإن حدثوا بأنه ال حظَّ له يف  صالته، فإن حُ



 ٣٥١  ) رسالة إىل املسؤولني عن التعليم بشأن اإلخالص يف العمل٩(

الصالة علموا بأنه ال دين له؛ ألهنا آخر ما يفقد من دين اإلنسان، ومن ال دين له جدير بكل رش، 

 بعيد عن كل خري، وعادم اخلري ال يعطيه، وكل إناء ينضح بام فيه.

أن تارك الصالة  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي قال حممد بن نرص املروزي: سمعت إسحاق يقول: صح عن ا

ا من غري عذر حتى  ملسو هيلع هللا ىلصكافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي  أن تارك الصالة عمدً

يذهب وقتها كافر. وقال احلافظ أبو حممد عبد العظيم املنذري: قد ذهب مجاعة من الصحابة 

ا لرتكها حتى خيرج وقتها، منهم ع مر بن اخلطاب ومن بعدهم إىل تكفري من ترك الصالة متعمدً

وعبد اهللا بن مسعود وعبد اهللا بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد اهللا وأبو الدرداء، ومن 

غري الصحابة ابن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد اهللا بن املبارك والنخعي واحلكم بن عيينة 

م. ذكره وأيوب السختياين وأبو داود الطياليس وأبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وغريه

 املنذري يف الرتهيب عن ترك الصالة.

ا ملن  قال العالمة ابن القيم رمحه اهللا: ال خيتلف املسلمون أن ترك الصالة املفروضة عمدً

أعظم الذنوب وأكرب الكبائر، وأن إثمه عند اهللا أعظم من إثم قتل النفس وأخذ األموال، ومن 

اهللا وخزيه وعقوبته يف الدنيا واآلخرة.  إثم الزنا والرسقة ورشب اخلمر، وأنه متعرض لسخط

قال: وأفتى سفيان الثوري وأبو عمرو األوزاعي وعبد اهللا بن املبارك ومحاد بن زيد ووكيع بن 

اجلراح ومالك بن أنس والشافعي وأمحد وإسحاق بن راهويه وأصحاهبم بأنه يقتل متى تركها 

ا من غري عذر ودعي إليها وقال: ال أصيل. انتهى.  عمدً

الذي  -أي الكثري -وحسبك أهنا يف تكفريها للخطايا قد وصفها رسول اهللا بالنهر الغمر

بقي من درنه شيئًا، وكذلك الصالة، وأن  يغتسل منه اإلنسان كل يوم مخس مرات فهو ال يُ

 الصلوات اخلمس كفارات ملا بينهن ما اجتنبت الكبائر.

عان هبا عىل حسن تربية البنني والبنات؛ ألهنا وبام أهنا من آكد العبادات فإهنا من أقو ما يُست

هبا أمته  ملسو هيلع هللا ىلصتذكرهم باهللا الكريم األكرب، وتصدهم عن الفحشاء واملنكر، وألجله أوىص النبي 

ليأمروا أوالدهم بالصالة لسبع سنني، ويرضبوهم عىل تركها لعرش سنني؛ ألن تربيتهم عليها يف 
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م بمزاولتهم هلا واألخذ بأيدهيم إليها يعود حبها حالة الصغر هي بمثابة النقثس يف احلجر، وألهن

ملكة راسخة يف قلب أحدهم حتببه إىل ربه وتقربه من خلقه، وتصلح له أمر دنياه وآخرته، يقول 

ِ ﴿ اهللا تعاىل: ۡهلََك ب
َ
ُمۡر أ

ۡ
ِ َوأ لَٰوة ُۡن نَۡرزُُقَكۗ وَ  َٔ َعَلۡيَهاۖ َ� �َۡ�  ٱۡصَطِ�ۡ وَ  ٱلصَّ لِلتَّۡقَوٰى  َبةُ ٱۡلَ�ٰقِ لَُك رِۡزٗقاۖ �َّ

  .]١٣٢طه: [ ﴾١٣٢
* * * 

 الصـالة مجاعـة

رشع اإلسالم اجتامع املسلمني يف الصالة بنظام خاص وتساوٍ يف الصفوف وتراص، وقد 

أال تصفون كما تصف املالئ�ة عند «: ملسو هيلع هللا ىلصكة لقول النبي جعلت صفوف املصلني كصفوف املالئ

يتمون الصف األول فاألول، و�رتاصون «؟ قال: كة عند رهباقالوا: وكيف تصف املالئ .!*"»ر�ها؟

ورشع بناء املساجد لالجتامع للصالة، كام رشع األذان عىل املآذن العالية إلبالغ الناس  .»يف الصف

دخول وقت الصالة ليتأهبوا باحلضور إليها، وورد الوعيد الشديد فيمن سمع النداء بالصالة ثم 

�َذا ﴿ جابة النداء إليها من صفة املنافقني، قال تعاىل:ال جييب، وأن التخلف عن الصالة وعدم إ
ِ نَاَدۡ�ُتۡم إَِ�  لَٰوة َُذوَها ٱلصَّ ُهۡم قَۡومٞ �َّ َ�ۡعقِلُوَن  ٱ�َّ َّ�

َ
فنفى اهللا  .]٥٨املائدة: [ ﴾٥٨ُهُزٗو� َوَلعِٗباۚ َ�ٰلَِك بِ�

والفوز والنجاح؛ ألنه عنهم العقل الصحيح لعدم إجابتهم لنداء الصالة الذي هو نداء بالفالح 

إنام يُسمى العقل عقالً لكونه يعقل عن اهللا مراده؛ أي أمره وهنيه، أو من أجل أنه يعقل صاحبه 

 عىل املحافظة عىل الفرائض والفضائل، ويردعه عن منكرات األخالق والرذائل، كام قيل:
 والعقـــل يف معنـــى العقـــالِ ولفظـــه

 

ــــهُ   ــــفاه حيلّ ــــاخلريُ يعقــــل والسّ  ف
 

رواه  .»من سمع انلداء ثم لم يأت فال صالة هل إال من عذر«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصبن عباس أن النبي فعن ا

ابن حبان واحلاكم وإسناده عىل رشط مسلم لكن رجح بعضهم وقفه، ورو اإلمام أمحد عن 

 أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة. )١(
                          



 ٣٥٣  ) رسالة إىل املسؤولني عن التعليم بشأن اإلخالص يف العمل٩(

إن اجلفاء وال�فر وانلفاق فيمن سمع منادي اهللا ينادي بالصالة فال «أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصمعاذ عن النبي 

 صحيح مسلم عن ابن مسعود أنه قال: رأيتنا وما يتخلف عن الصالة يف اجلامعة إال ويف ،»�يبه

منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يُؤتى به هياد بني الرجلني حتى يقام يف الصف. وقد همَّ 

بإحراق بيوت املتخلفني عن الصالة يف اجلامعة لوال ما اشتملت عليه البيوت من  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

والنساء الذين ال جتب عليهم اجلامعة؛ واستأذنه ابن أم مكتوم وهو أعمى وبينه وبني  الذرية

قال: نعم. قال:  .»هل �سمع انلداء بالصالة؟«املسجد نخل وواد عىل أن يصيل يف بيته، فقال له: 

 فلم يسمح له بالتخلف عن اجلامعة. ،الصحيحنيكام ثبت يف  ،»فأجب«

اعة يف حالة القتال ومحل السالح وتقابل الصفوف، فقال وحسبك أن اهللا أمر بالصالة مج

َ�ۡمَت لَُهُم ﴿ تعاىل:
َ
لَٰوةَ �َذا ُكنَت �ِيِهۡم فَأ ۡسلَِحَتُهمۡ  ٱلصَّ

َ
ْ أ ُخُذٓوا

ۡ
َعَك َوۡ�َأ  ﴾فَۡلَتُقۡم َطآ�َِفةٞ ّمِۡنُهم مَّ

 .»وفباب صالة اخل«وقد ترجم العلامء هلذا يف كتب احلديث والفقه بـ  .]١٠٢النساء: [
فظ عن رسول اهللا  أنه ختلف عن اجلامعة مرة واحدة إال يف حالة مرضه الذي تُويف  ملسو هيلع هللا ىلصومل حيُ

 فيه.

وهذه األدلة تتعاضد عىل وجوب صالة اجلامعة إذا مل يكن ثمة عذر يبيح التخلف، وهذا 

، الوجوب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، كام أنه الظاهر من مذهب اإلمام أمحد وكثري من املحدثني

 وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم رمحهام اهللا. قال ناظم املفردات:

 يف كــــل فـــــرض جتـــــب اجلامعـــــهْ 
 

 وقـــــــال باشـــــــرتاطها مجاعـــــــهْ  
 

إن الصالة مع اجلامعة يرتتب عليها حكم عديدة، ومصالح مفيدة، أمهها اخلروج من عهدة 

نها حصول الفضل املرتتب عىل فعلها مع من قال بوجوهبا، كام أنه الراجح باألدلة الواضحة. وم

ط البعض  اجلامعة. ومنها تنشيط األجسام والقلوب عىل االجتامع هلا حيث إن بعض الناس ينشّ

عىل فعلها، ومالقاة الرجال فيه تقوية ألجسامهم وتلقيح ألفهامهم. ومنها التمرن عىل استمرار 

أحدهم حتببه إىل ربه وتقربه من خلقه  فعلها مع اجلامعة حتى تكون حمبتها ملكة راسخة يف قلب

ا، ومتى فاتته هذه الفريضة مع  وتصلح له أمر دنياه وآخرته، حتى تكون يف نفسه لذة ورسورً



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٣٥٤

ا من الفضيلة واألجر. ومنها أن التهاون يف فعلها مع اجلامعة  اجلامعة علم أنه قد خرس شيئًا كبريً

ل الفضل املرتتب عىل التخطي إليها حيث يكتب مدعاة إىل التهاون هبا ثم إىل تركها. ومنها حصو

له بكل خطوة حسنة ويُمحى عنه بكل خطوة سيئة. ومنها حصول التعارف والتآلف بني 

املسلمني املصلني بحيث يلقى الرجل أخاه يف صالة اجلامعة كل يوم مخس مرات فينجذب قلبه 

قده، ويعوده يف مرضه، وقد قيل: ملحبته والعطف عليه، فيسلم عليه إذا لقيه، ويسأل عنه إذا افت

إن احلكمة يف مرشوعية صالة اجلامعة هو حصول التعارف والتآلف بني املسلمني املصلني وإزالة 

اإلِحن والشحناء عنهم؛ ألن التقارب باألبدان مدعاة إىل التقارب بني القلوب، والتباعد 

 باألبدان مدعاة إىل التنافر بني القلوب، عىل حد ما قيل:

 تــدنُ منــي تــدنُ منــك مــوديتوإن 
 

ــا  ــك نائي ــي عن ــي تلفن ــأَ عن  وإن تن
 

من ص� الفجر يف مجاعة اكن يف ذمة اهللا حىت يميس، ومن ص� العشاء يف «: ملسو هيلع هللا ىلصوألجله قال 

من «وألن هذين الوقتني مها أثقل صالة عىل املنافقني، وقال:  ،»مجاعة اكن يف ذمة اهللا حىت يصبح

 »م نصف الليل، ومن ص� الفجر يف مجاعة اكن كقيام الليل لكهص� العشاء يف مجاعة اكن كقيا
 رواه مسلم من حديث عثامن بن عفان.

رم  نْ ذاق منها عرف، ومن حُ واحلاصل أن الصالة مع اجلامعة هي من لذائد احلياة مَ

 .!*"»وجعلت قرة عي� يف الصالة«: ملسو هيلع هللا ىلصانحرف، كام قال النبي 

زلة الرجل يكون يف املجلس أو يف املدرسة فيسمع إن أعظم الناس بركة وأرشفهم مزية ومن

ا، ويأمر من عنده من اجللساء والزمالء والتالميذ بأن يقوموا إىل  النداء بالصالة فيقوم إليها فرحً

الصالة معه فيصلون مجاعة، يعلوهم النور والوقار عىل وجوههم، كل من رآهم ذكر اهللا عند 

مليامني عىل جلسائهم وتالمذهتم، أولئك الذين هداهم اهللا رؤيتهم، أولئك امليامني عىل أنفسهم وا

 وأولئك هم أولو األلباب.

 أخرجه النسائي واإلمام أمحد من حديث أنس. )١(
                          



 ٣٥٥  ) رسالة إىل املسؤولني عن التعليم بشأن اإلخالص يف العمل٩(

وبضد هؤالء قوم يكونون يف املجالس أو يف املدارس أو يف النوادي واملقاهي فيسمعون 

النداء بالصالة فال جييبون، ألسنتهم الغية، وقلوهبم الهية، قد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم 

ولئك حزب الشيطان أال إن حزب الشيطان هم اخلارسون، فهؤالء هم املشائيم عىل ذكر اهللا، أ

 أنفسهم واملشائيم عىل جلسائهم وتالمذهتم.

 يشقى رجـالٌ ويشـقى آخـرون هبـمْ 
 

ــــــأقوامِ   ــــــا ب ســــــعد اهللا أقوامً  ويُ
 

 ومدارس البنني والبنات صالة اجلامعة يف املعاهد واجلامعات

يص بعمله هو إقامة الصلوات مجاعة يف املعاهد واجلامعات إن مما جيب أن ننصح به وأن نو

ومدارس البنني والبنات، فمتى دخل عليهم وقت فريضة من فرائض الصالة، كفرض الظهر 

هم  مثالً، أو فرض املغرب أو العشاء يف الذين يدرسون بالليل، فإنه جيب أن يؤذن هلم أحدُ

ن أكرب ما يستعان به عىل حسن هتذيب ويؤمهم أقرؤهم؛ ألن فعل هذه الصالة مجاعة هو م

أخالق البنني والبنات، كام أهنا من أكرب ما يستعان به عىل حصول العلم وكشف املشكالت 

وسائر أمور احلياة، وكان الصحابة إذا حزهبم أمر من أمور احلياة أو وقعوا يف شدة من الشدات 

ْ وَ ﴿ فزعوا إىل الصالة ألن اهللا تعاىل يقول: ِ  ٱۡسَتعِيُنوا ۡ�ِ ب لَٰوةِ وَ  ٱلصَّ   .]٤٥البقرة: [ ﴾ٱلصَّ
فاملتخفي أو املتخلف عن الصالة مع اجلامعة يعترب خائنًا لدينه خائنًا ألمانة ربه، ال سيام إذا كان 

هذا املتخلف من األساتذة املعلمني، فإن ختلفه يعترب تعليامً منه لرتك الصالة وعدم االهتامم هبا، فال 

ألوالد؛ ألن اخلائن لعمود دينه وإمانة ربه جدير بأن خيون أمته وأهل ملته، يصلح أن يكون معلامً ل

فهو جدير بكل رش، بعيد عن كل خري، وعادم اخلري ال يعطيه، وكل إناء ينضح بام فيه، وقد حذر 

ما بال أقوام يتخلفون عن الصالة فيتخلف بتخلفهم «من مثل هذا خشية االقتداء به فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ما من ثالثة يف قر�ة وال بدٍو ال «يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب الدرداء قال: سمعت رسول اهللا  .!*"»آخرون

 أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه من حديث عمر بن اخلطاب. )١(
                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٣٥٦

تقام فيهم الصالة إال قد استحوذ عليهم الشيطان، فعلي�م باجلماعة، فإنما يأ�ل اذلئب من الغنم 
 .رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان يف صحيحه »القاصية

فها أصبحت تعاين أشد املشقات يف عالج اجلرائم؛ لكثرهتا إن احلكومات عىل اختال

واختالف أنواعها، ويواصلون األعامل يف حماولة تقليلها فضالً عن رفعها، لكنها مل تزدد نارها إال 

ا؛ وإنام تنشأ اجلرائم الفظيعة والفواحش الشنيعة من العادمني للدين التاركني للصالة،  استعارً

حيد وعالجها املفيد لوجدوه يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ويف ولو وفقوا لدوائها الو

املحافظة عىل الصالة التي هي أم الفضائل الناهية عن منكرات األخالق والرذائل، ثم يف إقامة 

احلدود الرشعية التي جعلها اهللا بمثابة الزواجر عن ارتكاب منكرات األخالق والرذائل، فإن 

 أللوف من اجلنود والعساكر.هذه تكفي عن مئات ا

إن صالة األساتذة والطالب مجاعة يرتتب عليها مصلحة كبرية لسائر املعلمني واملتعلمني؛ 

إذ هي نوع من التعليم الفعيل الذي أسست له املعارف وفتحت له أبواب املدارس، فال ينبغي أن 

غرافيات، وهيمل جانب يالحظ مترين الطالب عىل تعلم فضول أمور احلياة من الرياضيات واجل

مترينهم عىل فعل الصالة من سائر العبادات؛ إذ هذه أوىل بالعناية واالهتامم؛ ألن الصالة من أكرب 

ْ وَ ﴿ حصول العلم وحل املشكالت، واهللا تعاىل يقول:ما يستعان به عىل أمور احلياة وعىل   ٱۡسَتِعيُنوا
 ِ ۡ�ِ ب َلٰوةِ وَ  ٱلصَّ لسلف يستعينون عىل حفظ العلم بالعمل به، ابة واوكان الصح .]٤٥البقرة: [ ﴾ٱلصَّ

ويقول أحدهم: أصيل بكم كام رأيت رسول اهللا يصيل بنا، ويقول اآلخر: أتوضأ كام رأيت رسول 

اهللا يتوضأ، ويقول ابن مسعود: كنا إذا تعلمنا عرش آيات مل نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن 

ا.  والعمل هبن؛ فيتعلمون العلم والعمل معً
تفريط املدارس يف صالة اجلامعة، وهتاون املدرسني هبا، وعدم مباالهتم بمن يصيل وبمن أما 

ال يصيل، بحيث يدخل عليهم وقت الصالة وهم يف دوام الدراسة، ثم ينفرون ويتفرقون قبل أن 

يصلوا مجاعة، فال شك أن هذا الفعل هبذه الصفة هو نوع تعليم لألعامل السيئة، فهو مما جيعل 

ا هلم، يشب عليها هذه الف ريضة تفوت عىل الصغار والكبار حتى يكون تركها عادة مستمرة وخلقً



 ٣٥٧  ) رسالة إىل املسؤولني عن التعليم بشأن اإلخالص يف العمل٩(

ا كام هو معروف من صفات التاركني  صغريهم وهيرم عليها كبريهم، حتى ال يروهنا منكرً

للصالة؛ لكون التارك للصالة مع اجلامعة يندر أن يصليها يف بيته، وإن التامهل يف فعلها مدعاة إىل 

 هبا ثم إىل تركها، وهكذا املعايص يقود بعضها إىل بعض، وهي بريد الكفر. التهاون

فيا معرش شباب املسلمني، ويا معرش املسلمني واملتعلمني، إن اهللا سبحانه رشفكم باإلسالم 

وفضلكم به عىل سائر األنام متى قمتم بالعمل به عىل التامم، وإن اإلسالم ليس هو حمض التسمي 

تساب إليه بالعنوان، ولكنه ما وقر يف القلب وصدقته األعامل، فاعملوا به باللسان واالن

بإسالمكم تُعرفوا به، وادعوا الناس إليه تكونوا من خري أهله، فإنه ال إسالم بدون العمل، 

ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري، ويأمرون باملعروف، وينهون عن املنكر، وأولئك هم 

ات بعضهم أولياء بعض، يأمرون باملعروف، وينهون عن املنكر، املفلحون، واملؤمنون واملؤمن

ويقيمون الصالة، ويؤتون الزكاة، ويطيعون اهللا ورسوله؛ فمن واجبكم حمافظتكم عىل صالتكم 

يف اجلامعة، وأن حتثوا من لديكم عليها فإهنا من أعظم املظاهر الدينية، فمتى رأيتم الرجل حيافظ 

وا له باإليامن، ومتى رأيتم الرجل يتخلف عن الصالة بدون عذر عىل واجباته يف صالته فاشهد

مرشوع فاشهدوا عليه بالنفاق، ومتى سافر أحدكم إىل األقطار األجنبية حلاجة التعلم أو حلاجة 

العالج أو حلاجة التجارة أو ألي حاجة من احلاجات، فمن واجبه أن يُظهر إسالمه يف أي مكان 

 طاعة ربه باحلكمة واملوعظة احلسنة، وإذا حرضت فريضة من حيل به، فيدعو إىل دينه وإىل

ا عىل نفسه  فرائض الصالة أمر من عنده من زمالئه وجلسائه بأن يصلوا مجاعة، حتى يكون مباركً

ا عىل جلسائه، أما إذا رصفتم جل عقولكم وجل أعاملكم وجل اهتاممكم للعمل لدنياكم  ومباركً

ركتم فرائض ربكم، ونسيتم أمر آخرتكم، رصتم مثاالً واتباع شهوات بطونكم وفروجكم، وت

ا لنبال املثالب، وسيسجل التاريخ مساوئكم التي خالفتم هبا سرية سلفكم  للمعايب، ورشقً

فوا عليكم بتمسكهم بالدين وطاعة رب العاملني، فال أدري من أحق باألمن  ُ الصاحلني، الذين رشَ

 إن كنتم تعلمون.

* * * 
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 لصالة اجلامعة يف املدرسة متهيد املوضع املعدّ 

إن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، وقد أُسست املدارس لتعليم الطالب أمر دينهم 

ما «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصودنياهم، ثم مترينهم عىل العمل بام ينفعهم، وسبق لنا حديث أيب الدرداء أن النبي 

ستحوذ عليهم الشيطان، فعلي�م من ثالثة فما فوق يف قر�ة وال بدٍو ال تقام فيهم الصالة إال قد ا
 رواه أمحد وأبو داود والنسائي. »باجلماعة فإنما يأ�ل اذلئب من الغنم القاصية

ومن املعلوم أن املدرسة التي تشتمل عىل عدد كبري من املعلمني واملتعلمني والفراشني أنه 

لوصف السيئ من يشملها معنى احلديث، فمتى مل يقيموا الصالة مجاعة فإنه ينطبق عليهم هذا ا

ۡيَ�ٰنُ َعلَۡيِهُم  ٱۡسَتۡحَوذَ ﴿ كام قال تعاىل: -أي غلبته واستيالئه -استحواذ الشيطان عليهم  ٱلشَّ
�َسٮُٰهۡم ذِۡكَر 

َ
ِۚ فَأ ْوَ�ٰٓ�َِك ِحۡزُب  ٱ�َّ

ُ
ۡيَ�ِٰن� أ َ�ٓ إِنَّ ِحۡزَب  ٱلشَّ

َ
ۡيَ�ٰنِ � ونَ ُهُم  ٱلشَّ  ﴾١٩ ٱۡلَ�ِٰ�ُ

عند الناس العام منهم واخلاص أن وزارة الرتبية والتعليم قامت  ومن املعلوم .]١٩املجادلة: [

وتقوم بأعامل كبرية، وتنفق يف سبيل التعلم والتعليم النفقات الكثرية إلصالح أحوال الطالب 

وإزالة اجلهل عنهم وسوء اآلداب. وقد سبق أن قلنا: إن الصالة يف اجلامعات هي من أكرب ما 

م اعوجاجهم وتصلح فسادهم يستعان به عىل حسن هتذيب أخ الق البنني والبنات؛ ألهنا تقوِّ

وتذكرهم برهبم الكريم األكرب، وتصدهم عن الفحشاء واملنكر، وأهنا من أكرب ما يستعان به عىل 

ْ ﴿ أمور احلياة وتسهيل العلم وكشف املشكالت، ِ  ٱۡسَتِعيُنوا ۡ�ِ ب ِ� وَ  ٱلصَّ لَٰوة َ إِنَّ  ٱلصَّ َمَع  ٱ�َّ
ِٰ�ِ�نَ  فمتى كان األمر هبذه الصفة فإنه جيب بذل املال يف متهيد مكان  .]١٥٣البقرة: [ ﴾١٥٣ ٱل�َّ

لصالة اجلامعة يف املدرسة؛ ملا يرتتب عىل ذلك من صالح األحوال واألعامل والعيال، ومن بنى 

ا يف اجلنة. ا حيتسب ثوابه عند اهللا بنى اهللا له قرصً  هللا مسجدً
تعليم التي من شأهنا إصالح أحوال املعلمني واملتعلمني أن هلذا جيب عىل وزارة الرتبية وال

حتتسب تأسيس مكان لصالة اجلامعة يف كل مدرسة يسع الطالب واألساتذة، ولو عىل صفة 

الغرفة الواسعة؛ أي بدون حمراب وال منارة، ويصدق عليه تسميته باملسجد، وحتتسب وزارة 



 ٣٥٩  ) رسالة إىل املسؤولني عن التعليم بشأن اإلخالص يف العمل٩(

أنه عمل خريي يبقى رشف ذكره وعظيم أجره ملؤسسه الرتبية والتعليم باملبادرة بتأسيسه العتبار 

 واملساعد عليه، بحيث يذكر به ويشكر عليه يف حياته وبعد وفاته.

عل املكان عىل صفة املسجد يف كل صفاته فهو أفضل؛ لئال يرصف عن وقفيته إىل  وإن جُ

، فكل مواضع غريه قبل متام بنائه، فإنه ال ينبغي لألساتذة والطالب أن هيملوا صالة اجلامعة

 غرفها، أو يف األروقة املحيطة بالغرف؛ ومل يبق سو املدرسة تصلح لصالة اجلامعة إما يف إحد

عىل الطني،  ملسو هيلع هللا ىلصفرشها باحلرص أو البسط للصالة، عىل أهنا تصح بدون ذلك، فقد سجد النبي 

د، وعىل كل حال فإهنا متى خلصت النية وقويت العزيمة فإن كل يشء سهل ميرس وحارض عتي

 واهللا يدعو إىل دار السالم، وهيدي من يشاء إىل رصاط مستقيم.

* * * 





 
 

)١٠( 

ديد يف بيان بطالن  القول السَّ

 حمارضة عبد احلميد





 
 

 

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

 احلمد هللا، ونستعني باهللا، وال حول وال قوة إال باهللا.

 أما بعد:

ضمن حمارضة ألقاها عبد احلميد األنصاري أحد فقد أهد إيل أحد األخالء رشيطًا يت

ا يشتمل عىل منكر من  املعلمني يف قطر يف شأن املرأة وما جيب أن تفعل يف املجتمع، فألفيته منشورً

القول وزور، وجيادل فيه بالباطل ليدحض به احلق، فلو اقترص عىل شأن املرأة وحدها واخلوض 

ىل أساطني العلامء األجالء كاإلمام الذهبي يف كتابه يف موضوعها لكان أسهل، لكنه تعد عنها إ

وسفيان الثوري أحد رجال البخاري، فجعل  إحياء علوم الدينواإلمام الغزايل يف  الكبائر

مْ بالنقص وعدم العلم واملعرفة، وكوهنم متمسكني بأقوال اجلاهلية، هُ َكُ�َۡت َ�َِمٗة َ�ُۡرُج ﴿ يَسمُ
ۡفَ�ٰهِِهۡمۚ إِن َ�قُ 

َ
لكنه يتحامل عىل هؤالء العلامء بالنقص  .]٥الكهف: [ ﴾٥ولُوَن إِ�َّ َكِذٗبا ِمۡن أ

عي أن  ليزيل به االحتجاج بأقواهلم يف كل ما هو حجة عليه، وأعظم من هذا كله كونه يدَّ

ۡ�َمۡلُت َلُ�ۡم  ٱۡ�َۡومَ ﴿ قد مات قبل إكامل الدين، وهو مناقض لقوله سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلصالرسول
َ
أ

 ۡ�
َ
وليس بعد التامم  .]٣املائدة: [ ﴾دِيٗنا ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم دِيَنُ�ۡم َو�

 إال النقص.
ـــــــــه  إذا تـــــــــم يشءٌ بـــــــــدا نقصُ

 

ـــــــمّْ   ـــــــل ت ـــــــعْ زواالً إذا قي  توق
 

ثم إن هذا األفاك األثيم ير أن كافة العلامء ومنهم الصحابة أهنم ليسوا عىل يشء، وكذا 

ا من العلامء ساملًا.الفقهاء، فهو   مل يبق بسالطة لسانه أحدً

ــــرية ــــا قص ــــاء باعً ــــدون لإلفت  يم
 

لِكُ   ــذْ كَ  وأكثــرهم عنــد الفتــاو يُ
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ثم إنه استقر أمره عىل قول منكر وزور؛ وهو أنه يوجب عىل املسلمني كافة أن خيرجوا نساءهم 

ا يأمر اهللا به، فإن اهللا سبحانه وبناهتم إىل املجتمعات والرشكات وسائر أمور احلياة، ففيه املخالفة مل

َج ﴿ يقول: �  ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ َوقَۡرَن ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ وَ�ٰ
ُ
قِۡمَن  ٱۡ�

َ
لَٰوةَ َوأ َكٰوةَ َوَءا�َِ�  ٱلصَّ  ٱلزَّ

ِطۡعَن 
َ
َ َوأ ام تزاوله في ملسو هيلع هللا ىلصوقد اختصم عيل وفاطمة عند رسول اهللا  .]٣٣[األحزاب:  ﴾ۥٓ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

فاطمة من أعامل البيت الذي شق عليها مزاولته، فحكم رسول اهللا عىل أن عليًّا عليه جلب ما حتتاج 

ۡت َ�َِمُت ﴿ من خارج البيت، وعىل فاطمة خدمة داخل البيت من مهنة عملها وشأن عياهلا َوَ�مَّ
اف الذي يقطع النزاع ويعيد فهذا هو حمض العدل واإلنص .]١١٥[األنعام:  ﴾َرّ�َِك ِصۡدٗقا وََعۡدٗ� 

 اخلالف إىل مواقع اإلمجاع.
إن تربية األوالد مع كثرهتم ومزاولة خدمة البيت ليس من الشأن اهلني، إذ إنه يذهب بطراوة 

ا؛ أي من شباب أم األوالد. يقول  املرأة ونشاط جسمها، حتى قيل: لن ينشأ عمر إال وقد أكل عمرً

ۡزَ�ِٰجَك َو�َ ﴿ سبحانه:
َ
ن  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َناتَِك َو�َِسآِء قُل ّ�ِ

َ
ۡدَ�ٰٓ أ

َ
ۚ َ�ٰلَِك أ يُۡد�َِ� َعلَۡيِهنَّ ِمن َجَ�ٰبِيبِِهنَّ

فهذا واهللا اخلطاب اللطيف والتهذيب الظريف، يأمر اهللا مجيع  .]٥٩[األحزاب:  ﴾ُ�ۡعَرۡ�َن فََ� يُۡؤَذۡ�نَ 

بهن، واجللباب هو امللحفة الواسعة التي نساء املؤمنني احلرائر العفيفات بأن يدنني عليهن من جالبي

تُشبه الرداء، بحيث تغطي هبا مجيع بدهنا فال تُبقي سو عينها التي تبرص هبا الطريق، ويعلم الناس 

 .﴾ُ�ۡعَرۡ�َن فََ� يُۡؤَذۡ�نَ ﴿ أهنا من احلرائر املصونات فيحرتموهنا لذلك، وهذا معنى
يتها، مالزمة لعملها من خياطتها ونظافة إن أرشف حالة للمرأة أن تكون قاعدة يف قعر ب

بام  ل جالل وكثرة الدخول واخلروج مهانة، ورُ جْ بيتها وعياهلا، ال يكثر خروجها؛ ألن ثقل الرِّ

يُعرضها إىل التهمة، وإىل فتنتها واالفتتان هبا، إن خرجت خمتفية يف هيئة رثّة غري متطيبة تسلك 

 املواضع اخلالية دون الشوارع واألسواق.

قد أكثر هذا املحارض من ترديد الكالم السخيف يف شأن سرت املرأة وجهها وزعم أنه ينتج و

ا يف زمن الصحابة،  النقص يف عقلها، وهو الناقص ال حمالة، فإن سرت املرأة وجهها كان معروفً

يرضب اإلماء اململوكات إذا مخرن وجوههن، ويقول: ال  ريض اهللا عنه وكان عمر بن اخلطاب



 ٣٦٥  ) القول السديد يف بيان بطالن حمارضة عبد احلميد١٠(

دن سرت وجوههن باخلامر، فمنهن تشبَّهن  باحلرائر، مما يدل عىل أن احلرائر زمن الصحابة قد تعوَ

 من تضع النقاب ومنهن من تضع الربقع كام قيل:

 إذا بـــــــــــــارك اهللا يف ملـــــــــــــبس
 

ـــــــعِ   ـــــــاركَ اهللاُ يف الربق ـــــــال ب  ف
 

ريــــــك عيــــــون املهــــــا مســــــبالً   يُ
 

ــــنعِ   ــــر أش ــــن منظ ــــف ع  ويكش
 

س الربقع والنقاب تكون غري مجيلة إذا خلعته، وهلذا يقولون ألن عندهم أن املرأة اجلميلة بلب

يعنون به: أن كل امرأة مجيلة بلبس النقاب أو البطولة تكون غري مجيلة إذا  بطالة بطالةيف املثل: كل 

نكشف وجوهنا يف اخلالء،  ملسو هيلع هللا ىلصكشفته، وقالت عائشة أم املؤمنني: كنا يف سفر احلج مع رسول اهللا 

 الرجال سدلت إحدانا مخارها عىل وجهها.فإذا مر بنا أحد من 

ثم إن النظر إىل حماسن املرأة هو سهم من سهام إبليس كام ثبت بذلك احلديث، فمن نظر إىل 

حماسن املرأة ثم رصف برصه عنها أورثه اهللا إيامنًا جيد حالوته يف قلبه؛ ألن أكثر احلوادث مبدؤها 

ل، من النظرة، فالنظرة تكون يف مبدئها نظرة، ثم  تكون خطرة يف القلب، ثم تكون خطوة بالرجْ

الع� تز� وزناها انلظر، والرجل تز� وزناها «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصثم تكون خطيئة. ويف الصحيحني أن النبي 

ويرحم اهللا نساء األنصار ملا نزل  .»اخلطوة، والقلب يتم� و�شت�، والفرج يصدق ذلك أو ي�ذبه

بَۡ�ٰرِهِنَّ َوَ�ۡحَفۡظَن فُُروَجُهنَّ َوَ� ُ�ۡبِديَن زِ�نََتُهنَّ ّلِۡلُمۡؤِمَ�ِٰت  َوقُل﴿ قوله سبحانه:
َ
َ�ۡغُضۡضَن ِمۡن �

ۖ َوَ� ُ�ۡبِديَن زِ�نََتُهنَّ  ٰ ُجُيو�ِِهنَّ فرسها ابن  .]٣١النور: [ ﴾إِ�َّ َما َظَهَر ِمۡنَهاۖ َوۡ�َۡ�ِۡ�َن ِ�ُُمرِهِنَّ َ�َ

بن مسعود بأطراف الثياب، هلذا عمدت نساء عباس بام ظهر منها من وجه وكفني، وفرسها ا

قنَها عىل رؤوسهن فخرجن وهنّ ال يعرفُهن أحد من التسرت.  األنصار إىل الكثيف من الثياب فشقّ
ا  إىل يومنا هذا وهن يشهدن الصالة مع الرجال،  ملسو هيلع هللا ىلصإن نساء املسلمني منذ بعث اهللا حممدً

وكان  !*"»هللا مساجد اهللا و�يوتهن خ� هلنال تمنعوا إماء ا«: ملسو هيلع هللا ىلصلكنهن بمعزل عنهم، لقول النبي 

الزبري بن العوام زمن فتنة الصحابة يف موقعة اجلمل وصفني حيب من زوجته أن تصيل يف بيتها 

 متفق عليه من حديث ابن عمر. )١(
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ا من معصية رسول اهللا  -، فرأ من حيلته أن يقف بطريق أسامء ملسو هيلع هللا ىلصلكنه يتحاشى النهي حذرً

ها باللُبس الصقا جنبه باجلدار، فخرجت أسامء لصالة العشاء -زوجته ، فتقدم إليها وجسّ

َ مل خترج للصالة؟ 
فرصخت ثم رجعت إىل بيتها، وملا انتهت صالة العشاء جاء وسأل أسامء ملِ

فقالت: نعم كنا نخرج والناس ناس وقد انقلب الناس أبالس، وهذه سياسة حكيمة. حتى إن 

ا يف املسجد ال يدخل وال خي ريض اهللا عنه عمر بن احلطاب رج منه إال النساء، من جعل هلن بابً

حرصه عىل صيانتهن، وكذلك كانت النساء جياهدن مع الرجال وكانت هند زوجة أيب سفيان 

وهنم إىل ساحة القتال يف معركة القادسية،  وصوحيباهتا معهن سيوف وخشب خلف الرجال يزجُّ

ا من الرجال ينرصف عن القتال إال  وربام شجعن الرجال بيشء من الشعر، فكنَّ ال يمكنَّ أحدً

زجرنه وصحن به، وغزت أم حرام بنت ملحان مع زوجها عبادة بن الصامت القسطنطينية 

فسقطت عن دابتها فامتت ريض اهللا عنها، ونساء املسلمني يشتغلن مع أزواجهن يف احلرث 

بيت  ملسو هيلع هللا ىلصوالزرع وغرس األشجار املتنوعة وتربية احليوانات وأقلها الدجاج، فام دخل رسول اهللا 

 ن الفقراء إال أمر باقتنائهم الدجاج.أحد م

إن هذا املحارض الضال يريد منا شيئًا من التكشف العمومي للنساء حتى يتمتع بشهوته 

لُونَُ�ۡم ﴿ بالنظر إليهن، يريد بذلك الفتنة نظري إخوانه من املنافقني الذين قال اهللا فيهم:
ۡ
َ� يَ�

ْ َما َعنِتُّۡم قَۡد بََدِت  وا ۡ�َ�ُ  ۡغَضآءُ ٱۡ�َ َخَباٗ� َودُّ
َ
ۡفَ�ٰهِِهۡم َوَما ُ�ِۡ� ُصُدورُُهۡم أ

َ
 ﴾ِمۡن أ

واملنافقون يف هذا الزمان هم أرش من املنافقني الذين نزل فيهم القرآن؛ ألن  .]١١٨عمران: آل[

أولئك خيفون نفاقهم وهؤالء يظهرون. إن اهللا سبحانه أمر يف كتابه بغض البرص لكونه رائد 

بَۡ�ٰرِهِنَّ َوَ�ۡحَفۡظَن فُُروَجُهنَّ َوَ� ُ�ۡبِديَن  َوقُل﴿ :الفرج، فقال سبحانه
َ
ّلِۡلُمۡؤِمَ�ِٰت َ�ۡغُضۡضَن ِمۡن �

ٰ ُجُيو�ِِهنَّ  ۖ َوۡ�َۡ�ِۡ�َن ِ�ُُمرِهِنَّ َ�َ فهذا واهللا اخلطاب  .]٣١النور: [ ﴾زِ�نََتُهنَّ إِ�َّ َما َظَهَر ِمۡنَها

علوم عند اخلاص والعام أن املرأة إذا دخلت يف سلك اللطيف والتهذيب الظريف؛ إذ إنه من امل

األعامل مع الرجال فإهنا لن ختلو من االنفراد وحدها، ولن ختلو من صديق ينفرد هبا يف مكان 



 ٣٦٧  ) القول السديد يف بيان بطالن حمارضة عبد احلميد١٠(

سفر  ملسو هيلع هللا ىلصخالٍ فيقع املحظور، وما خال رجل بامرأة إال والشيطان ثالثهام، وهلذا حرم رسول اهللا 

ا وليلة إال مع ذي حمرم.  املرأة يومً
ــــا ــــاظرين إىل النس ــــال الن  إن الرج

 

 مثـــلُ الســـباعِ تطـــوفُ بـــاللحامنِ  
 

ها ــن تلــك اللحــومَ أســودُ  إن مل تَصُ
 

ـــت بـــال عـــوضٍ وال أثـــامنِ    أُكِلَ
 

فهذا هو ما يبغيه هذا املحارض من نسائنا، وإن أراد فتنة أبينا.. أبينا، إن هذا الرجل األفاك قد 

ات التقيات إىل الشوارع واألسواق، واملشاركة يف بالغ بجد وجهد إىل أن خترج النساء اخلفر

العمل يف الرشكات حتى يكنَّ بمثابة قطعان من البقر، تكشف املرأة يدهيا إىل املرفق ورجليها إىل 

نصف الساق، ومتيش وهي متعطرة بالطيب وحارسة الرأس وعليها األصباغ والزينة من احليل، 

 إليه بنات املسلمني، وهو غاية يف السفه والفساد. وهذا هو غاية ما يتمنى هذا الكاتب ويدعو

وقد أجاز الرشع احلنيف كشف الوجه عند احلاجة؛ كحالة الشهادة عليها أو القضاء، أو يف 

إذا خطب أحد�م املرأة فإن استطاع أن «وقال: بذلك  ملسو هيلع هللا ىلصحالة نظر اخلاطب إليها، فقد أمر النبي 

وقال لرجل خطب امرأة: هل نظرت إليها؟  .!*"»ينظر منها إىل ما يدعوه إىل ن�احها فليفعل

وقد أخذ بعض  -أي يؤلف - !+"»اذهب فانظر إيلها فإنه أحرى أن يُؤدم بينكما«فقال: ال، فقال: 

نونه  األفاضل يف هذه السنني العمل هبذه السنّة، فمتى طلب اخلاطب النظر إىل خمطوبته فإهنم يمكّ

ناب، فيدخل إليها وهي جالسة مع أمها، فتقوم من ذلك فيفتحون له الباب ويسهلون له اجل

املخطوبة فتصب إىل خطيبها القهوة، ثم ينرصف راغبًا أو راهبًا، أما قول بعض الفقهاء: وال بأس 

بكشف وجهها عند أمن الفتنة. فهذا قول معقول ومقبول، فالعفيفة املصونة متى صمد الشاب 

وحسبنا تنويه القران بفضيلة غض البرص لرؤيتها فرصفت برصها عنه فإن هذا عني الصواب، 

من الرجل ومن املرأة. أما املرأة الكبرية التي انقطع عنها حيضها فقد أبيح هلا أن تكشف وجهها 

 أخرجه أبو داود من حديث جابر بن عبد اهللا. )١(

 ث املغرية بن شعبة.أخرجه الرتمذي من حدي )٢(

                          



 :رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود جمموعة     ٣٦٨

اعة، ومتيش مع الناس بدراعة  رَّ وتلقي عنها الثياب املحتشمة مثل العباءة والثياب الزائدة عىل الدُّ

 ظر إليها، فإن لكل ساقطة القطة، يقول سبحانه:ومخار مع اجتناهبا للزينة وما يدعو للن

ِٰ�  ٱلّنَِسآءِ ِمَن  َوٱۡلَقَ�ِٰعدُ ﴿ ن يََضۡعَن �َِياَ�ُهنَّ َ�ۡ�َ  ٱ�َّ
َ
َ� يَرُۡجوَن نَِ�اٗحا فَلَۡيَس َعلَۡيِهنَّ ُجَناٌح أ

َُّهنَّ  ن �َۡسَتۡعفِۡفَن َخۡ�ٞ ل
َ
َِ�ٰتِۢ بِزِ�َنةٖ� َوأ تام فقد أشار بعض األصحاب ويف اخل .]٦٠النور: [ ﴾ُمَتَ�ّ

عيلّ يف شأن هذا الكاتب قائالً: إن كالمه ساقط عند كل أحد ألنه عديم علم، وعديم عقل، 

وعديم أدب، وكل هذه األوصاف منطبقة عليه ومعروفة من حشو كالمه، وإنه ال يستحق الرد 

باطل باحلق هو مما يقلل عليه، فأجبته بأن الباطل ال يقو إال يف حالة رقدة احلق عنه، وأن ردّ ال

فشو الباطل وعدم انتشاره، وردنا هذا هو من العلم النافع الذي يُرجى أن ينتفع به كل من سمع 

 به، وسبحان من ال رادّ ألمره، وال معقب حلكمه، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
َها﴿ ويف اخلتام فإنه لو مل يكن عندنا يف هذا املوضوع سو قوله سبحانه: ُّ�

َ
� قُل  ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ

ۡزَ�ِٰجَك َوَ�َناتَِك َو�َِسآءِ 
َ
ن ُ�ۡعَرۡ�َن فََ�  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ّ�ِ

َ
ۡدَ�ٰٓ أ

َ
ۚ َ�ٰلَِك أ يُۡد�َِ� َعلَۡيِهنَّ ِمن َجَ�ٰبِيبِِهنَّ

لكفانا، فقد أمر اهللا نساء النبي وبناته ونساء املؤمنني بأن يدنني عليهن  .]٥٩األحزاب: [ ﴾يُۡؤَذۡ�نَ 

هن، واجللباب هو امللحفة يشبه الرداء أو يشبه العباءة تضعه املرأة فوق مخار رأسها، من جالبيب

فإذا مر هبا أحد من األجانب سدلته عىل وجهها بحيث ال تبقي من وجهها سو العني التي 

تبرص هبا الطريق، ويعلم الناس بأهنا حرة فيحرتموهنا، وهذا معنى الربقع والنقاب كام يف شعر 

  معشوقته ليىل األخيلية حيث قال:اخلفاجي يف
ــتْ  ــيىل تربقع ــا زرتُ ل ــت إذا م  وكن

 

ها  نـي منهـا الغـداةَ سـفورُ ابَ  وقد رَ
 

وذلك أهنا مل تسفر بوجهها إال يف حالة غضبها عليه حني زارها والناس حارضون ينظرون 

فَ ذلك، وأهنا إنام كشفت وجهها يف حالة غضبها رَ  عليه. إليه، فأرادت إبعاده عنها، وقد عَ

* * * 
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