َ
َ َُْ
َ ْ َْ
اجلهادِ ِِف فِلسطِي
حقِيقة ِ
وَمَوْقِفُ اَملُسْلِمِ مِنْهُ
إعداد

سعد بن فتحي بن سعيد الزعرتي
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إن احلمد هلل نحمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من
رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال مضل له ،ومن
يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له،
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ [آل عمران  . ]201 :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ [النساء  . ]2 :ﮋ ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ [األحزاب . ]02-00 :

أما بعد :فإن مسألة اجلهاد من املسائل التي بينتها الرشيعة
اإلسالمية بيانا شافيا ،وفرسهتا تفسريا دقيقا ،ومل ترتك لألهواء
ُ
والشبه فيها منفذا وطريقا .وذلك ال يكون إال ملن ّنور اهلل بصريته
بالعلم الرشعي النافع ،وأصبح هواه تبعا ملا جاء به النبي

.
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وأما أصحاب العقول املشوهة ،والقلوب املقفلة فليس البيان هلم
شفاء ،وال احلق هلم قائدا ،فنسأل اهلل هلم اهلداية ،أو أن يرحينا من
نارص أوليائه.
رشهم إنه وحده ُ
أتكلم يف هذه املسألة وأنا عىل يقني بأن الكثريين من الناس مل
يفهموا معنى اجلهاد الرشعي الصحيح ،ومل يدرسوا أحكامه دراسة
فقهية مؤصلة وفق كتاب اهلل  وسنة رسوله

وفهم السلف

الصالح ،بل اعتمد الكثري منهم عىل فتاوى مضللة ،وأهواء
منحرفة ،وعواطف كاذبة ،وشبه فاسدة.
لقد حان الوقت ألن نتكلم عن أمور عظيمة ،وحوادث جسيمة،
وقوارع شديدة ،أفسدت عىل الناس حياهتم ،وأزهقت أرواحهم،
وأهدرت دماءهم ،وباعت أنفسهم رخيصة يف سبيل احلزبية
والعصبية وحتت رايات ِع ّمية مقيتة ،كل هذا باسم اجلهاد يف سبيل
اهلل كام يزعمون.
لقد عاشت فلسطني سنني طويلة حتت ويالت االحتال َل نني :
الصليبي واليهودي ،ذاق فيها الناس صنوفا كثرية من أصناف
العذاب ،وعايشوا صورأ بشعة من صور االضطهاد والترشيد
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واإلبعاد ،وهذه إرادة اهلل الكونية ،وقدره النافذ ،وسنته املاضية يف
االبتالء واالمتحان واالختبار الذي جيريه اهلل  بني عباده؛ ل ُيعلم
ُ
الصادق من الكاذب ،والصابر من اجلاحد ،قال  ﮋ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ[ .األنبياء  ،]53 :وقال  ﮋ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ[ .الفرقان.]10:

إن األمر األصعب واحلدث األكرب ليس يف وقوع البالء فحسب،
بل يكمن يف تعامل الناس معه بالرضا أو السخط ،وبالتسليم أو
الرفض ،ويف كيفية معاجلته! وهل عاجلوه بالطرق املرشوعة أم
باملمنوعة؟.
فتن كثرية ،وباليا عظيمة ،وذلك منذ
مرت باألمة اإلسالمية ٌ
لقد ّ
أواخر عرص خالفة عثامن

 ،ومع ذلك عاجلوا األمور بحكمة

بالغة ،وصرب جم ،وروية حممودة ،مستمدين ذلك من رشع اهلل ،
الفرج مع
واضعني نُصب أعينهم أن النرص مع الصرب ،وأن َ
الكرب ،وأن مع العرس يرسا.
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فليست فلسطني ّأول بلد ُحيتل ،وال ّأول بلد ُيقتّل أبناهه ،أو ُتصادر
أراضيه ،أو ُتنتهك حمارمه ،أو ُيغتصب مسجده (األقىص الرشيف)؛
فهناك من عانى أشدّ من ذلك فصرب واتقى فنُرص.
إن اخلطر احلقيقي هو احتالل األبدان بالشبهات والشهوات،
وقتل القلوب بالرشك والبدع واخلرافات ،وانطامس العقول
باألهواء وامللذات.
إن التضحية بمسائل باقية ،ثابتة ،مستمرة ألجل مسائل فانية،
ذاهبة ،منقضية هلو طريق إىل اخلرسان املبني ،والضالل العميم ،قال
: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ [األعىل ،]20_21:

وقال  ﮋﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ ﮊ [التوبة.]53 :
ويف احلديث الصحيح عن أيب هريرة
اهلل

قال  :سمعت رسول

يقول " :أال إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكر اهلل

وما وااله وعامل أو متعلم" .صحيح ابن ماجة ( .) 1221

إن قضية فلسطني قد استُغلت من قبل البعض استغالال سيئا،
بحيث أصبحت كالسلعة ُيتاجر هبا ،ويساوم عليها ،باسم الدين
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تارة ،وباسم اجلهاد تارة أخرى ،أو باسم محاية املسجد
األقىص...إلخ.
أرض مقدسة لكنها ال تقدس ساكنيها؛ إنام
نعم ،إن فلسطني ٌ
الشخص عم ُله ،فمثال ال جيوز لنا أن نعمل العمل السيئ
يقدس
َ
يف املسجد ثم ندّ عي أنه من األعامل احلسنة ألنه ُفعل يف املسجد،
يقول  ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ [األنفال.] 53-51 :

فليس املهم أن تعمل فقط  ،ولكن األهم أن تعمل وفق ما حيبــه
اهلل  ويرضاه ،فإن الكثري من الناس يعملون األعامل العظيمة
ظنا منهم أهنا تريض اهلل ؛ إال أهنا يوم القيامة تُرد وال تقبل ،قال
 :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ[الفرقان.]15 :

فهو يعمل وجيتهد ويضحي التضحيات العظيمة ،وتظهر عىل
وجهه عالمات اخلشوع والتعب إال أهنا ترجع عليه َوباال يوم
القيامة ،قال  ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
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ﭲﮊ [الغاشية .] 1 -1 :قال ابن عباس

 " :ختشع وال ينفعها

عملها ،وقد عملت عمال كثريا ،ونصبت فيه ،وصليت يوم القيامة
نارا حامية " .انظر تفسري ابن كثري (.) 531/ 3

فالطاعات ُحتبط بالرياء والسمعة ،فتجد الواحد يعمل بدون
إخالص ،يعمل من أجل الدنيا ،من أجل الوطن ،من أجل
القومية ،أو يعمل طاعة حلزبه ،أو انتقاما لرئيسه ،وال يعمل من
أجل إعالء كلمة اهلل  .وهناك  -أيضا  -من يعمل بدون علم
فيكون ُعرضة للوقوع يف البدع والضالالت؛ ألنه عبد اهلل عىل
جهل ،واهلل  ال ُيعبد إال عىل بصرية.
إذا تقرر هذا فلنا أن نسأل عن األعامل  -املسامة باجلهادية  -التي
يقوم هبا بعض األحزاب واجلامعات اإلسالمية وغريها يف بالدنا
فلسطني  :هل تتوفر فيها رشوط اجلهاد التي وضعها الرشع حتى
نقول إهنا جها ٌد رشعي؟
وهل يسمى -فعال  -ما يقومون به من مقاومة لالحتالل جهادا يف
سبيل اهلل؟!!
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ثم هل هذه اجلامعات واألحزاب التي تولت مهام املقاومة عىل
منهج سديد؟
هذه بعض األسئلة ،وهناك أخرى سنجيب عنها يف هذا البحث
املهم الذي أسأل اهلل أن جيعله خالصا لوجهه الكريم.
هذا وإنني أدعوا القارئ الكريم أن يقرأ مجيع البحث حتى يفهم
املقصد واملراد ،فكام قيل" :الكتاب ال يعطيك هره إال إذا قرأته
كله".
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فصل
يف تعريف اجلهاد لغة ورشع ًا ،ومراده عند الفقهاء.
جل نهدُ  :الطاقة ،تقول :
جل نهدُ وا ُ
اجلهاد لغة :من مادة ( جهد ) وا َ
جل نهد :الطاقة.قال الليث:
ن
جل نهد :املشقة ،وا ُ
اج َهد َج نهدَ ك .وقيل ا َ
جل نهدُ ما َج َهد ِ
اإلنسان من مرض َأو َأمر شاق فهو جمهود .انظر
ا َ
لسان العرب مادة (جهد).

يعني :أن اجلهاد ال بد له من بذل اجلهد والوسع لتحقيقه.
َرس نِ
قال ابن حجرَ " :و نِ
اجل َهاد بِك ن ِ
اجليم َأ نصله ُل َغة ا نَمل َشقة ُ ،ي َقال :
َج َهدن ت ِج َهادا َب َل نغت ا نَمل َشقة " .فتح الباري ( ) 3 / 1

أما اجلهاد رشعا :فأفضل تعريف له ما جاء يف مسند أمحد -بسند
صحيح  -حني سئل النبي
ا نلكُف َار إِ َذا َل ِقيت َُه نم ".

 :ما اجلهاد ؟ َق َالَ " :أ نن ُت َقاتِ َل

وقد عرفه الفقهاء بعدة تعاريف تدور كلها حول معنى احلديث :
فعند احلنفية  " :الدعاء إىل الدين احلق وقتال من مل يقبله ".
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وعرفه ابن الكامل -من احلنفية  " : -بأنه بذل الوسع يف القتال يف
سبيل اهلل مبارشة أو معاونة بامل أو رأي أو تكثري سواد أو غري ذلك
"  .الدُّ ُّر املختار ( .) 221 / 1

وعند املالكية :قال ابن عرفة  " :قتال مسلم كافرا غري ذي عهد؛
إلعالء كلمة اهلل أو حضوره له أو دخول أرضه " .مواهب اجلليل
( ) 511 / 5

ِ ِ
ِ
ُرص ِة ن ِ
اإل نس َال ِم " .حاشية اجلمل
وعرفه الشافعية  " :قت َُال ا نلكُفار لن ن َ
عىل املنهج ( .)521 /12
وأ ّما احلنابلة فقالوا " :هو قتال الكفار" .اإلقناع ( ) 1/ 1

ومما سبق يتضح أن الفقهاء متفقون عىل أن اجلهاد يتضمن القيام
بفعل املقاتلة ،وأن هذا القتال  -الذي ُيقدّ م فيه املسلم نفسه من
أجل إرضاء اهلل  -ال جيوز القيام به إال بتوفر ثالثة رشوط عامة :
األول  :أن القائمني هبذا القتال ال بد أن يكونوا مسلمني حقا.
الثاين  :أن الذين قام بحقهم القتال هم أعداء اإلسالم  -الذين
يؤتى اإلسالم من قبلهم -سواء كانوا كفارا أو مسلمني معتدين
(خوارج وبغاة).
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الثالث  :أن السبب الدافع هلذا القتال هو إعالء كلمة اهلل ،والذي
يدخل فيه الدفاع عن اإلسالم وأهله.
وسيأيت التفصيل يف هذه الرشوط الثالثة العامة ،وما يتبعها من
الرشوط اخلاصة.
هذا هو مفهوم اجلهاد عند إطالقه ،حيث ال بد من إدراك املعنى
احلقيقي له ،واملقصد األسمى من ترشيعه؛ أال وهو إعالء كلمة اهلل
وذلك بنرش التوحيد بني الناس ،ورفع الظلم عنهم ،وحتقيق
سعادهتم الدينية والدنيوية.
قسم كثري من العلامء معنى اجلهاد إىل قسمني :جهاد عام
ولقد ّ
يشمل كل ما يطلق عليه اسم اجلهاد ،وجهاد خاص وهو محل
السالح وقتال الكفار .وهذا األخري هو املفهوم السائد عند عامة
الناس ،وهو املتبادر لدى الذهن عند سامعه؛ لذلك سنبني أن
هذين املعنيني من املعاين املرتادفة التي حيمل أحدمها معنى اآلخر.
مر ذكرها  -نجد أهنا
ومن خالل رشوط اجلهاد الثالثة  -التي ّ
حوت مجيع ما يطلق عليه اسم اجلهاد.
وإليك أهيا القارئ بيان ذلك :
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الرشط األول  :أن القائمني هبذا القتال ال بد أن يكونوا مسلمني
حق ًا.
إن هذا الرشط ال خيتلف فيه اثنان وال ينتطح فيه عنزان  -كام يقال
 وذلك ألن العلامء أمجعوا عىل أن أي عبادة ُيكلف هبا اإلنسانفإهنا ال تقبل إال برشط اإلسالم؛ لذلك مل ُيكلف الكافر وال املرشك
وال اليهودي وال النرصاين بأي عمل من أعامل الدين – وإن كانوا
خماطبني بفروعه  -وإنام ُك ّلفوا بالدخول يف اإلسالم ،فإن أسلموا
كلفوا بجميع العبادات.
وهنا ال بد لنا أن نسأل عن الرشوط التي ال بد من توفرها لكي
يكون املجاهد مسلام حقا مؤهال للجهاد؟ فليس نطقك بالشهادتني
أو والدتك حتت أبوين مسلمني ،أو نشأتك يف جمتمع مسلم جتعلك
مؤهال لذلك!
فمن أول وأهم هذه الرشوط أن تتعلم أمور دينك بمعرفة أركانه
وواجباته ،إذ إن أعظم أركانه :توحيد اهلل  بربوبيته وألوهيته
وأسامئه وصفاته .فاهلل  خلقنا لعبادته وحده ،ونبذ الرشك
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وأهله ،وهذه هي دعوة الرسل مجيعا قال  ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ [النحل.] 51:

فالتوحيد أوال يا من تريد اجلهاد! فكيف يستقيم اجلهاد مع وجود
الرشك وانتشاره بني املسلمني ؟! يقول  : ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﯕﯖﯗ

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﮊ

[الزمر ،]13:ويقول أيضا  :ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ [النساء.]13:

وقال النبي

 " :يا ابن آدم  :إنك لو أتيتني بقراب األرض

خطايا ثم لقيتني ال ترشك يب شيئا ألتيتك بقراهبا مغفرة ".صحيح

الرتمذي ( .) 1303
قال ابن كثري

 " :وهلذا أقام رسول اهلل

بمكة بعد النبوة

ثالث عرشة سنة توحى إليه السور املكية ،وكلها جدال مع
املرشكني ،وبيان وإيضاح للتوحيد ،وتبيان ودالئل ،فلام قامت
احلجة عىل من خالف؛ رشع اهلل اهلجرة ،وأمرهم بالقتال بالسيوف،

حقيقة الجهاد في فلسطين وموقف المسلم منه

17

ورضب الرقاب واهلام؛ ملن خالف القرآن وكذب به وعانده
".تفسري القرآن العظيم البن كثري ( .) 13 /3

فاجلهاد أوال  :بتعلم التوحيد ،وثانيا :بنرشه بني املسلمني ِ
املخلني
فيه  -وما أكثرهم يف هذا العرص  ،-وثالثا  :بمحاربة الرشك املنترش
بينهم إما جهال وإما شبهة وإما خفاء.
فدعاء املقبورين من دون اهلل رشك ،واالستغاثة هبم ،والذبح هلم،
والطواف حول قبورهم رشك ،وبناء املساجد عىل القبور من أعظم
وسائل الرشك ،والتربك باألحجار واألشجار وتعظيم اآلثار
رشك ،وتعليق التامئم رشك ،والغلو يف الصاحلني من أعظم أسباب
والعرافني وتصديقهم رشك،
الرشك ،وإتيان السحرة والكهان
ّ
والطرية والتنجيم واالستسقاء باألنواء رشك ،والرياء رشك،
واحللف بغري اهلل رشك ،وترك الصالة بالكلية من الرشك ،وسب
اهلل  أو الدين أو الرسول ،أو االستهزاء بيشء من ذلك كفر أكرب
خمرج من امللة.
وهناك أنواع كثرية يقع املسلم من خالهلا يف الرشك  :يف الرزق
والتوكل واخلوف والرجاء واخلشية واإلنابة...إلخ.
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ويتفرع عن الرشك  :البدع واملعايص ،فالبدعة هي التقرب إىل اهلل
بعمل مل يرشعه النبي

 ،فاالحتفال باملولد وباهلجرة

وباإلهراء واملعراج بدعة ،وإقامة املآتم ودور العزاء والوالئم
للميت بدعة ،ودفن املوتى يف املساجد والصالة فيها بدعة ،والبناء
عىل القبور وجتصيصها والكتابة عليها بدعة ،وتشييع اجلنائز
بالتهليل والتكبري بدعة ،وعمل التأبينات والذكريات للموتى
بدعة ،وشد الرحال لزيارة قبور األنبياء والصاحلني واملقامات
بدعة  ،وقراءة سورة " يس " عىل األموات بدعة  ،وقراءة القرآن
والتهليالت قبل وبعد األذان بدعة  ،والتوسل بجاه النبي
بدعة ،وتزيني املساجد وزخرفتها بدعة ،والتلفظ بالنية عند الصالة
بدعة ،والدعاء اجلامعي ورفع اليدين بعد الصالة بدعة ،وإقامة
الدرس قبل خطبة اجلمعة بدعة ،واألناشيد التي تسمى باإلسالمية
بدعة ،وإخراج زكاة الفطر نقودا بدعة ،وقراءة سورة الفاحتة عند
زيارة القبور وعند عقد الزواج بدعة  ،وختصيص أيام من رجب
بالصيام بدعة ،واستقبال رمضان واحلجاج بتزيني البيوت
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واألشجار بدعة ،وإنشاء األحزاب واجلامعات بدعة منكرة
...إلخ.
وأما الذنوب واملعايص فكثرية كثرية  :فالكذب كبرية ،والزنا
فاحشة ،واخلمر أم اخلبائث فتصنيعها ومحلها ورشهبا كبرية ،والقتل
نفسه بأي وسيلة وألي غاية
والرسقة كبرية ،وأن يقتل اإلنسان َ
كبرية من كبائر الذنوب ،والربا ملعون صاحبه ،وقذف املحصنة
كبرية ،ومنع الزكاة من الكبائر ،واملسبل إزاره واملنان واحلالف عىل
السلعة بالكذب واملصور والعاق لوالديه واملرأة املرتجلة املتشبهة
بالرجال هؤالء ال ينظر اهلل إليهم يوم القيامة وال يزكيهم وهلم
عذاب أليم ،وإيذاء اجلار واإلرضار بالنفس برشب الدخان
واألرجيلة كبرية ،والظلم والبغي واحلسد كبرية ،والغيبة والنميمة
كبرية ،وسب وانتقاص الصحابة كبرية ،وترك صالة اجلامعة يف
املساجد كبرية ،وقطع األرحام كبرية ،وأكل مال اليتيم ومرياث
األخوات :كبرية ،وشهادة الزور واليمني الغموس والكِ نرب والفخر
والعجب واخليالء :كبرية ،ولعب القامر وامليرس والنرد وطاولة
الزهر ولعب الورق ( الشدة ) :رجس من عمل الشيطان ،وعدم
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التنزه من البول كبرية ،والغش والغدر واخليانة وتضييع األمانة:
كبرية ،وسامع الغناء والتربج وحلق اللحية أو ختفيفها وحتجيم
العورة يف لبس البنطال للرجال والنساء :كبرية ،وتضييع األوقات
بمشاهدة األفالم واملسلسالت وعقد األندية الرياضية وبذل
األموال يف سبيلها ،واختالط الشباب بالفتيات يف اجلامعات
وغريها :إثم ومعصية ... ،إلخ.
ومجيع هذه املخالفات منترشة يف بلدنا  -فلسطني  -ولوال اإلطالة
ألتينا عىل مجيعها بالتفصيل ،مع ذكر األدلة عىل حتريمها ،والتحذير
من خطرها.
فانظر يا من تريد أن جتاهد العدو اخلارجي هل نجوت من هذا
العدو الداخيل ،هل حققت التوحيد قوال وعمال ،وهل نجوت من
الرشك األصغر واألكرب؟ هل نجوت من البدع واملحدثات ،ومن
املعايص واملحرمات؟
جاهدت نفيس عىل معظم ذلك  -وال يكون
قلت  :نعم!! قد
ُ
فإن َ
ذلك إال بطلب العلم الرشعي عىل أيدي علامء ربانيني  -حيث أين
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أتق اهلل ما استطعت ،وإذا أذنبت تبت واستغفرت ،وأنا جاهز
للجهاد!
ومن آمن معه من أصحابه كانوا

قلنا لك :نعم ،لكن النبي

أتقى هلل وأغري عىل دينه منك ،ومع ذلك مل جياهدوا الكفار ابتداء -
وهي املرحلة األخرية من مراحل اجلهاد  -بل إهنم بعد حتقيق
املرحلة األوىل من اجلهاد ( جهاد النفس ) انتقلوا إىل حتقيق املرحلة
الثانية منه أال وهي نرش هذا احلق -الذي علمت وعملت به  -بني
الناس ،وهو (جهاد الدعوة ونرش العلم).
وسيأيت الرد عىل شبهة من جوز اجلهاد الفردي.
هذا هو منهج النبي

األمني ،وسبيله القويم ،قال  : ﮋ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮊ [يوسف.]203 :

فال جيوز لك العدول عنه والتفرق عن سبيله ،وخمالفة أمره ،قال
 ﮋﮍﮎ ﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗ
ﮘ ﮊ [النور.]15:
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إذن عليك أن تقف عند هذه املرحلة املهمة ،فإن كان قريبك أو
دعوتَه لإلسالم ،وإن كان مسلام قد
جارك أو زميلك غري َمسلم َ
بينت
وقع يف الرشك
صححت له توحيدَ ه ،أو كان واقعا يف البدعة َ
َ
له السنة وحذرتَه من البدعة ،أو كان عاصيا حذرتَه من املعصية
ودخول النار ،ورغبتَه بالتوبة واالستغفار.
وهذا حال أغلب املسلمني اليوم ،فقد انترش الرشك والبدع بينهم،
واتبعوا َسنن من كان قبلهم ،فتشبهوا باليهود والنصارى يف نمط
حياهتم ومعامالهتم وأكلهم و َم نلبسهم ومظهرهم ومجيع ترصفاهتم،
وتفرقوا شيعا وأحزابا ،فام عىل صاحب احلق الغيور عىل دينه إال أن
يشمر عن ساعد اجلد إلرجاع الناس إىل دينهم القويم ،وهذا هو
اجلهاد األكرب .فإن حقق أغلب املسلمني ذلك حصل بعدها التقدم
يف املراحل األخرى كام وقع ذلك يف زمن النبي
يف املرحلة األوىل والثانية حتى يتموا حتقيقهام.
وسيأيت التفصيل يف قولنا ( :أغلب املسلمني ).

 ،وإال بقوا
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فإن قيل  :إن األمر قد يطول ،وال يمكن حينها القيام بفريضة
اجلهاد؟
قلنا :إن األمر بيد اهلل يفعل ما يشاء ،ونحن لسنا أكرم عىل اهلل من
نوح

فلبث ألف سنة إال مخسني عاما ،وما آمن معه إال

القليل .وال نقول إنه مل جياهد! بل كان جياهد باحلجة والبيان ،ونرش
التوحيد وحماربة الرشك ،وهذا  -أيضا  -حال غريه من األنبياء
واملرسلني
قال  : ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖ ﮗﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
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ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ ﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣ ﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽ ﭑﭒ ﭓ ﭔﭕ
ﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌ ﮍﮎ
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ﮏﮐﮑ ﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱ
ﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮﯯ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊ ﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ [األعراف.] 30 _ 31:
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هذا هو حال الرسل واألنبياء

 ،فلم ُيقدر ملعظمهم جهاد

السيف والسنان ،إنام جاهدوا باحلجة والبيان ،وال شك أنه أعظم
اجلهاد وأفضله.
و لذلك جاء عن العلامء بيان فضل وعظم هذا النوع من اجلهاد،
وأنه يدخل يف تعريف اجلهاد اخلاص دخوال أولي ًا :
* قال أبو سليامن الداراين

يف قوله  : ﮋ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ [العنكبوت " : ]11:ليس
اجلهاد يف اآلية قتال الكفار فقط؛ بل هو نرص الدين ،والرد عىل
املبطلني ،وقمع الظاملني ،وعظمة األمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،ومنه جماهدة النفوس يف طاعة اهلل وهو اجلهاد األكرب " .انظر
تفسري القرطبي ( ) 515 / 0

* قال ابن حجر

 -يف تعريف اجلهاد  " : -بذل اجلهد يف

قتال الكفار ،ويطلق أيضا عىل جماهدة النفس والشيطان والفساق،
فأما جماهدة النفس فعىل تعلم أمور الدين ثم عىل العمل هبا ثم عىل
تعليمها ،وأما جماهدة الشيطان فعىل دفع ما يأيت به من الشبهات
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وما يزينه من الشهوات ،وأما جماهدة الكفار فتقع باليد واملال
واللسان والقلب ،وأما جماهدة الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب
" .انظر فتح الباري ( .) 3 / 1

وقال أيضا يف رشح حديث  " :ففيهام فجاهد "  " :أي خصصهام
بجهاد النفس يف رضامها ،ويستفاد منه جواز التعبري عن اليشء
بضده إذا فهم املعنى؛ ألن صيغة األمر يف قوله فجاهد ظاهرها
إيصال الرضر الذي كان حيصل لغريمها هلام ،وليس ذلك مرادا
قطعا وإنام املراد إيصال القدر املشرتك من كلفة اجلهاد وهو تعب
البدن واملال ،ويؤخذ منه أن كل يشء يتعب النفس يسمى جهادا،
وفيه أن بر الوالد قد يكون أفضل من اجلهاد " .فتح الباري
()200/1

قلت  :إن الرجل الذي جاء من اليمن ليجاهد مع رسول اهلل
قال له :هل لك أحد باليمن ؟ قال :أبواي  ،قال :أذنا لك ؟ قال :
ال ،قال :ارجع إليهام فاستأذهنام ،فإن أذنا لك فجاهد ،وإال فربمها
".صحيح أيب داود ( .) 1100

18

فالنبي

حقيقة الجهاد في فلسطين وموقف المسلم منه

أرشده إىل ما هو أفضل له ،وأنفع لدينه؛ ألن من

رشوط اجلهاد القتايل " إذن الوالدين ".
فهل يراعي اليوم  -من يزعم اجلهاد يف فلسطني  -هذا الرشط مع
باقي الرشوط األخرى ؟!
ال أظن ذلك؛ ألننا نرى أغلبهم يذهبون بدون إذن والدهيم ،بل
ُّ
ويظل الوالدان
يكتمون عنهم ذلك ،ثم يؤدي األمر إىل مطاردهتم،
يف قلق وحرية وشغل للبال ،حتى ُيفاجآن بمقتله ،فيبكيان كثريا
عليه ،ويفجعان له ،وهذا خيالف مقاصد اجلهاد ،لذلك جاء يف
رواية " أن الرجل قال  :قد تركت أبواي يبكيان قال  :ارجع إليهام
فأضحكهام كام أبكيتهام ،وأبى أن َخي ُنر َج معه" .انظر التعليقات احلسان
عىل صحيح ابن حبان ( ) 111

قال ابن القيم

يف تفسري قوله  : ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ :

" قال حذيفة وعبد اهلل بن عباس

 :هم قوم استوت حسناهتم

وسيئاهتم ،فقرصت هبم سيئاهتم عن اجلنة ،وجتاوزت هبم حسناهتم
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عن النار ،فوقفوا هناك حتى يقيض اهلل فيهم ما يشا ُء ثم يدخلهم
اجلنة بفضل رمحته.
ثم قال ابن القيم

 " :وقيل  :هم قوم خرجوا يف الغزو بغري

إذن آبائهم فقتلواُ ،فأعتقوا من النار لقتلهم يف سبيل اهلل ،وحبسوا
عن اجلنة ملعصية آبائهم .وهذا من جنس القول األول " ...إىل أن
قال  " :والثابت عن الصحابة هو القول األول ،وقد رويت فيه آثار
كثرية مرفوعة ال تكاد تثبت أسانيدها ،وآثار الصحابة يف ذلك
املعتمدة ".انظر كتاب " طريق اهلجرتني" البن القيم ص 535

و ُيفهم من هذا احلديث أيضا أن من رشوط اجلهاد القتايل  :أن
يكون معلنا عنه يف املأل دون اخلفاء ،ال كحال جهاد أصحاب
اجلامعات اإلسالمية اليوم؛ ألن قوله " :قد تركت أبواي يبكيان"
يدل عىل علمهام املسبق بوجود نداء للجهاد من النبي

 ،وأن

ولدمها قام واستجاب لنداء اجلهاد ،وودعهام ومها يبكيان عليه،
فكانا عىل علم بجهاده دون أن يأذنا له .ويف رواية أخرى للحديث
 -وكلها روايات صحيحة  " -أن رجال جاء إىل النبي

،
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فاستأذنه يف اجلهاد  ،فقال " :أحي والداك ؛ " قال  :نعم  .قال ":
ففيهام فجاهد " .
وفيه أيضا أن من رشوط اجلهاد إذن اإلمام ،كام سيأيت التفصيل يف
ذلك.
* قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

" :و اجلهاد هو بذل الوسع،

وهو القدرة يف حصول حمبوب احلق ودفع ما يكرهه احلق ،فإذا
تَرك العبد ما يقدر عليه من اجلهاد كان دليال عىل ضعف حمبة اهلل
ورسوله يف قلبه " .جمموع الفتاوى ( ) 211 / 20

وقال

 " :وإنام كامل حمبته وتعظيمه يف متابعته وطاعته واتباع

أمره  ،وإحياء سنته باطنا وظاهرا  ،ونرش ما بعث به  ،واجلهاد عىل
ذلك بالقلب واليد واللسان  .فإن هذه طريقة السابقني األولني ،
من املهاجرين واألنصار  ،والذين اتبعوهم بإحسان "  .اقتضاء
الرصاط املستقيم يف خمالفة أصحاب اجلحيم ( ) 33 / 1

وقال أيضا  " :واجلهاد منه ما هو باليد ومنه ما هو بالقلب والدعوة
واحلجة واللسان والرأي والتدبري والصناعة؛ فيجب بغاية ما
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يمكنه ،وجيب عىل القعدة لعذر أن خيلفوا الغزاة يف أهليهم
وماهلم" .الفتاوى الكربى ( ) 353 / 3

* وقال ابن القيم

يف قوله  " : والذين جاهدوا فينا

لنهدينهم سبلنا " :
ُ
فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا،
علق سبحانه اهلداية باجلهاد.
وأفرض اجلهاد جهاد النفس وجهاد اهلوى وجهاد الشيطان وجهاد
الدنيا؛ فمن جاهد هذه األربعة يف اهلل هداه اهلل سبل رضاه املوصلة
إىل جنته ،ومن ترك اجلهاد فاته من اهلدى بحسب ما عطل من
اجلهاد .قال اجلنيد :والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم
سبل اإلخالص ،وال يتمكن من جهاد عدوه يف الظاهر إال من
جاهد هذه األعداء باطنا ،فمن نُرص عليها نُرص عىل عدوه ،ومن
نرصت عليه نرص عليه عدوه " .الفوائد ( ) 31 / 2

وقال عن شيخه ابن تيمية :وسمعت شيخنا يقول :جهاد النفس
واهلوى أصل جهاد الكفار واملنافقني فإنه ال يقدر عىل جهادهم
حتى جياهد نفسه وهواه أوال  ،حتى خيرج إليهم "  .روضة املحبني
( ) 103 / 2
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ويف سياق هذا الكالم قال ابن القيم

 :فكيف يمكنه جهاد

عدوه واالنتصاف منه وعدوه الذي بني جنبيه قاهر له متسلط عليه
مل جياهده ومل حياربه يف اهلل ،بل ال يمكنه اخلروج إىل عدوه حتى
جياهد نفسه عىل اخلروج.
فهذان َعدُ وان قد امتحن العبد بجهادمها ،وبينهام عدو ثالث ال
يمكنه جهادمها إال بجهاده  ،وهو واقف بينهام يثبط العبد عن
جهادمها ،وخيذله ويرجف به ،وال يزال خييل له ما يف جهادمها من
املشاق وترك احلظوظ وفوت اللذات واملشتهيات ،وال يمكنه أن
جياهد ذينك العدوين إال بجهاده ،فكان جهاده هو األصل
جلهادمها ،وهو الشيطان ،قال  : ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﮊ  ،واألمر باختاذه عدوا تنبيه عىل استفراغ الوسع يف حماربته،
وجماهدته ،كأنه عدو ال يفرت وال يقرص عن حماربة العبد عىل عدد
األنفاس " .زاد املعاد ( ) 3 / 5

وهلذا قسم ابن القيم

اجلهاد إىل أربعة مراتب ،حيث قال  :إذا

عرف هذا فاجلهاد أربع مراتب :
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جهاد النفس  ،وجهاد الشيطان  ،وجهاد الكفار  ،وجهاد املنافقني.
فجهاد النفس أربع مراتب أيضا :
إحداها  :أن جياهدها عىل تعلم اهلدى ودين احلق الذي ال فالح هلا
وال سعادة يف معاشها ومعادها إال به ،ومتى فاهتا علمه شقيت يف
الدارين.
الثانية  :أن جياهدها عىل العمل به بعد علمه ،وإال فمجرد العلم بال
عمل إن مل يرضها مل ينفعها.
الثالثة  :أن جياهدها عىل الدعوة إليه ،وتعليمه من ال يعلمه ،وإال
كان من الذين يكتمون ما أنزل اهلل من اهلدى والبينات ،وال ينفعه
علمه ،وال ينجيه من عذاب اهلل.
الرابعة  :أن جياهدها عىل الصرب عىل مشاق الدعوة إىل اهلل وأذى
اخللق ،ويتحمل ذلك كله هلل .فإذا استكمل هذه املراتب األربع
صار من الربانيني ،فإن السلف جممعون عىل أن العامل ال يستحق أن
يسمى ربانيا حتى يعرف احلق ويعمل به ويعلمه  ،فمن علم وعمل
وعلم فذاك يدعى عظيام يف ملكوت الساموات.
ثم قسم جهاد الشيطان إىل مرتبتني :
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إحدامها  :جهاده عىل دفع ما يلقي إىل العبد من الشبهات
والشكوك القادحة يف اإليامن.
الثانية  :جهاده عىل دفع ما يلقي إليه من اإلرادات الفاسدة
والشهوات ،فاجلهاد األول يكون بعده اليقني ،والثاين  :يكون بعده
الصرب  .قال  : ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ .فأخرب أن إمامة الدين إنام تنال بالصرب
واليقني ،فالصرب يدفع الشهوات واإلرادات الفاسدة ،واليقني
يدفع الشكوك والشبهات.
وأما جهاد الكفار واملنافقني فأربع مراتب  :بالقلب ،واللسان،
واملال ،والنفس ،وجهاد الكفار أخص باليد ،وجهاد املنافقني
أخص باللسان.
ثم قال

 :وأما جهاد أرباب الظلم والبدع واملنكرات فثالث

مراتب  ،األوىل  :باليد إذا قدر ،فإن عجز انتقل إىل اللسان ،فإن
عجز جاهد بقلبه  ،فهذه ثالثة عرش مرتبة من اجلهاد  " ،ومن مات
ومل يغز ومل حيدث نفسه بالغزو مات عىل شعبة من النفاق " .زاد
املعاد ( ) 1 / 5
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* قال الشيخ السعدي
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 " :اجلهاد نوعان  :جهاد يقصد به

صالح املسلمني ،وإصالحهم يف عقائدهم وأخالقهم وآداهبم،
ومجيع شئوهنم الدينية والدنيوية ،ويف تربيتهم العلمية ،وهذا النوع
هو اجلهاد وقوامه ،وعليه يتأسس النوع الثاين ،وهو جهاد يقصد
به دفع املعتدين عىل اإلسالم واملسلمني من الكفار واملنافقني
وامللحدين ومجيع أعداء الدين ومقاومتهم ،وهذا نوعان :جهاد
باحلجة والربهان واللسان ،وجهاد بالسالح املناسب يف كل وقت
وزمان " .وجوب التعاون بني املسلمني ص.3

ونستطيع أن نلخص كالم العلامء السابق بام قاله الصحايب اجلليل
أبو الدرداء
البخاري

 " :إنام تقاتِلون بأعاملكم" .لذلك بوب عليها
باب ٌ :
صالح قبل القتال.
عمل
ٌ

أي أن اجلهاد إذا سبقه جهاد النفس واألعامل الصاحلة كان حليفه
النرص والتمكني ،وإذا سبقه الرشك والبدع واملعايص فإن حليفه
اهلزيمة واخلرسان املبني.

06
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قال الشيخ العالمة ابن عثيمني

 " :فاملعصية سبب اهلزيمة،

وال أدل عىل ذلك من جيش ُهزم بمعصية ،مع أنه أفضل جيش
مشى عىل األرض منذ ُخلق آدم إىل أن تقوم الساعة ،وهم الصحابة
يف غزوة أحد ،قال اهلل  فيهم :
وقائدهم حممد
َ حتى إِ َذا َف ِش نلت نُم َو َتن ََاز نعت نُم ِيف األَ نم ِر َو َع َص نيت نُم ِم نن َب نع ِد َما َأ َراك نُم َما
ُِ
حت ُّب َ
ون[ آل عمران ]231 :
أي :حصلت اهلزيمة بسبب هذه املعصية ،وهي معصية واحدة،
مع أهنا معصية كان فيها نوع من التأويل؛ ألهنم ملا رأوا اهنزام
املرشكني ،وأن املسلمني بدأوا جيمعون الغنائم ظنوا أن األمر
انتهى ،فنزلوا من املكان الذي جعلهم النبي

فيه حتى جاء

املرشكون من اخللف وحصل ما حصل"  .الرشح املمتع ( ) 12/3

هلل
لذلك قال الت نُّس َ ِرت ُّي  -يف تفسريه ص  " : - 01مجيع الطاعات ّ
جهاد النفس  ،وليس جهاد أسهل من جهاد السيف  ،وال جهاد
أشد من خمالفة النفس ".
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شبهة ! والرد عليها:
وهنا قد يقول قائل  :إن البخاري

قد أورد حتت " باب :

عمل صالح قبل القتال " حديث الرباء :

" أتى النبي

رجل مقنع باحلديد فقال يا رسول اهلل  :أقاتل أو أسلم ؟ قال أسلم
ثم قاتل .فأسلم ثم قاتل فقتل .فقال رسول اهلل

 :عمل قليال

وأجر كثريا ".
فأين هذه الرشوط التي تشرتطوهنا؟ فلامذا مل ُيدع إىل التوحيد
ابتداء؟ وهل تأكد من خلوه من الرشك والبدع واملعايص؟ إنه قاتل
ودخل اجلنة من غري أن يسجد هلل سجدة!!
والرد عىل هذه الشبة من وجوه :
أوالً :أن املقام هنا ليس مقام وجوب توفر الرشوط للجهاد
وعدمها؛ وإنام املقام هنا مقام فضل اهلل  يف جمازاة العمل القليل
باألجر الكبري ،واألمثلة عىل ذلك كثرية ،منها:
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قوله  : ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ

[البقرة.]112:
وقال  : ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﮊ [ احلديد ] 23 :

وعن أيب مسعود األنصاري

قال  :جاء رجل بناقة خمطومة -

أي عليها خطام  -فقال  :هذه يف سبيل اهلل ،فقال رسول اهلل
 " :لك هبا يوم القيامة سبعامئة ناقة كلها خمطومة " .
وقال

 " :كل عمل ابن آدم يضاعف  :احلسنة بعرش أمثاهلا

إىل سبعامئة ضعف إىل ما شاء اهلل " .روامها مسلم يف صحيحه.

لذلك قال احلافظ

 -يف الفتح (  ) 11 / 1عند رشحه هلذا

احلديث  " : -ويف هذا احلديث أن األجر الكثري قد حيصل بالعمل
اليسري فضال من اهلل وإحسانا ".
ثاني ًا  :أنه ال جيوز معارضة منطوق كثري من أحاديث النبي

يف

وجوب دعوة الناس  -أوال  -إىل التوحيد ونبذ الرشك والبدع
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واملعايص مع مفهوم حديث الرباء  -عىل فرض صحة هذا املفهوم
 ،-فقد أرسل النبي

معاذا

إىل اليمن فقال له :فليكن

أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا اهلل؛ فإن أجابوك لذلك ،ويف
رواية :فإذا عرفوا اهلل؛ فأعلمهم بأن اهلل افرتض عليهم مخس
صلوات "...احلديث ،متفق عليه.

قال القايض عياض

يف رشحه هلذا احلديث :

" وفيه دليل عىل أن اإليامن ال يصح إال باملعرفة وانرشاح الصدر ،
وال يكفي فيه نطق اللسان كام تقوله اجلهمي ُة  ،وال التقليد املجر ُد
كام يظنه اجلهلة " .إكامل املعلم ( .) 201 / 2

وال شك أنه قد حصل هلذا الرجل من اإليامن ما أهله للجهاد يف
سبيل اهلل.
ثالث ًا  :أن العرب قديام لفصاحتهم كانوا يفقهون مقاصد الكالم
أكثر من عرب اليوم ،فهذا الذي أسلم قبل أن يقاتل كان عىل
معرفة تامة بام يرتتب عليه من فروض وواجبات وحمرمات
ومنهيات ،فقبِل أن يستسلم لذلك إن َس ِلم من املوت يف هذه

11
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املعركة ،وهنا يقبل اإلسالم من املسلم عىل ما نواه وهم به من
األعامل وإن مل يستطع  -لعذر رشعي  -فعله.
أرأيت أن املجاهد لو خرج ليجاهد يف سيبل اهلل واغربت قدماه
لذلك ثم مات يف أول الطريق؛ فإنه تكتب له الشهادة يف سبيل اهلل
وإن مل جياهد  -بعدُ  -بالسيف .قال رسول اهلل

 " :ما ن
اغ َرب نت

قدما عبد يف سبيل اهلل فتمس ُه النار "  .رواه البخاري

وكذلك الرجل الذي قتل مائة نفس ثم تاب وانطلق إىل قرية ليعبد
اهلل فيها فامت يف الطريق ،فقبل اهلل توبته ومل يعمل خريا قط ،إال ما
نواه وهم به وعزم عليه ،واألمثلة عىل ذلك كثرية.
قال املهلب

 " :يف هذا احلديث  -أي حديث الرباء  -دليل

أن اهلل يعطى الثواب اجلزيل عىل العمل اليسري تفضال منه عىل
عباده  ،فاستحق هذا نعيم األبد يف اجلنة بإسالمه  ،وإن كان عمله
قليال ؛ ألنه اعتقد أنه لو عاش لكان مؤمنا طول حياته فنفعته نيته ،
وإن كان قد تقدمها قليل من العمل  ،وكذلك الكافر إذا مات
ساعة كفره جيب عليه التخليد يف النار ؛ ألنه انضاف إىل كفره
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اعتقاده أنه يكون كافرا طول حياته ؛ ألن األعامل بالنيات " .رشح
صحيح البخاري البن بطال ( ) 11 / 3

بل إنه ُحيتسب األجر للمجاهد يف كل عمل يعمله وإن مل يكن يف
ساحة القتال ،فقد قال

 " :الغزو غزوان ،فأما من ابتغى

اهر الرشيك واجتنب
وجه اهلل وأطاع اإلمام وأنفق الكريمة و َي َ َ
أجر كله ،وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة
الفساد ،فإن نومه و ُن نب َه ُه ٌ
وعىص اإلمام وأفسد يف األرض فإنه مل يرجع بالكفاف " .انظر
صحيح أيب داود برقم ( ) 1213

رابع ًا  :البد من النظر إىل الظروف التي حصلت هلذا الصحايب
عندما أسلم ،فإنه أسلم والنبي

وأصحابه يقاتلون الكفار؛

لذلك أمجع الفقهاء عىل أن املسلم إذا حرض القتال  -أي شهد
املعركة وعاينها -أصبح اجلهاد عليه فرضا عينيا ،لذلك َقبِل منه
النبي

املشاركة بالقتال مع املسلمني وإن مل يتعلم بعدُ باقي

أحكام الدين ،ويعمل هبا.
قال  ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
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ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﮊ
[األنفال .]21_23 :وقال  :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ [األنفال ] 13 :

ويف الصحيحني عن أيب هريرة

قال :قال رسول اهلل

":

اجتنبوا السبع املوبقات " .قيل :يا رسول اهلل ،وما هن؟ قال" :
الرشك باهلل ،والسحر ،وقتل النفس التي حرم اهلل إال باحلق ،وأكل
الربا ،وأكل مال اليتيم ،والتويل يوم الزحف  ،و َق نذ ِ
ف املحصنات
َ
الغافالت املؤمنات".
جاء يف اإلنصاف (  ) 31 / 1أليب احلسن الدمشقي

 " :ومن

العدو بلدَ ه تعني عليه
حرض الصف من أهل فرض اجلهاد أو حرض
ُّ
بال نزاع ".
خامس ًا  :أن الرجل  -كام أسلفنا  -إذا أسلم استسلم وانقاد جلميع
رشائع الدين ،فام حرضه من فروض َع ِم َل هبا مبارشة وإن مل
يتعلمها ابتداء ،فإن أسلم يف هنار رمضان -مثال  -قلنا له صم باق
النهار ،وإن مل ُي َصل قبل ذلك ،وإن مل يفقه أحكام الصيام ،ثم مع
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مرور الوقت يتعلم هذه األحكام ،فإن أسلم ثم صام ساعة ثم
مات كان صيامه صحيحا وعمله مقبوال.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 " :فالرجل إذا آمن بالرسول

إيامنا جازما ومات قبل دخول وقت الصالة أو وجوب يشء من
األعامل مات كامل اإليامن الذي وجب عليه ،فإذا دخل وقت
الصالة فعليه أن يصيل ،وصار جيب عليه ما مل جيب عليه قبل ذلك،
وكذلك القادر عىل احلج واجلهاد جيب عليه ما مل جيب عىل غريه من
التصديق املفصل والعمل بذلك" .جمموع الفتاوى ()321/0

سادس ًا  :من اخلطأ الفاحش أن نفهم احلديث عىل أنه ال بأس علينا
أال نعمل الكثري من الفروض والواجبات وترك املنهيات بحيث
يكفي منها القليل للنرص اجلليل!!
بل حض اإلسالم عىل اإلكثار من العمل الصالح كي يعزنا اهلل 
يف الدنيا واآلخرة ،وهذا هو مقصد كالم أيب الدرداء

 " :إنام

تنرصون بأعاملكم" أي أكثروا من األعامل كي يكون النرص دائام
حليفكم .قال  : ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ [األنفال .] 13 :
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 -عند تفسريه هلذه اآلية  " : -فأمر  بالثبات

عند قتال األعداء والصرب عىل مبارزهتم ،فال يفروا وال ينكلوا وال
جيبنوا ،وأن يذكروا اهلل يف تلك احلال وال ينسوه ،بل يستعينوا به
ويتكلوا عليه ،ويسألوه النرص عىل أعدائهم ،وأن يطيعوا اهلل
ورسوله يف حاهلم ذلك .فام أمرهم اهلل  به ائتمروا ،وما هناهم
عنه انزجروا ،وال يتنازعوا فيام بينهم أيضا فيختلفوا فيكون سببا
لتخاذهلم وفشلهم ".تفسري ابن كثري ( ) 01 / 1

سابع ًا  :هناك أمثلة كثرية وقعت يف القرون األوىل مثل هذه القصة،
وليس فيها أهنم كانوا يتكلون عىل العمل القليل ،فإن وقع لبعضهم
هذا األمر وقع اتفاقا وليس قصدا ،فكان العمل قليال واألجر
كثريا.
ومنها ما ذكره الذهبي يف السري( ،)223/5عند ترمجة فضالة بن عبيد
قال :قال القاسم أبو عبد الرمحن " :غزونا مع فضالة بن
عبيد -ومل يغز فضالة يف الرب غريها  -فبينا نحن نرسع يف السري،
وهو أمري اجليش ،وكانت الوالة إذ ذاك يسمعون ممن اسرتعاهم
اهلل عليه ،فقال قائل  :أهيا األمري ! إن الناس قد تقطعوا ،قف حتى
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يلحقوا بك .فوقف يف مرج عليه قلعة ،فإذا نحن برجل أمحر ذي
شوارب ،فأتينا به فضالة ،فقلنا  :إنه هبط من احلصن بال عهد.
فسأله ،فقال  :إين البارحة أكلت اخلنزير ،ورشبت اخلمر ،فأتاين يف
النوم رجالن ،فغسال بطني  ،وجاءتني امرأتان  ،فقالتا  :أسلم ،
فأنا مسلم  ،فام كانت كلمته أهرع من أن رمينا بالزبار فأصابه،
فدق عنقه .فقال فضالة :اهلل أكرب ! عمل قليال ،وأجر كثرياَ .فصلينا
عليه ،ثم دفناه".
ثامن ًا  :ال يس ّلم قولك  " :إنه مل ُيدن َع إىل التوحيد ابتداء " ،بل
إسالمه قبل قتاله أكرب دعوة له إىل التوحيد ،فنطقه بالشهادتني مع
فهمهام والعمل برشوطهام مها غاية الغايات ،ومها األساس يف
الدعوة إىل التوحيد.
ثم إن توحيده هو الذي دفعه للتضحية واجلهاد إلعالء كلمة اهلل،
ومحِيتهم
عىل عكس ما يفعله الناس اليوم؛ فإن وطنيتهم وقوميتهم َ
وحتزهبم يدفعهم للقتال والتضحية باملال والنفس.
وما ذلك إال حلصول اخللل عندهم  -إال ما رحم ربك  -بمفهوم
ال إله إال اهلل ،وبتطبيق رشوط هذه الكلمة الطيبة .فقالوا معنى ال

16

حقيقة الجهاد في فلسطين وموقف المسلم منه

إله إال اهلل  :أي ال خالق إال اهلل ،وال رازق إال اهلل ،وال حمي وال
مميت إال اهلل .وهذا املعنى غري صحيح؛ ألن املرشكني كانوا
يعتقدون بأنه ال خالق وال رازق وال حمي وال مميت إال اهلل.
قال :ﮋﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﮊ [الزخرف]30 :

وقال  : ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ [العنكبوت.]12 :

وقال  :ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﮊ [يونس.] 51 -52:

فاملرشكون مقرون بذلك كله ومع هذا دعاهم النبي

إىل أن

يقولوا :ال إله إال اهلل ،فرفضوا أن يقولوها ،فحارهبم عليها .فلو
كان هذا املعنى صحيحا لقبلوا دعوة الرسول

 ،ولكانت

دعوته إقرارا ملا هم عليه ،لكن احلقيقة أن معنى ال إله إال اهلل غري
املعنى املذكور سابقا ،وأن من أقر به ال يعد مسلام.
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إن املعنى الصحيح لـ " ال إله إال اهلل "  :هو أنه ال معبود بحق إال
اهلل ،لذلك عاتبهم اهلل  يف اآلية السابقة ،كيف أنكم تقرون بأنه
ال خالق وال رازق وال حمي وال مميت إال اهلل ثم ال ترصفون العبادة
له ،فهو وحده املستحق هلا ،فمن أنعم عليكم هذه النعم ،كيف ال
تعبدوه وال توحدوه .بل ترصفوا العبادة لغريه من األصنام
واألحجار واألوثان !!
وأما إذا سألت أكثر املسلمني اليوم عن رشوط ال إله إال اهلل فال
تكاد جتد منهم جوابا !
إن معرفة رشوط ال إله إال اهلل أمر مهم جدا الستقامة العبد عليها،
فإذا كان جاهال هلا أصبح عىل خطر عظيم ،وأشبه حاله حال
املنافقني ،فلقد قالوا ال إله إال اهلل إال أهنم مل حيققوا رشوطها
فاستحقوا الدرك األسفل من النار.
وهاكم رشوط" ال إله إال اهلل " السبعة :
 ) 2العلم  :أي العلم بمعناها وبام دلت عليه وبام تقتضيه.
 ) 1اليقني  :أي اليقني املنايف للشك.
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 ) 5القبول :أي أن يقبل هذه الكلمة ويقبل النطق هبا ،واإلقرار
بمعناها.
 ) 1االنقياد  :أي االستسالم والعمل الذي تقتضيه هذه الكلمة.
 ) 3الصدق  :أي أن يقول هذه الكلمة صادقا يف قوهلا ليس
بكاذب.
 ) 1اإلخالص  :أي أن يقوهلا خملصا هبا ،يقصد بذلك وجه اهلل.
 ) 0املحبة :أي حمبة هذه الكلمة وأهلها ،وحمبة ما تقتضيه هذه
الكلمة.
وبعد هذا كله نقول :إذا انقاد أغلب املسلمني ألوامر اهلل ورسوله
 وعىل رأسها التوحيد  -ونبذوا الرشك والبدع والتحزب وفعلواالطاعات وأ ّدوا العبادات ،واجتنبوا املنهيات وتركوا املحرمات
فإهنم سيصبحون مؤهلني للجهاد بمفهومه اخلاص ،وذلك بعد
استكامل باق رشوط اجلهاد ،كام سيأيت.
وقلنا ( أغلب املسلمني ) لكي ال يقول قائل  :هل علينا أن ننتظر
كل فرد من أفراد املسلمني حتى يصلح حاله ويستقيم اعوجاجه؟
فهذا أمر حمال !!

حقيقة الجهاد في فلسطين وموقف المسلم منه

19

نعم ،إن احلكم واألمر دائام لألغلبية الغالبة ،فالرشيعة ختاطب
الغالب من حال الناس .والقاعدة الفقية تقول  " :العربة للغالب
الشائع ال للنادر ".
فالقيام يف الصالة مثال َي نق ِدر عليه معظم الناس فجاء األمر به،
وغالب املسلمني يطيقون الصيام فكتبه اهلل عليهم كام كتبه عىل
الذين من قبلهم .ويف املنهيات فإن احلكم بالتحريم يكون بحسب
األغلب  ،قال  : ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ [البقرة.]121 :
قال ابن عثيمني

 " :فلام غلب جانب التحريم صار احلكم

هو التحريم ".رشح منظومة القواعد واألصول ( ص ) 11

وكذلك فعله

يف غزواته فإنه كان يعلم بوجود املنافقني يف

صفوف اجليش ،وما قد ينتج عنه من خذالهنم وتركهم للجهاد
ومع ذلك كان اعتامده األسايس عىل األغلب من جيش املسلمني
الصادقني يف إيامهنم.
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هذا ما يدخل يف الرشط األول  -وهو اإلسالم  -من رشوط
املجاهد لكي يكون متأهال للجهاد ،وأما باقي الرشوط التي ذكرها
الفقهاء يف حق املجاهد – والداخلة ضمنيا يف رشط اإلسالم -
فهي:
أوالً  :أن يكون عاقال.
ثاني ًا  :أن يكون بالغا.
ودليل ذلك قوله

يف احلديث الصحيح " :رفع القلم عن

ثالث  :عن النائم حتى يستيقظ ،وعن الصبي حتى حيتلم ،وعن
املجنون حتى يعقل " .صحيح النسائي ( ) 5151

فاملجنون إذا ُوجد يف املعركة كان رضره أكرب من نفعه .والصبي
وتكليف بام ال يطيقه.
زجه يف املعارك ظلم له
ٌ
كذلك ،بل ُّ
والعجب من بعض احلركات اإلسالمية املقاومة لليهود املحتلني
يزجون األطفال والصبيان يف خضم املعارك اجلارية بينهام من
كيف ُّ
دون مراعاة حلاهلم ،ورأفة ورمحة بسنهم وعجزهم عن القيام هبذه
املهمة الصعبة.
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لذلك جاء يف الصحيحني عن ابن عمر
رسول اهلل

51

قال ُ " :ع ِر ّنض ُت عىل

يوم ُأ ُحد وأنا ابن أربع عرشة فلم جيزين يف

املقاتلة ،ثم عرضت عليه يوم اخلندق وأنا ابن مخس عرشة فأجازين
 .قال نافع فقدمت عىل عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا
احلديث .فقال إن هذا حلد بني الصغري والكبري ،وكتب إىل عامله أن
يفرضوا ملن بلغ مخس عرشة ".
ثالث ًا  :أن يكون حرا ال عبدا.
ألن العبد مملوك لسيده  -متاما كالصبي -إذ ال يترصف إال بإذنه،
فسقط عنه اجلهاد.
رابع ًا  :أن يكون ذكرا ال أنثى.
فاجلهاد مرشوع يف حق الرجال دون النساء؛ وهذا من رمحة
اإلسالم هبن ،إذ ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها ،فلضعف املرأة
ورقتها وعجزها عن مقارعة الرجال سقط عنها اجلهاد .قال 
ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ [الزخرف ] 23 :
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قال ابن كثري

 " :أي املرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس احليل

منذ تكون طفلة ،وإذا خاصمت فال عبارة هلا ،بل هي عاجزة
َع ِيية ...فإهنا ضعيفة عاجزة عن االنتصار عند االنتصار ،ال عبارة
هلا وال ِمهة " .انظر تفسري ابن كثري ()115/ 0
قلت  :وهذا ال يعيبها فإن اهلل  خلقها هبذه الصفات والقدرات،
وخيلق آخرين بصفات أقوى منها كالرجال ،قال  ﮋ ﯡ ﯢ
ﯣ ﮊ [ آل عمران ] 51 :

فاملرأة هلا وظائف تناسب حاهلا وكذلك الرجل .فجهاد السالح
حيتاج إىل قوة ومشقة وعناء ال تتحمله النساء؛ لذلك ُرشع هلا جها ٌد
يناسب حاهلا ،ويوافق وضعها .فقد أخرج البخاري يف صحيحه
من حديث عائشة

قالت  :استأذنت النبي

يف اجلهاد

فقال :جهادكن احلج .ويف رواية " سأله نساهه عن اجلهاد فقال :
نعم اجلهاد احلج".
لذلك بوَب البخاري فقال :باب جهاد النساء.
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ويف احلديث الصحيح  -أيضا  -أن عائشة

51

قالت  :قلت يا

رسول اهلل  :عىل النساء جهاد ؟ قال  :نعم  .عليهن جهاد ال قتال
فيه  :احلج والعمرة " .صحيح ابن ماجة ( ) 1311

فانظر إىل رمحة الرسول الكريم

بالنساء إذ مل يزجهن يف هذا

امليدان  -ميدان القتال  -الذي يشمل القتل واملقاتلة والدفع
واملصادمة ،فهذه األمور ال ِق َبل هلن هبا؛ لضعفهن وعجزهن ،بل
تنايف ما ُأمرن به من التسرت والتحجب والقرار بالبيت ،والبعد عن
خمالطة الرجال حفاظا عىل رشفهن وعفتهن.
ثم انظر إىل ظلم وقسوة واعتداء األحزاب واجلامعات اإلسالمية
وغريها كيف يزجون املرأة يف هذه امليادين ،فتارة تقاتل معهم،
وتارة تتظاهر معهم ،وتارة تقاوم هنا وهناك ،ويعملون هلا
َ
فنون القتال ،كل هذا باسم
معسكرات للتدريب ،تتعلم فيها
املساواة ،وباسم احلرية.
ويف حقيقة األمر هي عاصية لرهبا ،مضيعة حلقوق أهلها ،أو بيتها
وزوجها وأوالدها إن كانت متزوجة ،وقد تواترت األخبار بحصول
فواحش عظيمة ،وحترشات فظيعة بالنساء (املجاهدات !!! )
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بسبب اختالطهن بالرجال يف ساحات القتال واالعتصامات
واملظاهرات الليلية  ،واهلل املستعان.
تنبيه  :هل للمرأة أن تتطوع للجهاد؟
ليس هلا ذلك؛ ألنه مل يثبت بدليل صحيح رصيح أن النبي
أجاز المرأة أن تقاتل معه يف املعركة بحيث حتمل السالح وحتتك
بالرجال ،وتبقى إىل الليل لوحدها خارج بيتها من أجل اجلهاد.
فمقصد اجلهاد تقليل الرشور والفتن ،ووجود املرأة هبذه احلالة
يزيد من الرشور والفتن فكان املنع مطلقا.
نعم ،قد ثبت اصطحاب النبي

لبعض النساء يف املعارك

والغزوات ،وهذا ال يكون إال حلاجة ،ووفق الضوابط الرشعية.
فكان النساء يف عهده

يداوين اجلرحى ،وجيلبن املاء،

رش وفتنة ُمنعن من
وحيرضن الطعام .فإذا حصل من ذلك ٌ
االصطحاب سدا للذريعة.
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قال الرسخيس

55

 -حتت باب  :قتال النساء مع الرجال

وشهودهن احلرب  " : -ال يعجبنا أن يقاتل النساء مع الرجال يف
احلرب؛ ألنه ليس للمرأة ُبنية صاحلة للقتال .كام أشار إليه رسول
اهلل

يف قوله" :هاه ،ما كانت هذه تقاتل " .وربام يكون يف

قتاهلا كشف عورة املسلمني ،فيفرح به املرشكون .وربام يكون ذلك
سببا جلرأة املرشكني عىل املسلمني .ويستدلون به عىل ضعف
املسلمني فيقولون :احتاجوا إىل االستعانة بالنساء عىل قتالنا.
فليتحرر عن هذا .وهلذا املعنى ال يستحب هلن مبارشة القتال؛ إال
أن يضطر املسلمون إىل ذلك.
فإن َد نفع فتنة املرشكني عند حتقق الرضورة بام يقدر عليه املسلمون
جائز بل واجب .واستدل عليه بقصة حنني  ،وقد بيناها .وىف
أواخر تلك القصة " :قالت أم سليم بنت ملحان ،وكانت يومئذ
تقاتل شادة عىل بطنها بثوب :،يا رسول اهلل ! أرأيت هؤالء الذين
فروا منك وخذلوك ،فال تعف عنهم إن أمكنك اهلل منهم ،فقال
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 :يا أم سليم ! عافية اهلل أوسع .فأعادت ذلك ثالث مرات،
ويف كل ذلك يقول رسول اهلل

 :عافية اهلل أوسع.

ويف املغازي أهنا قالت  :أال نقاتل يا رسول اهلل هؤالء الفرارين
فنقتلهم كام قاتلنا املرشكني ؟ فقال

 " :عافية اهلل أوسع ".

وأية حاجة إىل قتال النساء أشد من هذه احلاجة حني فروا عن
رسول اهلل

وأسلموه.

ويف هذا بيان أنه ال بأس بقتاهلن عند الرضورة؛ ألن الرسول مل
يمنعها يف تلك احلالة ،ومل ينقل أنه أذن للنساء يف القتال يف غري
ذلك احلالة ".
[قلت  :وسيأيت التفصيل يف هذه املسألة ،وأن الراجح هو املنع]
ثم قال الرسخيس

 :وال بأس بأن حيرض منهن احلرب

العجوز الكبرية ،فتداوي اجلرحى ،وتسقي املاء ،وتطبخ للغزاة إذا
احتاجوا إىل ذلك ،حلديث عبد اهلل بن قرط األزدي قال  :كانت
نساء خالد بن الوليد ونساء أصحابه ُم َشمرات ،حيملن املاء
للمجاهدين يرجتزن ،وهو يقاتل الروم.
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فالشواب يمنعن عن اخلروج خلوف الفتنة،
واملراد  :العجائز،
ُّ
واحلاجة ترتفع بخروج العجائز.
وذكر عن أم مطاع ،وكانت شهدت خيرب مع النبي

قالت :

رأيت أسلم  -وهي قبيلة من قبائل العرب  ،-حيث شكوا إىل
رسول اهلل

ما يلقون من شدة احلال ،فندهبم إىل اجلهاد

فنهضوا.
ولقد رأيت أسلم أول من انتهى إىل احلصن فام غابت الشمس من
ذلك اليوم حتى فتحه اهلل علينا ،وهو حصن الصعب بن معاذ
بالنطاة .ففي هذا بيان أهنا كانت خرجت مع رسول اهلل

ومل

يمنعها من ذلك.
فعرفنا أنه ال بأس للعجوز أن خترج إلعانة املجاهدين بام يليق هبا
من العمل ،واهلل املوفق ".انظر رشح السري الكبري ()231/2

قلت  :واملقصود من هذا أنه ال جيوز للمرأة مشاركة الرجال يف
ساحات القتال؛ ألن النبي

أمر النساء يف آخر عهده

باجللوس وعدم اجلهاد حتى يف جمال التطبيب وجلب املاء ،فقد

08
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أخر ج الطرباين يف الكبري بسند صحيح عن أم كبشة  -امرأة من
بني عذرة  -أهنا قالت  :يا رسول اهلل ! إيذن يل أن أخرج مع جيش
كذا و كذا  .قال  :ال  .قالت  :يا نبي اهلل ! إين ال أريد القتال  ،إنام
أريد أن أداوي اجلرحى وأقوم عىل املرىض .قال :لوال أن تكون
ُسنة  ،يقال  :خرجت فالنة ! ألذنت لك و لكن اجليس يف بيتك ".
قال الشيخ األلباين

 -يف السلسلة الصحيحة  ) 1010 ( -عند

خترجيه هلذا احلديث  ..." : -هذا و لفظ احلديث عند ابن سعد " :
اجليس  ،ال يتحدث الناس أن حممدا يغزو بامرأة "  ...ثم قال
احلافظ عقب احلديث يف " اإلصابة "  " :و يمكن اجلمع بني هذا و
بني ما تقدم يف ترمجة أم سنان األسلمي  ،أن هذا ناسخ لذاك؛ ألن
ذلك كان بخيرب  ،و قد وقع قبله ُبأحد كام يف الصحيح من حديث
الرباء بن عازب  ،و هذا كان بعد الفتح "  ...و لكن ال رضورة -
عندي  -الدعاء نسخ هذه األحاديث و نحوها  ،و إنام حتمل عىل
الرضورة أو احلاجة لقلة الرجال  ،و انشغاهلم بمبارشة القتال  ،و
أما تدريبهن عىل أساليب القتال و إنزاهلن إىل املعركة يقاتلن مع
الرجال كام تفعل بعض الدول اإلسالمية اليوم ،فهو بدعة عرصية،
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و قرمطة شيوعية  ،و خمالفة رصحية ملا كان عليه سلفنا الصالح  ،و
تكليف للنساء بام مل خيلقن له  ،و تعريض هلن ملاال يليق هبن إذا ما
وقعن يف األرس بيد العدو  .و اهلل املستعان ".
خامس ًا  :السالمة من الرضر املانع من اجلهاد.
لقوله  ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ
[الفتح.]20:
سادس ًا  :وجود النفقة .لقوله  :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ [التوبة .] 12 :

سابع ًا  :انتفاء الدين عن املجاهد :
قال الشافعي

 " :ال جيوز له اجلهاد وعليه َدين إال بإذن أهل

الدين ،وسواء كان الدين ملسلم أو كافر ".كتاب األم ( ) 215 / 1

قال ابن قدامة

 :ومن عليه دين حال أو مؤجل مل جيز له

اخلروج إىل الغزو إال بإذن غريمه إال أن يرتك وفاء أو يقيم به كفيال
أو يوثقه برهن ،وهبذا قال الشافعي ،ورخص مالك يف الغزو ملن ال
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يقدر عىل قضاء دينه ألنه ال تتوجه املطالبة به وال حبسه من أجله
فلم يمنع من الغزو كام لو مل يكن عليه دين.
ثم رجح ابن قدامة القول األول ،فقال  :ولنا أن اجلهاد تقصد منه
الشهادة التي تفوت هبا النفس فيفوت احلق بفواهتا وقد جاء أن
رجال جاء إىل رسول اهلل

فقال  :يا رسول اهلل  :إن ُقتلت يف

سبيل اهلل صابرا حمتسبا تكفر عن خطاياي ؟ قال  :نعم إال الدين
فان جربيل قال يل ذلك " رواه مسلم " .انتهى كالمه

 .انظر

املغني البن قدامة ( ) 13 – 10 / 25

ثامن ًا  :أن يكون املجاهد من الصابرين :
وذلك عند لقاء العدو ،قال  : ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ [آل عمران ] 100 :
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ولقد حذر النبي
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من الفرار عند الزحف ،وعد ذلك من

الكبائر ،فقال  " :اجتنبوا السبع املوبقات  ..وذكر منها " التويل يوم
الزحف " .متفق عليه

فوجب عىل املجاهد الصرب عند لقاء العدو ،ففي احلديث " يا أهيا
الناس ال تتمنوا لقاء العدو وسلوا اهلل  العافية فإذا لقيتموهم
فاصربوا " .صحيح أيب داود برقم ( ) 1513

فإن علمت من نفسك عدم الصرب عند لقاء العدو  -وإن كنت
حمققا للرشوط السابقة  -فال حيق لك اجلهاد مع املسلمني يف ساحة
املعركة؛ ألن وجودك معهم يفسد أكثر مما يصلح ،حتى لو كان
املسلمون يف ساحة املعركة ووجدوا يف أنفسهم أهنم لن يصربوا
عىل املواجهة؛ لزمهم الفرار واالنسحاب من املعركة حفاظا عىل
أرواحهم.
قال الشيخ السعدي

 -يف تفسريه آلية ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [ األنفال  .. " :- ] 11 :والثاين  :تقييد ذلك
العدد أن يكونوا صابرين بأن يكونوا متدربني عىل الصرب.
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ومفهوم هذا أهنم إذا مل يكونوا صابرين ،فإنه جيوز هلم الفرار ،ولو
أقل من مثليهم إذا غلب عىل ظنهم الرضر كام تقتضيه احلكمة
اإلهلية ".
قلت  :وكذلك إذا كان املجاهد جبانا أو ضعيفا فإنه ال جيوز له
اجلهاد ،فعن احلسن بن عيل

قال  " :جاء رجل إىل النبي

فقال  :إين جبان ،وإين ضعيف ،فقال

 :هلم إىل جهاد

ال شوكة فيه  :احلج " .صحيح الرتغيب والرتهيب ( ) 2013
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أما الرشط الثاين الذي جيب توفره لقيام فرض اجلهاد  :وهو أن
الذين قام بحقهم القتال هم أعداء اإلسالم الذين يؤتى اإلسالم من
قبلهم ،سواء كانوا كفار ًا أو مسلمني معتدين ( خوارج وبغاة ).
فنقول  :لقد وضع العلامء رشوطا جيب توفرها فيمن يقاتَل من
الكفار ،فليس كل كافر جيوز قتله ،فمنهم من يكون أبا أو أما ،قال
 ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ [العنكبوت.]3 :
وقد يكون جارا أو قريبا قال  ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ [النساء]51 :

 يف تفسريه ( " : - ) 113 / 1وقال أبو إسحاققال ابن كثري
اجل ِ
عن ن نَوف البِك ِ
ار ِذي ا نل ُق نر َبى" يعني املسلم "
َايل يف قوله َ ":و ن َ
اجل ِ
اجلن ِ
ُب " يعني اليهودي والنرصاين .رواه ابن جرير ،وابن
ار ن ُ
َو ن َ
أيب حاتم ".
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وقد يكونون من أهل الديار الواحدة ،قال  ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮊ [املمتحنة. ]3 :

فكل هؤالء جيب جهادهم بالدعوة إىل اهلل  ،ونرش تعاليم الدين
بينهم بأقوالنا وأفعالنا لعلهم هيتدون ،وللدين ينقادون.
نعمَ ،من أظهر منهم العدواة لإلسالم وأهله ،ومل ُ
يأل جهدا يف
الطعن والكيد هبذا الدين؛ فإن هؤالء يقاتَلون ويعادون ،و ُيقطع
رشهم قال  ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮊ
[املمتحنة]1:

وقد اشرتط الفقهاء رشوط ًا أخرى عامة متنع املجاهدين من قتال
الكفار:
األوىل  :أن يكون الكافر ذميا ،أي من أهل اجلزية لقوله 
ﮋﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
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ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ [التوبة]11 :

" فقوله  :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ أي  :املال الذي يكون جزاء
لرتك املسلمني قتاهلم ،وإقامتهم آمنني عىل أنفسهم وأمواهلم ،بني
أظهر املسلمني ،يؤخذ منهم كل عام ،كل عىل حسب حاله ،من
غني وفقري ومتوسط ،كام فعل ذلك أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب
وغريه من أمراء املؤمنني ...فإذا كانوا هبذه احلال ،وسألوا
املسلمني أن يقروهم باجلزية ،وهم حتت أحكام املسلمني وقهرهم،
وحال األمن من رشهم وفتنتهم ،واستسلموا للرشوط التي
أجراها عليهم املسلمون مما ينفي عزهم وتكربهم ،ويوجب ذهلم
وصغارهم ،وجب عىل اإلمام أو نائبه أن يعقدها هلم.
وإذا مل يفوا ،ويعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون ،مل جيز إقرارهم
باجلزية ،بل يقاتَلون حتى يسلموا ".انظر تفسري السعدي هلذه اآلية

قلت  :وحتت هذا الرشط يدخل ما ذكرنا من أن الكافر قد يكون
من الوالدَ ين أو األقربني واجلريان.
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وهذه الذمة ال تكون إال من اإلمام ،قال ابن قدامه

 :وال

يصح عقد الذمة واهلدنة إال من اإلمام أو نائبه ،وهبذا قال الشافعي
وال نعلم فيه خالفا " .املغني ( ) 125 / 25

فمن أغفر  -من املسلمني  -هذه الذمة املعطاة للكافر فقتله كان
مرتكبا لكبرية من كبائر الذنوب؛ لقوله

 " :من قتل رجال

من أهل الذمة مل جيد ريح اجلنة ،و إن رحيها ليوجد من مسرية
سبعني عاما " .صحيح اجلامع ( ) 1113
الثانية  :أن يكون الكافر معاهدا لقوله  ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟ
ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ [التوبة.]1 :

قال ابن كثري

 " :هذا استثناء من رضب مدة التأجيل بأربعة

أشهر ،ملن له عهد مطلق ليس بمؤقت ،فأجله ،أربعة أشهر ،يسيح
يف األرض ،يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء ،إال من له عهد
مؤقت ،فأجله إىل مدته املرضوبة التي عوهد عليها ،وقد تقدمت
األحاديث ،ومن كان له عهد مع رسول اهلل

فعهده إىل مدته،
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وذلك برشط أال ينقض املعاهد عهده ،ومل يظاهر عىل املسلمني
أحدا ،أي :ياملئ عليهم من سواهم ،فهذا الذي ُي َوىف له بذمته
وعهده إىل مدته؛ وهلذا حرض اهلل  عىل الوفاء بذلك فقال  " :إِن
ِ
ني " أي  :املوفني بعهدهم " .تفسري ابن كثري ( )220/ 1
ب ا نُملت ِق َ
اهللَ ُحي ُّ
قال القرطبي

 " :املعنى أن اهلل برئ من املرشكني إال من

املعاهدين يف مدة عهدهم...وإن كانت أكثر من أربعة أشهر " .انظر
تفسري القرطبي ()13/ 3

قلت  :وال جيوز  -أيضا  -قتل املعاهدين من الكفار إذا صاحلهم
اإلمام عىل مدة يتعهد فيها الطرفان عىل ترك القتال بينهم ،وقد جاء
الوعيد عىل ذلك ففي احلديث  " :من قتل معاهدا مل يرح رائحة
اجلنة و إن رحيها ليوجد من مسرية أربعني عاما " .رواه البخاري

وهذا ال شك أنه ُ ِ
رشع ملصلحة املسلمني بحيث يأمنون من عدوهم
أوال ،ويزدادون قوة إىل قوهتم ثانيا ،وتكون الفرصة كبرية لنرش
دعوهتم بني الناس ثالثا.
وخري شاهد عىل ذلك ما قام به النبي

من إبرام املعاهدة

والصلح بينه وبني مرشكي مكة ،وذلك عندما وقع عىل اتفاق فيام

68

حقيقة الجهاد في فلسطين وموقف المسلم منه

بينهم  -يف احلديبية  -عىل ترك القتال عرش سنني ،ف ُعد ذلك نرصا
وفتحا مبينا؛ ملا سيجنيه املسلمون من املصالح الكثرية ،وإن جاء يف
بعض بنود االتفاق ما ُيظن أنه تنازالت مؤملة من املسلمني للكفار،
إال أن هذه املصالح الكثرية  -من حقن دماء املسلمني ،وترتيب
صفوفهم ،وإعداد العدة اإليامنية واملادية  -تُقدم عىل هذه
التنازالت التي هي يف احلقيقة يسرية مقابل ما ُذكر من املصالح
العظيمة ،وهذا هو عني السلم والسالمة واملصلحة قال  ﮋ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﮊ [األنفال.]12:

قال القرطبي

 " :فإن كان للمسلمني مصلحة يف الصلح،

لنفع جيتلبونه ،أو رضر يدفعونه ،فال بأس أن يبتدئ املسلمون به
إذا احتاجوا إليه .وقد صالح رسول اهلل

أهل خيرب عىل

رشوط نقضوها فنقض صلحهم ...وقد هادن قريشا لعرشة أعوام
حتى نقضوا عهده .وما زالت اخللفاء والصحابة عىل هذه السبيل
التي رشعناها سالكة ،وبالوجوه التي رشحناها عاملة " .اجلامع
ألحكام القرآن ( ) 10 / 3
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 -يف الزاد (  - ) 113 / 5إىل بعض

وقد أشار ابن القيم
ِ
احلكم التي تضمنتها هذه اهلدنة فقال  " :إهنا كانت ُم َقدمة بني يدي
الفتح األعظم الذي أعز اهللُ ِبه رسو َله وجندَ ه ،ودخل الناس به يف
ِ
ومؤذنا بني
دين اهلل أفواجا ،فكانت هذه اهلُدنة بابا له ،ومفتاحا،
يديه ،وهذه عاد ُة اهلل سبحانه يف األُمور العظام التي يقضيها قدرا
ورشعا ،أن يوطئ هلا بني يدهيا مقدمات وتوطئات ،ت ِ
ُؤذ ُن هبا،
ُ َ
وتدُ ُّل عليها.
الناس ِأم َن
ومنها :أن هذه اهلُدنة كانت من أعظم ال ُفتوح ،فإن َ
َ
واختلط املسلمون بالكفار ،وبادهوهم بالدعوة،
بعضهم بعضا،
ُ
وناظروهم عىل اإلسالم جهرة آمنني ،وظهر
وأسمعوهم ال ُقرآن،
ُ
َمن كان خمتفيا باإلسالم ،ودخل فيه يف ُمدة اهلُدنة َمن شاء اهلل أن
يدخل ،وهلذا سامه اهلل َفتنحا ُّمبِينا " انتهى .
قلت  :ومع األسف فإن كثريا من األحزاب واجلامعات اإلسالمية
مل يتأصلوا عىل الكتاب والسنة بفهم سلف األمة؛ فراحوا يكفرون
الدول اإلسالمية التي أبرمت صلحا مع دول الكفر؛ فخرجوا عىل
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حكامها ،ومل يوفوا بعهودها؛ فسفكوا الدماء ،وقتلوا األبرياء،
ونرشوا الفوىض يف البالد وبني العباد.
وننبه هنا عىل أمرين اثنني :
األول  :أنه ال جيوز أن تكون اهلدنة بني املسلمني والكفار عىل
التأبيد؛ ألنه ينايف وحكمة مرشوعية اجلهاد ،إال أنه جيوز عقدها
مطلقا بدون توقيت ،عىل أن يكون يف نيتهم نقض اهلدنة متى
وجدوا يف أنفسهم القدرة عىل قتال الكفار بدون إحلاق الرضر عىل
املسلمني.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

يف باب اهلدنة " :وجيوز عقدها

مطلقا ومؤقتا واملؤقت الزم من الطرفني جيب الوفاء به ما مل ينقضه
العدو ،وال ُينقض بمجرد خوف اخليانة يف أظهر قويل العلامء ،وأ ّما
املطلق فهو عقد جائز يعمل اإلمام فيه باملصلحة " .االختيارات
الفقهية ص 553

وقال ابن القيم

" :ويف القصة  -أي قصة صلح احلديبية -

دليل عىل جواز عقد اهلدنة مطلقا من غري توقيت  ،بل ما شاء
اإلمام  ،ومل جيئ بعد ذلك ما ينسخ هذا احلكم البتة ،فالصواب
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جوازه وصحته ،وقد نص عليه الشافعي يف رواية املزين ،ونص
عليه غريه من األئمة " .زاد املعاد ( ) 250 / 5

الثاين  :أنه قد ت ِ
َعقد إحدى الدول اإلسالمية هدنة مع الكفار ،فتأيت
هذه الدولة الكافرة وتعتدي عىل دولة مسلمة أخرى ،فتأيت
األخرية وتطلب النرصة من الدولة املسلمة التي بينها وبني الدولة
الكافرة  -املعتدية عليها -عهد وميثاق ،فهنا ال جيب عىل الدولة
املسلمة األخرى نرصة الدولة املسلمة املعتدى عليها لوجود العهد
وامليثاق ،والدليل قوله  ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ [األنفال:
.]01

قال القرطبي يف تفسريه (  " : ) 30 / 3يريد إن دعوا هؤالء املؤمنون
الذين مل هياجروا من أرض احلرب عونكم بنفري أو مال
الستنقاذهم فأعينوهم ،فذلك فرض عليكم فال ختذلوهم .إال أن
يستنرصوكم عىل قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق فال تنرصوهم
عليهم ،وال تنقضوا العهد حتى تتم مدته ".
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 -يف تفسريه (  : - ) 10 / 1يقول : وإن

استنرصوكم هؤالء األعراب ،الذين مل هياجروا يف قتال ديني،
عىل عدو هلم فانرصوهم ،فإنه واجب عليكم نرصهم؛ ألهنم
إخوانكم يف الدين ،إال أن يستنرصوكم عىل قوم من الكفار َ ب نينَك نُم
َو َب نين َُه نم ِمي َث ٌ
اق  أي  :مهادنة إىل مدة ،فال ختفروا ذمتكم ،وال
تنقضوا أيامنكم مع الذين عاهدتم .وهذا مروي عن ابن عباس
".
قلت  :وإن َنزلت هذه اآلية يف األعراب ومن مل هياجر من املسلمني
فإن العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب ،واهلل أعلم.
الثالثة  :أن يكون الكافر املقاتل مستأمنا ،والدليل قوله  ﮋ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ [التوبة]1 :

قال ابن كثري

يف تفسريه (  ..." : ) 221 / 1والغرض أن من

قدم من دار احلرب إىل دار اإلسالم يف أداء رسالة أو جتارة ،أو
طلب صلح أو مهادنة أو محل جزية ،أو نحو ذلك من األسباب،
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فطلب من اإلمام أو نائبه أمانا ،أعطي أمانا ما دام مرتددا يف دار
اإلسالم ،وحتى يرجع إىل مأمنه ووطنه ".
وقال ابن القيم

 " :وأما املستأمن فهو الذي يقدم بالد

املسلمني من غري استيطان هلا وهؤالء أربعة أقسام  :رسل وجتار
ومستجريون حتى يعرض عليهم اإلسالم والقرآن فإن شاهوا
دخلوا فيه وإن شاهوا رجعوا إىل بالدهم وطالبوا حاجة من زيارة
أو غريها ،وحكم هؤالء أال هياجروا وال يقتلوا وال تؤخذ منهم
اجلزية وأن يعرض عىل املستجري منهم اإلسالم والقرآن فإن دخل
فيه فذاك وإن أحب اللحاق بمأمنه أحلق به ومل يعرض له قبل
وصوله إليه فإذا وصل مأمنه عاد حربيا كام كان ".أحكام أهل الذمة
( ) 301 / 1

َ
يكون ممن وصلته دعوة اإلسالم ،والدليل قوله  ﮋ
الرابعة  :أال
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ [اإلهراء.]23:

وقوله

يت َعدُ و َك من
يف احلديث الصحيح  " :وإذا َل ِق َ

املرشكني َفا ند ُع ُه نم إىل ثالث خصال َف َأيت ُُهن َما َأ َجا ُب َ
وك َفا نق َب نل منهم
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َوكُف عنهم ،ا ند ُع ُه نم إىل اإلسالم فإن َأ َجا ُب َ
وك َفا نق َب نل منهم وكف
عنهم ".صحيح اجلامع برقم ( ) 2133

قال اخلطايب

 " :يف هذا احلديث عدة أحكام منها  :دعاء

املرشكني قبل القتال  ،وظاهر احلديث يدل عىل أن ال يقاتلوا إالّ
بعد الدعاء " .معامل السنن ( ) 112 / 1

اخلامسة  :أال يكون الكافر املقاتَل ممن أشهر سالحه يف وجه
املسلمني ،أو مل يكن له رأي يف احلرب.
سواء كان رجال أو امرأة ،صغريا أو كبريا ،وإال فإنه يقاتل لدفع
رضره ،والدليل قوله  ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﮊ [براءة ] 51 :

قال السعدي يف تفسريه هلذه اآلية ":أي :قاتلوا مجيع أنواع املرشكني
والكافرين برب العاملني ،وال ختصوا أحدا منهم بالقتال دون أحد،
بل اجعلوهم كلهم لكم أعداء كام كانوا هم معكم كذلك ،قد
اختذوا أهل اإليامن أعداء هلم ،ال يألوهنم من الرش شيئا ".
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قلت  :فإذا توفرت أحد هذه الرشوط يف الكفار حرم قتاهلم،
وامتنع اجلهاد فيهم ،وإال فوجب قتاهلم ،واجلهاد فيهم ،وكانوا ممن
حض النبي

عىل قتاهلم وغزوهم.

فعن بريدة

قال  :كان رسول اهلل

إذا أمر رجال عىل

َهرية أوصاه يف خاصة نفسه بتقوى اهلل ومن معه من املسلمني
خريا ،فقال  :اغزوا باسم اهلل ويف سبيل اهلل قاتلوا من كفر باهلل،
اغزوا وال تغدروا وال تغلوا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا " .انظر
صحيح أيب داود ( ) 1535

دخول أهل البدع يف أعداء اإلسالم وعىل رأسهم اخلوارج :
ّ
إن هؤالء الكفار ليسوا هم فقط أعداء اإلسالم الذين يؤتى
اإلسالم من قبلهم ،والذين ُحياربون من قبل املسلمني  -وهم
ظاهرون للجميع يعرفهم كل أحد  -بل هناك أعداء لإلسالم يف
الباطن ،يكيدون باإلسالم وأهله ،وهذا العدو الداخيل أخطر
بكثري من العدو اخلارجي ،فهم باسم اإلسالم خيدعون الناس،
وخيرجوهنم من احلق إىل الباطل ومن النور إىل الظلامت.
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إهنم أهل البدع بجميع أصنافهم وأشكاهلم ومسمياهتم ،إهنم الذين
حذرنا منهم النبي

عندما تال قوله  : ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ فقال رسول اهلل
 :إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سامهم
اهلل فاحذروهم" .متفق عليه

فمنطلقهم  :كتاب اهلل  -زعموا  -لكن عىل حتريف آلياته ،وتشويه
ملعانيه ،وإتباع ملتشاهبه؛ بغية الفتنة ،وإحداث اخللل يف العقائد
واألصول.
قال ابن كثري

يف تفسريه (  " : ) 3 / 1إنام يأخذون منه

حيرفوه إىل مقاصدهم الفاسدة ،وينزلوه
باملتشابه الذي يمكنهم أن ّ
عليها ،الحتامل لفظه ملا يرصفونه ،فأما املحكم فال نصيب هلم فيه؛
ألنه دامغ هلم وحجة عليهم ،وهلذا قال " :ا نبتِ َغا َء ا نل ِف نتن َِة " أي :
اإلضالل ألتباعهم ،إهياما هلم أهنم حيتجون عىل بدعتهم بالقرآن،
وهذا حجة عليهم ال هلم ،كام لو احتج النصارى بأن القرآن قد
نطق بأن عيسى هو روح اهلل وكلمته ألقاها إىل مريم ،وتركوا
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االحتجاج بقوله  إِ نن ُه َو إِال َع نبدٌ َأ نن َع نمنَا َع َل نيه وبقوله :إِن
ِ
يسى ِعنندَ اهللِ ك ََم َث ِل آ َد َم َخ َل َق ُه ِم نن ت َُراب ُثم َق َال َل ُه ُك نن
َم َث َل ع َ
َف َيك ُ
ُون وغري ذلك من اآليات املحكمة املرصحة بأنه َخلق من
خملوقات اهلل ،وعبد ،ورسول من رسل اهلل ".انتهى
قلت ّ :
إن عدم رجوع أولئك لفهم الصحابة

– يف تفسري

آيات القرآن  -كان السبب الرئييس يف تبديع أهل السنة هلم،
وإخراجهم من السنة إىل البدعة .وكان عىل رأس أولئك فرقة
اخلوارج الذين خرجوا عن فهمهم ،وكفروا كبار الصحابة  -بل
جلهم  -وش ّقوا عصا املسلمني ،ومتردوا عليهم.
قال ابن كثري  -يف تكملة كالمه السابق  -عند تفسريه لآلية
السابقة  :وقال اإلمام أمحد :حدثنا أبو كامل ،حدثنا محاد ،عن أيب
غالب قال  :سمعت أبا أمامة حيدث ،عن النبي

يف قوله :

ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ قال " :هم اخلوارج"،
ويف قولهَ  :ي نو َم َت نب َي ُّض ُو ُجو ٌه َوت نَس َو ُّد ُو ُجو ٌه قال  " :هم
اخلوارج" ...وهذا احلديث أقل أقسامه أن يكون موقوفا من كالم
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الصحايب ،ومعناه صحيح؛ فإن ّأول بدعة وقعت يف اإلسالم فتنة
اخلوارج ،وكان مبدههم بسبب الدنيا حني قسم رسول اهلل
غنائم ُحن نَني ،فكأهنم رأوا يف عقوهلم الفاسدة أنه مل يعدل يف
القسمة ،ففاجؤوه هبذه املقالة ،فقال قائلهم  -وهو ذو اخلُ َو نيرصة -
بقر اهلل خارصته  : -اعدل فإنك مل تعدل ،فقال له رسول اهلل
ت ن
 " :لقد ِخ نب ُت َ
إن َمل ن أكن َأعدل ،أيأ َمنُني عىل أهل األرض
رس ُ
وخ ن
وال تَأمن ِ
ُوين" .فلام قفا الرجل استأذن عمر بن اخلطاب -ويف رواية
َ
 :خالد بن الوليد -وال ُبعد يف اجلمع  -رسول اهلل يف قتله ،فقال :
ِ ِ
حي ِق ُر
" َد نع ُه فإنه خيرج من ض نئضئ هذا -أي  :من جنسه  -قوم َ ن
أحدكم صالته مع صالهتم ،وصيامه مع صيامهم ،وقراءته مع
قراءهتمَ ،ي نم ُر ُق َ
الر ِمية ،فأينام
ون من الدين كام َي نم ُر ُق السهم من ّ
أجرا ملن قتلهم .
لقيتموهم فاقتلوهم ،فإن يف قتلهم ن
ثم كان ظهورهم أيام عيل بن أيب طالب ،وقتلهم بالن نهروان ،ثم
تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقاالت ونِ َح ٌل كثرية
جل نه ِمية ،وغري ذلك من
منترشة ،ثم َن َب َعت ال َقدَ َر ّية ،ثم املعتزلة ،ثم ا َ
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البدع التي أخرب عنها الصادق املصدوق يف قوله " :وستفرتق هذه
األمة عىل ثالث وسبعني فِ نر َقة ،كلها يف النار إال واحدة " قالوا :
من هم يا رسول اهلل؟ قال  " :من كان عىل ما أنا عليه وأصحايب "
أخرجه احلاكم يف مستدركه هبذه الزيادة.
وقال احلافظ أبو َي نع َىل :حدثنا أبو موسى ،حدثنا عمرو بن عاصم،
حدثنا املعتمر ،عن أبيه ،عن قتادة ،عن احلسن عن جندب بن عبد
اهلل أنه بلغه ،عن حذيفة
اهلل

 -أو سمعه منه  -حيدث عن رسول

أنه ذكر  " :إن يف أ ّمتي قوما يقرهون القرآن َينن ُث ُرو َن ُه َن نثر

الد َقلَ ،يتَأو ُل نو َن ُه عىل غري تأويله" .انتهى كالمه

فانظر يا عبد اهلل إىل حتذير النبي

من رش أهل البدع وعىل

رأسهم اخلوارج ،فقد أولوا القرآن عىل غري تأويله الصحيح
ففهموا اآليات فهام مغلوطا يوافق أهوائهم ،فاستحلوا دم
املسلمني ،فكان سببا ملروقهم من الدين ،ولذلك حض النبي
عىل جهادهم باحلجة والبيان ،وبالسيف والسنان.
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قال أبو أمامة

عن اخلوارج ملا ُقتلوا  " :رش قتىل قتلوا حتت

أديم السامء ،وخري قتيل من قتلوا ،كالب أهل النار ،قد كان هؤالء
مسلمني فصاروا كفارا .فقيل يا أبا أمامة  :هذا يشء تقوله؟ قال بل
سمعته من رسول اهلل

" .انظر صحيح ابن ماجه برقم ( .) 201

ويف رواية الرتمذي قال أبو أمامة
النبي

وهو يؤكد نسبة الكالم إىل

 :لو مل أسمعه إال مرة أو مرتني أو ثالثا أو أربعا حتى

عد سبعا ما حدثتكموه " .انظر صحيح الرتمذي برقم ( .) 5000

إن جهاد أهل البدع من املسلمني واجب رشعي مقدم عىل جهاد
أهل الكفر واملرشكني؛ ألن خطرهم عىل األمة اإلسالمية أعظم،
وفتنتهم أشدّ .
وبجانبهم جهاد أهل البغي من املسلمني الذين يفسدون الدين،
ويمنعون حقوق اخلالق  وحقوق املخلوقني .متاما كام فعل أبو
بكر الصديق

مع مانعي الزكاة ،فقد قاتلهم عىل ذلك وإن

نطقوا بالشهادتني .ففي الصحيحني عن أيب هريرة
تويف رسول اهلل

قال  :ملا

واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من
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العرب قال عمر بن اخلطاب أليب بكر :كيف تقاتل الناس وقد قال
رسول اهلل

 :أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال

اهلل ،فمن قال ال إله إال اهلل عصم مني ماله ونفسه إال بحقه
وحسابه عىل اهلل  ، فقال أبو بكر  :واهلل ألقاتلن من فرق بني
الصالة والزكاة ،فإن الزكاة حق املال ،واهلل لو منعوين عناقا كانوا
يؤدونه إىل رسول اهلل

لقاتلتهم عىل منعه ،فقال عمر بن

اخلطاب  :فواهلل ما هو إال أن رأيت اهلل  قد رشح صدر أيب بكر
للقتال ،قال  :فعرفت أنه احلق ".
قال النووي

حتت حديث " ال ُي نك َلم أحد يف سبيل اهلل: "...

قالوا  :وهذا الفضل وإن كان ظاهره أنه يف قتال الكفار فيدخل فيه
من ُجرح يف سبيل اهلل يف قتال البغاة وقطاع الطريق ،ويف إقامة
األمر باملعروف والنهي عن املنكر ونحو ذلك " .انظر فتح الباري
البن حجر ( ) 112 / 1

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

" :وأما قتال اخلوارج ومانعي

الزكاة وأهل الطائف الذين مل يكونوا حيرمون الربا فهؤالء يقاتلون
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حتى يدخلوا يف الرشائع الثابتة عن النبي

وهؤالء إذا كان هلم

طائفة ممتنعة فال ريب أنه جيوز قتل أسريهم وإتباع مدبرهم
واإلجهاز عىل جرحيهم ،فإن هؤالء إذا كانوا مقيمني ببالدهم عىل
ما هم عليه فإنه جيب عىل املسلمني أن يقصدوهم يف بالدهم لقتاهلم
حتى يكون الدين كله هلل " .جمموع الفتاوى ( ) 332 / 13

فإذا تبني ما سبق ُعرف أن فساد أهل البدع والبغي  -يف الدين -
أعظم من فساد أهل الكفر واملرشكني؛ ألهنم يتسرتون باسم الدين
يف حماربة اإلسالم وأهله ،والناس يطمئنون لكالمهم ،ويباركون
فعاهلم ما دامت نابعة من الدين بظنهم ،واحلقيقة أهنا ليست من
الدين .
هذا هو مكمن اخلطر  :أن تثق بقريب أو صديق فيدخل عليك
وخيرج ثم تكتشف أنه خائن لك ! لذلك قال

 " :إياكم

والدخول عىل النساء ،فقال رجل من األنصار  :يا رسول اهلل :
أفرأيت احلمو  -يعني أقارب الزوج  -؟ قال  :احلمو املوت "
متفق عليه.
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فاحلمو  -من أقارب الزوج  -يدخلون يف بيته بدون نكري من
أحد ،فحذر النبي

من دخول األقارب عىل أهل الرجل

بدون وجوده النخداع الناس هبم بسبب القرابة؛ ألهنا ترفع الشبهة
والريبة .فلام كان خطرهم أعظم؛ وصفهم

باملوت.

وكذلك أهل البدع متاما بتامم ،فإن نتركَهم يفسدون دين اهلل هو عني
املوت املحقق ،فوجب جهادهم أوال باحلجة والبيان ،وقد يكون
بالسيف والسنان إذا تطلب األمر ذلك ،وهو أعظم من جهاد
الكفار.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 " :ومثل أئمة البدع من أهل

املقاالت املخالفة للكتاب والسنة أو العبادات املخالفة للكتاب
والسنة؛ فإن بيان حاهلم وحتذير األمة منهم واجب باتفاق
املسلمني ،حتى قيل ألمحد بن حنبل  :الرجل يصوم ويصيل
ويعتكف أحب إليك أو يتكلم يف أهل البدع ؟ فقال  :إذا قام
وصىل واعتكف؛ فإنام هو لنفسه ،وإذا تكلم يف أهل البدع؛ فإنام هو
للمسلمني ،هذا أفضل.
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فبني أن نفع هذا عام للمسلمني يف دينهم من جنس اجلهاد يف
سبيل اهلل؛ إذ تطهري سبيل اهلل ودينه ومنهاجه ورشعته ودفع بغي
هؤالء وعدواهنم عىل ذلك واجب عىل الكفاية باتفاق املسلمني،
ولوال من يقيمه اهلل لدفع رضر هؤالء لفسد الدين ،وكان فساده
أعظم من فساد استيالء العدو من أهل احلرب؛ فإن هؤالء إذا
استولوا مل يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إال تبعا ،وأما
أولئك؛ فهم يفسدون القلوب ابتداء " .جمموع الفتاوى ( ) 151/13

وقال أيضا  " :وأئمة أهل البدع أرض عىل األمة من أهل الذنوب،
وهلذا أمر النبي

بقتل اخلوارج وهنى عن قتال الوالة الظلمة

" .جمموع الفتاوى ( ) 131 / 0
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شبهة والرد عليها :
قد يستدل البعض بحديث النبي

 ":أفضل اجلهاد كلمة حق

عند سلطان أو أمري جائر" .صحيح اجلامع ()2130

قلنا  :نعم ،لكن بالرشوط التي رشطها النبي

:

 ) 2أن يكون التغيري باللسان ،كام يف قوله  ( :كلمة حق ).
 ) 1أن ال يكون باليد والسنان؛ ألن تغيري املنكر باليد رشطه القدرة
واالستطاعة ،فكيف يستطيع أن يواجه الشخص الواحد أو
املجموعة من الشباب  -مهام بلغت قوهتم وأسلحتهم  -حاكام له
جيش عظيم  ،فكأهنم ألقوا بأنفسهم إىل التهلكة ،وارتكبوا أعظم
املفسدتني.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 " :فإذا كان األمر باملعروف

والنهي عن املنكر مستلزما من الفساد أكثر مما فيه من الصالح مل
يكن مرشوعا ،وقد كره أئمة السنة القتال يف الفتنة التي يسميها
كثري من أهل األهواء األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،فإن ذلك
إذا كان يوجب فتنة هي أعظم فسادا مما يف ترك األمر باملعروف
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والنهي عن املنكر مل يدفع أدنى الفسادين بأعالمها بل يدفع أعالمها
باحتامل أدنامها كام قال النبي

 " :أال أنبئكم بأفضل من درجة

الصيام والصالة والصدقة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
قالوا  :بىل يا رسول اهلل قال  :إصالح ذات البني ،فإن فساد ذات
البني هي احلالقة ،ال أقول حتلق الشعر ولكن حتلق الدين".
االستقامة ( ) 550 / 2

 ) 5أن تكون كلمة احلق عنده ،أي يف جملسه وأمامه ،ال من ورائه
وال من خلفه ،وال عن يمينه وال عن شامله .فتكون هرا ال عالنية،
وهو خالف ما يفعله اخلوارج يف عرصنا ،إذ هييجون عىل السلطان
يف املحافل واخلطب وجمالس الناس ،قال

يف احلديث

الصحيح " :من أراد أن ينصح لذي سلطان فال يبده عالنية ،ولكن
يأخذ بيده فيخلوا به فإن قبل منه فذاك ،وإال كان قد أدى الذي
عليه " .انظر ظالل اجلنة برقم ( ) 2011

فلم ُي ِرد النبي

بلفظة ( جهاد ) أن حيملك  -يا عبد اهلل  -ما

ال تتحمله من محل السالح ومواجهة السلطان ،وإنام أراد " بفضل
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اجلهاد " هنا إنكارك للمنكر إذا رأيت السلطان يفعله بالنصح
واحلكمة واملوعظة احلسنة ،بدون غلظة وإهانة ،قال

 " :من

أهان السلطان أهانه اهلل "  .رواه الرتمذي وقال :حديث حسن ،انظر
السلسلة الصحيحة ( .)1111

فإن قدرت عىل الوصول إليه ونصحه فقد أديت الذي عليك
واحلمد هلل ،وإن مل تستطع فال يكلف اهلل نفسا إال وسعها.
فإن ق َت َل َك بعد ما نصحته بالرشوط والضوابط الرشعية فإنك
ستكون كام أخرب النبي

 " :سيد الشهداء محزة بن عبد

املطلب ،ورجل قام إىل إمام جائر فأمره و هناه فقتله " .صحيح
الرتغيب والرتهيب ( ) 1503
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الرشط الثالث  -الذي اشرتطه الفقهاء لرشعية اجلهاد  : -أن
السبب الدافع هلذا القتال هو إعالء كلمة اهلل ،والذي يدخل فيه
الدفاع عن اإلسالم وأهله.
فإعالء كلمة اهلل هو أس اجلهاد ولبه ،فعن أيب موسى

 " :أن

 ،فقال :إن الرجل يقاتل للذك ِنر،

أعرابيا جاء إىل رسول اهلل
ِ
لريى مكا ُن ُه؟ فقال رسول
ويقاتل ل ُي نح َمدَ  ،ويقاتل ل َي نغن ََم ،ويقاتل ُ َ
اهلل

 " :من قاتل حتى تكون كلمة اهلل هي العليا؛ فهو يف

سبيل اهلل  ." متفق عليه

ومن أجلها تزهق األنفس ،وتراق الدماء ،و ُي َقدم الغايل والنفيس،
قال  : ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ [ التوبة .]222 :

وقال رسول اهلل

 " :والذي نفس حممد بيده ما من َك نلم -

أي جرح ُ -يكلم يف سبيل اهلل إال جاء يوم القيامة كهيئته يوم كُلم
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لونه لون دم ورحيه ريح مسك  ،والذي نفس حممد بيده لوال أن
أشق عىل املسلمني ما قعدت خالف هرية تغزو يف سبيل اهلل أبدا،
ولكني ال أجد سعة فيتبعوين وال تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدي،
والذي نفس حممد بيده لوددت أن أغزو يف سبيل اهلل فأقتل ثم
أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل " .متفق عليه

إذا  :الغاية من اجلهاد هي نرش دين اهلل يف األرض ،وإزالة العوائق
التي حتول دون أن يكون الدين ك ّله هلل ،قال  : ﮋ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﮊ [األنفال ]51:

قال ابن عباس

 " :وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة " يعني:

حتى ال يكون رشك " ويكون الدين هلل " ،يعني  :خيلص التوحيد
هلل" .تفسري ابن كثري( )31/1

وهذا خالف من جياهد من أجل وطنية أو قومية أو حزبية ،جياهد
من أجل حدود جغرافية ،ودعوات محاسية ،وأفكار حزبية ،لذلك
رفض النبي

أن يسمي ذلك جهادا رشعيا فقال  ":من ُقتل
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حتت راية عمية  ،يدعو عصبية أو ينرص عصبية  ،فقتلته جاهلية ".
رواه مسلم

فعىل الناس أال يغرتوا بفعل أولئك اخلوارج الذين جياهدون -
زعموا  -من أجل الوطن والوطنية ،ومن أجل حترير األرض
واهلوية ،أو من أجل تغيري احلكام والطواغيت  -كام يزعمون -
ليجلسوا مكاهنم؛ فإن جهادهم غري رشعي بل هو عكس اآلية
الكريمة ،كام جاء فـــي صحيح البخاري أن رجال أتى إىل ابن
عمر

يف فتنة ابن الزبري

ابن عمر وصاحب النبي

فقال  " :إن الناس ضيعوا وأنت
! فام يمنعك أن خترج؟ فقال :

يمنعني أن اهلل حرم دم أخي .فقال  :أمل يقل اهلل  " :وقاتلوهم حتى
ال تكون فتنة "؟ فقال  :قاتلنا حتى مل تكن فتنة وكان الدين هلل،
وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغري اهلل ".
ويف رواية  " :أن سعيد بن جبري

قال " :خرج إلينا ابن عمر

ونحن نرجو أن حيدثنا حديثا حسنا .فبد َأنا ٌ
رجل يقال له حكيم
فقال يا أبا عبد الرمحن  :كيف ترى يف القتال يف الفتنة واهلل 
يقول  " :وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة " ،فقال  :هل تدري ما
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الفتنة  -ثكلتك أمك  -إنام كان حممد
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يقاتل املرشكني ،وكان

الدخول يف دينهم فتنة ،وليس بقتالكم عىل ا ُمللك ! ".
وكام جاء يف احلديث الصحيح أن النبي

قال  " :جييء املقتول

بقاتله يوم القيامة فيقول  :سل هذا فيم قتلني ؟ فيقول  :قتلته عىل
ملك فالن " ،قال جندب  -راوي احلديث  " : -فاتقها ".صحيح
النسائي ( ) 5113

أي ال تقتل أخاك املسلم من أجل ملك فالن فتبيع آخرتك بدنيا
غريك فتكون من أمحق الناس ،فالذي ُيقتل من أجل ملك فالن ،أو
يقتل من أجل حزب فالن ،أو من أجل أرض الوطن واآلباء
واألجداد ،أو حبا للرياسة والشهرة ،أو االنتقام والثأر لفالن ،ال
من أجل إعالء كلمة اهلل وحب نرش التوحيد وتبديد الرشك؛ فإن
جهاده باطل ،وعمله حم َبط ،وهو متوعد بالنار  -والعياذ باهلل -
وهو خالف هدي النبي

حيث ُعرف من دعوته وجهاده أنه

بعيد كل البعد عن طلب امللك أو استعادته ،وبعيد عن حب
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السيطرة واهليمنة عىل العامل؛ إنام ُبعث رمحة للعاملني؛ إلخراج الناس
من الظلامت إىل النور ،ومن عبادة األصنام إىل عبادة الرمحن.
ويظهر ذلك جليا عندما يشهد األعداء بذلك ،فقد جاء عن هرقل
ملك الروم أنه سأل ُجتار قريش عن النبي

ودعوته؛ ليعلم

صدقه من كذبه " ...فقال هلم  :هل كان من آبائه من ملك ؟ قالوا
 :ال... ،ثم قال هرقل :فهل قال هذا القول أحد قبله ؟ قالوا  :ال،
ثم قال لرتمجانه  :قل هلم  :إين سألتكم هل كان يف آبائه ملك ؟
فزعمتم أن ال ،فقلت  :لو كان من آبائه ملك  .قلت  :رجل يطلب
ملك آبائه .وسألتكم هل قال هذا القول أحد قبله ؟ فزعمتم أن ال،
فقلت  :لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت  :رجل ائتم بقول
قيل قبله  .ثم قال  :بام يأمركم ؟ قالوا  :يأمرنا بالصالة والزكاة
والصلة والعفاف  .قال  :إن يك ما تقولون حقا فإنه نبي ،وقد
كنت أعلم أنه خارج ،ومل أكن أظنه منكم ،ولو أين أعلم أين أخلص
إليه ألحببت لقاءه ،ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ،وليبلغن
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ملكه ما حتت قدمي  .ثم دعا بكتاب رسول اهلل

فقرأه فإذا

فيه :
" بسم اهلل الرمحن الرحيم :من حممد رسول اهلل

إىل هرقل -

بع اهلدى  ..أما بعد فإين َأ ند ُع َ
وك
عظيم الروم  : -سالم عىل من ات َ
أسلِ نم ت نَس َل نم ،و َأ نسلِ نم ُي نؤتِ َك اهلل أجرك مرتني ،فإن
بدعاية اإلسالم ن
ت ََول ني َت فإن عليك إثم األريسيني  " :يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة
سواء بيننا وبينكم أن ال نعبد إال اهلل " إىل قوله  " :واشهدوا بأنا
مسلمون " .انظر صحيح البخاري ومسلم

فعرف هرقل  -من خالل ما جاء يف الرسالة من الدعوة إىل
َ
صدق
التوحيد ،ومن خالل أجوبة القوم عن حاله ودعوته -
رسول اهلل

وعرف أنه جاء إلعالء كلمة اهلل ،ونرش التوحيد

بني الناس ،ومل يأت لطلب الدنيا من امللك واألرض واملال.
لقد أدرك هرقل أن من كان هذا مبدهه ،وعليه قامت دعوته؛ فإن
اهلل ُموفقه يف فتح البالد لتحرير العباد من الرشك ،حيث مل جيد يف
رسالة النبي

ما يشري إىل أنه يريد إزالته عن ملكه ،وإحالل
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ملكه

مكانه ،وإنام أراد من وراء ذلك إعالء كلمة اهلل ،لذلك

حسم املعركة مسبقا ،وأعلن النتيجة مدوية " :وليبلغن ملكه ما
حتت قدمي ".
فيا ليت أهل احلامسة واجلهاد  -زعموا  -يفقهون ما فقهه هذا
الكافر ،حيث عرف أن الرسول

ال يريد امللك وال املنصب،

وال يريد اسرتجاع أرض الشام  -التي اجتمع فيها مع باقي إخوانه
األنبياء وصىل فيهم ،ثم ُعرج به إىل السامء  -ال يريد اسرتجاعها
من أجل أرض الشام ،وإنام من أجل التوحيد ،لذلك أدرك أن
العداوة بينه وبينهم هي الدين وليست األرض ،ومن كان يقاتل
من أجل الدين فاهلل معه ونارصه.
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ومن هنا نرد عىل شبهة :
وهي استدالل البعض  :بأن النبي

قال  " :من قاتل دون

ماله فقتل فهو شهيد ،ومن قاتل دون دمه فهو شهيد ،ومن قاتل
دون أهله فهو شهيد" .صحيح ابن ماجه ( ) 1330

قلت  :ومل تثبت أي رواية يف ذكر األرض ،فتنبه.
فقالوا  :هذا دليل عىل أن هناك من يستشهد من أجل الدم واملال.
واجلواب  :أن هذا الكالم حق ال شك فيه ،لكن برشط أن يسبق
كل هذا :التوحيد واإلخالص يف ذلك ،فيكن مهه  -عند الدفاع
عن ماله ودمه وأهله  -إرضاء اهلل  ،ويسبقه أيضا مراعاة رشوط
إنكار املنكر ،فال يأمر

املسلم بالدفاع عن املال والدم واألهل

وهو ال يقوى عىل الدفاع؛ لذلك مل يستطع املسلمون وهم يف مكة
الدفاع عن األهل واملال والدم مما اضطرهم ذلك إىل اهلجرة.
قال ابن عبد الرب

 " :أصل احلديث  -أي حديث  :ما من

كلم يكلم يف سبيل اهلل  -يف الكفار ويلتحق هؤالء هبم -أي أهل
البغي  -باملعنى لقوله

" من قتل دون ماله فهو شهيد"،

06

حقيقة الجهاد في فلسطين وموقف المسلم منه

وتوقف بعض املتأخرين يف دخول من قاتل دون ماله؛ ألنه يقصد
صون ماله بداعية الطبع ،وقد أشار يف احلديث إىل اختصاص ذلك
باملخلص حيث قال  " :واهلل أعلم بمن يكلم يف سبيله " .واجلواب
 :أنه يمكن فيه اإلخالص مع إرادة صون املال كأن يقصد بقتال
من أراد أخذه منه صون الذي يقاتله عن ارتكاب املعصية وامتثال
أمر الشارع بالدفع وال يمحض القصد لصون املال ،فهو كمن قاتل
لتكون كلمة اهلل هي العليا " .انظر فتح الباري البن حجر ( ) 112 / 1

قلت  :إن الدفاع عن بالد املسلمني ودمائهم وأعراضهم واجب
رشعي برشط أن يكون اهلدف هو  :إعالء كلمة اهلل ،واملحافظة عىل
مجاعة املسلمني القائمني عىل إعالء كلمة اهلل ،وال يكون ذلك إال
بالدفاع عن أرضهم وأمواهلم وأعراضهم ،وذلك بالرشوط
والضوابط الرشعية ومنها القدرة واالستطاعة ،وسيأيت تفصيل
ذلك يف ثنايا هذا البحث.
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وبعد هذا فإننا سنلخص أهم الرشوط التي جيب توفرها إلجياب
اجلهاد الرشعي ( القتايل ) :
أوالً  :أن القائمني هبذا القتال ال بد أن يكونوا مسلمني حقا.
ثاني ًا  :أن الذين قام بحقهم القتال هم أعداء اإلسالم الذين يؤتى
اإلسالم من قبلهم ،سواء كانوا كفارا أو مسلمني معتدين (خوارج
وبغاة).
ثالث ًا  :أن السبب الدافع هلذا القتال هو إعالء كلمة اهلل ،والذي
يدخل فيه الدفاع عن اإلسالم وأهله.
مر الكالم عىل هذه الرشوط الثالثة العامة ،وسنذكر اآلن ما
وقد ّ
يدخل فيها من الرشوط اخلاصة ،وهي :
رابع ًا  :أن اجلهاد ال يرشع إال حتت إمام للمسلمني ،وال يشرتط أن
يكون إماما عاما ،بل يصح اجلهاد خلف اإلمام ال ُقطري ،فاملهم
وجود إمام يعلن النفري ،و يعد اجليوش واخلطط العسكرية ،و ُيسري
اجليش نحو العدو.
فبدونه ال يستقيم جهاد ،وال يتحقق نرص وال يرتدع عدو ،فإذا
رأى العدو من يقاتله شخصا أو جمموعة صغرية أو كبرية بدون
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عدة وال عتاد ،وال جيش خلفهم باملرصاد؛ فإن العدو بال شك
سيستخف هبم ،وسيزرع العمالء بينهم ،وسيهزمهم رش هزيمة،
كام هو حالنا يف فلسطني اليوم.
فاإلمام حيمي املجاهدين بقوته وجيشه ،فهو ُجنة هلم ووقاية ،قال
 " :إنام اإلمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به " .متفق عليه

قال النووي

 :قوله " اإلمام جنة " أي كالسرت؛ ألنه يمنع

العدو من أذى املسلمني ،ويمنع الناس بعضهم من بعض ،وحيمي
بيضة اإلسالم ،ويتقيه الناس وخيافون سطوته .ومعنى يقاتل من
ورائه  :أي يقاتَل معه  :الكفار والبغاة واخلوارج وسائر أهل
الفساد والظلم مطلقا " .املنهاج ( ) 150 / 21

وقال ابن قدامة

 :وأمر اجلهاد موكول إىل اإلمام واجتهاده،

ويلزم الرعية طاعته فيام يراه من ذلك " .املغني( ) 21 /25

قلت  :وال يشرتط فيه أن يكون عدال ،فإنه يصح اجلهاد خلف الرب
والفاجر ،قال
رواه البخاري .

 " :إن اهلل ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ".
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 " :هل أنتم تاركون يل أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم

وعليهم كدره" .صحيح أيب داود برقم ( ) 1511

بل إن النبي

بني أن اإلمام قد يكون عدال فيأمر بالتقوى،

وقد يكون غري ذلك فال يمنعنكم ذلك من اجلهاد خلفه ،فقال -
بعد حديث "اإلمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به  " : -فإن أمر
بتقوى اهلل وعدل فإن له بذلك أجرا ،وإن قال بغريه فإن عليه منه
وزرا ".
قال اجلصاص

 " :وقد كان أصحاب النبي

يغزون

بعد اخللفاء األربعة مع األمراء الفساق ،وغزا أبو أيوب األنصاري
مع يزيد  ...فإن الفساق إذا جاهدوا فهم مطيعون يف ذلك  ...ولو
رأينا فاسقا يأمر بمعروف وينهى عن منكر كان علينا معاونته عىل
ذلك ،فكذلك اجلهاد ،فاهلل  مل خيص بفرض اجلهاد العدول دون
الفساق ،فإذا كان الفرض عليهم واحدا مل خيتلف حكم اجلهاد مع
العدول ،ومع الفساق" .أحكام القرآن للجصاص ( ) 203/5
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حقيقة الجهاد في فلسطين وموقف المسلم منه

 " :وألن ترك اجلهاد مع الفاجر يفيض إىل

قطع اجلهاد ،وظهور الكفار عىل املسلمني واستئصاهلم ،وظهور
كلمة الكفر ،وفيه فساد عظيم  ...فإن كان القائد يعرف برشب
اخلمر والغلول ،يغزى معه ،إنام ذلك يف نفسه " .انظر املغني
( ) 213/1

فاجلهاد مع وجود اجلامعة نرصة ،واجلهاد مع وجود الفرقة مهلكة،
قال  : ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﮊ [الصف.]1:
قال القرطبي

يف تفسريه (  : ) 32 / 23ال جيوز اخلروج عن

الصف إال حلاجة تعرض لإلنسان ،أو يف رسالة يرسلها اإلمام ،أو
يف منفعة تظهر يف املقام ".
قلت  :فأين هذا ممن جعلوا اجلهاد فوىض ال رشوط له وال زمام،
يقاتلون بال قوة وال روية وال مجاعة ،إنام هي أهواء اتبعوها
وشهوات انغمسوا فيها.
قال ابن قدامة

 " :ال جيوز -أي للمجاهد  -حتى اخلروج

من العسكر إال بإذن األمري ،وال ُحيدث حدثا إال بإذنه ،لقول اهلل
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{ : إِنام ا نُمل نؤ ِمن َ ِ
ين آ َمنُوا بِاهللِ َو َر ُسول ِ ِه َوإِ َذا كَانُوا َم َع ُه َع َىل
ُون الذ َ
َ
َأ نمر َج ِامع َمل ن َي نذ َه ُبوا َحتى َي نست نَأ ِذنُو ُه ،}..وألن األمري أعرف بحال
العدو ،ومكامنهم ،ومواضعهم ،وقرهبم ،وبعدهم ،فإذا خرج
خارج بغري إذنه مل يأمن أن يصادف كمينا للعدو فيأخذه )..انظر
املغني ( ) 53 / 25

إذا  :ال جيوز آلحاد املسلمني وأفرادهم أن جياهدوا األعداء إال
حتت راية جتمعهم ،ورعية تؤيدهم وحاكام حيميهم ويعززهم ،قال
 : ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ [البقرة ] 111 :

فلم يقاتلوا منفردين بل طلبوا من نبيهم َملِكا وحاكام وقائدا
جيمعهم ،وحيملهم عىل القتال ،ويدير هلم املعركة ،لذلك حصل هلم
النرص املبني.
فال َيعرف اإلسالم ما يسمى اليوم باجلهاد الفردي ،فالذي جياهد
بمفرده ال شك أنه يفسد أكثر مما يصلح ،وال شك أن بمفارقته
للجامعة واقع يف العذاب واملهلكة والفتنة والضالل ،قال
"اجلامعة رمحة و الفرقة عذاب " .رواه أمحد بسند حسن

:
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وقال أيضا  " :ثالث ال يغل عليهن قلب مؤمن  :إخالص العمل
هلل ،والنصيحة لوالة املسلمني ولزوم مجاعتهم فإن دعوهتم حتيط
من ورائهم " .صحيح ابن ماجه ( ) 5010

بل التاريخ اإلسالمي يشهد عىل عدم انتهاج مثل هذه األعامل بني
املسلمني الصادقني فضال عن موافقة علامء املسلمني عليه ،ومن
قام بمثل هذه األعامل مل ينجح ،بل كان مصريه الفشل واخلرسان.
جاء يف كتاب مواهب اجلليل عن الشيخ أمحد زروق يف بعض
وصاياه إلخوانه أنه قال  :التوجه للجهاد بغري إذن مجاعة املسلمني
وسلطاهنم فإنه ُسلم الفتنة ،وقلام اشتغل به أحد فأنجح ".انظر
مواهب اجلليل ( ) 312 / 1

وأما شبهة االستدالل بحادثة أيب بصري  فسيأيت الرد عليها.
خامس ًا  :إذن الوالدين ،فال جيوز للمجاهد الذهاب للجهاد مع
اإلمام إال بإذهنام؛ ألن من مقاصد اجلهاد رفع الرضر عن الغري،
وجلب اخلري واملعروف هلم ،فرفعه عن الوالدين أوىل من رفعه عن
غريمها ،واألقربون أوىل باملعروف.
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فقال له :هل لك

أحد باليمن ؟ قال :أبواي  ،قال :أذنا لك ؟ قال :ال ،قال  :ارجع
إليهام فاستأذهنام ،فإن أذنا لك فجاهد ،وإال فربمها " .صحيح أيب
داود ( ) 1100

إال أن يكون اجلهاد متعينا عليه يف حال الدفع ،أو النفري العام
برشط وجود اإلمام ،وبرشط القدرة واالستطاعة؛ فحينها ال
يشرتط إذهنام.
قال ابن رشد

" :وعامة الفقهاء متفقون عىل أن من رشط

هذه الفريضة إذن األبوين فيها إال أن تكون عليه فرض عني مثل
أال يكون هنالك من يقوم بالفرض إال بقيام اجلميع به " .بداية
املجتهد ( ) 101 / 5

وقال ابن حزم

" :واتفقوا أن من له أبوان يضيعان بخروجه

أن فرض اجلهاد ساقط عنه" .مراتب اإلمجاع ( ) 221 / 2

قال الشوكاين

 :قوله  " :فإن أذنا لك فجاهد " فيه دليل عىل

أنه جيب استئذان األبوين يف اجلهاد ،وبذلك قال اجلمهور ،وجزموا
بتحريم اجلهاد إذا منع منه األبوان أو أحدمها؛ ألن برمها فرض عني
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واجلهاد فرض كفاية ،فإذا تعني اجلهاد فال أذن ،ويشهد له ما
أخرجه ابن حبان من حديث عبد اهلل بن عمرو
رجل إىل رسول اهلل

قال " جاء

فسأله عن أفضل األعامل؟ قال :

الصالة ،قال ثم مه ؟ قال  :اجلهاد ،قال  :فإن يل والدين ،فقال :
آمرك بوالديك خريا ،فقال  :والذي بعثك نبيا ألجاهدن
وألتركنهام ،قال  :فأنت أعلم " .وهو حممول عىل جهاد فرض
ُ
العني توفيقا بني احلديثني ،وهذا برشط أن يكون األبوان
مسلمني" .نيل األوطار ( ) 11 / 3
قلت  :احلديث الذي أخرجه ابن حبان " ضعيف " .انظر السلسلة
الضعيفة ()3321

سادس ًا  :القدرة واالستطاعة ،بمعنى أن يستطيع احلاكم بجيشه
مواجهة العدو ،قال  : ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ [ التغابن ] 21 :

وقال  : ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ [البقرة ،] 131 :وقال
 " :إذا أمرتكم بيشء فخذوا منه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن
يشء فانتهوا ".متفق عليه
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فإن مل نملك القدرة واالستطاعة عىل اجلهاد فال جيب حينئذ؛ ألنه
إلقاء بالنفس إىل التهلكة ،وال أدل عىل ذلك ما حصل يف معركة
مؤتة حيث كان عدد املرشكني أضعاف أضعاف عدد املسلمني ،ومل
يعلم املسلمون بعددهم ،فقاتلوهم عىل غلبة الظن بام عندهم من
قوة واستطاعة ،فلام ُقتل القواد الثالثة ( جعفر ،وزيد ،وعبد اهلل
) وكان فيهم خالد بن الوليد

فلام عرف أن جيش

املسلمني ال قدرة له عىل جيش الصليبيني؛ أخذ الراية وانسحب
هبم من املعركة حفاظا عىل من تبقى منهم.
واعترب النبي

ذلك فتحا فقال ... " :حتى أخذها سيف من

سيوف اهلل حتى فتح اهلل عليهم " رواه البخاري.
قال ابن كثري

 " :ورأى الرجوع باملسلمني هي الغنيمة

الكربى ".فتح الباري ( ) 321 / 0

قلت  :مل يراع الشباب املتحمس للجهاد  -اليوم  -هذا الرشط،
فتجدهم يتعجلون لقتال الكفار بدون مراعاة لرشط القدرة
واالستطاعة فيفسدوا أكثر مما يصلحوا.
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قال الشيخ األلباين

 -يف السلسلة الصحيحة ( )2110/0حتت

حديث عبادة بن الصامت

يف وجوب السمع والطاعة : -

" والذي هيمني منها هنا  :أن فيه ردا رصحيا عىل اخلوارج الذين
خرجوا عىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

؛ فإهنم يعلمون

دون أي شك أو ريب أنه مل يروا منه " كفرا بواحا " ،ومع ذلك
استحلوا قتاله وسفك دمه هو ومن معه من الصحابة والتابعني،
فاضطر

لقتاهلم واستئصال شأفتهم  ،فلم ينج منهم إال القليل

 ،ثم غدروا به

كام هو معروف يف التاريخ.

واملقصود أهنم سنوا يف اإلسالم سنة سيئة ،وجعلوا اخلروج عىل
حكام املسلمني دينا عىل مر الزمان واأليام ،رغم حتذير النبي
منهم يف أحاديث كثرية ،منها قوله

 " :اخلوارج كالب

النار".
ورغم أهنم مل يروا كفرا بواحا منهم ،وإنام ما دون ذلك من ظلم
وفجور وفسق.
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واليوم  -والتاريخ يعيد نفسه كام يقولون  ،-فقد نبتت نابتة من
الشباب املسلم ،مل يتفقهوا يف الدين إال قليال ،ورأوا أن احلكام ال
حيكمون بام أنزل اهلل إال قليال ،فرأوا اخلروج عليهم دون أن
يستشريوا أهل العلم والفقه واحلكمة منهم ،بل ركِبوا رهوسهم،
وأثاروا فتنا عمياء ،وسفكوا الدماء ،يف مرص ،وسوريا ،واجلزائر،
وقبل ذلك فتنة احلرم املكي ،فخالفوا بذلك هذا احلديث الصحيح
الذي جرى عليه عمل املسلمني سلفا وخلفا إال اخلوارج.
وملا كان يغلب عىل الظن أن يف أولئك الشباب من هو خملص يبتغي
وجه اهلل ،ولكنه ُشب َه له األمر أو ُغرر به ؛ فأنا أريد أن أوجه إليهم
نصيحة وتذكرة ،يتعرفون هبا خطأهم ،ولعلهم هيتدون.
فأقول  :من املعلوم أن ما ُأمر به املسلم من األحكام منوط
باالستطاعة؛ حتى ما كان من أركان اإلسالم ،قال  : ﮋ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ[آل عمران .] 10 :وهذا من
الوضوح بمكان فال حيتاج إىل تفصيل.
و الذي حيتاج إىل التفصيل؛ إنام هو التذكري بحقيقتني اثنتني :
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األوىل  :أن قتال أعداء اهلل  -من أي نوع كان  -يتطلب تربية
النفس عىل اخلضوع ألحكام اهلل واتباعها؛ كام قال

:

"املجاهد من جاهد نفسه يف طاعة اهلل ".
واألخرى  :أن ذلك يتطلب اإلعداد املادي والسالح احلريب ؛ الذي
ُ
ينكأ أعداء اهلل؛ فإن اهلل أمر به أمري املؤمنني فقال  :ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢ ﯣﯤﯥﮊ

[األنفال ]10 :واإلخالل بذلك مع االستطاعة؛ إنام هو من صفات
املنافقني ،ولذلك قال فيهم رب العاملني  :ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ [التوبة]11 :

وأنا اعتقد جازما أن هذا اإلعداد املادي ال يستطيع اليوم القيام به
مجاعة من املؤمنني دون علم من حكامهم -كام هو معلوم،-
وعليه؛ فقتال أعداء اهلل من مجاعة ما سابق ألوانه ،كام كان األمر يف
العهد املكي.
ولذلك؛ مل يؤمروا به إال يف العهد املدين؛ وهذا هو مقتىض النص
الرباين  :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ [البقرة ] 131 :
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وعليه؛ فإين أنصح الشباب املتحمس للجهاد ،واملخلص حقا
لرب العباد  :أن يلتفتوا إلصالح الداخل ،وتأجيل االهتامم
باخلارج الذي ال حيلة فيه ،وهذا يتطلب عمال دهوبا ،وزمنا
طويال؛ لتحقيق ما أسميه بـ " التصفية والرتبية "؛ فإن القيام هبذا ال
ينهض به إال مجاعة من العلامء األصفياء ،واملربني األتقياء ،فام
أقلهم يف هذا الزمان ،وبخاصة يف اجلامعات التي خترج عىل
احلكام!
وقد ينكر بعضهم رضورة هذه التصفية ،كام هو واقع بعض
األحزاب اإلسالمية ،وقد يزعم بعضهم أنه قد انتهى دورها،
فانحرفوا إىل العمل السيايس أو اجلهاد ،وأعرضوا عن االهتامم
بالتصفية والرتبية ،وكلهم وامهون يف ذلك ،فكم من خمالفات
رشعية تقع منهم مجيعا بسبب اإلخالل بواجب التصفية ،وركوهنم
إىل التقليد والتلفيق ،الذي به يستحلون كثريا مما حرم اهلل! وهذا هو
املثال  :اخلروج عىل احلكام؛ ولو مل يصدر منهم الكفر البواح.
وختاما أقول  :نحن ال ننكر أن يكون هناك بعض احلكام جيب
اخلروج عليهم؛ كذاك الذي كان أنكر رشعية صيام رمضان،
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واألضاحي يف عيد األضحى ،وغري ذلك مما هو معلوم من الدين
بالرضورة ،فهؤالء جيب قتاهلم بنص احلديث ،ولكن برشط
االستطاعة كام تقدم.
لكن جماهدة اليهود املحتلني لألرض املقدسة ،والسافكني لدماء
املسلمني أوجب من قتال مثل ذاك احلاكم من وجوه كثرية ،ال جمال
اآلن لبياهنا  ،من أمهها أن جند ذاك احلاكم من إخواننا املسلمني،
وقد يكون مجهورهم -أو عىل األقل الكثري منهم -عنه غري
راضني ،فلامذا ال جياهد هؤالء الشباب املتحمس اليهود ،بدل
جماهدهتم لبعض حكام املسلمني؟! أظن أن سيكون جواهبم عدم
االستطاعة باملعنى املرشوح سابقا ،واجلواب هو جوابنا ،والواقع
يؤكد ذلك؛ بدليل أن خروجهم -مع تعذر إمكانه  -مل يثمر شيئا
سوى سفك الدماء ُسدى! واملثال  -مع األسف الشديد -ال يزال
ماثال يف اجلزائر ،فهل من مدكر؟!".
سابع ًا  :أن يملك املسلمون من القوة ما ترهب األعداء ،قال : 
ﮋﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﮊ [األنفال]10 :
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وأما ما حيصل عندنا يف فلسطني من إلقاء احلجارة وغريها عىل
جنود االحتالل فهو نوع من العبث ،بل هومن تضييع األوقات
واألعامر فيام ال ينفع؛ ألن احلجارة ال ترهب عدوا ،وال حتمي
مظلوما؛ إنام تسبب األذى للناس ومللقي احلجارة أنفسهم ،وقد
جاء النهي من النبي

عن استخدام احلجارة مطلقا ،فعن

سعيد بن جبري أن قريبا لعبداهلل بن مغفل خذف ،قال  :فنهاه،
وقال :إن رسول اهلل

هنى عن اخلذف وقال  " :إهنا ال تصيد

صيدا وال تنكأ عدو ًا ،ولكنها تكرس السن وتفقأ العني ،قال  :فعاد،
فقال  :أحدثك أن رسول اهلل

هنى عنه ثم ختذف ! ال أكلمك

أبدا " .متفق عليه

قال ابن بطال" :واخلذف عند أهل اللغة :الرمي باحلصاة والعصا".
رشح صحيح البخاري البن بطال ( ) 533 / 3

وقال البغوي  " :اخلذف  :رميك احلصاة  ،أو النواة بني إهبامك
والسبابة  ،أو جتعل هلا خمذفة من خشبة " .رشح السنة لإلمام البغوي
( ) 113 / 20
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قلت :وسوا ٌء أكان احلجر صغريا أم كبريا فإنه داخل يف معنى
اخلذف؛ الشرتاكهام يف العلة وهي عدم نكاية العدو وإرهابه؛ ألن
العدو إذا عرف مدى قوة سالحك خافك وانقطعت أطامعه منك.
ومن السخرية قول بعض دعاة أهل البدع عندنا  " :استمروا يف
االنتفاضة فاحلجر أقوى من الدبابة! ".
ويدخل يف هذا املعنى كل ما ال ُيرهب العدو من أدوات القتال.
قال الطيبي

 " :معنى احلديث أنه رأى رجال يعبث

رش ك ّله،
باخلذف ،فنهاه ألنه ال جيلب نفعا وال يدفع رضا ،بل هو ٌ
قال ابن امللك  :وإنام هنى عن اخلذف؛ ألنه ال مصلحة فيه ،وخياف
من فساده ويلتحق به كل ما شاركه يف هذا املعنى " .مرقاة املفاتيح
رشح مشكاة املصابيح ( ) 31 / 22

قلت  :إن رشط إرهاب العدو هو إيقاع الرضر هبم ،املؤدي إىل
اهنزامهم ودفعهم عن بالد اإلسالم ،وهذا هو مقصد احلديث " ال
تنكأ عدوا " ،لذلك ال جيوز قتال األعداء بسالح ال يرهبهم وال
يوقع النكاية هبم ملا يف هذا األمر من تعريض حياة املجاهدين
للخطر بدون فائدة ،كام جاء يف رواية " هنى رسول اهلل

عن

حقيقة الجهاد في فلسطين وموقف المسلم منه

111

اخلذف وقال إهنا ال يصاد هبا صيد ،وال يقاتل هبا عدو ،وإن اخلذفة
تكرس السن وتفقأ العني " .رواه ابن اجلعد يف مسنده ( ) 2121
وحديثه حسن

قلت  :وعىل هذا فإن حكم" االنتفاضة " حرام رشعا لعدم توفر
رشوط اجلهاد فيها أوال ،وألهنا وسيلة شيوعية ال يعرفها اإلسالم
ثانيا ،وألهنا  -بعد جتربتها يف بالدنا فلسطني  -تسبب مفاسد كبرية
ثالثا.
ولقد عشنا االنتفاضة األوىل والثانية  -وأسأل اهلل أال تقع الثالثة -
فام جلبت لنا إال الدمار والفوىض وانعدام األمن ،وإغالق
للمحالت ،ومنع للتجوال يستمر علينا أكثر من أسبوع ونحن يف
بيوتنا بال طعام وال رشاب يكفينا ،وكان ما يطلق عليهم بامللثمني
يغلقون الشوارع باحلجارة ،وإذا أراد الواحد منا إزالتها ل َي نع ُرب
اهنالوا عليه باحلجارة وتكسري لزجاج السيارة  -وهذا رأيته بأم
عيني -عدا عن فرض اإلرضاب املتواصل من قبلهم ،وإغالق
للمدارس واملؤسسات ،وتعطيل للحياة اليومية ،ناهيك عن
التفتيش املستمر  -من قبل اليهود  -للدُّ ور واملحالت والسيارات،
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وما ينتج عن ذلك كله من قتل شبه يومي ،واعتقال للشباب
ونسف للبيوت ،إىل آخر هذا املسلسل الدموي اإلجرامي الذي
سببته هذه االنتفاضات املشؤومة التي أهلكت احلرث والنسل.
ثامن ًا  :أن يكون اجلهاد عالنية ال خفا َء فيه ،فاجلهاد فريضة وعبادة
وعلم ،والعبادات والرشائع قد ُأمر النبي

بالصدع هبا ،قال

 : ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ [احلجر.] 11 :

وعن ابن عمر

قال  " :جاء رجل إىل النبي

فقال  :يا

رسول اهلل أوصني ،قال  :اعبد اهلل وال ترشك به شيئا وأقم الصالة،
وآت الزكاة ،وصم رمضان ،وحج البيت واعتمر ،واسمع وأطع،
وعليك بالعالنية وإياك والرس " .رواه ابن أيب عاصم يف السنة
( -2000ظالل اجلنة ) وقال الشيخ األلباين  :إسناده جيد

وكتب عمر بن عبد العزيز

إىل أيب بكر بن حزم  " :انظر ما

كان من حديث رسول اهلل

فاكتبه ،فإين خفت دروس العلم

وذهاب العلامء ،وال تقبل إال حديث النبي

ولتفشوا العلم
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ولتجلسوا حتى ُيعلم من ال يعلم ،فإن العلم ال هيلك حتى يكون
هرا " .رواه البخاري يف صحيحه.

ويف رواية عند الدارمي يف سننه (  " : ) 12 / 2إذا رأيت قوما يتناجون
يف دينهم بيشء دون العامة فاعلم أهنم عىل تأسيس ضاللة ".
قلت  :فإذا نظرنا إىل رشوط اجلهاد ،ومنها  :إذن الوالدين ووجود
اإلمام ومجاعة املسلمني ،وإعالء كلمة اهلل ونرش التوحيد ،يتبني أن
اجلهاد ال يكون إال معلنا عنه؛ ليتمكن اجلميع من املشاركة فيه،
ونيل األجر والشهادة.
وهذا خالف ما يفعله أهل البدع من اخلوارج وغريهم حيث
يشكلون خاليا هرية ( جهادية !!! ) ،وحيرمون عىل أتباعهم البوح
هبذا اجلهاد حتى لو كان ألقرب الناس .وال شك أن مثل هذا
العمل يبعث عىل الشك والريبة يف النفوس؛ ألن غريهم سيعمل
مثلهم ويعبث يف أمن البلد بدعوى أنه جياهد هرا ،وهكذا فال
يستقيم حال وال تُعرف راية.
وانظر إىل ما ذكره ابن كثري

عن اخلوارج كيف كانوا خيرجون

هرا بدون علم ذوهيم ليقاتلوا عليا

 ،حيث قال ":فكتبوا كتابا
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عاما إىل من هو عىل مذهبهم ومسلكهم من أهل البرصة وغريها،
وبعثوا به إليهم ليوافوهم إىل النهر ؛ ليكونوا يدا واحدة عىل الناس،
ثم خرجوا يتسللون وحدانا لئال يعلم أحد هبم فيمنعوهم من
اخلروج ،فخرجوا من بني اآلباء واألمهات ،واألخوال واخلاالت،
وفارقوا سائر ال َقرابات ،يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم
أن هذا األمر يريض رب األرض والسموات ،ومل يعلموا أنه من
أكرب الكبائر املوبقات ،والعظائم واخلطيئات ،وأنه مما زينه هلم
إبليس الشيطان الرجيم املطرود عن السموات ،الذي نصب
العداوة ألبينا آدم ثم لذريته ما دامت أرواحهم يف أجسادهم
مرتددات ،واهلل املسؤول أن يعصمنا منه بحوله وقوته إنه جميب
الدعوات ،وقد تدارك مجاعة من الناس بعض أوالدهم وإخواهنم
فر ُّدوهم وأنبوهم ووبخوهم ،فمنهم من استمر عىل االستقامة،
ومنه من فر بعد ذلك فلحق باخلوارج فخرس إىل يوم القيامة ".
البداية والنهاية ،البن كثري ( ) 551 / 0
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أما إذا كان اجلهاد ُمعلنا ،فإن الطريق ستكون واضحة ال َل نبس
فيها ،فيظهر املحق يف جهاده من املبطل قال  ﮋ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ [األنعام.]33 :

إن إعالن اجلهاد يؤدي إىل دب الرعب يف قلوب األعداء؛ فينهزموا
معنويا قبل أن ينهزموا ماديا.
تاسع ًا  :أن يسبق اجلهاد دعوة الكفار لإلسالم ،لذلك نص الفقهاء
عىل وجوب إبالغهم دين حممد

قبل اجلهاد؛ ألن اهلدف منه

نرش التوحيد وتبديد الرشك ،فإن حصل ذلك فال حاجة للقتال،
قال  :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ ،وال شك أن قتاهلم
حاجك أحدهم وقال لك ِ :مل َمل تبلغني
وقتلهم عذاب عليهم ،فإذا ّ
حقيقة الدين قبل أن تقاتلني ؟ فكيف سرتد عليه ؟!
ألجل ذلك اشرتط النبي

قبل اجلهاد دعوهتم لإلسالم؛

فكان يقول لقائد اجليش  " :انفذ عىل رسلك حتى تنزل بساحتهم،
ثم ادعهم إىل اإلسالم و أخربهم بام جيب عليهم من حق اهلل فيه
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فواهلل ألن هيدي اهلل بك رجال واحدا خري لك من أن يكون لك محر
النعم" .متفق عليه

قال ابن رشد

 " :فأما رشط احلرب فهو بلوغ الدعوة

باتفاق ،أعني أنه ال جيوز حرابتهم حتى يكونوا قد بلغتهم الدعوة،
ني
وذلك يشء جمتمع عليه من املسلمني؛ لقوله َ  :و َما كُنا ُم َعذبِ َ
َحتى َن نب َع َ
ث َر ُسوال  .بداية املجتهد ( ) 155 / 5
عارش ًا  :أن ال يؤدي  -هذا اجلهاد الذي متت رشوطه السابقة  -إىل
إيقاع املسلمني يف مفسدة أكرب من املفسدة املراد إزالتها عند قيام
هذا اجلهاد ،فمثال إذا استطاع اإلمام بجيشه أن يغزو بلدا كافرا ،إال
أنه يعلم أن بالد الكفر األخرى ستجتمع عىل قتاله ،واحتالل
بالده ،وزعزعة أمن رعيته إذا ما أقدم عىل هذه الفعلة؛ فإنه حيرم
عليه اإلقدام عىل جهاد تلك البلدة الكافرة سدا للذريعة ،وجلبا
للمصلحة ،ودفعا للمفسدة.
ويدخل يف هذا الرشط ما قد يصيب املجاهد من املفسدة يف عدم
وجود من خيلفه يف أهله وولده عندما يذهب للجهاد ،فإذا مل يوجد
من حيمي له أهله وولده مما قد يصيبهم من الرشور – إذا ابتعد
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عنهم  -فال جهاد عليه ،ووجب عليه أن جيلس عند أهله وذويه
ليحميهم؛ ألن من مقاصد اجلهاد  :دفع الرضر عن الغري وتقليله،
وحصول ذلك ألهل وعائلة املجاهد من باب أوىل ،فدرهم تنفقه
عىل أهلك خري من درهم تنفقه عىل اجلهاد يف سبيل اهلل؛ فدفع
الرضر عنهم ومحايتهم من باب أوىل ،قال النبي

 " :دينار

أنفقته يف سبيل اهلل ،ودينار أنفقته يف رقبة ،ودينار تصدقت به عىل
مسكني ،ودينار أنفقته عىل أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته عىل
أهلك " .رواه مسلم

وقال أيضا  " :من جهز غازيا يف سبيل اهلل فقد غزا ،و من خلف
غازيا يف سبيل اهلل يف أهله بخري فقد غزا " .متفق عليه

قال شيخ اإلسالم

 :وجيب عىل القعدة لعذر أن خيلفوا الغزاة

يف أهليهم وماهلم" الفتاوى الكربى ( ) 353 / 3

وهذا ال يكون إال بأمر وعون من احلاكم ،فإذا توفرت مجيع رشوط
اجلهاد وختلف احلاكم واملحكومني عن توفري احلامية ألهل وعائلة
املجاهد فال جهاد عليه ،بل حيرم جهاده؛ ألنه أرض بأهله ،وتسبب
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يف ضياعهم ،يقول النبي

 " :كفى باملرء إثام أن يضيع من

يعول " .صحيح الرتغيب والرتهيب ( ) 2113
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مسألة  :هل جيب توفر هذه الرشوط يف جهاد الدفع ؟
نعم ،هذه الرشوط العرشة  -ما خال التاسع واخلامس منها -
جيب توفرها أيضا يف جهاد الدفع ،فمدامهة العدو أرض املسلمني
ال يتصور إال بوجود حاكم له جيش حيكم املسلمني يف أرضهم،
وله حدود حيميها ،وإال تكن أرض املسلمني مستباحة ال قيمة هلا،
وخاضعة حلكم القوي فيها.
وبناء عىل ذلك فال جهاد دفع إال بوجود إمام للمسلمني ،وبعدها
جيب عىل هذا اإلمام أن ينظر إىل ما هو أنفع للمسلمني ،فإن كان
لديه القدرة واالستطاعة عىل دفعهم فعل ،وإال دفع رشهم بطرق
أخرى تراعى فيها جلب املصلحة ودفع املفسدة.
ومن هذه الطرق عقد املصاحلة والسلم معهم ،وإن كان فيها ما يؤمل
املسلمني من دفع جزية ،أو التنازل عن بعض احلقوق ،من أرض
أو بلد أو حتى مسجد إذا كان يف ذلك محاية لبيضة املسلمني،
وحقنا لدمائهم ،وحتقيقا ألمنهم.
وال أدل عىل ذلك ما حصل يف صلح احلديبية ،حيث أبرم النبي
اتفاقا مع كفار قريش عىل أال حيارهبم عرش سنني مع بقاء
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مكة وإدارة املسجد احلرام بيدهم يف مقابل بقاء املدينة النبوية يف يد
املسلمني ،مع فسح املجال هلم لنرش دين اهلل يف األرض.
فنرش دين اهلل  وتعليم الناس التوحيد وعبادة اهلل هو اهلدف
ُ
املقابل لذلك هو التنازل عن دنيا زائلة أو متاع
والغاية ولو كان
قليل؛ ألجل ذلك اعتربه اهلل نرصا وفتحا مبينا حيث أنزل اهلل سورة
الفتح ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ .
قال ابن كثري

 -يف تفسريه (  " : - ) 513 / 0نزلت هذه

السورة الكريمة ّملا رجع رسول اهلل

من احلديبية يف ذي

القعدة من سنة ست من اهلجرة ،حني صده املرشكون عن الوصول
إىل املسجد احلرام ليقيض عمرته فيه ،وحالوا بينه وبني ذلك ،ثم
مالوا إىل املصاحلة واملهادنة ،وأن يرجع عامه هذا ثم يأيت من قابل،
فأجاهبم إىل ذلك عىل تكره من مجاعة من الصحابة ،منهم عمر بن
اخلطاب

 ...فلام نحر هديه حيث ُأحرص ،ورجع ،أنزل اهلل 

هذه السورة فيام كان من أمره وأمرهم ،وجعل ذلك الصلح فتحا
باعتبار ما فيه من املصلحة ،وما آل األمر إليه ،كام روى عن ابن
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وغريه أنه قال  :إنكم تعدون الفتح فتح مكة ،ونحن

نعد الفتح صلح احلديبية.
وقال األعمش ،عن أيب سفيان ،عن جابر قال :ما كنا نعد الفتح إال
يوم احلديبية .
وقال البخاري  :حدثنا عبيد اهلل بن موسى ،عن إهرائيل ،عن أيب
إسحاق ،عن الرباء قال :تعدون أنتم الفتح فتح مكة ،وقد كان فتح
مكة فتحا ،ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم احلديبية ..فقوله :
" إِنا َفت نَحنَا َل َك َفتنحا ُمبِينا " أي  :بينا ظاهرا ،واملراد به صلح
احلديبية فإنه حصل بسببه خري جزيل ،وآمن الناس واجتمع
بعضهم ببعض ،وتكلم املؤمن مع الكافر ،وانترش العلم النافع
واإليامن " .انتهى كالمه
قلت  :إن توقيع املعاهدات والصلح أو السالم مع الكفار -
األعداء  -عند ضعف املسلمني فيه من املصالح واخلري الكثري،
وهو خري من البقاء يف مناوشات هشة معهم ال تُنكئ عدوا ،وال
حترر أرضا.
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لقـد أفتى رهوس أهـل البدع مــن احلركات اإلسالمية فـي بالدنا
( فلسطني ) بحرمة عقد التصالح مع اليهود ،وأوجبوا عىل الشباب
املسكني الضعيف مقاتلتهم وهم ال يستطيعون ،وكلفوهم ما ال
فجروا عليهم ويالت عظيمة ،وحمن ذليلة إىل يومنا هذا،
يطيقونّ ،
لقد جهلوا وجتاهلوا أن النبي

ومن معه ُأمروا بالكف عن

اجلهاد وهم يف مكة مراعاة لضعفهم وقلة عدهتم وعتادهم قال 
 :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ [النساء:
.] 00

قال ابن كثري

 -يف تفسريه (  " : - ) 531 / 1كان املؤمنون يف

ابتداء اإلسالم  -وهم بمكة  -مأمورين بالصالة والزكاة وإن مل
تكن ذات الن ُُّصب ،لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم،
وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن املرشكني والصرب إىل حني،
وكانوا يتحرقون ويودون لو ُأمروا بالقتال ل َي نش َت ُّفوا من أعدائهم،
ومل يكن احلال إذ ذاك مناسبا ألسباب كثرية ،منها :قلة عددهم
بالنسبة إىل كثرة عدد عدوهم ،ومنها كوهنم كانوا يف بلدهم وهو
بلد حرام وأرشف بقاع األرض ،فلم يكن األمر بالقتال فيه ابتداء
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الئقا .فلهذا مل ُيؤمر باجلهاد إال باملدينة ،ملا صارت هلم دار ومنعة
وأنصار."...
فحالنا يف فلسطني اليوم  -يف مسألة اجلهاد  -كحال أهل مكة
باألمس ،فعلينا أن نأخذ بآيات الصفح والعفو والسلم حتى
نتوحد عىل التوحيد ،ونرتك الرشكيات والبدع والتحزبات ،وحتى
نتمسك بالسنة ونسري عىل منهج سلف األمة؛ فإن اهلل سيغري حالنا
وينرصنا عىل أعدائنا.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 " :وصارت تلك اآليات يف

حق كل مؤمن مستضعف ال يمكنه نرص اهلل ورسوله بيده و ال
بلسانه فينترص بام يقدر عليه من القلب ونحوه ،وصارت آية
الصغار عىل املعاهدين يف حق كل مؤمن قوي عىل نرص اهلل
ورسوله بيده أو لسانه ،وهبذه اآلية و نحوها كان املسلمون
يعملون يف آخر عمر رسول اهلل

وعىل عهد خلفائه

الراشدين ،وكذلك هو إىل قيام الساعة ال تزال طائفة من هذه األمة
قائمني عىل احلق ينرصون اهلل ورسوله النرص التام ".
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فمن كان من املؤمنني بأرض هو فيها مستضعف أو يف وقت هو فيه
مستضعف فليعمل بآية الصرب والصفح والعفو عمن يؤذي اهلل
ورسوله من الذين أوتوا الكتاب واملرشكني ،وأما أهل القوة فإنام
يعملون بآية قتال أئمة الكفر [ قلت  :بالرشوط السالفة الذكر ]
الذين يطعنون يف الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا
اجلزية عن يد وهم صاغرون " .الصارم املسلول ( ) 113 / 2

قلت  :فمسألة الصلح مع األعداء منصوص عليها يف الكتاب
والسنة وأقوال فقهاء األمة ،قال  : ﮋ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﮊ [األنفال.]12:

وقد ذكرنا قصة صلح احلديبية وما فيها من عقد معاهدة السلم
والسالم مع أهل مكة .وكذلك معاهدة املسلمني مع اليهود
والنصارى واملرشكني يف املدينة حيث عاهدهم عىل الوفاء وعدم
الغدر وأن يكونوا مجيعا يدا واحدة يف الدفاع عن املدينة وأهلها إذا
ما دامهها عدو.
ولقد قبل النبي

ابتداء أن يعطي نصف ثامر املدينة ألهل

غطفان ليكفوا رجاهلم وخيلهم عن املدينة وأهلها كام جاء عن أيب
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قال  :جاء احلارث الغطفاين إىل رسول اهلل
هريرة
فقال" :يا حممد ِ
ناصفنا متر املدينة وإال مألناها عليك خيال ورجاال
".انظر مسند البزار برقم (  ) 3020وسنده جيد .لكن اهلل مل ُيقدر ذلك.
قال ابن العريب " :وإن كان للمسلمني مصلحة يف الصلح النتفاع
رض يندفع بسببه فال بأس أن يبتدئ املسلمون به إذا
جيلب به ،أو ّ
احتاجوا إليه ،وأن جييبوا إذا دعوا إليه ".أحكام القرآن (.)110 /1
وقال ابن كثري

َ " :وإِ نن َجن َُحوا " أي  :مالوا " لِلس نل ِم " أي :

اجن نَح َهلَا " أي  :فمل إليها ،واقبل
املساملة واملصاحلة واملهادنةَ " ،ف ن
منهم ذلك؛ وهلذا ملا طلب املرشكون عام احلديبية الصلح ووضع
احلرب بينهم وبني رسول اهلل

تسع سنني؛ أجاهبم إىل ذلك

مع ما اشرتطوا من الرشوط األخر.
وقال عبد اهلل بن اإلمام أمحد :حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي،
حدثنا فضيل بن سليامن  -يعني  :النمريي  -حدثنا حممد بن أيب
حييى ،عن إياس بن عمرو األسلمي ،عن عيل بن أيب طالب
قال :قال رسول اهلل

 " :إنه سيكون بعدى اختالف أو أمر ،
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فإن استطعت أن يكون السلم ،فافعل" انتهى .قال الشيخ أمحد
شاكر يف حتقيقه عىل املسند :إسناده صحيح ( ) 111 / 2

ويف التاريخ اإلسالمي الكثري من الوقائع التي تتحدث عن وقوع
الصلح مع الكفار من أجل مصالح املسلمني ،فقد ذكر ابن كثري
أن السلطان صالح الدين األيويب كف عن املطالبة بمدينة
عسقالن وأقرهم عىل ما حتت أيدهيم من املدن الساحلية التي قد
احتلوها ،فقال " :ووقعت اهلدنة عىل وضع احلرب ثالث سنني
وستة أشهر ،وعىل أن يقرهم عىل ما بأيدهيم من البالد الساحلية،
وللمسلمني ما يقابلها من البالد اجلبلية ،وما بينهام من املعامالت
تقسم عىل املناصفة " .انظر البداية والنهاية ( ) 103 / 21
وأما من ذهب إىل أن آية السلم منسوخة بقوله  : ﮋ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ [حممد،] 53 :
وغريها فإن قوله مرجوح ال دليل عليه.
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قال أبو جعفر الطربي
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 -يف تفسريه ( : - ) 11/ 21فأما ما قاله

قتادة ومن قال مثل قوله ،من أن هذه اآلية منسوخةٌ ،
فقول ال داللة
عليه من كتاب وال سنة وال فطرة عقل.
وقد دللنا يف غري موضع من كتابنا هذا وغريه عىل أن الناسخ ال
يكون إال ما نفى حكم املنسوخ من كل وجه .فأما ما كان بخالف
ذلك ،فغري كائن ناسخا.
وقول اهلل يف براءة َ ":فا نق ُت ُلوا ا نُمل ن ِ
وه نم " ،غري
رشكِ َ
ني َح ني ُث َو َجدن ُمت ُ ُ
حكم قوله " :وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا "؛ ألن
حكمه
ناف
َ
ُ
قوله  " :وإن جنحوا للسلم" ،إنام عني به بنو قريظة ،وكانوا هيودا
َ
أهل كتاب ،وقد أذن اهلل  للمؤمنني بصلح أهل الكتاب
احلرب عىل أخذ اجلزية منهم.
ومتاركتهم
َ
وأما قولهَ ":فا نق ُت ُلوا ا نُمل ن ِ
وه نم " فإنام ُعني به
رشكِ َ
ني َح ني ُث َو َجدن ُمت ُ ُ
مرشكو العرب من عبدة األوثان ،الذين ال جيوز قبول اجلزية منهم.
فليس يف إحدى اآليتني نفي حكم األخرى ،بل كل واحدة منهام
حمكمة فيام أنزلت فيه ".انتهى
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قلت  :ولو كانت اآلية منسوخة ملا فعله الصحابة
موته

 ،قال القرطبي

صالح أصحاب رسول اهلل

من بعد

 يف تفسريه ( " : - ) 10 / 3وقديف زمن عمر بن اخلطاب

ومن بعده من األئمة كثريا من بالد العجم ،عىل ما أخذوه منهم،
وتركوهم عىل ما هم فيه ،وهم قادرون عىل استئصاهلم ".
وقال ابن كثري

 -يف تفسريه (": - ) 31/1فأما إن كان العدو

كثيفا فإنه جيوز مهادنتهم كام دلت عليه هذه اآلية الكريمة ،وكام
فعل النبي

يوم احلديبية فال منافاة وال نسخ وال ختصيص".

وأختم الكالم يف هذه املسألة فأقول :
إن اهلل  بيده النرص واهلزيمة ،فعلينا أن نتوكل عليه أوال وآخرا،
دين ،وملا دخل اجلنة أحد من
فلوال إعانته ونرصه لعباده ملا انترش ٌ
العاملني .فأغرق قوم نوح

بالطوفان ،وأهلك عادا بالريح

العقيم ،وأخذ قوم ثمود بالصيحة ،وقوم شعيب
وقوم يوسف

بالرجفة،

بالسنني ،وأغرق فرعون بالبحر ،وخسف

حقيقة الجهاد في فلسطين وموقف المسلم منه

بقارون األرض  ،وأوقع بمن حارب دين حممد
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بكل ما

سبق ،وأيده باملالئكة تقاتل معه .وقال أصحاب طالوت :ﮋ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮊ
[البقرة.] 130:

فواهلل وباهلل وتاهلل إن اهلل لنارصنا وهازم أعدائنا؛ ألنه وعدنا ،واهلل
ﮋﰇ ﰈ ﰉ ﮊ ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ  ،ﮋﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﮊ فكونوا مع اهلل يكن معكم،
وانرصوا دينه ينرصكم عىل عدوكم.
قال ابن كثري

يف قصة حصار مدينة عكا يف فلسطني  " :ثم

دخلت سنة ست وثامنني ومخسامئة استهلت ،والسلطان حمارص
حلصن عكا ،وأمداد الفرنج تفد إليهم يف البحر يف كل وقت...
وشاع بني املسلمني والفرنج بأن ملك األملان قد أقبل بثالثامئة ألف
مقاتل ،من ناحية القسطنطينية ،يريد أخذ الشام وقتل أهله،
انتصارا لبيت املقدس ،فعند ذلك محل السلطان واملسلمون َمها
عظيام ،وخافوا غاية اخلوف ،مع ما هم فيه من الشغل واحلصار
اهلائل ،وقويت قلوب الفرنج بذلك ،واشتدوا للحصار والقتال،
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ولكن َلطف اهلل ،وأهلك عامة جنده يف الطرقات بالربد واجلوع
والضالل يف املهالك " .البداية والنهاية ( ) 103 / 21

قلت  :إن ُلطف اهلل ونرصه وتأييده لنا ال بد له من رشوط وضوابط
مر معنا :من تعلم للتوحيد ،وإقبال عىل الكتاب والسنة
نقوم هبا كام ّ
بفهم سلف األمة ،ونرش العلم بني الناس لريجعوا إىل اهلل وفق ما
أمرنا اهلل ال وفق ما خيططه أهل األهواء ،ممن ينادون اليوم بأن
اإلصالح يكون باعتالء الكرايس واملناصب  -كمن يريد أن يبدأ
بناء البيت من السقف  -ولو كان بطريق سفك الدماء واخلروج
عىل احلاكم وتكفري املسلمني.
إن وعد اهلل مرشوط بتحقيق وعدنا إياه قال  : ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀ ﮁﮂﮃ
ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮊ [النور]33:

قال ابن كثري
لرسوله

 يف تفسريه (  " : - ) 00 / 1هذا وعد من اهللبأنه سيجعل أمته خلفاء األرض ،أي :أئم َة الناس
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والوال َة عليهم ،وهبم تصلح البالد ،وختضع هلم العباد ،و َل ُيبد َل ّن
بعد خوفهم من الناس أمنا وحكام فيهم ،وقد فعل  ذلك  -وله
احلمد واملنة  ،-فإنه مل يمت رسول اهلل

حتى فتح اهلل عليه

مكة وخيرب والبحرين ،وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكامهلا.
وأخذ اجلزية من َجمُوس َه َجر ،ومن بعض أطراف الشام ،وهاداه
هرقل ملك الروم وصاحب مرص واإلسكندرية  -وهو املقوقس -
أص َحمة -
وملوك ُعامن والنجايش ملك احلبشة ،الذي َمتلك بعد ن
رمحه اهلل وأكرمه .-
ثم ملا مات رسول اهلل

واختار اهلل له ما عنده من الكرامة ،قام

باألمر بعده خليفته أبو بكر الصديقَ ،ف َل ّم َش َعث ما َو َهى عند موته
وأطدَ جزيرة العرب ومهدها ،وبعث اجليوش اإلسالمية إىل
بالد فارس صحبة خالد بن الوليد  ففتحوا طرفا منها ،وقتلوا
خلقا من أهلها .وجيشا آخر صحبة أيب عبيدة

ومن معه من

األمراء إىل أرض الشام ،وثالثا صحبة عمرو بن العاص

إىل

بالد مرص ،ففتح اهلل للجيش الشامي يف أيامه ُبرصى ودمشق
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َ
وخمَاليفهام من بالد َحوران وما واالها ،وتوفاه اهلل  ،واختار له ما
عنده من الكرامة.
و َم ّن عىل اإلسالم وأهله بأن أهلم الصديق أن استخلف عمر
الفاروق ،فقام يف األمر بعده قياما تاما ،مل َيدُ ر الفلك بعد األنبياء
عىل مثله ،يف قوة سريته وكامل عدله .وتم يف أيامه فتح
البالد الشامية بكامهلا ،وديار مرص إىل آخرها ،وأكثر إقليم فارس،
وكَرس كرسى وأهانه غاية اهلوان ،وتقهقر إىل أقىص مملكته ،و َقرص
قيرص ،وانتزع يده عن بالد الشام فانحاز إىل قسطنطينة ،وأنفق
أمواهلام يف سبيل اهلل ،كام أخرب بذلك ،ووعد به رسول اهلل  -عليه
من ربه أتم سالم وأزكى صالة .-
ثم ملا كانت الدولة العثامنية ،امتدت املامليك اإلسالمية إىل أقىص
مشارق األرض ومغارهبا ،ففتحت بالد املغرب إىل أقىص ما
هنالك :األندلس ،وقربص ،وبالد القريوان ،وبالد َس نب َت َة مما ييل
البحر املحيط ،ومن ناحية املرشق إىل أقىص بالد الصني ،وقتل
كرسى ،وباد ملكه بالكلية .وفتحت مدائن العراق ،وخراسان،
واألهواز ،وقتل املسلمون من الرتك مقتلة عظيمة جدا ،وخذل اهلل
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وجبي اخلراج من املشارق واملغارب إىل
ملكهم األعظم خاقانُ ،
حرضة أمري املؤمنني عثامن بن عفان

وذلك بربكة تالوته

ودراسته ومجعه األمة عىل حفظ القرآن؛ وهلذا ثبت يف الصحيح
عن رسول اهلل

أنه قال  " :إن اهلل َز َوى يل األرض ،فرأيت

مشارقها ومغارهبا ،وسيبلغ ملك أمتي ما ُزوي يل منها " .فها نحن
نتقلب فيام وعدنا اهلل ورسوله ،وصدق اهلل ورسوله ،فنسأل اهلل
اإليامن به ،وبرسوله ،والقيام بشكره عىل الوجه الذي يرضيه عنا.
 ...وقوله " :يعبدونني ال يرشكون يب شيئا " قال اإلمام أمحد:
حدثنا عفان ،حدثنا مهام ،حدثنا قتادة عن أنس ،أن معاذ بن جبل
حدثه قال :بينا أنا رديف رسول اهلل

ليس بيني وبينه إال

وس نعديك.
آخرة الر نحل ،قال  :يا معاذ  ،قلت :لبيك يا رسول اهلل َ
قال :ثم سار ساعة ،ثم قال " :يا معاذ بن جبل "  ،قلت  :لبيك يا
رسول اهلل وسعديك .ثم سار ساعة  ،ثم قال  :يا معاذ بن جبل،
قلت  :لبيك يا رسول اهلل وسعديك  .قال  :هل تدري ما حق اهلل
عىل العباد؟ قلت  :اهلل ورسوله أعلم .قال :فإن حق اهلل عىل العباد
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أن يعبدوه وال يرشكوا به شيئا .قال  :ثم سار ساعة .ثم قال  :يا
معاذ بن جبل ،قلت  :لبيك يا رسول اهلل وسعديك .قال  :فهل
تدري ما حق العباد عىل اهلل إذا فعلوا ذلك؟ ،قال  :قلت  :اهلل
ورسوله أعلم .قال  :فإن حق العباد عىل اهلل أن ال يعذهبم .أخرجاه
يف الصحيحني من حديث قتادة .
وقوله :ومن َك َفر بعدَ َذل ِ َك َف ُأو َل ِئ َك ُهم ا نل َف ِ
اس ُق َ
ون  .أي  :فمن
َ َ ن َ َن
ُ
خرج عن طاعتي بعد ذلك ،فقد َف َس َق عن أمر ربه وكفى بذلك
ذنبا عظيام.
فالصحابة

ملا كانوا أقوم الناس بعد النبي

بأوامر اهلل

 ،وأطوعهم هلل كان نرصهم بحسبهم ،وأظهروا كلمة اهلل يف
املشارق واملغارب ،وأيدهم تأييدا عظيام ،وحتكموا يف سائر العباد
والبالد .وملا َقرص الناس بعدهم يف بعض األوامر ،نقص ظهورهم
بحسبهم ،ولكن قد ثبت يف الصحيحني ،من غري وجه ،عن رسول
اهلل

أنه قال  " :ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين عىل احلق ،ال

يرضهم من خذهلم وال من خالفهم إىل اليوم القيامة " ويف رواية :
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"حتى يأيت أمر اهلل ،وهم كذلك " .ويف رواية " :حتى يقاتلوا
الدجال " .ويف رواية  " :حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم
ظاهرون" .وكل هذه الروايات صحيحة ،وال تعارض بينها ".
انتهى كالمه

قلت  :وهذا أمر من النبي

بأن نكون من هذه الطائفة؛ لكي

ننجو من فتن آخر الزمان املتالطمة ،ومن خراب للدين ،ومن
الفساد العميم.
إن صفات هذه الطائف قد بينها النبي

 ،وهي:

أوالً :أن من سامهتا الظهور ،وهو ضد اخلفاء والرسية.
والذي ينتهجه أهل البدع والتكفري خالف ذلك ،حيث جيعلون
الرسية أصال ومنطلقا لدعوهتم.
أما الطائفة املنصورة فهي ظاهرة كالشمس يف رابعة النهار،
وكالقمر ليلة البدر.
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ثاني ًا  :أهنم دائام عىل احلق ،به ُيعرفون ،و به هيتدون ،فاحلق معناه
تعلم الكتاب والسنة ومنهج سلف األمة ثم العمل وفق الدليل
الثابت الصحيح.
فدائام يلهجون بذكر الدليل ،فال يعملون العمل إال بدليل ،فبذلك
متيزوا عن غريهم؛ ألننا نجد أن أكثر عوام الناس حتكمهم
العادات ،والتقاليد ،وما يفتوهم املفتون من أصحاب املذاهب
املتعصبة.
وهذا هو معنى الظهور عىل احلق ،أي أهنم متميزون عىل الناس
بإتباع الدليل.
ثالث ًا  :من صفاهتم الثبات عىل احلق ،فال ُي َغ ّريون وال يتغريون،
فعقيدهتم واحدة ومنهجهم واحد ،ال يعرفون الكذب والتلون يف
الدين ،وال يعرتفون بالسياسة الكاذبة القائمة عىل حتقيق األهداف
والغايات بشتى الطرق والوسائل ،وحياربون قاعدة ميكافييل :
" الغاية تربر الوسيلة ".
رابع ًا  :أهنم غرباء بني املسلمني ،قليل من يطيعهم ،كثري من
يعصيهم كالشعرة البيضاء يف جلد الثور األسود ،كام يف صحيح
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مسلم  " :إن اإلسالم بدأ غريبا و سيعود غريبا كام بدأ فطوبى
للغرباء ".
خامس ًا  :من سامهتم إصالح ما أفسد الناس من الدين ،فالناس
بجهلهم أماتوا السنن بإحيائهم للبدع؛ فأصبح الباطل حقا واحلق
باطال.
فهمهم إرجاع الناس لدينهم بنرش السنة بينهم؛ فإذا فعل الناس
ّ
ذلك ُرفع الذل عنهم ،وحتقق النرص هلم.
فعن أيب هريرة

قال  :قال رسول اهلل

 " :بدأ اإلسالم

غريبا وسيعود كام بدأ فطوبى للغرباء "  .رواه مسلم ،ويف رواية " :
قيل  :من هم يا رسول اهلل ؟ قال  :الذين يصلحون إذا فسد الناس
"  .ويف رواية  " :قيل  :و من الغرباء ؟ قال النزاع من القبائل ".
قال البيهقي  :النزاع مجع نزيع و نازع و هو الغريب الذي نزع من
أهله وعشريته " .انظر السلسلة الصحيحة ( ) 510 / 5

سادس ًا  :من صفاهتم أهنم طائفة واحدة ال طوائف ،ومجاعة واحدة
ال مجاعات ،وعىل رصاط واحد ال عرشات .فهم امتداد حلزب
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سنة النبي
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وصحبه الكرام القائم عىل توحيد اهلل  ،وعىل إتباع
وعىل منهج وفهم وإيامن الصحابة  -رضوان اهلل

عليهم  -مصداقا حلديث النبي

املتواتر  " :إن بني إهرائيل

تفرقت عىل ثنتني وسبعني ملة ،وتفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني
ملة كلهم يف النار إال ملة واحدة ،قالوا  :ومن هي يا رسول اهلل ؟
قال  :ما أنا عليه وأصحايب".
* هم مجاعة واحدة وفرقة واحدة أساسها التمسك بالكتاب
والسنة وفهم سلف األمة ،ال بيعة فيها وال إمارةُ ،حيرمون التحزب
وتكوين األحزاب سواء اإلسالمية أو اليسارية أو القومية أو
السياسية؛ ألن احلزبية هي عني ال ُفرقة ،وال ُفرقة سالح الشيطان
وأعداء اإلسالم القائم عىل مبدأ " ّفرق تسد ".
وهل الدعوة السلفية تدخل يف مجلة األحزاب اإلسالمية ؟
واجلواب أهنا ال تدخل يف مجلتهم؛ ألن الذي يميزها عن غريها هو
أن والءها وبراءها عىل الكتاب والسنة وفهم سلف األمة ال عىل
شخص معني ،وال عىل مجاعة معينة ،وال عىل أفكار معينة.
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فالسلفية هي عقيدة السلف الصالح ومنهجهم القويم ،فمن اعتقد
عقيدة السلف وانتهج منهجهم فهو سلفي ،وقد يكون هلا مسميات
أخرى كأهل السنة واجلامعة ،وأصحاب احلديث واألثر ،والطائفة
املنصورة والفرقة الناجية؛ إال أهنا مجيعها ترجع إىل يشء واحد؛
ألن املعول عليه يف النهاية هو العقيدة واملنهج.
فاملرشكون والكفار واملنافقون وأصحاب اجلحيم أسامء ليشء
واحد ،وكذلك املسلمون واملؤمنون واملهاجرون واألنصار وغريها
من األسامء التي جاءت يف القرآن هي يشء واحد ،لكن إذا أصبح
الوالء والرباء عىل هذه املسميات فإهنا تصري حزبية ،ودعوى إىل
اجلاهلية ،كام يف احلديث  " :ملا ك ََس َع رجل من املهاجرين رجال من
األنصار ،فقال األنصاري  :يا لألنصار ! وقال املهاجري  :يا
للمهاجرين ! فسمع النبي

ذلك فقال  :ما بال دعوى

اجلاهلية ؟ فقالوا  :يا رسول اهلل  :رجل من املهاجرين ك ََس َع رجال
من األنصار فقال  :دعوها فإهنا ُمننتِنَ ٌة ".متفق عليه
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* أمريهم النبي

ومنهجهم "ما أنا عليه وأصحايب"

جمتمعون بعقيدهتم ،وإن كانوا متفرقني بأجسامهم ،يرون طاعة
احلاكم  -الذي حيكمهم  -واجبة ،وال خيرجون عليه إال برشوط
وضوابط وضعها الشارع احلكيم ،منها  :أن نرى كفرا منهم،
بواحا ،وواضحا للجميع ،عندنا دليل وبرهان عليه من الكتاب
والسنة .دليل صحيح رصيح ،ال شبهة فيه وال تأويل ،وبرشط
إقامة احلجة عليه  :فإن كان جاهال ُع ّلم ،وإن كان عىل شبهة أزيلت
كرها ُعذر .فإن انتفت موانع التكفري
عنه ،وإن كان عاجزا أو ُم َ
عنه؛ فلنا اخلروج عليه برشطني :
األول منها  :أن نملك القدرة واالستطاعة عىل إزالته.
والثاين  :أال يسبب هذا اخلروج  -الذي يراد منه إزالة املنكر  -إىل
منكر أعظم من منكر بقائه عىل احلكم ،من سفك للدماء ،وإخالل
لألمن وترشيد للناس ،وتدمري ملقومات الدولة ومؤسساهتا.
ونستطيع أن نضيف رشطا ثالثا أال وهو  :أن أهل احلل والعقد من
العلامء وصناع القرار هم اجلهة الوحيدة التي جيب عليها فعل ما
سبق؛ ألنه بيدهم القدرة عىل التغيري باليد واللسان ،أما عامة الناس
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فال جيب عليهم ذلك؛ النتفاء القدرة واالستطاعة عنهم ،كام يف
صحيح مسلم " :من رأى منكم منكرا فليغريه بيده ،فإن مل يستطع
فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليامن " .
فكيف يطالب من مل يستطع أن يغري إال بقلبه أن يغري بلسانه فضال
عن أن يغري بيده؟!
وأما هتييج العوام عىل احلكام باملظاهرات واالعتصامات
والعصيان املدين املؤدي إىل سفك الدماء وإخالل األمن فهذا ال
شك يف حتريمه حتريام مغلظا .فالرشيعة مل تبح يوما من األيام للعوام
من الناس أن يزجوا أنفسهم يف مواجهة احلاكم ،وإنام هذا الفعل
من صنع املاسونية التي من أهدافها هتييج الدمهاء عىل األمراء لكي
ينشغل املسلمون عن إحياء دينهم ،ولكي ينعش سوق األسلحة،
ولكي تنمو العصابات اإلجرامية ،ولكي يسهل ترويج املخدرات
بني املسلمني.
وما حصل وحيصل اآلن يف العراق وسوريا ومرص وليبيا وغريها
من البالد اإلسالمية ألكرب شاهد عىل ذلك.
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* ويتبعون إرشاد النبي

إىل وجوب نصح احلاكم كام يف

احلديث  " :الدين النصيحة ".
* وال ينكرون عليه يف العلن كام يف احلديث " من أراد أن ينصح
لذي سلطان فال يبده عالنية ".
بل قد تُرتك النصيحة للحاكم إذا أدت إىل مفسدة أكرب ،فعن سعيد
بن جبري أنه قال البن عباس

 " :آمر السلطان باملعروف

وأهناه عن املنكر ؟ قال  :إن خفت أن يقتلك فال  ،قال  :ثم عدت ،
فقال يل مثل ذلك  ،ثم عدت  ،فقال يل مثل ذلك وقال  :إن كنت ال
بدّ فاعال ففيام بينك وبينه " .رواه ابن أيب الدنيا بسند حسن ،ويف
رواية عند سعيد بن منصور يف سننه " وال تغتب إمامك ".
قال ابن اجلوزي

 " :اجلائز من األمر باملعروف والنهي عن

ِ
القول نحو :يا
ختشني
املنكر مع السالطني التعريف والوعظ ،فأما
ُ
ظامل ،يا من ال خياف اهلل ،فإن كان ذلك ُحي ُ
رك فتنة يتعدى رشها إىل
الغري ،مل جيز ،وإن مل خيف إال عىل نفسه فهو جائز عند مجهور
العلامء.
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قال  :والذي أراه املنع من ذلك ،ألن املقصود إزالة املنكر ،ومحل
السلطان باالنبساط عليه عىل فعل املنكر أكثر من فعل املنكر الذي
قصد إزالته.
قال اإلمام أمحد

ٌ
مسلول
 :ال ُيتعرض للسلطان فإن سيف ُه

وعصاه " .أنظر اآلداب الرشعية البن مفلح ()210/2

* ويؤدون حق السلطان عليهم ويسألون اهلل حقهم إذا منعهم ،كام
يف احلديث الصحيح " ستكون بعدي أثرة  -أي حكاما يأكلون
أموال الناس بالباطل  -و أمور تنكروهنا قالوا  :فام تأمرنا ؟ قال :
تؤدون احلق الذي عليكم و تسألون اهلل الذي لكم" .ويف صحيح
مسلم " تسمع وتطيع األمري وإن رضب ظهرك وأخذ مالك
فاسمع وأطع ".
خري لك ِم نن ذلك
و قال النبي
 " :أال َأ ُد ُّل َك عىل ما هو ٌ
ِ
ُ
وتنساق هلم حيث َسا ُقوك " .انظر
يع
وأقرب ُر نشدا ؟! ت نَس َم ُع وتُط ُ
ُ
ظالل اجلنة ( ) 2001

وهذه الطاعة مع هذا االنسياق مرشوط بطاعة اهلل  فال طاعة
ملخلوق يف معصية اهلل.
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* وال يلجئون إىل العنف واملظاهرات واالعتصامات من أجل
حتقيق ما يصلحهم ،إذ كيف يكون الفساد أصال ومبدأ جللب
الصالح ،قال  : ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ [يونس،] 32 :

وإنام الصرب والنصيحة.
وال جيوز أن يقال  :إن املظاهرات حق للشعب يف التعبري عن
آرائهم ،ووسيلة ناجحة وناجعة لتغيري نظام احلكم أو إلسقاط
احلاكم الذي رفضه أغلب الشعب؛ ألنه جيب عىل النظام التحاكم
ثم اخلضوع إلرادة الشعب !!
قلنا  :إن التحاكم إلرادة الشعب يصادم قوله  : ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱﮊ  ،وقوله  :ﮋ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ.
وإذا أراد الشعب حكم الكفر والفسوق والديمقراطية والعلامنية ال
حكم اهلل؛ فعلينا الرىض والقبول بذلك  -والعياذ باهلل .-
وعىل قوهلم فإنه كان من املفروض عىل أيب بكر الصديق
االستجابة ألكثر احلناجر التي طالبت بإهناء حكم اإلسالم بعد
موت النبي

 ،والرجوع إىل ما قبل اإلسالم!!
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قال  " :ملا تويف رسول اهلل

ارتدت

العرب ،قال عمر :يا أبا بكر  :كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر
 :إنام قال رسول اهلل

 :أمرت أن أقاتل الناس حتى

يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل ويقيموا الصالة ويؤتوا
الزكاة .واهلل لو منعوين عناقا مما كانوا يعطون رسول اهلل
لقاتلتهم عليه ،قال عمر

فلام رأيت رأي أيب بكر قد رشح؛

علمت أنه احلق ".صحيح سنن النسائي ( ) 5011

إن وسيلة املظاهرات وسيلة غري رشعية مل يعرفها اإلسالم ،ومل
يعمل هبا إال أهل الظلم والطغيان ،وما قام هبا أهل بلد إال رجع
عليهم بالوبال واهلالك والدمار ،وما حيصل اآلن يف سوريا أكرب
شاهد عىل ذلك.
* وال يسعون للوصول إىل سدة احلكم والسلطة؛ ألهنم يعلمون
حديث النبي

الصحيح  " :من أتى أبواب السلطان افتتن،

وما ازداد أحد من السلطان قربا إال ازداد من اهلل بعدا ".صحيح
الرتغيب ( ) 1110
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فهذا حال من يأيت فكيف بحال من ُيؤتى ؟!
قال الشاطبي

 " :حب الرياسة آخر ما خيرج من رهوس

الصديقني ".املوافقات ( ) 102 / 1

بل جيب عند ظهور األحزاب والفرق لزوم ذلك احلاكم أو
اخلليفة ،فإن ُفقد اخلليفة فال جيب إعادته يف زمن الضعف ،ويف ظل
وجود الفتن التي أشعلتها تلك األحزاب الدينية منها والسياسية،
فوجب الفرار منهم ،والبعد عنهم كام يف احلديث الصحيح عن
حذيفة

قال  " :قلت يا رسول اهلل  :فهل بعد ذلك اخلري من

رش؟ قال  :نعم ،فتنة عمياء صامء عليها دعاة عىل أبواب جهنم من
أجاهبم إليها قذفوه فيها .قلت  :يا رسول اهلل  :صفهم لنا  .قال :
هم من جلدتنا  ،و يتكلمون بألسنتنا .قلت  :يا رسول اهلل  :فام
تأمرين إن أدركني ذلك ؟ قال  :تلتزم مجاعة املسلمني وإمامهم،
تسمع و تطيع األمري و إن رضب ظهرك و أخذ مالك ،فاسمع و
أطع .قلت  :فإن مل يكن هلم مجاعة و ال إمام ؟ قال  :فاعتزل تلك
الفرق كلها  ،و لو أن تعض بأصل شجرة ،حتى يدركك املوت و
أنت عىل ذلك " .و يف رواية  " :فإن مت يا حذيفة و أنت عاض

حقيقة الجهاد في فلسطين وموقف المسلم منه

119

عىل جذل خري لك من أن تتبع أحدا منهم " .و يف أخرى " :فإن
رأيت يومئذ هلل  يف األرض خليفة  ،فالزمه و إن رضب ظهرك و
أخذ مالك ،فإن مل تر خليفة فاهرب يف األرض حتى يدركك املوت
و أنت عاض عىل جذل شجرة.
قال الشيخ األلباين  -يف " السلسلة الصحيحة "(  : - ) 312 / 1هذا
حديث عظيم الشأن من أعالم نبوته

و نصحه ألمته ،ما

أحوج املسلمني إليه للخالص من الفرقة و احلزبية التي فرقت
مجعهم ،و شتت شملهم ،و أذهبت شوكتهم ،فكان ذلك من
أسباب متكن العدو منهم ،مصداق قوله  " : و ال تنازعوا
فتفشلوا و تذهب رحيكم".
قلت  :إن ما تعيشه األمة اإلسالمية اليوم من انقالبات ومظاهرات
وسفك للدماء ونرش للفوىض وسقوط للقتىل إنام هو بسبب
جهلهم بمنهج سلفهم ،وانسياقهم خلف أئمة الضالل ،ولقد
استبرشوا بام يسمى بـ ( الربيع العريب ) ومل يدركوا أنه خنجر
مسموم ُطعن يف صدر هذه األمة.
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شبهات اخلوارج والرد عليها :
وقبل أن أرشع بالرد عىل الشبهُ ،أحب أن أبني أن أصل منشأ
الشبهة وظهورها هو اجلهل يف استنباط األحكام الرشعية من
أدلتها التفصيلية ،وهذا هو  -أعني استنباط األحكام  -أساس
الفقه يف الدين  ،فال يصل إىل هذه املرتبة إال من تضلع يف العلم،
ورحل إىل العلامء وتفقه عىل أيدهم ،وسهر الليايل يف دراسة العلم
الرشعي حتى يشهد له العلامء بذلك.
وعكس ذلك نراه يف أهل البدع ورهوس التكفري ،فلم يأتوا العلم
من بابه ،ومل يسلكوا طريقه ،ومل يراعوا رشطه .فنصبوا أنفسهم
علامء هلذه األمة ،ووصاة عىل شباهبا ،ومحاة لبالدها؛ فجاءوا بآراء
شاذة ،وفتاوى منحرفة فضلوا وأضلوا ،وإن وجدنا بعضهم
متعلام؛ فإنام يكون عىل أيدي أهل البدع ،فالنتيجة واحدة ،أو
تعلموا حقا ،ثم انحرفوا بعد ذلك فال عربة حينئذ بعلمهم.
و ُأمثل عىل ذلك بمسألة اجلهاد ،فإهنم نظروا إىل آيات اجلهاد
والسيف فاعتمدوا يف تفسريها عىل أهوائهم املنحرفة ،ثم ع ّلموها
أتباعهم ،وأعملوها يف أمة اإلسالم ،فكفروا املسلمني ،وسفكوا
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دماءهم ،وأحلوا قومهم دار البوار ،فقتلوا أهل اإلسالم وتركوا
أهل األوثان.
ومل ينظروا يف املقابل إىل آيات العفو والصفح ،والعهد والصلح.
ومل يتأصلوا يف قواعد الرشيعة ،وأبواب املصالح واملفاسد ،وسد
الذرائع .فأخذوا نصوص الوعيد وأمهلوا نصوص الوعد فضلوا
وأضلوا.
ولو أهنم تركوا األمر ألهله ،ور ُّدوه إليهم كام أمرهم رهبم لفازوا
بالسعادة الدنيوية واألخروية ،قال  : ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮊ [النساء.] 35 :

إن حترير أي مسألة فقهية ال تكون إال بنظرة شاملة يف مجيع جوانبها
الفقهية وأدلتها التفصيلية ،هكذا يقرر الفقهاء يف كتبهم.
فتجدهم يقولون :هل املسألة عامة؟ أم هناك ما خيصصها! هل هي
مطلقة ؟ أم هناك ما يقيدها! هل نسخها حكم آخر ؟ هل يعارضها
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حكم آخر ؟ هل هي من املحكامت أم املتشاهبات ؟ هل جاء يف
السنة النبوية القولية منها والفعلية ما يفصلها ويرشح معناها ؟
ّ
إن احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره ،فال بد من تصور املسألة من
مجيع جوانبها حتى يستطيع الفقيه إصدار احلكم عليها ،والفتوة
فيها.
قال شيخ اإلسالم

 " :وحقيقة األمر يف ذلك  :أن القول قد

يكون كفرا ،فيطلق القول بتكفري صاحبه ،ويقال من قال كذا فهو
كافر ،لكن الشخص املعني الذي قاله ال ُحيكم بكفره ،حتى تقوم
عليه احلجة التي يكفر تاركها .
وهذا كام يف نصوص الوعيد فإن اهلل  يقول  :ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮊ

فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق ،لكن الشخص املعني ال
يشهد عليه بالوعيد ،فال يشهد ملعني من أهل القبلة بالنار جلواز أال
يلحقه الوعيد لفوات رشط ،أو ثبوت مانع ،فقد ال يكون التحريم
بلغه ،وقد يتوب من فعل املحرم ،وقد تكون له حسنات عظيمة
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متحو عقوبة ذلك املحرم ،وقد يبتىل بمصائب تكفر عنه ،وقد يشفع
فيه شفيع مطاع .
وهكذا األقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل مل تبلغه
النصوص املوجبة ملعرفة احلق ،وقد تكون عنده ومل تثبت عنده ،أو
مل يتمكن من فهمها ،وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره اهلل
هبا ،فمن كان من املؤمنني جمتهدا يف طلب احلق وأخطأ ،فإن اهلل
يغفر له خطأه  -كائنا ما كان  -سواء كان يف املسائل النظرية ،أو
العملية .
هذا الذي عليه أصحاب النبي

ومجاهري أئمة اإلسالم ،وما

قسموا املسائل إىل مسائل أصول يكفر بإنكارها ،ومسائل فروع ال
يكفر بإنكارها" .جمموع الفتاوى()511/ 15

وقال أيضا " :إذا م ّيز العامل بني ما قاله الرسول

وما مل يقله ،

فإنه حيتاج أن يفهم مراده ويفقه ما قاله  ،وجيمع بني األحاديث
ويضم كل شكل إىل شكله  ،فيجمع بني ما مجع اهلل بينه ورسوله،
و ُيفرق بني ما فرق اهلل بينه ورسوله ؛ فهذا هو العلم الذي ينتفع به
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املسلمون  ،وجيب تلقيه وقبوله  ،وبه ساد أئمة املسلمني كاألربعة
وغريهم" .جمموع الفتاوى ( ) 521 / 10

وقال الشاطبي

 " :ومدار الغلط يف هذا الفصل إنام هو عىل

حرف واحد وهو اجلهل بمقاصد الرشع ،وعدم ضم أطرافه
بعضها لبعض ،فإن مأخذ األدلة عند األئمة الراسخني إنام هو عىل
أن تؤخذ الرشيعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياهتا،
وجزئياهتا املرتبة عليها ،وعامها املرتب عىل خاصها ،ومطلقها
املحمول عىل مقيدها ،وجمملها املفرس بينهام إىل ما سوى ذلك من
مناحيها ،فإذا حصل للناظر من مجلتها حكم من األحكام ؛ فذلك
الذي ن ُظمت به حني استنبطت.
وما مثلها إال مثل اإلنسان الصحيح السوي ،فكام أن اإلنسان ال
يكون إنسانا حتى يستنطق ،فال ينطق باليد وحدها ،وال بالرجل
وحدها وال بالرأس وحده وال باللسان وحده ،بل بجملته التي
سمي هبا إنسانا؛ كذلك الرشيعة ال يطلب منها احلكم عىل حقيقة
أي دليل كان .وإن ظهر
االستنباط إال بجملتها ال من دليل منها ّ
لبادي الرأي نطق ذلك الدليل ،فإنام هو تومهي ال حقيقي كاليد إذا

حقيقة الجهاد في فلسطين وموقف المسلم منه

155

استنطقت فإنام تنطق تومها ال حقيقة من حيث علمت أهنا يد إنسان
ال من حيث هي إنسان؛ ألنه حمال.
فشأن الراسخني تصور الرشيعة صورة واحدة خيدم بعضها
كأعضاء اإلنسان إذا صورت صورة ُمت ِحدَ ة  .وشأن متبعي
املتشاهبات أخذ دليل ما أي كان عفوا ،وأخذا أوليا وإن كان ثم ما
يعارضه من كيل أو جزئي فكأن العضو الواحد ال يعطى يف مفهوم
أحكام الرشيعة حكام حقيقيا ،فمتبعه متبع متشابه وال يتبعه إال من
يف قلبه زيغ كام شهد اهلل به   :ومن أصدق من اهلل قيال .
االعتصام للشاطبي ( ) 522 / 2

وعودا عىل ذي بدء يف الرد عىل بعض الشبه التي يطرحها مدعي
اجلهاد يف هذا العرص.
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الشبهة األوىل :
يقولون  :إن الطائفة املنصورة من صفاهتا أهنا  -دائام  -مقاتلة،
مستدلني ببعض األحاديث التي تذكر ذلك ،منها ما يف صحيح
مسلم " ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون عىل احلق ظاهرين إىل يوم
القيامة " .فقالوا من رشط هذه الطائفة القتال يف سبيل اهلل.
ويقصدون به قتال السيف ومحل السالح والنزول إىل امليدان.
قلت  :والرد عىل هذه الشبهة من وجوه :
األوىل  :أن فهم السلف الكبار مقدم عىل فهم اجلهلة األغرار ،فقد
فرسوا الطائفة بأهل احلديث
صح عن اإلمام أمحد وغريه أهنم ّ
املشتغلني فيه ،دراسة وفقها وعمال ونرشا ،ومن اتبعهم من طالب
العلم والعوام.
قال عبد اهلل بن املبارك  " :هم عندي أصحاب احلديث " .
وقال أمحد بن حنبل " :إن مل يكونوا أهل احلديث فال أدري من
هم".
قال القايض عياض  " :إنام أراد أمحد أهل السنة واجلامعة ومن
يعتقد مذهب أهل احلديث ".
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وقال عيل بن املديني  :هم أصحاب احلديث ".
وقال البخاري  " :هم أهل العلم ".
وقال أمحد بن سنان " :هم أهل العلم و أصحاب اآلثار ".
قال الشيخ األلباين  -بعد أن ساق اآلثار املتقدمة : -
وقد يستغرب بعض الناس تفسري هؤالء األئمة للطائفة الظاهرة
والفرقة الناجية بأهنم أهل احلديث  ،وال غرابة يف ذلك إذا تذكرنا
ما يأيت :
أوال  :أن أهل احلديث هم بحكم اختصاصهم يف دراسة السنة وما
يتعلق من معرفة تراجم الرواة وعلل احلديث وطرقه أعلم الناس
قاطبة بسنة نبيهم

وهديه وأخالقه وغزواته وما يتصل به

.
ثانيا  :أن األمة قد انقسمت إىل فرق ومذاهب مل تكن يف القرن
األول ،ولكل مذهب أصوله وفروعه ،وأحاديثه التي يستدل هبا
ويعتمد عليها  .وأن املتمذهب بواحد منها يتعصب له ويتمسك
بكل ما فيه ،دون أن يلتفت إىل املذاهب األخرى ،وينظر لعله جيد
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فيها من األحاديث ما ال جيده يف مذهبه الذي قلده ،فإن من الثابت
لدى أهل العلم أن يف كل مذهب من السنة واألحاديث ما ال
يوجد يف املذهب اآلخر ،فاملتمسك باملذهب الواحد يضل -
والبد  -عن قسم عظيم من السنة املحفوظة لدى املذاهب
األخرى ،وليس عىل هذا أهل احلديث فإهنم يأخذون بكل حديث
صح إسناده ،يف أي مذهب كان ،ومن أي طائفة كان راويه ما دام
أنه مسلم ثقة ،حتى لو كان شيعيا أو قدريا أو خارجيا [ إذا كان
احلديث ال يروى إال من طريقه وكان صادقا يف نفسه ،ومل يكن
داعيا إىل بدعته ] فضال عن أن يكون حنفيا أو مالكيا أو غري ذلك،
وقد رصح هبذا اإلمام الشافعي

حني خاطب اإلمام أمحد

بقوله  ":أنتم أعلم باحلديث مني ،فإذا جاءكم احلديث صحيحا
فأخربين به حتى أذهب إليه سواء كان حجازيا أم كوفيا أم
مرصيا".
فأهل احلديث  -حرشنا اهلل معهم  -ال يتعصبون لقول شخص
معني مهام عال وسام حاشا حممد

 ،بخالف غريهم ممن ال
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ينتمي إىل احلديث والعمل به ،فإهنم يتعصبون ألقوال أئمتهم -
وقد هنوهم عن ذلك  -كام يتعصب أهل احلديث ألقوال نبيهم!!
فال عجب بعد هذا البيان أن يكون أهل احلديث هم الطائفة
الظاهرة والفرقة الناجية ،بل واألمة الوسط ،الشهداء عىل اخللق .
و يعجبني هبذا الصدد قول اخلطيب البغدادي يف مقدمة كتابه "
رشف أصحاب احلديث "انتصارا هلم وردا عىل من خالفهم :
" ولو أن صاحب الرأي املذموم شغل بام ينفعه من العلوم ،وطلب
سنن رسول رب العاملني ،واقتفى آثار الفقهاء واملحدثني ،لوجد يف
ذلك ما يغنيه عن سواه ،واكتفي باألثر عن رأيه الذي يراه؛ ألن
احلديث يشتمل عىل معرفة أصول التوحيد وبيان ما جاء من وجوه
الوعد والوعيد ،وصفات رب العاملني  -تعاىل عن مقاالت
امللحدين  -واإلخبار عن صفة اجلنة والنار ،وما أعد اهلل فيها
للمتقني والفجار ،وما خلق اهلل يف األرضني والساموات وصنوف
العجائب وعظيم اآليات ،وذكر املالئكة املقربني  ،ونعت الصافني
واملسبحني .
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ويف احلديث قصص األنبياء وأخبار الزهاد واألولياء ومواعظ
البلغاء ،وكالم الفقهاء ،وسري ملوك العرب والعجم ،وأقاصيص
املتقدمني من األمم ،ورشح مغازي الرسول

و هراياه ،ومجل

أحكامه وقضاياه ،وخطبه وعظاته ،وأعالمه ومعجزاته ،وعدة
أزواجه وأوالده ،وأصهاره وأصحابه ،وذكر فضائلهم ومآثرهم،
ورشح أخبارهم ومناقبهم ،ومبلغ أعامرهم ،وبيان أنساهبم.
وفيه تفسري القرآن العظيم ،وما فيه من النبأ والذكر احلكيم،
وأقاويل الصحابة يف األحكام املحفوظة عنهم ،وتسمية من ذهب
إىل قول كل واحد منهم ،من األئمة اخلالفني ،والفقهاء املجتهدين .
وقد جعل اهلل أهله أركان الرشيعة ،وهدم هبم كل بدعة شنيعة،
فهم أمناء اهلل يف خليقته ،والواسطة بني النبي

وأمته،

واملجتهدون يف حفظ ملته ،أنوارهم زاهرة ،وفضائلهم سائرة،
وآياهتم باهرة ،ومذاهبهم ظاهرة ،وحججهم قاهرة .وكل فئة
تتحيز إىل هوى ترجع إليه ،وتستحسن رأيا تعكف عليه ،سوى
أصحاب احلديث ،فإن الكتاب عدهتم ،والسنة حجتهم ،والرسول
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فئتهم ،وإليه نسبتهم ،ال يعرجون عىل األهواء ،وال يلتفتون إىل
اآلراء.
ُيقبل منهم ما رووا عن الرسول ،وهم املأمونون عليه العدول .
حفظة الدين وخزنته ،وأوعية العلم ومحلته ،إذا اختلف يف حديث
كان إليهم الرجوع ،فام حكموا به فهو املقبول املسموع  .منهم كل
عامل فقيه ،وإمام رفيع نبيه ،وزاهد يف قبيلة ،وخمصوص بفضيلة،
وقارىء متقن ،وخطيب حمسن .
وهم اجلمهور العظيم وسبيلهم السبيل املستقيم ،وكل مبتدع
باعتقادهم يتظاهر ،وعىل اإلفصاح بغري مذاهبهم ال يتجاهر ،من
كادهم قصمه اهلل ،ومن عاندهم خذله اهلل ،ال يرضهم من خذهلم،
وال يفلح من اعتزهلم ،املحتاط لدينه إىل إرشادهم فقري ،وبرص
الناظر بالسوء إليهم حسري ،وإن اهلل عىل نرصهم لقدير".
قال الشيخ األلباين

 :ثم ساق احلديث من رواية قرة ،ثم

روى بسنده عن عيل بن املديني أنه قال  :هم أهل احلديث والذين
يتعاهدون مذاهب الرسول  ،ويذبون عن العلم ،لوالهم مل جتد
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عند املعتزلة و الرافضة واجلهمية وأهل اإلرجاء والرأي شيئا من
السنن .
قال اخلطيب

 :فقد جعل رب العاملني الطائفة املنصورة

حراس الدين ،ورصف عنهم كيد العاندين ،لتمسكهم بالرشع
املتني ،واقتفائهم آثار الصحابة والتابعني ،فشأهنم حفظ اآلثار،
وقطع املفاوز والقفار ،وركوب الرباري والبحار يف اقتباس ما
رشع الرسول املصطفى ،ال يعرجون عنه إىل رأي وال هوى  .قبلوا
رشيعته قوال وفعال ،وحرسوا سنته حفظا ونقال ،حتى ثبتوا بذلك
أصلها ،وكانوا أحق هبا وأهلها ،وكم من ملحد يروم أن خيلط
بالرشيعة ما ليس منها.
واهلل  يذب بأصحاب احلديث عنها ،فهم احلفاظ ألركاهنا،
والقوامون بأمرها وشأهنا ،إذا صدف عن الدفاع عنها ،فهم دوهنا
يناضلون " ،أولئك حزب اهلل ،أال إن حزب اهلل هم املفلحون " .
ثم ساق اخلطيب

األبواب التي تدل عىل رشف أصحاب

احلديث وفضلهم ،ال بأس من ذكر بعضها ،وإن طال املقال ،لتتم
الفائدة ،لكني أقترص عىل أمهها وأمسها باملوضوع :
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 – 2قوله

 :نرض اهلل امرءا سمع منا حديثا فبلغه.

 - 1وصية النبي
 - 5قول النبي

بإكرام أصحاب احلديث .
 :حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله .

 - 1كون أصحاب احلديث خلفاء الرسول
 - 3وصف الرسول

يف التبليغ عنه .

إيامن أصحاب احلديث .
لدوام

 - 1كون أصحاب احلديث أوىل الناس بالرسول
صالهتم عليه.
 - 0بشارة النبي

أصحابه بكون طلبة احلديث بعده،

واتصاال إلسناد بينهم وبينه.
 - 3البيان أن األسانيد هي الطريق إىل معرفة أحكام الرشيعة .
 - 1كون أصحاب احلديث أمناء الرسل

حلفظهم السنن و

تبيينهم هلا.
 - 20كون أصحاب احلديث محاة الدين بذهبم عن السنن.
 - 22كون أصحاب احلديث ورثة الرسول
السنة وأنواع احلكمة .

ما خلفه من
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 - 21كوهنم اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر .
 - 25كوهنم خيار الناس .
 - 21من قال  :إن األبدال واألولياء أصحاب احلديث .
 - 23من قال  :لوال أهل احلديث ال ندرس اإلسالم .
 - 21كون أصحاب احلديث أوىل الناس بالنجاة يف اآلخرة،
وأسبق اخللق إىل اجلنة.
 - 20اجتامع صالح الدنيا واآلخرة يف سامع احلديث وكتبه .
 - 23ثبوت حجة صاحب احلديث.
 - 21االستدالل عىل أهل السنة بحبهم أصحاب احلديث.
 - 10االستدالل عىل املبتدعة ببغض احلديث وأهله .
 - 12من مجع بني مدح أصحاب احلديث وذم أهل الرأي والكالم
اخلبيث.
 - 11من قال  :طلب احلديث من أفضل العبادات.
 - 15من قال  :رواية احلديث أفضل من التسبيح .
 - 11من قال  :التحديث أفضل من صالة النافلة .
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 - 13من متنى رواية احلديث من اخللفاء و رأى أن املحدثني أفضل
العلامء.
هذه هي أهم أبواب الكتاب و فصوله.
و أختم هذه الكلمة بشهادة عظيمة ألهل احلديث من أحد كبار
علامء احلنفية يف اهلند ،أال وهو أبو احلسنات حممد عبد احلي
اللكنوي ،قال

 ":ومن نظر بنظر اإلنصاف ،وغاص يف بحار

الفقه و األصول متجنبا االعتساف ،يعلم علام يقينيا أن أكثر
املسائل الفرعية واألصلية التي اختلف العلامء فيها ،فمذهب
املحدثني فيها أقوى من مذاهب غريهم ،وإين كلام أسري يف شعب
االختالف أجد قول املحدثني فيه قريبا من اإلنصاف ،فلله درهم،
وعليه شكرهم ( كذا ) كيف ال وهم ورثة النبي

حقا،

ونواب رشعه صدقا ،حرشنا اهلل يف زمرهتم ،وأماتنا عىل حبهم
وسريهتم ".انتهى كالم الشيخ األلباين
الصحيحــة ( .) 351 / 2

 .انظر سلسلة األحاديث
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قلت  :وال ُيفهم من كالم العلامء أهنم ال يشتغلون يف دراسة القرآن
وحفظه واستنباط أحكامه ،بل هم أول الناس اهتامما بالقرآن،
وهم أهل القرآن وأهل اهلل وخاصته كام يف احلديث الصحيح :
" أهل القرآن أهل اهلل و خاصته " .صحيح ابن ماجه ( ) 122

وألن القرآن الكريم سامه اهلل حديثا فهو داخل يف تعريف العلامء
للطائفة املنصورة بأهنم " أهل احلديث " ،قال  ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ ،وقال  ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ ،وقال  :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ فالقرآن والسنة وحي من اهلل  ،قد
بلغهام النبي

قال  : ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﮊ ،فمن كان أهال ألحدمها كان أهال لآلخر بال شك.
الثانية  :أن قوله

 " :ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون " ال

يلزم منه ديمومة واستمرارية القتال يف كل يوم أو كل شهر أو كل
سنة؛ بدليل أن غزوات النبي

ومعاركه كانت تنقطع من حني

إىل آخر ،إال أهنا باقية ظاهرة باحلق واحلجة ،لكنه قد يصيبها

حقيقة الجهاد في فلسطين وموقف المسلم منه

117

الضعف يف الناحية العسكرية فال تتمكن من املقاتلة بالسيف،
فتكتفي بجهاد الدعوة واحلجة والبيان ،وهذا ال ينفي عنها أهنا
باقية وظاهرة إىل يوم الدين.
الثالثة  :أن قتال هذه الطائفة " رشعي " وفق الرشوط التي مرت
معنا سابقا ،فقد جاء يف رواية  " :يقاتلون عىل أمر اهلل " ،أي وفق
األدلة املرعية من الكتاب والسنة وفهم سلف األمة .فتكون اجلملة
حالية بمعنى أهنم يقاتلون حال كوهنم عىل احلق.
فهل حققها هؤالء حتى ينتقلوا إىل مرحلة جهاد السيف؟ ال أظن
ذلك ،فعليهم إذا أن ُيشغلوا أنفسهم بطلب العلم ،وحتقيق رشوط
اجلهاد فإنه داخل يف مفهوم الطائفة املقاتلة.
الرابعة  :أنه ال يلزم من إطالق لفظة " املقاتلة " أن تُقيد دائام
بالسيف والرمح والقتل وإراقة الدم ،فقد تكون باأليدي والنعال،
ففي الصحيحني عن أنس

قال  :قيل للنبي

عبد اهلل بن ُأيب ،فانطلق إليه النبي

لو أتيت

 ،وركب محارا فانطلق

املسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة فلام أتاه النبي

قال

068

حقيقة الجهاد في فلسطين وموقف المسلم منه

إليك عني واهلل لقد آذاين نتن محارك ،فقال رجل من األنصار منهم:
واهلل حلامر رسول اهلل

أطيب رحيا منك ،فغضب لعبد اهلل

رجل من قومه فشتمه ،فغضب لكل واحد منهام أصحابه فكان
بينهام رضب باجلريد واأليدي والنعال ،فبلغنا أهنا نزلت  :ﮋ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ.
وقد تكون بالكلمة أيضا فقد َأمر النبي

حسان بن ثابت

وغريه أن هيجو من هجاه وأصحابه ،واعترب كالمه عليهم
بمنزلة الرماية يف احلرب  :فقال

 " :اهجوا بالشعر  ،إن

املؤمن جياهد بنفسه و ماله  ،والذي نفس حممد بيده كأنام
تنضحوهم بالنبل " .أخرجه أمحد ،انظر السلسلة الصحيحة ( ) 301

اخلامسة  :قوهلم " :إن من رشطها  -أي الطائفة املنصورة  -القتال
يف سبيل اهلل " غري الزم ،فقد قال النووي

" :وحيتمل أن هذه

الطائفة متفرقة بني أنواع املؤمنني ،منهم شجعان مقاتلون ،ومنهم
فقهاء ،ومنهم حمدثون ،ومنهم زهاد ،وآمرون باملعروف وناهون
عن املنكر ،ومنهم أهل أنواع أخرى من اخلري ،وال يلزم أن يكونوا
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جمتمعني بل قد يكونون متفرقني يف أقطار األرض" .انظر حتفة
األحوذي ( ) 510 / 1

السادسة  :قوله يف احلديث  " :ال يرضهم من خالفهم " يدل عىل
كثرة خمالفيهم ،كام يف رواية " طوبى للغرباء ،أناس صاحلون يف
أناس سوء كثري ،من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم " .انظر صحيح
اجلامع ( ) 0513

فال شك أهنم قليلون مع الكثرة الكاثرة ممن خيالفهم ،فهم  -أي
املخالفني  -أضعاف أضعاف هؤالء القلة ،ومن اخلطأ والغلط أن
ُ
القليل الكثري بالسيف والقتال !! ،إنام جيب أن يقترص
يواجه
جهادهم عىل تعلم العلم الرشعي ونرشه بني الناس ،كام جاء
وصفهم أهنم " ظاهرون عىل احلق " حتى إذا استجاب األغلب
من الناس لنداء احلق ،وغريوا ما بأنفسهم ،وانقلب احلال لدهيم
فأصبحت القلة كثرة ،والكثرة قلة حينها ُيؤذن هلم أن يقاتلوهم
بالسيف لردعهم ،وإلزامهم بدين اإلسالم.
وال ُيفهم أن ميزان القلة والكثرة هنا هو العدد فقط ،بل يدخل معه
يرجح كفة امليزان من اإليامن والعمل الصالح ،والوحدة
كل ما ّ
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وعددهم العسكرية وعتادهم ،فلهم
ومجاعة املسلمني وإمامهمُ ،
حينئذ القتال وإن كان العدو أكثر منهم؛ لقوله  ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ.
فالعربة يف مسألة الضعف ومسألة القلة هي تقدير املصالح
واملفاسد مع ارتكاب أخف الرضرين ،إذ الرضر هو األساس يف
ذلك بغض النظر عن حتديد نسبة القلة أو الكثرة ،فقد نكون األكثر
لكن يف احلقيقة غثاء ،فإذا جاهدنا ترضرنا ،والعكس صحيح.
قال الشيخ السعدي يف تفسريه لقوله  : ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [األنفال " : ]11 :وهذه اآليات صورهتا صورة
اإلخبار عن املؤمنني ،بأهنم إذا بلغوا هذا املقدار املعني يغلبون ذلك
املقدار املعني يف مقابلته من الكفار ،وأن اهللّ يمتن عليهم بام جعل
فيهم من الشجاعة اإليامنية.
ولكن معناها وحقيقتها  :األمر ،وأن اهللّ أمر املؤمنني  -يف أول
األمر  -أن الواحد ال جيوز له أن يفر من العرشة ،والعرشة من
املائة ،واملائة من األلف.
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ثم إن اهللّ خفف ذلك ،فصار ال جيوز فرار املسلمني من مثليهم من
الكفار ،فإن زادوا عىل مثليهم جاز هلم الفرار ،ولكن يرد عىل هذا
أمران :
أحدمها :أهنا بصورة اخلرب ،واألصل يف اخلرب أن يكون عىل بابه،
وأن املقصود بذلك االمتنان واإلخبار بالواقع.
والثاين :تقييد ذلك العدد أن يكونوا صابرين بأن يكونوا متدربني
عىل الصرب.
ومفهوم هذا أهنم إذا مل يكونوا صابرين ،فإنه جيوز هلم الفرار ،ولو
أقل من مثليهم إذا غلب عىل ظنهم الرضر كام تقتضيه احلكمة
اإلهلية.
وجياب عن األول بأن قولهَ " :
ف اهللُ َعننك نُم " إىل آخرها،
اآلن َخف َ
دليل عىل أن هذا أمر الزم وأمر حمتم ،ثم إن اهللّ خففه إىل ذلك
العدد ،فهذا ظاهر يف أنه أمر ،وإن كان يف صيغة اخلرب.
وقد يقال  :إن يف إتيانه بلفظ اخلرب ،نكتة بديعة ال توجد فيه إذا كان
بلفظ األمر ،وهي تقوية قلوب املؤمنني ،والبشارة بأهنم سيغلبون
الكافرين.
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وجياب عن الثاين :أن املقصود بتقييد ذلك بالصابرين ،أنه حث عىل
الصرب ،وأنه ينبغي منكم أن تفعلوا األسباب املوجبة لذلك ،فإذا
فعلوها صارت األسباب اإليامنية واألسباب املادية مبرشة بحصول
ما أخرب اهللّ به من النرص هلذا العدد القليل" .انتهى كالمه

السابعة  :أنه يلزمهم باشرتاط " املقاتلة " حب لقاء العدو عىل
الدوام ،وكلام انتهت معركة متنوا لقاءهم مرة أخرى ليصدُ ق عليهم
أهنم من أهل هذه الطائفة املقاتلة ،وهذا خيالف حديث النبي
 " :أهيا الناس  :ال تتمنوا لقاء العدو ،و اسألوا اهلل العافية ،فإذا
لقيتموهم فاصربوا "  .متفق عليه
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وقبل أن ننتقل إىل الشبهة الثانية أريد أن أسأهلم سؤاال واحدا :
إذا كنتم تدّ عون أنكم أنتم الطائفة املنصورة ،والفرقة الناجية،
وأنكم لستم خوارج !
فمن اخلوارج يف هذا العرص ؟ أين هم اآلن ؟ هل تستطيعون أن
حتددوا لنا أوصافهم التي جاءت عن نبينا

؟

فكام أن الطائفة املنصورة باقية ومستمرة ،كذلك اخلوارج باقون
مستمرون إىل قيام الساعة؛ كام أخرب النبي

 " :ينشأ نشء

يقرءون القرآن ال جياوز تراقيهم ،كلام خرج قرن قطع ،قال ابن
عمر

 :سمعت رسول اهلل

يقول كلام خرج قرن قطع

أكثر من عرشين مرة حتى خيرج يف عراضهم الدجال " .انظر
صحيح ابن ماجة برقم ( )200

لقد حكمتم عىل علامء السنة يف هذا العرص أمثال الشيخ ابن باز
وابن عثيمني واأللباين والفوزان واللحيدان والنجمي وربيع
املدخيل واجلابري وغريهم أهنم مرجئة مع احلكام ،وأهنم فئة خمذلة
ال يقاتلون ،والنتيجة أهنم ليسوا من اخلوارج؛ ألهنم ال حيملون
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أوصافهم .فأين اخلوارج الذين يف الساحة اليوم ،إن مل تكونوا
أنتم؟ !!
إن أوصاف اخلوارج منطبقة عليكم انطباق الظل بصاحبه ،فواهلل
وتاهلل وباهلل إنكم ألنتم اخلوارج ،سواء منكم من خرج بالقول أو
بالفعل ،إال أنكم كلكم مجيعا متفقون عىل السيف ،وكلكم متفقون
عىل أن احلكام كلهم طواغيت كفار جيب بغضهم واخلروج عليهم،
قال سهل بن عبداهلل الت نُّسرتي

 ":هذه األمة ثالث وسبعون

فرقة :اثنتان وسبعون هالكة كلهم يبغض السلطان ،والناجية هذه
الواحدة التي مع السلطان " .انظر كتاب قوت القلوب ( ( 111 / 1

وكلكم متفقون عىل إمامة سيد قطب الذي هو رأس اخلوارج يف
هذا العرص ،وكلكم متفقون مجيعا عىل أنه ال بيعة للحكام عليكم
وال سمع وال طاعة ،وتوجبوهنا عىل أتباعكم ٌ
كل حتت أمريه
ومجاعته.
ُزهدون الشباب يف تعلم كتب التوحيد والعقائد
وكلكم مجيعا ت ّ
والردود والفقه يف الدين ،وكلكم غارقون يف وحل السياسة
الغربية الكاذبة الفاجرة ،وكلكم تدغدغون عواطف الشباب

حقيقة الجهاد في فلسطين وموقف المسلم منه

175

باألناشيد الصوفية املوسيقية ،وباألصوات املردانية املحدثة؛
لتهيجوهم عىل اجلهاد وحب االستشهاد  -كام تزعمون .-
قال شيخ اإلسالم  " :لكن املقصود هنا أن هذه األصوات املحدثة
يف أمر اجلهاد ،وإن ُظن أن فيها مصلحة راجحة ،فإن التزام
املعروف هو الذي فيه املصلحة الراجحة كام يف أصوات الذكر ،إذ
السابقون األولون والتابعون هلم بإحسان أفضل من املتأخرين يف
كل يشء ،من الصالة وجنسها ،من الذكر والدعاء وقراءة القرآن
واستامعه وغري ذلك ،ومن اجلهاد واإلمارة وما يتعلق بذلك من
أصناف السياسات والعقوبات واملعامالت يف إصالح األموال
ورصفها ،فإن طريق السلف أكمل يف كل يشء ،ولكن يفعل املسلم
من ذلك ما يقدر عليه كام قال اهلل  : ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ.
وقال النبي

 " :إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

كتاب االستقامة ( ) 550 /2

فاحذروا  -أهيا الناس  -رهوس اخلوارج يف هذا العرص ،فإهنا
رهوس قد أينعت وحان إزالة أفكارها عن كاهل األمة اإلسالمية.
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إن سيد قطب هو رأس اخلوارج يف هذا العرص ،فكتبه تنضح
بتكفري املجتمعات اإلسالمية بدعوى التحاكم لغري رشع اهلل ،ثم
تبعه عىل ذلك رهوس الضالل كاملسعري وحممد هرور ،وأسامة
بن الدن وعبد اهلل عزام وأيمن الظواهرة ،وأبو قتادة الفلسطيني،
وأبو محزة املرصي ،وغريهم .والقاعدون املؤيدون لرهوسهم :
كأمثال سلامن العودة وسفر احلوايل ،وعائض القرين ،وعبد الرمحن
عبد اخلالق صاحب مجعية إحياء الرتاث الكويتية ،ويوسف
القرضاوي ،وطارق السويدان ،وحممد العريفي ،ونبيل العويض،
وأبو احلسن املأريب املرصي ،وحممد املغراوي املغريب ،وأبو إسحاق
احلويني املرصي ،وحممد حسان املرصي ،ومجاعة املدرسة
اإلسكندرية ،ومن يثني عىل من يثني عىل اخلوارج كجامعة عيل
احللبي األردين ،وغريهم كثري.
ومن َق نبلِهم  :مجاعة اإلخوان املسلمني بقيادة حسن البنا ،وحزب
التحرير بقيادة تقي الدين النبهاين ،ومجاعة التبليغ بقيادة حممد
إلياس اهلندي ،واملودودي وغريهم كثري وكثري.
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إن لكل قوم وارث وهؤالء هم ورثة اخلوارج الذين خرجوا عىل
النبي

كام يف الصحيحني من حديث أيب سعيد اخلدري
وهو ي ِ
قس ُم َق نسام ،إذ جا َء ُه
َ

قال  " :بينا نحن عند رسول اهلل
ِ
رص ِة  -وهو رجل من بني متيم  -فقال يا رسول اهلل :
ذو اخلُ َو ني َ
اع ِد نل ! فقال رسول اهلل  :وي َل َك ! ومن يع ِد ُل إذا مل َأ ِ
عد نل ؟ قال
ن
َ ن َن
َن
عمر بن اخلطاب يا رسول اهلل  :ائنذن يل فيه أن ن ِ
أرض نب ُعنُ َق ُه ! قال
حي ِق ُر أحدكم صالته مع
رسول اهلل
َ :د نع ُه ،فإن له أصحابا َ ن
اوز ت ِ
َراق َي ُهم،
صالهتم وصيامه مع صيامهم ،يقرأون القرآن ال ُجي ُ
َي نم ُر ُقون من اإلسالم كام َي نم ُر ُق السهم من الرميةَ ،ين ُظر أحدهم إىل
ن نَصلِ ِه فال يوجد فيه يشء ،ثم ينظر إىل ِر َصافِ ِه فال يوجد فيه يشء،
ثم ينظر إىل ن َِضي ِه فال يوجد فيه يشء  -وهو ِ
القدن ُح  -ثم ينظر إىل
ُق َذ ِذ ِه فال يوجد فيه يشءَ ،س َب َق ال َف نر َ
ث والد َم.
رجل أسود إحدى َع ُضدَ ِيه ِم نث ُل َثدن ي املرأة ِ
آيت ُُهم ٌ
وم نث ُل ال َب نض َع ِة
تَدَ نر َد ُر ،خيرجون عىل حني ُف نر َقة من الناس ".
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قال أبو سعيد  :فأشهد أين سمعت هذا من رسول اهلل

،

وأشهد أن عيل بن أيب طالب قا َت َلهم وأنا معه ،فأمر بذلك الرجل
فا نلت ُِمس فو ِجدَ ُ ،فأ ِيت به حتى نظرت إليه عىل َنع ِ
ت رسول اهلل
ن
َ
َ ُ
الذي َن َع َت ".
وهكذا -كام جاء يف احلديث  -فقد خرجوا عىل عيل

مستدلني

بنفس الشبه التي يستدل هبا خوارج اليوم.
ذكر ابن كثري

 " :أنه ملا بعث عيل أبا موسى ومن معه من

اجليش إىل دومة اجلندل ،اشتد أمر اخلوارج  ،وبالغوا يف النكري عىل
عيل ،ورصحوا بكفره ،فجاء إليه رجالن منهم ،ومها زرعة بن
الربج الطائي ،وحرقوص بن زهري السعدي فقاال :ال حكم إال هلل،
فقال عيل :ال حكم إال هلل ،فقال له حرقوص :تب من خطيئتك
واذهب بنا إىل عدونا حتى نقاتلهم حتى نلقى ربنا.
فقال عيل :قد أردتكم عىل ذلك فأبيتم ،وقد كتبنا بيننا وبني القوم
عهودا وقد قال اهلل  ": وأوفوا بعهد اهلل إذا عاهدتم" ،فقال له
حرقوص :ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه ،فقال عيل :ما هو بذنب،
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ولكنه عجز من الرأي ،وقد تقدمت إليكم فيام كان منه ،وهنيتكم
عنه ،فقال له زرعة بن الربج :أما واهلل يا عيل لئن مل تدع حتكيم
الرجال يف كتاب اهلل ألقاتلنك أطلب بذلك رمحة اهلل ورضوانه.
فقال عيل :تبا لك ما أشقاك ! كأين بك قتيال تسفي عليك الريح،
فقال  :وددت أن قد كان ذلك ،فقال له عيل :إنك لو كنت حمقا كان
يف املوت تعزية عن الدنيا ،ولكن الشيطان قد استهواكم ،فخرجا
من عنده حيكامن ،وفشا فيهم ذلك ،وجاهروا به الناس ،وتعرضوا
لعيل يف خطبه ،وأسمعوه السب والشتم والتعريض بآيات من
القرآن ،وذلك أن عليا قام خطيبا يف بعض اجلمع فذكر أمر
اخلوارج فذمه وعابه.
فقام مجاعة منهم كل يقول  :ال حكم إال هلل ،وقام رجل منهم وهو
واضع أصبعه يف أذنيه يقول :ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ فجعل عيل يقلب يديه
هكذا وهكذا وهو عىل املنرب ويقول  :حكم اهلل ننتظر فيكم.
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ثم قال  :إن لكم علينا أن ال نمنعكم مساجدنا ما مل خترجوا علينا
وال نمنعكم نصيبكم من هذا الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا،
وال نقاتلكم حتى تقاتلونا.
وقال أبو خمنف عن عبد امللك عن أيب حرة  :أن عليا ملا بعث أبا
موسى إلنفاذ احلكومة اجتمع اخلوارج يف منزل عبد اهلل بن وهب
الراسبي ،فخطبهم خطبة بليغة زهدهم يف هذه الدنيا ،ورغبهم يف
اآلخرة واجلنة ،وحثهم عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ثم
قال  :فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظامل أهلها ،إىل جانب
هذا السواد ،إىل بعض كور اجلبال ،أو بعض هذه املدائن ،منكرين
هلذه اإلحكام اجلائرة.
ثم قال حرقوص بن زهري  -بعد محد اهلل والثناء عليه  :-إن املتاع
هبذه الدنيا قليل ،وإن الفراق هلا وشيك ،فال يدعونكم زينتها أو
هبجتها إىل املقام هبا ،وال تلتفت بكم عن طلب احلق وإنكار الظلم
 إن اهلل مع الذين التقوا والذين هم حمسنون  ...واجتمعوا أيضا
يف بيت زيد بن حصن الطائي السنبيس فخطبهم وحثهم عىل األمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،وتال عليهم آيات من القرآن منها
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قوله " يا داود إنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني الناس
باحلق وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهلل " ،وقوله  " :ومن مل
حيكم بام أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون "،وكذا التي بعدها وبعدها
الظاملون الفاسقون ،ثم قال  :فأشهد عىل أهل دعوتنا من أهل قبلتنا
أهنم قد اتبعوا اهلوى ،ونبذوا حكم الكتاب ،وجاروا يف القول
واألعامل ،وأن جهادهم حق عىل املؤمنني ،فبكى رجل منهم يقال
له عبد اهلل بن سخربة السلمي ،ثم حرض أولئك عىل اخلروج عىل
الناس ،وقال يف كالمه  :ارضبوا وجوههم وجباههم بالسيوف
حتى يطاع الرمحن الرحيم ،فإن أنتم ظفرتم وأطيع اهلل كام أردتم
أثابكم ثواب املطيعني له العاملني بأمره ،وإن قتلتم فأي يشء
أفضل من املصري إىل رضوان اهلل وجنته ؟.
قلت  -والكالم البن كثري  : -وهذا الرضب من الناس من أغرب
أشكال بني آدم ،فسبحان من ّنوع َخلقه كام أراد ،وسبق يف قدره
العظيم.
وما أحسن ما قال بعض السلف يف اخلوارج إهنم املذكورون يف
قوله  " : قل هل ننبئكم باألخرسين أعامال الذين ضل سعيهم
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يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا ،أولئك الذين
كفروا بآيات رهبم ولقائه فحبطت أعامهلم فال نقيم هلم يوم القيامة
وزنا ".البداية والنهاية البن كثري ( ) 523 / 0

فمام سبق يتبني أن ُّ
الشبه التي عند اخلوارج  -يف القديم واحلديث
 واحدة ،خيرجون باسم األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وأهنميبتغون بذلك رضوان اهلل واجلنة ،ويستدلون عىل تكفري احلكام
بقوله  : ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ دون
الرجوع إىل فهم السلف فيها ،إذ إن الكفر يف هذه اآلية حممول عىل
الكفر العميل ال االعتقادي  -كام فرسه ابن عباس

 -إال إذا

استحل ذلك بعد إقامة احلجة وانتفاء املوانع.
ومن شبههم زعمهم أهنم بخروجهم يرفعون الظلم عن األمة،
ويعيدون هلا خالفتها يف األرض ،ويستميلون قلوب األتباع بكثرة
العبادة والبكاء وشدة الورع ليضحكوا عليهم ،متاما كحال خوارج
اليوم ،فام أشبه الليلة بالبارحة ،فاهلل املستعان ،وال حول وال قوة إال
باهلل.
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وأنوه بذكر واقعة حصلت هلم تبني للقارئ مدى جهلهم،
وخساسة عقوهلم ،ووحشية منهجهم املعكوس املطفوس القائم
عىل اإلجرام واإلرهاب ،إذ إهنم ال يرقبون يف مؤمن إال وال ذمة.
ذكر ابن كثري

 :أن اخلوارج قد عاثوا يف األرض فسادا،

وسفكوا الدماء ،وقطعوا السبل ،واستحلوا املحارم ،وكان من
مجلة من قتلوه عبد اهلل بن خباب صاحب رسول اهلل

أهروه

أنت ؟ قال :أنا عبد اهلل بن
وامرأته معه وهي حامل فقالوا :من َ
خباب صاحب رسول اهلل

 ،وإنكم قد روعتموين! فقالوا :ال

بأس عليك ،حدثنا ما سمعت من أبيك فقال :سمعت أيب يقول :
سمعت رسول اهلل

يقول  " :ستكون فتنة القاعد فيها خري

من القائم ،والقائم خري من املايش ،واملايش خري من الساعي "،
فاقتادوه بيده ،فبينام هو يسري معهم إذ لقي بعضهم خنزيرا لبعض
أهل الذمة فرضبه بعضهم فشق جلده ،فقال له آخر  :مل فعلت هذا
وهو لذمي ؟! فذهب إىل ذلك الذمي فاستحله وأرضاه .وبينا هو
معهم إذ سقطت مترة من نخلة فأخذها أحدهم فألقاها يف فمه،
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فقال له آخر  :بغري إذن وال ثمن ؟ فألقاها ذاك من فمه ،ومع هذا
َقدّ موا عبد اهلل بن خباب فذبحوه ،وجاهوا إىل امرأته فقالت  :إين
امرأة حبىل ،أال تتقون اهلل ،فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها!! "
انظر البداية والنهاية ( ) 551 / 0

وأختم الكالم عنهم بذكر كالم نفيس دقيق لشيخ اإلسالم ابن
يرد فيه عىل منهج اخلوارج يف ما يوجبونه من اخلروج

تيمية
عىل احلكام.

" :وهلذا كان املشهور من مذهب أهل السنة أهنم ال

قال

يرون اخلروج عىل األئمة ،وقتاهلم بالسيف ،وإن كان فيهم ظلم؛
كام دلت عىل ذلك األحاديث الصحيحة املستفيضة عن النبي
؛ ألن الفساد يف القتال والفتنة أعظم من الفساد احلاصل
بظلمهم بدون قتال وال فتنة ،فال يدفع أعظم الفسادين بالتزام
أدنامها.
ولعله ال يكاد يعرف طائفة خرجت عىل ذي سلطان إال وكان يف
خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته .
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واهلل  مل يأمر بقتال كل ظامل وكل باغ كيفام كان ،وال أمر بقتال
الباغني ابتداء ،بل قال  " :وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا
فأصلحوا بينهام ،فإن بغت إحدامها عىل األخرى فقاتلوا التي تبغي
حتى تفيء إىل أمر اهلل ،فإن فاءت فأصلحوا بينهام بالعدل ".
فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء ،فكيف يأمر بقتال والة األمر ابتداء؟!
ويف صحيح مسلم عن أم سلمة

أن رسول اهلل

قال " :

سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون ،فمن عرف فقد برىء ،ومن أنكر
فقد سلم ،ولكن من ريض وتابع! قالوا  :أفال نقاتلهم ؟ قال  :ال ما
صلوا ".
فقد هنى رسول اهلل

عن قتاهلم مع إخباره أهنم يأتون أمورا

منكرة ،فدل عىل أنه ال جيوز اإلنكار عليهم بالسيف كام يراه من
يقاتل والة األمر من اخلوارج والزيدية واملعتزلة وطائفة من
الفقهاء وغريهم .
ويف الصحيحني عن ابن مسعود

قال  :قال لنا رسول اهلل

 " :إنكم سرتون بعدي أثرة وأمورا تنكروهنا ،قالوا  :فام
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تأمرنا يا رسول اهلل ؟ قال  :تؤدون احلق الذي عليكم ،وتسألون اهلل
الذي لكم .فقد أخرب النبي

أن األمراء يظلمون ويفعلون

أمورا منكرة ،ومع هذا فأمرنا أن نؤتيهم احلق الذي هلم ،ونسأل اهلل
احلق الذي لنا ،ومل يأذن يف أخذ احلق بالقتال ،ومل يرخص يف ترك
احلق الذي هلم.
ويف الصحيحني عن ابن عباس

عن النبي

قال " :من

رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصرب عليه ،فإنه من فارق اجلامعة
شربا فامت إال مات ميتة جاهلية" .ويف لفظ للبخاري  " :فإنه من
خرج من السلطان شربا فامت مات ميتة جاهلية ".
وقد تقدم قوله

ملا ذكر أهنم ال هيتدون هبديه وال يستنون

بسنته قال حذيفة  :كيف أصنع يا رسول اهلل إن أدركت ذلك ؟ قال
 :تسمع وتطيع لألمري وإن رضب ظهرك وأخذ مالك فاسمع
وأطع ،فهذا أمر بالطاعة مع ظلم األمري.
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وتقدم قوله
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 " :من وىل عليه وال فرآه يأيت شيئا من معصية

اهلل فليكره ما يأيت من معصية اهلل وال ينزعن يدا عن طاعة " .وهذا
هني عن اخلروج عن السلطان وإن عىص.
وتقدم حديث عبادة

 " :بايعنا رسول اهلل

عىل السمع

والطاعة يف منشطنا ومكرهنا وعرسنا ويرسنا وأثرة علينا ،وأن ال
ننازع األمر أهله ،قال :إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من اهلل فيه
برهان " .ويف رواية  " :وأن نقول أو نقوم باحلق حيث ما كنا ال
نخاف يف اهلل لومة الئم " .فهذا أمر بالطاعة مع استئثار ويل األمر
وذلك ظلم منه ،وهنى عن منازعة األمر أهله ،وذلك هني عن
اخلروج عليه ألن أهله هم أولو األمر الذين أمر بطاعتهم ،وهم
الذين هلم سلطان يأمرون به وليس املراد من يستحق أن يوىل وال
سلطان له وال املتويل العادل؛ ألنه قد ذكر أهنم يستأثرون ،فدل عىل
أنه هنى عن منازعة ويل األمر وإن كان مستأثرا وهذا باب واسع".
انتهى كالمه

 .انظر منهاج السنة النبوية ()512/5
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الشبهة الثانية :
وهي االستدالل بقصة أيب بصري عىل جواز اجلهاد الفردي ،حيث
قالوا  :إن قتال الواحد من املسلمني للكفار جهاد كجهاد طائفة
املسلمني وإن ُعدم اإلمام .وقالوا  :وقد تبني من قصته أنه مل يكن
الكفار
حتت راية إمام ،إذ مل يلتزم بالعقد والعهد الذي عاهد اإلما ُم
َ
عليه ،وقاتلهم لوحده منفردا دون راية إمام ممكن.
قلت  :الرد عىل هذه الشبهة من أوجه :
ومن معه ما يدل عىل
الوجه األول  :أن يف قصة أيب بصري
ِ
ودولة النبي
عكس ما ذهبوا إليه ،إذ إن أبا بصري كان خارج حك ِم
ولو كان داخلها ملا أجاز له النبي

فعله هذا ،أما

خوارج هذا العرص فداخلون حتت أحكام ودول السالطني
املسلمني ومع ذلك جييزون ألنفسهم اجلهاد  -زعموا  -ويوجهونه
ال ألعداء اإلسالم؛ إنام للمسلمني الذين هم إخواهنم يف الدين.
وأما شبهتهم يف تكفري حكام اليوم ،وعدم إعطائهم البيعة فقد تم
الرد عليها فيام سبق من هذا البحث.
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الوجه الثاين  :أن النبي
أحدا من الصحابة
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مل ُي َسم فعله هذا جهادا ،ومل يندب
 -ولو خفية ،ولو من خارج املدينة  -إىل

اللحاق به ،بل قال عنه  -كام يف رواية البخاري  " : -ويل أمه
ِم نس َعر حرب ،لو كان له أحد " .قال ابن حجر  :قال اخلطايب  :أي
يسعرها ،كأنه يصفه باإلقدام يف احلرب والتسعري لنارها .وقوله:
" لو كان له أحد " أي  :ينرصه ويعاضده وينارصه " .انظر فتح
الباري ( ) 530/3

فبني النبي

أن أبا بصري

قد يكون سببا إلشعال احلرب

بني املسلمني والكفار ،وهذا ال يصب يف مصلحة املسلمني؛ ألنه
يقلل من املصالح التي جينيها املسلمون من وراء صلح احلديبية،
وقد مر معنا الكالم عىل صلح احلديبية ،حيث كان بمثابة الفتح
والنرص املبني لإلسالم واملسلمني.
فأشار النبي

إىل أنه لو كان معه رجال مثله لكان أحرى يف

إلغاء الرشط الذي رشطه كفار قريش ،فحصل ما أراد ،وفهم
املسلمون أنه من كان مثله فارا من املرشكني ُحق له االنضامم معه،
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أما الصحابة
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فلم تأخذهم العاطفة لنرصة أخ هلم مستضعف

مقابل مفسدة خمالفة الصلح ،وإنام التزموا بعهد النبي
الوجه الثالث  :أنه مما سبق يتبني أن أبا بصري

.

قصد من مهامجة

قوافل قريش الضغط عليهم إللغاء رشطهم ،ومل يرد من عمله هذا
رفع راية اجلهاد وال إقامة إمارة إسالمية كام يفهمه خوارج اليوم يف
عرصنا هذا؛ بدليل أن خوارج األمس مل يستندوا إىل هذه الشبهة ال
من قريب وال من بعيد.
لقد كان هذا الصحايب ومن معه يتلهفون لالنضامم حتت حكم
املسلمني ،فام أن سنحت هلم الفرصة حتى بادروا إليها مرسعني؛
ألن اجلامعة رمحة والفرقة عذاب  ،ويد اهلل مع اجلامعة .لذلك علم
اهلل صدق نواياهم فجعل هلم فرجا وخمرجا ،كام يف صحيح
البخاري  " :فجعل ال خيرج من قريش رجل قد أسلم إال حلق بأيب
بصري حتى اجتمعت منهم عصابة ،فواهلل ما يسمعون بعري خرجت
لقريش إىل الشام إال اعرتضوا هلا فقتلوهم وأخذوا أمواهلم،
فأرسلت قريش إىل النبي

تناشده باهلل والرحم ملا أرسل :
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فمن آتاه فهو آمن ،فأرسل النبي
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إليهم فأنزل اهلل  : ﮋ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﮊ
[الفتح.]11 :

الوجه الرابع  :أن أبا بصري ومن معه مل يتعرضوا إال لقوافل قريش،
ومل يلتفتوا إىل غريها ،ولو كانت املسألة أهنم رفعوا راية اجلهاد
لوقع منهم استهداف مجيع مصالح الكفار احليوية ،وال شك أن
هذا سيعود عليهم باملرضة ،وهذا خالف ما يفعله خوارج اليوم من
فتح مجيع اجلبهات عىل مجيع الدول املسلمة والكافرة ،مما أدى إىل
اتفاق اجلميع عىل حرهبم ،ورميهم عن قوس واحد.
الوجه اخلامس  :أن من فوائد قصة أيب بصري حرمة بقاء املسلم بني
ظهراين الكفار ،ووجوب اهلجرة إىل بالد اإلسالم التي فيها شعائر
اإلسالم مقامة ،من أذان ،وصالة مجع وأعياد ،وغريها كثري .وهذا
عكس ما يفعله كثري من رهوس اخلوارج اليوم حيث إهنم
هياجرون من بالد اإلسالم إىل بالد الكفر والطيغان ،ثم يصدّ رون
الفتاوى التكفريية ويوجهوهنا ضد بالد اإلسالم ،وال يتعرضون
إىل بالد الكفر التي يرتعون فيها.
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والعجب أن بالد الكفر تساعدهم يف هذا ،وذلك بإعطائهم منح
اإلقامة ،مع غض الطرف عام حيملونه من أفكار تكفريية تفجريية!
لكن ال عجب يف ذلك ما داموا أهنم يوجهوهنا لرضب اإلسالم
وأهله ،فاألهداف إذا واحدة ،ومشرتكة.
الوجه السادس  :أن هذه القصة تنطبق يف عرصنا اليوم عىل الكافر
الذي يسكن يف بالد الغرب ،فإذا أسلم هذا الكافر ودخل يف دين
اإلسالم ومنعته دولته من اهلجرة فقام بقتاهلا كام فعل أبو بصري فال
حرج عليه ،برشط عدم وقوعه يف مفسدة أعظم ،كام حصل مع هذا
الصحايب حيث مل يؤد فعله إىل مفسدة أعظم ،وبرشط أن يكون
هدفه الضغط عليهم للسامح له بالذهاب إىل بالد املسلمني .والبن
القيم من الكالم ما يشري إىل هذه املسألة ،كام سيأيت.
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الشبهة الثالثة :
يستدلون عىل صحة منهجهم بكالم لبعض األئمة ظاهره يوافق
أهواءهم ،لكن بعد الرجوع إىل املصادر نجد أهنم يبرتون كالمهم،
وحيملونه ما ال حيتمل.
ُ
وبني يدي رسالة بعنوان " معامل الطائفة املنصورة " ألحد رهوس
اخلوارج ويدعى " أبو قتادة الفلسطيني " ذكر فيها بعض الشبه
التي سبق ذكر بعضها والرد عليها.
ومن هذه الشبه أيضا استدالله بكالم العلامء ليوهم الناس عىل
صدق دعوته اإلرهابية .ومن األمثلة عىل ذلك :
أوالً  :نبدأ بام يتعلق بالوجه السادس من الشبة الثانية  -التي مرت
معنا  -حيث استدل بكالم البن القيم يف ص -11من رسالته -
عىل جواز جهاد الفرد.
قال ابن القيم

 :ومنها :أن املعاهدين إذا عاهدوا اإلمام

فخرجت منهم طائفة ،فحاربتهم وغنمت أمواهلم ،ومل يتحيزوا إىل
اإلمام ،مل جيب عىل اإلمام دفعهم عنهم ومنعهم منهم  ،وسواء
دخلوا يف عقد اإلمام وعهده ودينه أو مل يدخلوا ،والعهد الذي كان
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بني النبي
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وبني املرشكني مل يكن عهدا بني أيب بصري وأصحابه

وبينهم ،وعىل هذا فإذا كان بني بعض ملوك املسلمني وبعض أهل
الذمة من النصارى وغريهم عهد جاز مللك آخر من ملوك
املسلمني أن يغزوهم ويغنم أمواهلم إذا مل يكن بينه وبينهم عهد ،كام
أفتى به شيخ اإلسالم يف نصارى ملطية وسبيهم ،مستدال بقصة أيب
بصري مع املرشكني " .زاد املعاد ()113/5

قلت  :كالم ابن القيم حجة عليه ال له ،وسأخترص الرد يف عدة
نقاط :
 ) 2أن كالمه يدور حول مسألة تسليم احلاكم ملن قاتل  -من
املسلمني  -الكفار املعاهدين وهم خارج سيطرته وحكمه ودولته،
فهل يلزم اإلمام تسليمهم ،ودفع الدية عنهم ،أم ال ؟ وسواء
خرجوا من عند الكفار ومل يتحيزوا للمسلمني ،أو خرجوا من عند
املسلمني ومل يرجعوا إليهم ؟ هذا هو مقصد كالم ابن القيم بغض
النظر عن حكم من خرج وقاتل الكفار بدون إذن اإلمام.
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ولو رجع هذا اجلاهل إىل كالم ابن القيم السابق لكالمه الذي
استدل به لتبني له مقصده

 ،وإليك  -أهيا القارئ  -نص

كالمه وهو يستخرج الفوائد والدرر من قصة صلح احلديبية،
حيث قال " :ومنها  :أن رد من جاء من الكفار إىل اإلمام ال يتناول
من خرج منهم مسلام إىل غري بلد اإلمام ،وأنه إذا جاء إىل بلد اإلمام
ال جيب عليه رده بدون الطلب؛ فإن النبي

مل يرد أبا بصري

حني جاءه ،وال أكرهه عىل الرجوع ،ولكن ملا جاءوا يف طلبه
مكنهم من أخذه ومل يكرهه عىل الرجوع.
ومنها  :أن املعاهدين إذا تسلموه ومتكنوا منه فقتل أحدا منهم مل
يضمنه بدية وال قود  ،ومل يضمنه اإلمام  ،بل يكون حكمه يف ذلك
حكم قتله هلم يف ديارهم ،حيث ال حكم لإلمام عليهم؛ فإن أبا
بصري قتل أحد الرجلني املعاهدين بذي احلليفة ،وهي من حكم
املدينة ،ولكن كان قد تسلموه ،وفصل عن يد اإلمام وحكمه.
ومنها  :أن املعاهدين إذا عاهدوا اإلمام فخرجت منهم
طائفة"...إلخ.

حقيقة الجهاد في فلسطين وموقف المسلم منه

006

 ) 1أن ابن القيم قال" :وعىل هذا فإذا كان بني بعض ملوك
املسلمني وبعض أهل الذمة من النصارى وغريهم عهد جاز مللك
آخر من ملوك املسلمني أن يغزوهم ويغنم أمواهلم إذا مل يكن بينه
وبينهم عهد ".
حيث بني

هبذا املثال الذي رضبه عىل أن رشوط جهاد

الكفار ال بد أن تتوفر حتى يصح قتاهلم ويكون قتاال رشعيا ،فقال
هنا  " :جاز مللك آخر أن يغزوهم "  .نعم ،إنه ملك ذو قوة ومنعة
وسلطان وجيش ورعية ُمطِيعة ألمره ،فكيف يضحكون عىل
عقول الناس بأن ابن القيم ُجيوز جهاد الفرد ،وأن قتال الواحد
للكفار جهاد كجهاد طائفة املسلمني وإن ُعدم اإلمام ؟!!
بل إن كالم هذا اخلارجي هو عني املهلكة ،والفوىض ،والوبال عىل
أمة اإلسالم ،وإن ما حيصل يف سوريا اليوم من قتل وترشيد وجوع
وتدمري لألرواح واملمتلكات إنام هو نتاج أفكارهم الشاذة
وفهومهم املعكوسة.
نوح
ملاذا مل جياهد
الكفار ٌ
َ
إبراهيم

وحده ؟ وملاذا مل جياهد بالسالح

وقد كان أمة ؟ وملاذا مل يقاتل موسى

فرعون
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الطاغية وهو القوي الشجاع ،بل ّفر من كيده ومؤامرته مصلحة ال
جبنا وال خوفا ؟ وملاذا مل يقاتل عيسى

اليهود وهو الذي حييي

املوتى بإذن اهلل ،بل اختبأ منهم ورفعه اهلل إليه ،ال جبنا وال خوفا
إنام هي رشوط اجلهاد التي مل تتوفر عنده؟ وملاذا سينزل يف آخر
الزمان فيبدأ مبارشة باجلهاد وقتال اليهود؟ واجلواب :ألن رشوط
اجلهاد حينئذ متوفرة.
وملاذا مل يقاتل النبي

وأصحابه املرشكني يف بداية الدعوة ؟ ثم

قاتلهم بعد ذلك ؟ وملاذا داود وابنه سليامن

قاتال الكفار

ابتداء خالف غريمها من األنبياء ؟
واجلواب عىل هذا ك ّله هو :أن رشوط اجلهاد بالسالح إذا توفرت
توفر اجلهاد وإال فال .هذا هو منهج األنبياء والرسل الكرام ،فإما
أنكم أهدى من منهجهم ،أو أنكم مفتتحو باب ضاللة ،وأحالمها
مر.
ّ
 ) 5إن ابن القيم

يتكلم عن وجود إمام للمسلمني مطاع،

ويتكلم عن معاهدات تُربم مع األعداء من أجل مصلحة املسلمني،
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فكيف يستدل بكالمه اخلوارج وهو الذي يذم اخلوارج وحيذر من
منهجهم ،وينصح املسلمني بالسمع والطاعة للحاكم ولو رضب
ظهرك وأخذ مالك ،فال أدري أين هؤالء من باقي هذا الكالم،
فأنتم واهلل ال ت ُِق ّرون حلاكم بيعة فضال عن االلتزام بام اتفق عليه مع
الكفار من هدنة ،فدعوا عنكم االستدالل هبذا اإلمام السلفي
الذي كرس عروش أهل البدع وعىل رأسهم اخلوارج املارقني ،وال
حول وال قوة إال باهلل رب العاملني.
 ) 1أما فتوى شيخ اإلسالم التي نقلها ابن القيم فهي يف
االختيارات الفقهية ص ،520وفيها أنه جيوز للحاكم املسلم أن
يقاتل الكفار وإن كانوا معاهدين مع حاكم مسلم آخر حيث قال:
"وهذا باتفاق األئمة ألن العهد والذمة إنام يكون من اجلانبني".
ثم إنه ذكر كالمه هذا حتت باب اهلدنة ،وبني

أنه جيوز عقدها

مطلقة ومؤقتة ،حيث قال  :وجيوز عقدها مطلقا ومؤقتا ،واملؤقت
الزم من الطرفني جيب الوفاء به ما مل ينقضه العدو ،وال ينقض
بمجرد خوف اخليانة يف أظهر قويل العلامء ،وأ ّما املطلق فهو عقد
جائز يعمل اإلمام فيه باملصلحة ".
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قلت  :وهذا الكالم يرفضه أهل البدع اليوم وعىل رأسهم
اخلوارج ،بل إهنم ليكفرون من يعقد اهلدنة واملصاحلة مع العدو من
اليهود والنصارى ،وما أدري هل َع نقدُ السلم والصلح معهم هو
من الكفر البواح الذي عندهم من اهلل فيه برهان ؟ أم سيقولون
إهنم عمالء لليهود واألمريكان ،وقد باعوا البالد ،ومكنوا الكفار
رتونه .فإذا قلنا هلم هاتوا
من رقاب العباد ،إىل آخر ما هيذون به وجي ُّ
برهانكم إن كنتم صادقني ! عجزوا عن ذلك ،واستدلوا بالواقع
املشاهد القائم عىل الظنون ،واالفرتاء ،أو أخرجوا لك وثائق
مشبوهة مصدرها حتليالت سياسية غربية كافرة.
ثاني ًا  :استدل هذا اخلارجي يف ص  11بأثر منسوب أليب بكر
عندما قاتل املرتدين فقال  " :واهلل لو مل يبق إال الذر جلاهدهتم به ".
قلت  :مل أظفر يف كتب السنة هبذا األثر ،ومل أعثر له عىل سند ،وإنام
وجدت له إسنادا مرسال يف دالئل النبوة للبيهقي منسوبا إىل عمر
ابن اخلطاب

 .وعىل أية حال حتى لو ثبت هذا األثر فإنه

حجة عليه؛ ألن املتكلم هبذا الكالم هو خليفة املسلمني ،وليس
فردا من أفرادهم .وباملناسبة فإين أحتداهم بأن يأتوا يل بصحايب أو
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تابعي سني أو من السلف َمن وقف وقال  :أنا أعلن اجلهاد عىل
الطواغيت ! وسأحارهبم وحدي ،برشط أنه مل يندم عىل فعلته،
وبرشط تأييد علامء السنة له.
ثالث ًا  :استدل يف ص  20بكالم شيخ اإلسالم ابن تيمية

عىل

وجوب قتال احلكام بدون رشوط  ،قال شيخ اإلسالم  " :فالعدو
الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال يشء أوجب بعد اإليامن من
دفعه فال يشرتط له رشط بل يدفع بحسب اإلمكان ".
قلت  :إن املشكلة يف األفهام وليس يف نفس الكالم ،فشيخ
اإلسالم يقرر قاعدة القدرة واالستطاعة ،وهو معنى قوله "
بحسب اإلمكان "؛ بدليل أنه ذكر  -بعد كالمه هذا – أنواع اجلهاد
فقال :واجلهاد منه ما هو باليد ومنه ما هو بالقلب والدعوة واحلجة
واللسان والرأي والتدبري والصناعة فيجب بغاية ما يمكنه ".
فمن مل يمكنه اجلهاد إال بالقلب والدعوة واحلجة واللسان يعترب
عند هؤالء من الطائفة املخذلة.
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فإن قالوا  :أال تستطيع أن تشرتي ولو قطعة سالح فتقاتل هبا
األعداء حتى تنال الشهادة ؟ قلنا  :لو أن هذا هو مقصد اجلهاد
لفعله النبي

وهو يف مكة!!

والسؤال هنا :ملاذا مل ُجيند النبي

أصحابه

هرا لقتل

املرشكني مع القدرة عىل ذلك ؟
واجلواب  :أنه إذا فعل ذلك فإنه سيتيح الفرصة لألعداء بإبادة
املسلمني مجيعا ،ولن يبق من يعبد اهلل يف األرض.
وبسبب جهل خوارج هذا العرص ومحقهم فقد مكنوا األمريكان
ودول الغرب من احتالل أفغانستان بعد أن كان حكم البلد
بأيدهيم ،وذلك ألهنم رفعوا السالح يف وجوههم بدون مراعاة
لرشوط اجلهاد فأعطوهم الفرصة لغزوهم وطردهم إىل اجلبال.
وهذه هناية كل من يبحث عن احلكم واملنصب ،ال عىل نرش
التوحيد وحماربة الرشك.
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رابع ًا  :استدل يف ص  -12عىل وجوب جهاد السيف عىل الفرد
الواحد  -بكالم للشوكاين ،وهذا نصه" :وقد اختلف املسلمون يف
غزو الكفار إىل ديارهم ،هل يشرتط فيه اإلمام األعظم أم ال؟
واحلق احلقيق بالقول؛ أن ذلك واجب عىل كل فرد من أفراد
املسلمني واآليات القرآنية واألحاديث النبوية مطلقة غري مقيدة ".
قلت  :لو رجعنا إىل مبدأ كالمه لوجدناه يرد عىل سؤال ُوجه له،
وهذا نصه  :ما حكم األعراب ،سكان البادية الذين ال يفعلون
شيئا من الرشعيات ،إال جمرد التكلم بالشهادتني ،هل هم كفار أم
ال؟ وهل عىل املسلمني غزوهم أم ال؟
فبدأ

يؤصل يف املسألة ،بوجوب نصحهم ،وبذل اجلهد يف

تعليمهم ،ولني القول هلم ،فإن أرصوا عىل رفض تطبيق األحكام،
وتركوا مجيع فرائضه فهم كفار ،ودارهم دار حرب ،و وجب عىل
من يبلغه أمره من املسلمني أن يقاتلهم ،حتى يعملوا بأحكام
اإلسالم عىل التامم ،ثم ذكر كالمه املنقول آنفا.
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فهل عملت اخلوارج بتوجيه هذا اإلمام ؟ هل دعوا الناس إىل
التوحيد ،وعلموهم أركان الدين ،وصربوا عليهم حتى تتضح هلم
احلجة ؟
واجلواب أهنم استعجلوا اليشء قبل أوانه فعوقبوا بحرمانه.
ثم إن معرض كالمه يف الرد عىل من يشرتط اإلمامة العظمى جلواز
اجلهاد ،واحلق أنه ال يشرتط ،فلإلمام القطري اجلهاد إن توفرت
رشوطه ،وهذا أحد مقاصد الشوكاين يف قوله " واحلق أن ذلك
واجب عىل كل فرد من أفراد املسلمني " يعني أن هذا الفرد يملك
بلدا إسالميا ،وجيشا موحدا ،وشعبا مؤيدا.
واملقصد الثاين أن عىل كل فرد أن جياهدهم بقلبه ولسانه إن قدر
عىل ذلك ،وأما اليد والسالح فالبد من توفر الرشوط .وقد سبق
ذكر كالمه يف اشرتاط إذن الوالدين عند جهاد الطلب ،وكالمه هنا
يف جهاد الطلب .وستجد باقي رشوط اجلهاد مبثوثة يف رشوحاته
ومؤلفاته.
إذا فالشوكاين

يقول بقول العلامء يف وجوب توفر الرشوط

للجهاد خالف ما أراد أن يومهه هذا اخلارجي للقارئ الكريم.
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خامس ًا  :واستدل يف ص  10بكالم ابن حزم

يف املحىل ( / 0

 ) 120حيث قال " :و ُيغزى أهل الكفر مع كل فاسق من األمراء
وغري فاسق ومع املتغلب واملحارب ،كام ُيغزى مع اإلمام ،ويغزهم
املرء وحده " .
قلت  :لقد رجعت إىل النسخة التي بني يدي فوجدت أنه قال " :
ويغزهم املرء وحده إن قدر أيضا " ،فقد أخفى هذا الرشط  -الذي
دائام نعول عليه  -ليغرر بالناس ،ويومههم أن ابن حزم معهم.
فقاتل اهلل اهلوى.
ثم إن ابن حزم

وضع عنوانا هلذا الكالم وهو  " :مسألة :

يغزى أهل الكفر مع كل فاسق من األمراء وغري فاسق " .فهو
يشرتط وجود احلاكم واألمري للجهاد ،ثم بعد كالمه املنقول تكلم
عن وجوب السمع والطاعة لويل األمر ما مل يأمر بمعصية ،وهذا
خالف منهج اخلوارج.
سادس ًا  :ويف نفس الصفحة استدل بكالم البن قدامة يف املغني،
وهذا نصه  " :فإن ُعدم اإلمام مل يؤخر اجلهاد ألن مصلحته تفوت
بتأخريه وإن حصلت غنيمة قسمها أهلها عىل موجب الرشع ".
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ملاهر يف قص الكالم وقطعه،
قلت  :إن هذا اخلارجي املخادع
ٌ
وإظهاره باملظهر املوافق هلواه ،وذلك أن ابن قدامة

أورد

كالمه حتت باب  " :أمر اجلهاد موكول إىل اإلمام واجتهاده "،
فكيف ال خيجل هذا األمحق املطاع يف إهيام القارئ أن ابن قدامة
يقول بوجوب اجلهاد الفردي ،أم مل خيطر بباله رجوع الباحث عن
احلق إىل مصدر كالمه ،وكشف عواره!!
إن كالم ابن قدامة

جاء يف بيان حكم جيش له أمري أرسله

اإلمام لريابط عىل الثغور ،ويعمل وفق توجيهاته ،فداهم العدو
ثغورهم ،فعندها يرى ابن قدامة أن عىل أمري اجليش قتاهلم سواء
مات إمامهم هذا أو ُعدم أو ُأهر أو انقطعت االتصاالت
والتوجيهات واألوامر بينهم فإهنم ال يؤخرون اجلهاد بل يقومون
بواجبهم؛ ألن املصلحة تفوت بتأخريه ،فإن حصلت غنيمة ُقسمت
فيام بينهم.
هذا باختصار هو السياق الذي أورد فيه ابن قدامة

حكمه،

وذلك أن اجلهاد هنا جهاد دفع ال طلب ،وهم ُمرسلون أصال من
قبل اإلمام ،وقد توفرت فيهم رشوط اجلهاد حلظة مدامهة العدو،
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فمفهوم املخالفة لكالم ابن قدامة أن وجود اإلمام رشط للجهاد،
فعىل أمري اجليش بعدها الكف عن اجلهاد حتى ُينصب اإلمام إال
يف حالة املدامهة فإن املصلحة تقتيض عدم تأخريه حفاظا عىل بيضة
اإلسالم يف تلك اجلهة ،بدليل أنه قال بعد هذا السياق  " :وإن
حصلت غنيمة قسمها أهلها عىل موجب الرشع ،قال القايض :
ويؤخر قسمة اإلماء حتى يظهر إمام ،احتياطا للفروج ".
فقوله  -الذي استدل به هذا اخلارجي  " :-مل يؤخر اجلهاد " ليس
عىل الدوام ،بل مؤقتا ؛ حتى يندفع العدو عن بالد املسلمني.
وقد حصل هذا يف زمن النبي

 :وذلك أن غطفان أغارت

عىل إبل الصدقة ،فأول من علم هبم سلمة بن األكوع

فردهم،

واشتد يف طلبهم ورماهم بالنبل بدون إذن رسول اهلل

فأقره

عىل ذلك؛ ألن املصلحة تفوت بالتأخري ،وهي اسرتجاع ما استولوا
عليه من اإلبل وغريها من املتاع ،والقصة يف الصحيحني.
إذا فكالمه خاص يف حالة معينة ،وحتت ظروف خاصة ،مع وجود
أمري للجيش ينظمهم ،ويأمرهم وينهاهم ليستقيم أمر جهادهم،
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فقال
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يكمل كالمه السابق " :-فإن بعث اإلمام جيشا ،وأمر
ّ

عليهم أمريا ف ُقتل أو مات ،فللجيش أن يؤمروا أحدهم كام فعل
أصحاب النبي
النبي

يف جيش مؤتة ملا ُقتل أمراههم الذين أمرهم

 ،أمروا عليهم خالد بن الوليد  ،فبلغ النبي

فريض أمرهم وصوب رأهيم وسمى خالدا يومئذ ( سيف اهلل )".
قلت  :ففي كالمه ر ٌد عىل من جيوز قتال املسلم الواحد جليوش
الكفر العاتية؛ ألن يف قتال الواحد واالثنني والثالثة للعدو من هذه
اجلهة ،وقتال املجموعة الثانية من اجلهة الثانية والثالثة من الثالثة
بدون تنسيق من قائد واحد يوجههم ،وخطة عسكرية جتمعهم فإنه
ال شك جهاد فوىض ال نجاح له ،بل عائد عليهم باخلرسان
والوبال ،واالختالف بني املسلمني.
إن الدين اإلسالمي يدعوا إىل التوحد والعمل اجلامعي ،والناظر
إىل الترشيع اإلسالمي جيده منظام دقيقا بعيدا عن الفوىض
واالختالف وذلك يف مجيع أحكامه ،فال توجد عبادة إال وهلا من
الرشوط ما جيعلها منظمة وميرسة للتطبيق ،فانظر إىل صالة اجلامعة
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كيف تؤدى منظمة ،واجلميع يأتم بإمام واحد ،يف صفوف
متساوية ،وانظر إىل شهر رمضان حيث اجلميع يصوم يف وقت
واحد ويفطرون يف وقت واحد ،ويف احلج يطوفون ويسعون
ويبيتون يف منى ويقفون عىل عرفة يف وقت واحد ومكان واحد
كالبنيان املرصوص ،وكذلك اجلهاد الذي حيبه اهلل ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ .فالعمل
اجلامعي يف كل يشء رمحة ،وفقدانه عذاب ومهلكة.
وإين ألتعجب من هؤالء اخلوارج أصحاب البيعات الذين جيوزون
جهاد الفرد من جهة ويلزمون الشباب ببيعتهم واجلهاد حتت
رايتهم  -وأي فرد جياهد خارج تنظيمهم ُيكفر ويقتل -من جهة
أخرى ،وما حيصل يف سوريا هذه األيام ألكرب شاهد عىل ذلك،
فرتكوا قتال ( العدو املشرتك ) وبدهوا بقتل بعضهم البعض،
فكانت جتربتهم السابقة قد حصلت يف أفغانستان ف ُقطعوا ،وها هم
يكرروهنا يف سوريا فسينقطعون ،وكلام خرج هلم قرن قطع حتى
خيرج من بينهم الدجال.
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ثم أتعجب أيضا من كالم قرأته لبعض الفقهاء يوجبون فيه خروج
الناس للجهاد آحادا وأفرادا ،صغارا وشيوخا ،نساء وعبيدا بدون
ذكر األدلة الصحيحة ،والتفاصيل الشافية الواضحة ،حيث قالوا :
" فإذا عم النفري ال يتحقق القيام به إال بالكل  ،فبقي فرضا عىل
الكل عينا بمنزلة الصوم والصالة  ،فيخرج العبد بغري إذن مواله ،
واملرأة بغري إذن زوجها؛ ألن منافع العبد واملرأة يف حق العبادات
املفروضة عينا مستثناة عن ملك املوىل والزوج رشعا ،كام يف الصوم
والصالة ،وكذا يباح للولد أن خيرج بغري إذن والديه؛ ألن حق
الوالدين ال يظهر يف فروض األعيان كالصوم والصالة " وقالوا :
" ويسهم إذ ذاك للمرأة والعبد والصبي؛ ألن اجلهاد صار واجبا
عليهم".
قلت  :وكالمهم هذا خالف هدي النبي
األحزاب يف عقر دارهم ،فإن النبي

عندما دامههم
مجع النساء واألطفال

والشيوخ يف احلصن محاية هلم وشفقة عليهم ورمحة هبم .وقد جاء
يف حديث رافع بن خديج

أنه قال  ":مل يكن حصن أحصن
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من حصن بني حارثة ،فجعل النبي

النساء والصبيان

والذراري فيه " .رواه الطرباين يف الكبري ( )113 / 1بسند حسن

ويشهد له ما يف صحيح مسلم من حديث عبداهلل بن الزبري
قال  :كنت أنا وعمر بن أيب سلمة يوم اخلندق مع النسوة يف أطم
حسان فكان يطأطئ يل مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر"...
احلديث .واألطم هو احلصن.
وقد مر معنا أن ابن عمر

قال ُ " :عرضت عىل رسول اهلل

يوم " ُأ ُحد " وأنا ابن أربع عرشة فلم جيزين يف املقاتلة ،ثم
عرضت عليه يوم اخلندق وأنا ابن مخس عرشة فأجازين" .ومفهوم
احلديث أن النبي

عندما دامهه العدو يوم اخلندق مل يسمح

بمشاركة من هو دون سن اخلامسة عرش من الصبيان.
نعم ،قد تكون هناك  -كام أسلفنا  -بعض احلاالت اخلاصة
والضيقة التي جترب فيها املرأة عىل محل السالح  ،منها  :عند حماولة
العدو املساس هبن ،ودخول حصنهن من أجل قتلهن أو قتل
أطفاهلن ،كام جاء يف صحيح مسلم من حديث ثابت عن أنس
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 :أن أم ُسليم
فرآها أبو طلحة
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اختذت يوم حنني خنجرا ،فكان معها،
 -زوجها  -فقال يا رسول اهلل  :هذه أم سليم

معها خنجر ! فقال هلا رسول اهلل

 :ما هذا اخلنجر ؟ قالت :

اختذته ،إن دنا مني أحد من املرشكني بقرت به بطنه ،فجعل رسول
اهلل

يضحك !.

أما إطالق األحكام جزافا بدون تفصيل وال بيان فإنه ال ينبغي؛
ألنه جير عىل األمة من الويالت واملحن وإزهاق األرواح ما اهلل به
عليم ،وقد استدل واستغل بعض اجلهلة  -من أهل البدع  -كالم
الفقهاء  -املبهم غري املفصل – يف حتقيق ما خيطط له حزبه ومجاعته.
ولقد وقفت عىل كالم لفلسطيني إخواين خارجي  -وهو عبد اهلل
عزام  -يقرر فيه ما ذكرنا ،حيث قال  " :احلالة األوىل  :دخول
الكفار بلدة من بالد املسلمني  :ففي هذه احلالة اتفق السلف
واخللف وفقهاء املذاهب األربعة واملحدثون واملفرسون يف مجيع
العصور اإلسالمية إطالقا أن اجلهاد يف هذه احلالة يصبح فرض
عني عىل أهل هذه البلدة  -التي هامجها الكفار -وعىل من قرب
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منهم ،بحيث خيرج الولد دون إذن والده ،والزوجة دون إذن
زوجها ،واملدين دون إذن دائنه ،فإن مل يكف أهل تلك البلدة أو
قرصوا أو تكاسلوا أو قعدوا ،يتوسع فرض العني عىل شكل دوائر
األقرب فاألقرب ،فإن مل يكفوا أو قرصوا فعىل من يليهم ثم عىل
من يليهم حتى يعم فرض العني األرض كلها " .انظر كتابه " الدفاع
عن أرايض املسلمني أهم فروض األعيان " ص 1

لقد انترش كالمه يف بالدنا فلسطني املحتلة انتشار النار يف اهلشيم،
فكان له األثر الكبري يف اندالع االنتفاضات الوطنية ،ومشاركة
الشيوخ والنساء واألطفال فيها ملقارعة اليهود فخ ّلفت  -إىل يومنا
هذا  -الدمار والقتل وسفك الدماء ،وانترشت الفوىض ،وحل
الدمار مكان العامر ،واخلوف مكان األمن ،فلم حتقق هدفا ،ومل
حترر من األرض شربا ،وأصبح العقالء من الناس يلعنوهنا،
ويتمنون زواهلا ،وسيأيت مزيد تفصيل لذلك.
والغريب أنه جاء يف سرية هذا الرجل ما خيالف ما قرره ،وما كان
حيض الناس عليه ،وذلك أنه ملا احتَل اليهود ما تبقى من أراض
الضفة عام 2110إفرنجي أراد هذا ومن معه أن يقاتلوا اليهود بام
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حيملونه من سالح خفيف بدائي ،فوقف له أهل القرية باملرصاد،
ومنعوه من مقاومة االحتالل بدباباته وطائراته؛ ألنه سيجر عىل
أهل القرية الدمار املحقق واهلالك املؤكد ،إذ كيف سيواجه من
يملك األسلحة الفتاكة والقوة العاتية؟!
وبدال من أن يثبت ويقاتل  -كام يزعم -فر من بلده ومل يعقب .انظر
كتاب عبد اهلل عزام رجل دعوة ،ص 12

ويف ختام الرد عىل بعض شبه اخلوارج أقول  :إنكم مهام مجعتم من
األدلة فإهنا حجة عليكم ،ومهام حشدتم من كالم لألئمة فهو إما
مبتور ،وإما مرشوط برشوط اجلهاد من القدرة واالستطاعة،
ووجود اخلليفة صاحب الكلمة ،ورافع اخلالف عن األمة ،إىل غري
ذلك من الرشوط ،واهلل  أعلم.
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فصل  :يف اجلواب عن األسئلة التي تم طرحها عن األعامل  -املسامة
باجلهادية  -التي يقوم هبا بعض األحزاب واجلامعات اإلسالمية
وغريها يف بالد فلسطني :
هل تتوفر فيها رشوط اجلهاد التي وضعها الرشع حتى نقول إهنا
جهاد رشعي؟
وهل يسمى -فعال  -ما يقومون به من مقاومة لالحتالل جهادا يف
سبيل اهلل؟!!
ثم هل هذه اجلامعات واألحزاب التي تولت مهام املقاومة عىل
منهج سديد؟
إذا تقرر ما سبق ،فإن اجلواب عن السؤال األول قد تم بيانه
وتفصيله يف ثنايا البحث ،وأما السؤال الثاين والثالث فسيكون
اجلواب عنهام جممال ومفصال :
أما املجمل  :فإنه ّملا اتضح لنا رشوط اجلهاد تبني أن ما تقوم به
احلركات -اإلسالمية وغري اإلسالمية  -املقاومة لالحتالل ال
يسمى جهادا يف سبيل اهلل ،وإنام هو جهاد يف سبيل احلزبية والقومية
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والوطنية واملصالح السياسية ،وأن هذه اجلامعات التي تولت
مرشوع املقاومة ليست عىل منهج سديد.
وأما التفصييل  :فإن احلركات املقاومة لالحتالل قد جهلت
وجتاهلت رشوط اجلهاد وأحكامه فانحرفت عن الرصاط املستقيم،
وكانت سببا إليقاع فلسطني املحتلة يف هاوية التمزق والترشد
والقتل والفوىض واخلوف وانعدام األمن ،حتى أصبح من
املستحيل إخراج البالد من هذه املصائب ،إال بالرضوخ لالحتالل
الغاصب.
ملا احتُلت فلسطني يف عام 2120إفرنجي من قبل اإلنجليز ثم بعد
ذلك من قبل اليهود  -وملة الكفر واحدة  -قام بعض املتحمسني
من أهل فلسطني  -ومن خارجها أيضا  -بمقاومة هذا االحتالل
الغاصب ألرض اإلسالم واملسلمني ،منها مثال منظمة " املقاومة
واجلهاد " التي يقودها عبد القادر احلسيني ،ومنها منظمة " اجلهاد
املقدس " يقودها احلاج أمني احلسيني ،ومنها " املنظمة اجلهادية "
ويقودها عز الدين القسام ،وغريها من املنظامت.
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واملالحظ عىل هذه املنظامت أهنا حتمل اسم اجلهاد ،لكنها  -مع
األسف الشديد  -مل تفهم من معنى اجلهاد إال محل السالح ومقاتلة
العدو بدون النظر إىل رضورة توفر رشوطه حتى يسمى جهادهم
جهادا يف سبيل اهلل ،وغفلوا عن أن وعد اهلل بالنرص للمجاهدين
مرشوط بتحقيق الرشوط التي وضعها اهلل هلم يف كتابه وعىل لسان
رسوله ،وال يكفي يف ذلك النية احلسنة ؛ ألنه ال بد مع النية
الصحيحة أن يكون العمل صحيحا موافقا لسنة النبي

،

لذلك فشلت كل املحاوالت إلخراج املحتل من أرض فلسطني.
ثم أعقب ذلك عدة حروب يف عام  2113و  2110و 2105
إفرنجي حيث كان للجيوش العربية فيها نصيب كبري يف املشاركة،
إال أهنم مل يستطيعوا حترير القدس من أيدي اليهود ،وسبب الفشل
هو الذي ذكرناه آنفا.
وحتى لو حاولت اليوم مجيع اجليوش العربية  -إال من رحم اهلل -
حترير القدس ملا استطاعوا لذلك سبيال؛ وذلك لقلة إيامهنم،
ولتفرقهم  ،ولبعدهم عن رهبم وسنة نبيهم.
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قال الشيخ ابن عثيمني
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يف تفسريه لسورة البقرة (: )213/2

"  ...ومنها  :أن بني إهرائيل أفضل العامل يف زماهنم؛ لقوله : 
وأين فضلتكم عىل العاملني؛ ألهنم يف ذلك الوقت هم أهل
اإليامن؛ ولذلك كُتب هلم النرص عىل أعدائهم العاملقة ،فقيل هلم:
ادخلوا األرض املقدسة التي كتب اهلل لكم؛ و " األرض
املقدسة " هي فلسطني؛ وإنام كتب اهلل أرض فلسطني لبني إهرائيل
يف عهد موسى؛ ألهنم هم عباد اهلل الصاحلون؛ واهلل  يقول :
ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي
الصاحلون ،وقال موسى لقومه  :إن األرض هلل يورثها من يشاء
من عباده ،ثم قال :والعاقبة للمتقني؛ إذا املتقون هم الوارثون
لألرض؛ لكن بني إهرائيل اليوم ال يستحقون هذه األرض
املقدسة؛ ألهنم ليسوا من عباد اهلل الصاحلني؛ أما يف وقت موسى
فكانوا أوىل هبا من أهلها؛ وكانت مكتوبة هلم ،وكانوا أحق هبا؛
لكن ملا جاء اإلسالم الذي ُبعث به النبي

صار أحق الناس

هبذه األرض املسلمون  -ال العرب -؛ ففلسطني ليس العرب
بوصفهم عربا هم أهلها؛ بل إن أهلها املسلمون بوصفهم مسلمني
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 ال غري  -وبوصفهم عبادا هلل  صاحلني؛ ولذلك لن ينجحالعرب فيام أعتقد  -والعلم عند اهلل  -يف اسرتداد أرض فلسطني
باسم العروبة أبدا؛ وال يمكن أن يسرتدوها إال باسم اإلسالم عىل
ما كان عليه النبي

وأصحابه ،كام قال  :إن األرض هلل

يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني.
ومهام حاول العرب ،ومهام ملؤوا الدنيا من األقوال
واالحتجاجات ،فإهنم لن يفلحوا أبدا حتى ينادوا بإخراج اليهود
منها باسم دين اإلسالم -بعد أن يطبقوه يف أنفسهم -؛ فإن هم
" ال َت ُقو ُم

فعلوا ذلك فسوف يتحقق هلم ما أخرب به النبي
ون ا نل َي ُهو َدَ ،ف َي نق ُت ُل ُه ُم ا نُمل نسلِ ُم َ
اع ُة َحتى ُي َقاتِ َل ا نُمل نسلِ ُم َ
خيتَبِ َئ
ون َحتى َ ن
الس َ
ِ
ِ ِ
احل َج ِرَ ،والش َج ِرَ ،ف َي ُق ُ
احل َج ُرَ ،أ ِو الش َج ُر َ :يا
ول ن َ
ا نل َي ُهود ُّي م نن َو َراء ن َ
مسلِم ،يا َعبدَ اهللَِ ،ه َذا هي ِ
ودي َخ نل ِفيَ ،ف َت َع َال َفا نق ُت نل ُه ".رواه مسلم
ُ ن ُ َ ن
َُ
فالشجر ،واحلجر يدل املسلمني عىل اليهود يقول " :يا عبد اهلل " -
باسم العبودية هلل  ،-ويقول" :يا مسلم"  -باسم اإلسالم -؛
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والرسول

119

يقول  " :يقاتل املسلمون اليهود " ،ومل يقل:

"العرب"..
وهلذا أقول  :إننا لن نقيض عىل اليهود باسم العروبة أبدا؛ لن نقيض
عليهم إال باسم اإلسالم؛ ومن شاء فليقرأ قوله { : ولقد كتبنا
يف الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصاحلون}
]سورة األنبياء [ 203 :

فجعل املرياث لعباده الصاحلني؛ وما ُعلق بوصف فإنه يوجد
بوجوده ،وينتفي بانتفائه؛ فإذا كنا عبا َد اهلل الصاحلني ورثناها بكل
يرس وسهولة ،وبدون هذه املشقات ،واملتاعب ،واملصاعب،
والكال ِم الطويل العريض الذي ال ينتهي أبدا !!
نستحلها بنرص اهلل  ،وبكتابة اهلل لنا ذلك  -وما أيرسه عىل اهلل -
! ونحن نعلم أن املسلمني ما ملكوا فلسطني يف عهد اإلسالم
الزاهر إال بإسالمهم؛ وال استولوا عىل املدائن عاصمة الفرس ،وال
عىل عاصمة الروم ،وال عىل عاصمة القبط إال باإلسالم؛ ولذلك
ليت شبابنا يعون وعيا صحيحا بأنه ال يمكن االنتصار املطلق إال
باإلسالم احلقيقي  -ال إسالم اهلوية بالبطاقة الشخصية !-
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ولعل بعضنا سمع قصة سعد بن أيب وقاص

حينام كرست

ال ُفرس اجلسور عىل هنر دجلة ،وأغرقت السفن لئال يعرب املسلمون
إليهم؛ فسخر اهلل هلم البحر؛ فصاروا يمشون عىل ظهر املاء
بخيلهم ،ورجلهم ،وإبلهم؛ يمشون عىل املاء كام يمشون عىل
األرض ال يغطي املاء خفاف اإلبل؛ وإذا تعب فرس أحدهم قيض
اهلل له صخرة تربو حتى يسرتيح عليها؛ وهذا من آيات اهلل  -وال
شك -؛ واهلل  عىل كل يشء قدير؛ فالذي فلق البحر ملوسى
ولقومه ،وصار يبسا يف حلظة ،ومشوا عليه آمنني؛ قادر عىل ما
هو أعظم من ذلك"  .انتهى كالمه
قلت  :وإىل اليوم حتاول الفصائل املقاومة حترير البالد من قبضة
غري الطريق الصحيح
االحتالل ،وأقول هلم عبثا حتاولون؛ ألنكم َ
تسلكون.
والطريق الصحيح واملخترص أن ترجعوا إىل دينكم ،وتربوا
الشباب عىل الكتاب والسنة بفهم سلف األمة ،وتعتصموا بحبل
اهلل مجيعا وال تفرقوا ،ثم حتققوا رشوط اجلهاد ،فإن توفرت !
فساعة إذ يكون التحرير ،والنرص الكبري.
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ثم أقول لكم  :ارمحوا أنفسكم وارمحوا الشباب املسكني ،لقد
ضيعتم عليهم فرصا كثرية لتعلم أمور الدين؛ ليكونوا جمتمعا
صاحلا كام كان عليه الصحابة

 ،فبسبب عواطفكم اهلوجاء

ومحاسكم الكاذب أفسدتم الشباب عندما كلفتموهم ما ال
يطيقون ،وفرضتم عليهم ما مل يفرضه الدين احلنيف .فناديتم
بوجوب اجلهاد ،ونرشتم تلك القاعدة املتفلتة  ... " :أن اجلهاد يف
هذه احلالة يصبح فرض عني عىل أهل هذه البلدة  -التي هامجها
الكفار -وعىل من قرب منهم ،بحيث خيرج الولد دون إذن والده،
والزوجة دون إذن زوجها ،واملدين دون إذن دائنه ُ "...فزهقت
أرواح الكثري الكثري من الشباب والنساء واألطفال ،وأودع اآلالف
يف السجون واملعتقالت وحكم عىل كثري منهم باملؤبدات ،و ُيتم
وجرح عرشات األلوف ،وكُرست عظامهم،
كثري من األطفالُ ،
وشوهت أجسامهم ،وأعيقت حركاهتم.
ومع كل هذا فإهنم يشجعون عىل االستمرار يف هذا املسلسل
الدموي اإلجرامي ،ويضحكون عليهم بعبارات براقة ،وشعارات
ماسونية مل يعرفها اإلسالم من قبل ،فيقولون هلم  :إن األرض ال
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حترر إال بالدماء واألشالء ،واحلرية ثمنها باهظ وهو التضحية بكل
ما نملك!!.
وطنه وبلده  -مكة  -وهاجر منها،
فلامذا إذا ترك النبي
حيث التفت إليها وقال  " :واهلل إن ِ
ِ
أرض
وأحب
ك َخلَ ن ُري أرض اهلل
ُّ
اهلل إىل اهلل ولوال أين ُأ نخ ِر نج ُت منك ما َخ َر نج ُت " ،فاملفروض أن
يبقى ثابتا عىل تراب الوطن يرويه بدمائه ودماء أصحابه ؟
واجلواب  :أنه خرج منها حتى حيافظ عىل بقاء اإلسالم ،وذلك
باملحافظة عىل أرواح أصحابه الذين هم محلة اإلسالم.
إن اهلل  وضع لنا األرض فقال  : ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ ،
ومل يضع اإلنسان لألرض ،لذلك فإن ما يفعله أهل فلسطني – إال
من رحم اهلل – من إحياء لذكرى يوم األرض ملن البدع املنكرة
املخالفة لتعاليم اإلسالم الرشيدة.
نعم ،كل إنسان منا حيب أرضه التي ُولد ونشأ وترعرع فيها ،لكن
حب األرض ال ُي َقدم عىل النفس املؤمنة ،بل وال عىل قطرة دم
واحدة ،ولذلك فلتذهب األرض ،والكعبة واملسجد األقىص
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والدنيا كلها مقابل أال تراق دم مسلم واحد هدرا بغري حق ،يقول
رسول اهلل

 " :لزوال الدنيا أهون عىل اهلل من قتل رجل

مسلم" .صحيح الرتمذي ( ) 2513

وأخرج عبد الرزاق يف مصنفه (  - ) 1231بسند رجاله ثقات  -عن
سعيد بن ميناء قال  " :إين ألطوف بالبيت مع عبد اهلل بن عمرو
بعد حريق البيت إذ قال  :أي سعيد ،أعظمتم ما صنع
البيت؟ قال :قلت  :وما أعظم منه ؟ قال دم املسلم يسفك بغري
حقه " .
وعن عبد اهلل بن عمرو

قال  :رأيت رسول اهلل

يطوف

بالكعبة ويقول  :ما أطيبك وما أطيب رحيك ،ما أعظمك وما
أعظم حرمتك ،والذي نفس حممد بيده حلرمة املؤمن عند اهلل أعظم
من حرمتك ،ماله ودمه " .صحيح الرتغيب والرتهيب ( ) 1112

وقد يقول قائل  :إهنم يسفكون دماءهم بحق ! قلنا  :إن الذي
جياهد بدون رشوط اجلهاد يكون جهاده بغري حق ،كمن يصيل
بدون وضوء واملاء أمامه؛ فصالته باطلة ،ومن حيج وال يقف بعرفة
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ويل فنكاحها ٌ
باطل ولو كانت
فحجه باطل ،ومن تتزوج بدون ّ
منجبة لألطفال ،ومكثت أعواما عىل هذه احلال.
لو أن النبي

فعل كام يفعلون ،وقاوم قريشا ل ُقيض عىل

ولسفك دمه ودم أصحابه ،ولدُ رس اإلسالم
الدعوة يف مهدهاُ ،
فلم يبق منه شيئا ،بل هذا الذي كان ينتظره كفار قريش  -وهو أن
يقاوم النبي

وأصحابه ما يقع هبم من اضطهاد  -حتى

يتيحوا هلم الفرصة للقضاء عىل اإلسالم وأهله ،إال أن النبي
مل يسمح ألحد من أصحابه برفع السيف يف وجوههم  -مع أنه
متوفر بني أيدهيم  -لكيال ِ
يوقع املؤمنني يف مهلكة حمققة.
ففي احلديث عن خباب بن األرت
اهلل

قال  :شكونا إىل رسول

ِ
نرص
وهو متوسدٌ بردة له يف ظل الكعبة ،فقلنا  :أال ت نَس َتن ُ

لنا أال تدعو لنا ؟! فقال  :قد كان َمن قبلكم ُيؤخذ الرجل ف ُيحفر له
يف األرض ف ُيجعل فيها ف ُيؤتى باملنشار ف ُيوضع عىل رأسه ف ُيجعل
بنصفني ،و ُيمشط بأمشاط احلديد فيام دون عظمه وحلمه فام َي ِ
رص ُف ُه
ذلك عن دينه ،واهلل َل َيتِمن هذا األمر حتى يسري الراكب من صنعاء
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إىل حرضموت ال خياف إال اهلل والذئب عىل غنمه ،ولكنكم
تستعجلون ".صحيح أيب داود ()1532

نعم ،إنه االستعجال بالنرص قبل حتقيق الرشوط ،كمن يقطف
الثمر قبل بدو صالحه ،ومن يصعد البيت بدون سلمه ،ومن
حياول الطريان بدون أجنحة ،فال شك أهنم مجيعا سيهلكون،
وليس إال احلنظل جينون.
وحاهلم كحال من ال يقدر عىل السباحة ،فرأى أخا له يستنجد به
وهو يغرق ،وقد تيقن أنه إن نزل إليه غرق أيضا ،فإما أن يفكر
بعقله فينجو وإما أن تسيطر عليه عاطفته ومحاسه فيهلك.
وتعالوا معي لنلقي نظرة عىل منهج وعقائد ما يسمى بفصائل
املقاومة ،فأقول :
إن النظرة العامة تبني أهنم فصائل خمتلفة ،كل فصيل يدعي أنه هو
فقط من سيحرر األقىص ويفتح القدس ،ويعيد احلق ألصحابه،
والفصيل اآلخر كذلك ،ولو كانوا صادقني يف دعواهم الحتدوا
مجيعا حتت فصيل واحد يقاوم االحتالل ،ال سيام وأن هدف
اجلميع واحد ،فلو كانوا مجيعا عىل احلق وينشدون احلق التفقوا
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عليه ،وألصبحوا فصيال واحدا قويا متامسكا ،يصعب عىل العدو
اخرتاقه وتشتيته.
أ ّما وهم متفرقون خمتلفون متحزبون فهذه عالمة عىل أن نضاهلم
نضال مصلحة حلزهبم وليس ملصلحة البلد وأهله ،وأهنم يف
احلقيقة يستغلون ظرف االحتالل لتحقيق مصالح شخصية،
ومكاسب سياسية ،وأهنم يف احلقيقة أيضا ُيكرسون االحتالل،
ويمكنون وجوده يف أرض فلسطني؛ ألنه بتفرقهم يسهلون سيادته
عىل األرض ،كام هو اهلدف األول لكل حمتل " فرق َت ُسد ".
ولو نظروا إىل الصحابة

كيف كانوا أخوة متحابني متآخني

فيام بينهم ،صادقني ظاهرا وباطنا ،كام وصفهم رهبم ؛ لصلح
حاهلم ،قال  : ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﮊ [احلرش.]1_3:
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وجاء يف احلديث  " :ملا قدم عبد الرمحن بن عوف
آخى النبي

بينه وبني سعد بن الربيع
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املدينة

فقال له سعد :هلم

أقاسمك مايل نصفني ،ويل امرأتان فأط ّلق إحدامها ،فإذا انقضت
عدهتا فتزوجها ،فقال عبد الرمحن :بارك اهلل لك يف أهلك ومالك،
دلوين عىل السوق ،فدلوه عىل السوق " .صحيح الرتمذي

(

) 2155

ولو نظروا  -أيضا  -إىل األمم السابقة لوجدوهم بنفس الصفات،
ففي احلديث الصحيح  " :اشرتى رجل من رجل عقارا فوجد
الذي اشرتى العقار يف عقاره جرة ذهب فقال له الذي اشرتى
العقار  :خذ ذهبك عني إنام اشرتيت منك أرضا ومل أبتع منك
ذهبا ،وقال الذي باع األرض  :إنام بعتك األرض وما فيها قال :
فتحاكام إىل رجل فقال الذي حتاكام إليه  :ألكام ولد ؟ فقال أحدمها
 :غالم وقال اآلخر  :جارية فقال  :أنكحوا الغالم اجلارية وأنفقوا
عىل أنفسهام وتصدقا ".التعليقات احلسان ( ) 023

إن جمتمع الصحابة ومن سبقهم من أتباع الرسل هلو األنموذج
الوحيد الذي جيب أن نسري عىل خطاه دون غريه بأمر من اهلل 
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حيث قال  :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ [التوبة .] 200 :
وقال أيضا  :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ [الفتح.] 11 :

فلن ينرصكم اهلل ،ولن تكونوا من الفائزين إال برشط إتباع منهج
الصحابة أئمة الدين ،الذين دائام كانوا بحبل اهلل معتصمني ،وبسنة
نبيه متمسكني.
قال اإلمام مالك

 " :ال يصلح آخر هذه األمة إال بام صلح

به أوهلا" .انظر كتاب الشفا للقايض عياض ( ) 33 / 1

فالصحابة

كانوا جمتمعني عىل احلق فنرصهم اهلل .فتشبهوا هبم

لتُنرصوا ،وإذا بقيتم متفرقني فأنتم من اهلالكني وعىل شفا حفرة
من النار واقفني ،كام قال  : ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
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ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁ ﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮊ [آل عمران.]205 :

وكام جاء يف احلديث الصحيح  " :أوصيكم بأصحايب ثم الذين
يلوهنم ثم يفشو الكذب حتى حيلف الرجل وال يستحلف ويشهد
الشاهد وال يستشهد ،أال ال خيلون رجل بامرأة إال كان ثالثهام
الشيطان ،عليكم باجلامعة وإياكم و الفرقة فإن الشيطان مع الواحد
و هو مع االثنني أبعد ،من أراد بحبوحة اجلنة فليلزم اجلامعة ،من
هرته حسنته وساءته سيئته فذلكم املؤمن " .صحيح الرتمذي ( ) 1213

قال ابن أيب العز يف رشحه عىل الطحاوية " :واجلامعة مجاعة
املسلمني وهم الصحابة والتابعون هلم بإحسان إىل يوم الدين،
فاتباعهم هدى وخالفهم ضالل " .رشح الطحاوية ص 501

هذه هي النظرة العامة ،وأما اخلاصة فنجد أهنم بعيدون كل البعد
عن منهج السلف الصالح عقيدة وفهام وإتباعا ،وأهنم يقاتلون محية
وعصبية ووطنية ،تكونت خالياهم من داخل السجون ،ومن
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املنفى واملهجر ،وبعضهم من بطون كتب اإلحلاد ،وأفكار
الفالسفة ،وبعضهم من كتب أهل البدع وغريها.
والذي هيمني منها تلك الفصائل التي تلصق بنضاهلا شعار
اإلسالم تربيرا ملا تقوم به كحركتي محاس واجلهاد ،وقد أعرضت
عن ذكر باقي الفصائل األخرى لوضوح أفكارها التي ال تلتبس
عىل املسلم امللتزم برشع اهلل ،فهم حيملون شعار الوطنية،
والديمقراطية ،والعلامنية ،والقومية ،والشيوعية  ...الخ.
وإين ألستغرب من هؤالء مجيعا كيف يرفعون شعار املسجد
األقىص ؟!! وهم ممن ال يقيمون للصالة يف املساجد وزنا ،وال
ُيقبلون عىل تعلم أحكام الصالة تفصيال.
إن من هيتم باملسجد األقىص حري به أن يكون من املحافظني عىل
الصالة يف املساجد ،وحري به أن يكون ممن هيتم بتعلم العبادات
وأحكام الصلوات ،وطلب العلم الرشعي !!.
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بيان حال حركة املقاومة اإلسالمية (محاس ) بزعامة أمحد ياسني.
إن حركة محاس هي جزء ال يتجزأ من حركة اإلخوان املسلمني كام
هو مذكور يف املادة الثانية من ميثاقها ،وبالتايل فإن الكالم عن
اإلخوان املسلمني هو نفسه الكالم عن حركة محاس.
وقد تكلم العلامء يف هذه اجلامعة  -مجاعة اإلخوان  -وبينوا ما فيها
من خمالفات رشعية ،من الرشك والبدع والتصوف والتفويض يف
صفات اهلل  ،وما نشأ عليه مؤسسها حسن البنا من الصوفية،
وشد الرحال إىل القبور واملشاركة العضوية يف الطريقة احلصافية
الشاذلية.
وكذلك هتوين اجلامعة من شأن التوحيد وحماربة الرشك ،وإقامتهم
للموالد واحلرضات ،وتشييد األرضحة واملقامات ،إىل آخر بدعهم
وضالالهتم.
وردود العلامء عىل اجلامعة ومؤسسها مبثوثة يف كتبهم وأرشطتهم
وعىل مواقع االنرتنت.
واملهم هو ذكر ما يتعلق يف هذا املوضوع ،وهو حترير فلسطني من
اليهود الغاصبني ،فنجد أن عداء " اجلامعة " لليهود هو عداء
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دنيوي وليس ديني ،فقد جاء يف كتاب " اإلخوان املسلمون
أحداث صنعت التاريخ " ( )101/2قول حسن البنا  " :فأقرر
أن خصومتنا لليهود ليست دينية ،ألن القرآن الكريم حض عىل
مصافاهتم ومصادقتهم ،واإلسالم رشيعة إنسانية قبل أن يكون
رشيعة قومية ،وقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا وال
جتادلوا أهل الكتاب إىل بالتي هي أحسن  ،وحينام أراد القرآن أن
يتناول مسألة اليهود تناوهلا من الوجهة االقتصادية ،فقال : 
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم.
قلت  :بل هذا يصادم رصيح القرآن يف بيان أن العداوة بيننا وبينهم
أساسها الدين واإليامن قال  ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ ] .املائدة [ 31 :

قال ابن كثري  -يف تفسريه هلذه اآلية  " : -ما ذاك إال ألن كفر
اليهود عناد وجحود ومباهتة للحقَ ،
وغ نمط للناس و َتنَقص بحملة
العلم .وهلذا قتلوا كثريا من األنبياء حتى مهوا بقتل رسول اهلل
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غري مرة وسحروه ،وألبوا عليه أشباههم من املرشكني،
عليهم لعائن اهلل املتتابعة إىل يوم القيامة ".انتهى كالمه

وقال  : ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ .وقال 
 :ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ.

وقد ُعرف عن اليهود نصبهم العداء جلربيل

فرد القرآن

عليهم  :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ.
فهل بعد هذا جيوز أن نقول بأن العداوة مع اليهود من أجل
األرض ال من أجل الدين ،فإن أرجعوا لنا األرض انتفت العداوة،
وأصبحوا إخوانا لنا.
ومع األسف فقد تلقف أتباع اإلخوان هذه العقيدة الفاسدة،
ونرشوها بني الناس ،فهذا القرضاوي يقول " :جهادنا مع اليهود
ليس ألهنم هيود ،وال نرى هذا! نحن ال نقاتل اليهود من أجل
العقيدة؛ إنام نقاتلهم من أجل األرض ،وال نقاتل الكفار ألهنم
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كفار؛ وإنام ألهنم اغتصبوا أرضنا وديارنا ،وأخذوها بغري حق ".
جملة الراية عدد ( )1111الصادر بتاريخ 11شعبان 2123ه املوافق
13يناير 2113إفرنجي

قلت  :من العجيب أن يقال مثل هذا الكالم وهم يعلمون أن
اليهود يقاتلوهنم من منطلق ديني وعقدي ،مستدلني عىل ذلك
بنصوص دينية!!!
ثم جاء دور حركة محاس لتؤكد هذا املبدأ عىل لسان أمحد ياسني
عندما قال  " :إحنا بنطلب حقنا ،ما بنطلب أكثر من حقنا ،إحنا ما
بنكره اليهود وما نقاتل اليهود ألهنم هيود ،اليهود أهل دين ،وإحنا
أهل دين ،إحنا بنحب كل األديان ،أخوي هذا إيل مع أمي وأبوي
لو أخذ بيتي وطردين أنا بقاتله ،فلام اليهودي يأخذ أريض ويطردين
أنا بقاتله ،أنا ما بقاتل أمريكا وال بريطانيا وال كل الناس األخرى،
أنا كل الناس معهم يف سالم ،وأنا بحب اخلري لكل الناس وبحب
اخلري لليهود" .تم تفريغ كالمه من الشبكة العنكبوتية من تسجيل له
بالصوت والصورة.
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قلت  :إن الرسول

115

ُأخرج من مكة و ُأخذ بيته من قبل كفار

قريش ومع ذلك ساملهم يف احلديبية ،فلام قويت شوكته َفت ََح مكة،
ورفض أن يرجع إىل بيته كام يف الصحيحني من حديث أسامة بن
زيد

أنه قال  " :يا رسول اهلل ِ :
انز نل يف دارك بمكة قال  :وهل

ترك لنا َعقيل من رباع أو ُدور ".وذلك أن كفار قريش أخذوا
بيوت أقربائهم من املهاجرين واستولوا عليها ثم باعوها ،ولو أراد
النبي

أن ينزل يف بيته بالقوة ،وأن يطرد من فيه لفعل.

ولكنه أراد أن يبني للناس أنه فتح مكة من أجل نرش التوحيد
وشعائر اإلسالم ،وهدم الرشك وعبادة األصنام ،وليس انتقاما من
أهل مكة حينام أخرجوه واستولوا عىل ماله وبيته .ثم إن السبب يف
إخراجه وأخذ بيته هو التوحيد ،فكان النظر إىل األصل أوىل من
النظر إىل الفرع.
وانظر إىل قوله  " :أخوي هذا إيل مع أمي وأبوي ،لو أخذ بيتي
وطردين ،أنا بقاتله ".
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إذا  :هو يقرر بأن حجارة بيته وتراب أرضه مقدم عىل دم أخيه من
أمه وأبيه ،فال أدري من أين جاء هبذا الكالم ،وبأي أصل يستنبط
هذه األحكام.
نعم ،إن الظلم مرفوض بكل أشكاله ،لكن أن نزيل الظلم بظلم
أكرب منه ! هذا مما ال يقبله عقل وال دين ،وهو عني الفساد
واإلفساد ،وقد مر معنا يف هذا البحث هرد األدلة من الكتاب
والسنة وأقوال األئمة عىل مسألة وجوب مراعاة املصالح واملفاسد
عند تغيري املنكر.
ثم إن اهلل  يقول  :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ ويقول أيضا  :ﮋ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ فإذا كان عندك القدرة
عىل إخراجه من بيتك وجب عليك ذلك دون زيادة من رضب أو
إيذاء ،فإذا مل تستطع إخراجه إال بقتله حرم عليك ذلك.
ثم كيف تقاتل أخاك هبذه السهولة دون النظر يف السبب الذي
جعله يستويل عىل بيتك ،لعله يطالب بحقه من مرياث أو غريه،
وهل سيسكت أوالد أخيك ،دون االنتقام منك ومن أوالدك
الذين ساعدوك عىل قتل والدهم ،وهكذا فإن هذه الترصحيات ال
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خترج من إنسان سوي تقي ،وإنام مبعثها اجلهل بدين اهلل ،والتأثر
بالعادات والتقاليد البعيدة عن رشعنا احلنيف.
وقال صالح شحادة  -القائد العام لكتائب القسام سابقا : -
" فنحن نعمل وفق مبادئ جهادية نلتزم هبا ،وشعارنا  :إننا ال
نقاتل اليهود ألهنم هيود ،وإنام نقاتلهم ألهنم حمتلون ألرضنا ،وال
نقاتلهم لعقيدهتم ،وإنام نقاتلهم ألهنم اغتصبوا أرضنا" .فلسطني -
اجليل للصحافة ( )1001/03/11

قلت  :إن املسلم ال يقاتل من أجل األرض وال من أجل حجارة
البيت وال من أجل الدنيا؛ ألهنا فانية وذاهبة ،وإنام يقاتل من أجل
الدين ومن أجل اآلخرة؛ ألهنا هي الباقية .فإذا كان قتاله من أجل
الدين سخر اهلل له الدنيا خلدمته ،فأغرق األرض إلنجاء نوح
 ،وأرسل الريح إلهالك قوم هود
موسى

وفلق البحر إلنجاء

ومن معه ،وجعل أرضه يابسة ،وأرسل الطوفان

واجلراد والقمل والضفادع والدم عىل آل فرعون ،وحبس الشمس
لنرصة يوشع بن نون
لسليامن

 ،وأالن لداود

احلديد ،وجعل

جنودا من اجلن واإلنس والطري ،وسخر ملحمد
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املالئكة يوم بدر ،والريح يوم األحزاب ،وسنني عىل قومه
ك َِسن ِي يوسف ،وألمته من بعده كجمود املاء جلند القادسية حتى
مشوا عليه كام يمشون عىل اليابسة...الخ.
وهنا سؤال  :أليست هذه التضحية الكبرية من هؤالء الفصائل -
من أجل احلياة الدنيا عىل حساب الدين  -فيها مشاهبة واضحة ملا
عليه اليهود من حب للدنيا وحرص عليها ؟
واجلواب  :نعم ،فيها كل املشاهبة ،قال  عن اليهود :ﮋ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ [البقرة.] 11 :

فيا أهل فلسطني عامة و يا أصحاب املقاومة خاصة اعلموا أنكم
إن ُأخرجتم من دياركم ،وسلبت أراضيكم ،وقطعت أشجاركم،
واحتلت بالدكم فعليكم أن حتتسبوا ذلك عند ربكم ،وأن تعدوا
العدة اإليامنية واملعنوية واملادية ،وتنرصوا دين اهلل حتى ينرصكم
اهلل عىل اليهود.
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فلن تكونوا ظاهرين ولعدوكم قاهرين إال إذا كنتم هلل نارصين كام
ذكر القرآن املبني عن األمم السابقني ،قال  : ﮋ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ

ﰟ ﰠ ﰡ ﮊ.
وإذا بقي الظلم مسترش بكم فلن ينرص اهلل الظاملني ،قال  : ﮋ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ  .وقد وقع للصحابة

ما وقع لكم

وأشدّ  ،فام كان منهم إال الصرب واالحتساب ،قال  : ﮋ ﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ  .فبالصرب واليقني تنال
اإلمامة يف الدين.
والناظر يف قصص األنبياء جيد أهنم بعثوا يف بالدهم التي ولدوا
وتربوا فيها ،فلام عصت أقوامهم نجاهم اهلل باخلروج من بالدهم
التي هي أوطاهنم والتي هي عزيزة عليهم؛ ألهنا أصبحت بالد
سوء مستحقة للعذاب ،قال  عن نوح

 :ﮋﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ

111

حقيقة الجهاد في فلسطين وموقف المسلم منه

 :ﮋﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ .ثم لوط

ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛ

ﭜ ﭝ ﮊ .ثم هود

 :ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ .ثم صالح
 :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ ،وكذلك حصل مع
غريهم من الرسل واألنبياء

.

فال حتزنوا كثريا عىل ذهاب األرض؛ ألهنا ليست موطنكم األصيل،
إن موطنكم األصيل الذي من أجله تضحون هو اجلنة ،فانتبهوا إىل
دسائس الشيطان الذي يريد منا أن نبيع آخرتنا بدنيا غرينا ﮋ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ.
قال الشيخ السعدي يف تفسريه لقوله  : ولكم يف األرض
مستقر ومتاع إىل حني  ] البقرة  : [ 51 :أي ففيها أن مدة هذه احلياة
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مؤقتة عارضة ،ليست مسكنا حقيقيا ،وإنام هي معرب ُيتزود منها
لتلك الدار ".
وإياكم أن تظنوا أن األرض تقدس أحدا؛ إنام يقدس الرجل
عمله.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 ... " :وكثري من أهل الشام لو

خرجوا عنها إىل مكان يكونون فيه أطوع هلل ولرسوله لكان أفضل
هلم ،وقد كتب أبو الدرداء إىل سلامن الفاريس

يقول له  :هلم

إىل األرض املقدسة ،فكتب إليه سلامن  :إن األرض ال تقدس
أحدا ،وإنام يقدس الرجل عمله ،وهو كام قال سلامن الفاريس ،فإن
مكة  -حرسها اهلل تعاىل  -أرشف البقاع وقد كانت يف غربة
اإلسالم دار كفر وحرب حيرم املقام هبا ،وحرم بعد اهلجرة أن
يرجع إليها املهاجرون فيقيموا هبا ،وقد كانت الشام يف زمن موسى
قبل خروجه ببني إهرائيل دار الصابئة املرشكني اجلبابرة
الفاسقني وفيها قال  لبنى إهرائيل  " :سأريكم دار الفاسقني ".
فإن كون األرض دار كفر أو دار إسالم أو إيامن أو دار سلم أو
حرب أو دار طاعة أو معصية أو دار املؤمنني أو الفاسقني أوصاف
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عارضة ال الزمة ،فقد تنتقل من وصف إىل وصف كام ينتقل
الرجل بنفسه من الكفر إىل اإليامن والعلم وكذلك بالعكس.
وأما الفضيلة الدائمة يف كل وقت ومكان ففي اإليامن والعمل
الصالح  ...فال ينبغي للرجل أن يلتفت إىل فضل البقعة يف فضل
أهلها مطلقا ،بل يعطى كل ذي حق حقه ،ولكن العربة بفضل
اإلنسان يف إيامنه وعمله الصالح والكلم الطيب ".انظر جمموع
الفتاوى ( ) 13 / 10

قال الشيخ األلباين  -معلقا عىل كالم شيخ اإلسالم  " : -هذه
احلقائق و الدرر الفرائد من علم شيخ اإلسالم ابن تيمية

،

جيهلها جهال تاما أولئك اخلطباء و الكتاب و الدكاترة املنكرون
لرشع اهلل وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا ،فأمروا الفلسطينيني
حرموا عليهم اهلجرة منها ،و هم يعلمون أن يف
بالبقاء يف أرضهم و ّ
ذلك فساد دينهم ودنياهم ،وهالك رجاهلم وفضيحة نسائهم،
وانحراف فتياهنم وفتياهتم ،كام تواترت األخبار بذلك عنهم بسبب
جترب اليهود عليهم ،وكبسهم لدورهم والنساء يف فروشهن ،إىل غري
ذلك من املآيس واملخازي التي يعرفوهنا  ،ثم يتجاهلوهنا جتاهل
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النعامة احلمقاء للصياد! فيا أسفي عليهم إهنم جيهلون ،و جيهلون
أهنم جيهلون ،كيف ال وهم يف القرآن يقرهون :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ[.النساء:
]11

و ليت شعري ماذا يقولون يف الفلسطينيني الذين كانوا خرجوا من
بالدهم تارة باسم الجئني ،و تارة باسم نازحني ،أيقولون فيهم :
إهنم كانوا من اآلثمني ،بزعم أهنم ّفرغوا أرضهم لليهود ؟! بىل .
وماذا يقولون يف ماليني األفغانيني الذين هاجروا مـــن بلدهم إىل
( بشاور ) مع أن أرضهم مل تكن حمتلة من الروس احتالل اليهود
لفلسطني ؟! و أخريا  ..ماذا يقولون يف البوسنيني؟ الذين جلأوا يف
هذه األيام إىل بعض البالد اإلسالمية و منها األردن  ،هل ُحيرمون
عليهم أيضا خروجهم  ،و يقول فيهم أيضا رأس الفتنة  :يأتون
إلينا ؟ شو بساووا هون ؟! "  .إنه جيهل أيضا قوله  : ﮋ ﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ  ،أم هم
كام قال  يف بعضهم :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ ؟!

111

حقيقة الجهاد في فلسطين وموقف المسلم منه

ستبدي لك األيام ما كنت جاهال ،و يأتيك باألنباء من مل تزود ".
انتهى كالم العالمة األلباين

انظر السلسلة الصحيحة ( ) 531 / 1

إذن حركة محاس حركة كباقي احلركات القومية والوطنية ،وما
َتدعيه بأهنا حركة إسالمية غري صحيح ،بدليل ترصحيات بعض
قادهتا بأهنم لن يطبقوا الرشيعة اإلسالمية ،مع أهنم وعدوا من
انتخبهم بأهنم سيحكمون باإلسالم ،وكتبوا شعارهم الذي قرأناه
وقرأه اجلميع  " :إن اإلسالم قادم " " ،واإلسالم هو احلل "،
ولكن يف احلقيقة مل يقدموا إال الدماء والفتن ،والفقر املدقع،
والبطالة ،والتضييق عىل الناس ،ومن كان من حزهبم أكرموه ،ومن
كان من غريهم أهانوه ،ومنعوا طالب العلم من الدعوة إىل
التوحيد ،وهددوهم بالقتل والسجن والتعذيب ،وما جيري عىل
أيدهيم يف قطاع غزة ألكرب شاهد عىل ما ُذكر و ُنقل عنهم ،وال حول
وال قوة إال باهلل.
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وحيسن بنا أن نذكر بعضا من أقوال كبارهم يف قبول احلكم
بالديمقراطية ،وحتييد تطبيق اإلسالم من برناجمهم السيايس عند
الوصول إىل احلكم.
قال يوسف القرضاوي  " :أنا من املطالبني بالديمقراطية بوصفها
الوسيلة امليسورة واملنضبطة ،لتحقيق هدفنا يف احلياة الكريمة ".
فتاوى معارصة للقرضاوي ()130/1

وقال عبد املنعم أبو الفتوح  -من قادة اإلخوان  -عىل قناة يب يب
يس  " :إن مصدر السلطة احلقيقية والترشيع سواء القانون أو
الدستور هو الشعب ،بغض النظر عن املرجعية بتاعت هذا الشعب
 ...أنا ال أوافق ونحن كإخوان مسلمني عىل فرض أي مرجعية
حتى لو كانت إسالمية عىل الشعب املرصي ،نرتك الشعب خيتار ما
شاء من مرجعيات ،ونرتك الشعب خيتار ما شاء ...أنا ال أرى
كإخوان مسلمني أي مانع من أن يكون هناك يف مرص حزب
شيوعي وحزب علامين ".
ويف مقابلة خلالد مشعل  -رئيس املكتب السيايس حلركة محاس -
مع تلفزيون األقىص بتاريخ 1001 / 3 / 21إفرنجي قال فيها :
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" ال نسعى إلقامة إمارة إسالمية يف غزة ،و لن نفرض الرشيعة عىل
أحد".
ويف مقابلة أخرى مع تلفزيون ( يب يب يس ) قال خالد مشعل":
نحن حركة حترير وطنية ال هندف إىل أسلمة املجتمع ولن نفرض
فكرنا عىل أحد".
وقال رئيس املجلس الترشيعي عزيز دويك لرويرتز بتاريخ
 " :1001/1/15إن احلكومة الفلسطينية اجلديدة حتت قيادة
محاس لن جترب الفلسطينيني عىل تبني مبادئ الرشيعة اإلسالمية يف
حياهتم اليومية ،ولن تعمل عىل إغالق دور العرض السينامئي
واملطاعم التي تقدم مرشوبات روحية!!"
وقال أيضا  ":ال أحد يف حركة محاس لديه نية تطبيق الرشيعة
بالقوة ،هذا أمر غري وارد يف برناجمنا ،ولن نقدم عىل فعله".
ويف ترصيح جلريدة القدس العريب ،ونقلته أيضا ( مدار  -عامن )
قال املتحدث باسم حركة محاس فوزي برهوم  ":أطمئن حممود
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درويش وغريه أن محاس ال تسعى إىل تطبيق الرشيعة اإلسالمية،
وال إىل إقامة إمارة إسالمية ".
وقال أيضا يف حديث هاتفي خاص مع فراس برس -عامن… ":
محاس حركة فلسطينية مقاومة هلا برنامج سيايس يقوم عىل التغيري
واإلصالح ،ومقاوم يقوم عىل التحرير واالستقالل ،وهي متثل
اإلسالم املعتدل احلضاري الديمقراطي ،وبالتايل ليس صحيحا
عىل أننا يف محاس بصدد إعالن إمارة إسالمية يف غزة ".
و قال حامد البيتاوي  - :النائب عن محاس يف املجلس الترشيعي
الفلسطيني  -يف حوار معه يف جريدة الغد األردنية بتاريخ / 1 / 10

1001إفرنجي  " : -أما خماوف البعض من الرجعية وفرض
احلجاب وتقييد احلريات ،ومنها حرية املرأة خماوف غري حقيقية،
فنحن لسنا حركة ناشئة وال حركة غوغائية ،بل لنا امتداد تارخيي
عرب مجاعة اإلخوان املسلمني املعروفة بفكرها املعتدل ،وتأثرينا يف
املوروث احلضاري الفلسطيني ،جاء بال أي نوع من
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العنف…نحن لن نطبق الرشيعة اإلسالمية ،ولكننا سنعمل قدر
اإلمكان عىل االلتزام بمبادئ اإلسالم باحلكمة واملوعظة احلسنة".
وقال " :محاس ال تفكر أبدا يف إقامة دولة إسالمية ،أو تطبيق
الرشيعة حاليا ".
هذا وأنكرت محاس عىل صحيفة احلياة اللندنية نبأ نرشته الصحيفة
مفاده أهنا  -أي احلركة  -تعد ملرشوع تطبيق احلدود يف قانون
العقوبات ...وتصف اخلرب بأنه تشويه!!
من جهته نفى رئيس املجلس الترشيعي باإلنابة الدكتور أمحد بحر
كل ما نرش حول مناقشة قانون العقوبات يف املجلس ،وقال إن ما
نرش هيدف لإلساءة والتشويه.
ويف أكثر من مناسبة نفت حركة محاس ما تروجه بعض وسائل
اإلعالم بأهنا تسعى إلقامة إمارة إسالمية يف قطاع غزة،
و ُسئل أمحد ياسني  :لو فاز احلزب الشيوعي ،فامذا سيكون
موقفك؟
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فأجاب ":حتى ولو فاز احلزب الشيوعي فسأحرتم رغبة الشعب
الفلسطيني!!"
وسئل  :إذا ما تبني من االنتخابات أن الشعب الفلسطيني يريد
دولة ديمقراطية متعددة األحزاب ،فامذا سيكون موقفك حينئذ؟
فأجاب" :واهلل نحن شعب له كرامته وله حقوق ،إذا ما أعرب
الشعب الفلسطيني عن رفضه للدولة اإلسالمية ..فأنا أحرتم
وأقدس رغبته وإرادته!" انظر كتاب "أمحد ياسني ،الظاهرة املعجزة
وأسطورة التحدي ص .221

ويف جريدة الرشق القطرية ـ اجلمعة  ،حمرم  2121 /ه املوافق / 2
2113 / 3إفرنجي .جاء فيها أن أمحد ياسني ُي نق ِسم عىل مواصلة
طريق اخلميني  " :طهران ـ أ  .ف  .ب  :أقسم املرشد الروحي
حلركة املقاومة اإلسالمية ( محاس ) الشيخ أمحد ياسني عىل مواصلة
طريق آية اهلل اخلميني  ،عندما زار رضيح أيب الثورة اإلسالمية يف
إيران أمس .
ونقلت وكالة األنباء اإليرانية عن الشيخ ياسني قوله  :إن حركته
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مستعدة ملواصلة طريق اإلمام اخلميني الذي قاد ثورة
2101إفرنجي ،وأسس اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ".
وكذلك أفاد خالد مشعل لوكالة ( مهر لألنباء ) أن حركة محاس
هي االبن الروحي للخميني ،وذلك لدي لقائه حسن اخلميني
حفيده.
قلت  :واجلميع يعرف ما عند اخلميني من كفر وإحلاد وسب
للصحابة ،وطعن بالقرآن ،وعداوة ألهل السنة واجلامعة ،ومع
ذلك هو قدوة حلامس!!!وسنذكر الحقا املزيد من الكالم عن حال
اخلميني.
فعلينا أال ننخدع بكل شعار ُيرفع حتى نرى صدق ذلك قوال
وعمال ،ثم نعرضه عىل الكتاب والسنة بفهم سلف األمة كام قال
اإلمام الشافعي

" :إذا رأيتم الرجل يطري يف اهلواء أو يميش

عىل املاء فال تصدقوه حتى تعرضوه عىل الكتاب والسنة " .انظر
آداب الشافعي ومناقبه ،البن أيب حاتم ص ( ) 212
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وكم اغرت كثري من الناس هبذه احلركة ّملا رفعت شعار اإلسالم،
وشوقتهم إىل اليوم الذي حيكمون فيه باإلسالم ،لكن اهلل من سننه
أن يرسل الفتن لتتكشف هبا حقيقة كل ُمدع ،فيظهر بذلك صدقه
من عدمه ،قال  : ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﮊ [العنكبوت.] 5 – 1 :

قال الشيخ السعدي يف تفسريه هلذه اآلية  " :خيرب  عن متام
حكمته ،وأن حكمته ال تقتيض أن كل من قال " إنه مؤمن "
وادعى لنفسه اإليامن ،أن يبقوا يف حالة يسلمون فيها من الفتن
واملحن ،وال يعرض هلم ما يشوش عليهم إيامهنم وفروعه ،فإهنم
لو كان األمر كذلك ،مل يتميز الصادق من الكاذب ،واملحق من
املبطل ،ولكن سنته وعادته يف األولني ويف هذه األمة ،أن يبتليهم
بالرساء والرضاء ،والعرس واليرس ،واملنشط واملكره ،والغنى
والفقر ،وإدالة األعداء عليهم يف بعض األحيان ،وجماهدة األعداء
بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتن ،التي ترجع كلها إىل فتنة
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الشبهات املعارضة للعقيدة ،والشهوات املعارضة لإلرادة ،فمن
كان عند ورود الشبهات يثبت إيامنه وال يتزلزل ،ويدفعها بام معه
من احلق ،وعند ورود الشهوات املوجبة والداعية إىل املعايص
والذنوب ،أو الصارفة عن ما أمر اهللّ به ورسوله ،يعمل بمقتىض
اإليامن ،وجياهد شهوته ،دل ذلك عىل صدق إيامنه وصحته.
ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر يف قلبه شكا وريبا ،وعند
اعرتاض الشهوات ترصفه إىل املعايص أو ترصفه عن الواجبات،
دل ذلك عىل عدم صحة إيامنه وصدقه.
والناس يف هذا املقام درجات ال حيصيها إال اهللّ ،فمستقل
ومستكثر ،فنسأل اهللّ  أن يثبتنا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف
اآلخرة ،وأن يثبت قلوبنا عىل دينه ،فاالبتالء واالمتحان للنفوس
بمنزلة الكري ،خيرج خبثها وطيبها ".
قلت  :وقد مر معنا الكالم عن اخلوارج ،كيف أهنم خدعوا الناس
بكثرة العبادة ،ثم انكشف حاهلم بعد حني ،وفر عنهم كل ذي عقل
ودين.
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فيا أهيا الشباب املسلم ال تغرتوا بحركة محاس فهي حركة بِدن ِعية،
وطنية ،ديمقراطية ،ال ترفع لإلسالم الصحيح رأسا ،وال هتتم بنرش
التوحيد أصال ،ونحن نعايشهم ونراقب ترصفاهتم ،فهم ينشطون
يف نرش البدع واملحدثات ،ال يرفعون للتوحيد رأسا ،وال يقيمون
ملظاهر الرشك املنترش يف بالدنا وزنا.
أشكاهلم :إفرنجية ،وحفالهتم :موسيقية ،يرشبون الدخان
واألرجيلة ،أغلب نسائهم ال يلتزمن باحلجاب الصحيح ،وال
يتورعن عن حضور األعراس املاجنة ،يبيحون االختالط يف الدور
واجلامعات ،يزرعون يف نفوس الناس أنه ال مقاوم لالحتالل إال
هم ،وال جماهد يف سبيل اهلل إال من حتت عباءهتم ،كام يفعل حزب
الالت يف جنوب لبنان ،يقاتل اليهود من أجل كسب الدعاية
والشهرة ،فإن جاء غريهم للقتال منعوه ،واعتقلوه ،وهددوه.
يتاجرون بالدين لتحقيق غاياهتم احلزبية ،وال أدل عىل ذلك ما
حصل يف انتخابات 2111إفرنجي حينام حصلت أول انتخابات
ترشيعية!! يف الضفة وغزة ،حيث قام شيوخ حركة محاس
بتحريمها أشد التحريم ،وأشبعوا أسامعنا  -يف خطب املساجد-
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بتحريمها حتى كادوا أن ُيكَفروا كل من شارك باالنتخابات ،فلام
دارت السنني ورأت احلركة املشاركة يف انتخابات 1001إفرنجي

رأينا من كان باألمس حيرمها قد أصبح اليوم حيللها ،بل ويوجبها،
حتى كادوا أن يكفروا كل من مل يشارك فيها ،هذه هي السياسة
الغري رشعية ،ال دين هلا ،وال خط أمحر لدهيا ،قائمة عىل الكذب
واملراوغة ،كام قال كبري اإلخوان مصطفى السباعي يف كتابه "
هكذا علمتني احلياة "  :ما رأيت سياسيا ال يكذب ،وال عسكريا
ال يتغطرس ،وال غنيا ال يبطر ،وال حديث نعمة ال يسخف".
واهلل املستعان من فتن آخر الزمان ،وال حول وال قوة إال باهلل
امللك الديان.
وال أنكر أن بعض أفرادهم حيب التدين وااللتزام ،وهذا ال يكفي
فال بد من عمل صحيح يوافق السنة حتى يقبل عند اهلل .
قال الشيخ صالح الفوزان  -حفظه اهلل تعاىل  " : -والعمل ال
يكون صاحلا إال إذا تو ّفر فيه رشطان :
الرشط األول  :اإلخالص هلل  من الرياء والسمعة ،ومن مجيع
أنواع الرشك األكرب واألصغر.
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والرشط الثاين  :أن يكون موافقا لسنة رسول اهلل

 ،خاليا من

البدع واملحدَ ثات واخلُرافات.
أما ِ
إن ّ
ٌ
رشط من هذين الرشطني فليس عمال صاحلا ،وإنام هو
اختل
عمل باطل .فإن ّ
ٌ
اختل الرشط األول ،صار العمل حابطا ملا دخله
من الرشكِ .
وإن ّ
اختل الرشط الثاين صار بدعا وحمدَ ثات وخما َلفات
 " :من ِ
عمل عمال ليس عليه أمرنا

فهو مردود باطل ،لقوله

فهو رد"  ،ويف رواية" :من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو
رد" .فال يكون العمل صاحلا إال إذا تو ّفر فيه هذان الرشطان كام
قال  : ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ  .قال
ال ُفضيل بن عياض

 " :أخلصه وأصوبه " ،قالوا  :يا أبا عيل

وما أخلصه وأصوبه؟ ،قال  " :أخلصه  :أن يكون خالصا لوجه
اهلل ،وأصوبه  :أن يكون صوابا عىل سنة رسول اهلل ،فإن العمل إذا
كان خالصا ومل يكن صوابا مل ُيقبل ،وإذا كان صوابا ومل يكن
خالصا مل ُيقبل ،وإنام ُيقبل إذا كان خالصا صوابا " .إعانة املستفيد
برشح كتاب التوحيد ( ) 15 / 1
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وقبل أن أختم الكالم عن حركة محاس أحب أن أنوه عىل أربعة
أمور :
األمر األول  :أن اجلهاز العسكري للحركة حيمل اسم رجل سوري
ُيدعى " عز الدين القسام " ،والذي يكاد جيمع الكتّاب عنه
بتتلمذه عىل يدي " حممد عبده " املرصي ،وهذا األخري قد ُعرف
عنه خمالفات عقدية خطرية نذكر أبرزها إمجاال :
 ) 2إنكاره للسنة واعتامده عىل القرآن فقط .
 )1رده ألحاديث اآلحاد يف العقيدة.
 )5متابعته لشيخه الرافيض مجال الدين األفغاين وتشجيعه للسفور.
 )1التقريب بني األديان.
 )3قوله بوحدة الوجود.
 )1التحريف يف التفسري عىل طريقة الفالسفة الدهرية ،وهو متبع
للمسترشقني النصارى املالحدة.
 )0تركه للصالة جهرا واحلج،مع سفره لباريس ولندن عدة مرات.
فمن كان هذا حال شيخه فكيف يكون احلال مع تلميذه القسام
الذي مل يتربأ من عقيدة شيخه التي فيها الطوام ؟
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وقد يقول قائل  :إنه كان ينكر البدع واملحدثات التي كانت منترشة
يف عرصه !
قلنا  :فهل إذا حاربت األشاعرة املعتزلة يف عقيدهتا يدل ذلك عىل
سنيتها؟
وهل إذا حاربت اخلوارج الشيعة يف عقيدهتا ،وهدموا األرضحة
الرشكية يدل عىل سلفيتها ؟
وهل إذا رد اإلخوين عىل التحريري يدل عىل سلفيته؟
واجلواب  :أهنم مجيعا باقون عىل بدعتهم حتى يتربهوا مما هم عليه؛
أوال ،ثم يرجعوا إىل عقيدة ومنهج السلف علام وعمال ودعوة؛
ثانيا.
فهل تربأ القسام من منهج األشاعرة ،وممن يدرسون األشعرية
خترج من حتت شيوخه ،ويكفي أنه سن هلؤالء
كاألزهر الذي ّ
املبتدعة  -الذين جيعلون اسمه شعارا جلناحهم – اجلهاد ومحل
فجروا عىل فلسطني
السالح بدون ضوابط تضبطه ورشوط تقيدهُّ ،
وغريها الويالت باسم اجلهاد.
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األمر الثاين  :أن هذا اجلناح القسامي يقوم بعمليات انتحارية،
وذلك بأن يضع الرجل منهم حزاما ناسفا عىل جسده ،ثم يفجر
نفسه بني اليهود.
وهذا عمل حمرم ،ومن كبائر الذنوب؛ ألنه يكون قاتال لنفسه كام
يف الصحيحني من حديث أيب هريرة

أنه قال  :قال رسول اهلل

 " :من َقت ََل نفسه بحديدة ؛ َف َح ِديدَ ُت ُه يف يده َ ،جي ُأ هبا يف
نفس ُه
بطنه ،هيوي يف نار جهنم ،خالدا ُخمَلدا فيها أبدا ،ومن َقت ََل َ
بِ ُس ٍّم ؛ َف ُس ُّم ُه يف يده يتحسا ُه يف نار جهنم ،خالدا خملدا فيها أبدا،
ِ
رتدى يف نار جهنم،
ومن تردى م نن َج َبل ُم َت َعمداَ ،ف َقت ََل َن نف َس ُه ؛ فهو َي َ َ
خالدا ُخمَلدا فيها أبدا ".
واملتابع هلذه العمليات جيد ّ
أن كثريا منها ال تقتل إال النساء
واألطفال والعجزة بل وحتى من العرب املسلمني ،واملحصلة
النهائية منها  :عدم النكاية باألعداء أوال ،وازدياد صالبتهم يف
احلرب ثانيا ،وجلب املفاسد الكربى عىل املدن الفلسطينية ثالثا.
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قال الشيخ ابن عثيمني
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عندما سئل عن حكم القيام بمثل

هذه العمليات ،فأجاب :
نرى أن العمليات االنتحارية التي يتيقن اإلنسان أنه يموت فيها
حرام ،بل هي من كبائر الذنوب؛ ألن النبي

أخرب بأن من

قتل نفسه بيشء فإنه يعذب به يف نار جهنم ،ومل يستثن شيئا بل هو
عام ،وألن اجلهاد يف سبيل اهلل املقصود به محاية اإلسالم
واملسلمني ،وهذا املنتحر يدمر نفسه ويفقد بانتحاره عضوا من
أعضاء املسلمني ،ثم إنه يسبب رضرا عىل اآلخرين ،ألن العدو لن
يقترص عىل قتل واحد ،بل يقتل به أمما إذا أمكن ،وألنه حيصل من
التضييق عىل املسلمني بسبب هذا االنتحار اجلزئي الذي قد يقتل
عرشة أو عرشين أو ثالثني ،حيصل رضر عظيم ،كام هو الواقع اآلن
بالنسبة للفلسطينيني مع اليهود.
وقول من يقول :إن هذا جائز ليس مبنيا عىل أصل ،إنام هو مبني
عىل رأي فاسد يف الواقع ،ألن النتيجة السيئة أضعاف أضعاف ما
حيصل هبذا ،وال حجة هلم يف قصة الرباء بن مالك

يف غزوة
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الياممة حيث أمر أصحابه أن يلقوه من وراء اجلدار ليفتح هلم
الباب ،فإن قصة الرباء ليس فيها هالك ( )%200وهلذا نجا وفتح
الباب ودخل الناس ،فليس فيها حجة.
بقي أن يقال :ماذا نقول يف هؤالء املعينني الذين أقدموا عىل هذا
الفعل؟ نقول :هؤالء متأولون ،أو مقتدون هبؤالء الذين أفتوهم
بغري علم ،وال يلحقهم العقاب الذي أرشنا إليه؛ ألهنم كام قلت
لك :متأولون أو مقتدون هبذه الفتوى ،واإلثم يف الفتوى املخالفة
للرشيعة عىل من أفتى " .لقاء الباب املفتوح (.) 25 / 211

قلت  :وهي نفس الفتوى التي ُيفتي هبا باقي علامء أهل السنة
كالشيخ ابن باز والشيخ األلباين وغريمها من العلامء.
األمر الثالث  :أن هذه احلركة تُضلل الناس بفتاوى تؤيد أعامهلم،
وتضمن التأييد الشعبي الكبري هلم ،ومن هذه الفتاوى  :أن شعب
فلسطني شعب مرابط تنطبق عليه أحكام املرابطني  -كام ستأيت -
فام عليهم إال أن يؤيدوهم ،ويمشوا خلفهم و ُيطبقوا تعاليمهم -
ولو أدت إىل إهالكهم  -لينالوا رشف املرابطة.
فام معنى املرابطة ،وهل ينطبق هذا املعنى عىل أهل فلسطني ؟
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جاء يف القاموس  " :ا ُملرا َب َط ُة  :أن َي نر ُب َط كل من ال َفري َق ِ
ني ُخ ُي َ
وهلم يف
َث نغ ِره وكل ُم ِعد لصاحبِه َف ُس ّم َي ا ُملقا ُم يف الث نغ ِر ِرباطا ".القاموس
املحيط ( فصل الراء )

قال ابن عثيمني

 :الرباط مصدر رابط ،وهو لزوم الثغر بني

املسلمني والكفار ،والثغر هو املكان الذي خيشى دخول العدو منه
إىل أرض املسلمني ،وأقرب ما يقال فيه  -بالنسبة لواقعنا  : -إنه
احلدود التي بني األرايض اإلسالمية واألرايض الكفرية ،ف ُيسن
لإلنسان أن يرابط؛ لقوله  :ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ [آل عمران  ،] 100 :وأول ما
يدخل يف اآلية الرباط عىل الثغور ،فريابط اإلنسان ليحمي بالد
املسلمني من دخول األعداء ،وجيب عىل املسلمني أن حيفظوا
حدودهم من الكفار إما بعهد وأمان ،وإما بسالح ورجال حسب
ما تقتضيه احلال " .الرشح املمتع ( ) 22 / 3

إذا املرابطون هم املالزمون حلدود البالد اإلسالمية مع البالد
الكفرية ،فهم يسدُّ ون ال ّثغر ،وحيمون بيضة املسلمني ،ويدفعون
األعداء عنهم ،وهم جنود مدربون ومرسلون من قبل احلاكم
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الذي يزودهم بكل ما حيتاجونه لبقائهم عىل احلدود خوفا من
مدامهة األعداء لبالد املسلمني.
فمن كان هذا حاله صدق عليه اسم املرابطة ،ونال فضلها ،ومنها :
ما يف الصحيحني من حديث سهل بن سعد

أن رسول اهلل

قال  " :رباط يوم يف سبيل اهلل خري من الدنيا وما عليها ".
وعن سلامن

قال سمعت رسول اهلل

يقول " :رباط يوم

وليلة خري من صيام شهر وقيامه ،وإن مات فيه جرى عليه عمله
الذي كان يعمل ،و ُأجري عليه رزقه ،وأمن من الفتان " .رواه مسلم

وأما أهل فلسطني فال ينطبق عليهم اسم املرابطة؛ ألهنم واقعون
حتت االحتالل ،ويف قبضته ،وال وجود للحدود التي تفصلهم
عنه ،فهو املسيطر عىل مجيع حدود فلسطني برا وبحرا وجوا.
فرشط املرابطة انفصال أرض املسلمني عن أرض الكفار ،ثم محاية
هذه األرض من أن يدخلها األعداء  ،وهذا ال ينطبق عىل أهل
فلسطني املحتلة .وقد وقفت عىل حديث ضعيف يستدل به البعض
عىل مرابطة أهل فلسطني وهو  " :أهل الشام وأزواجهم وذرارهيم
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وعبيدهم وإماههم إىل منتهى اجلزيرة مرابطون فمن نزل مدينة من
املدائن فهو يف رباط أو ثغرا من الثغور فهو يف جهاد " .ضعيف
الرتغيب والرتهيب ( ) 231 / 1

ِ
َ
جهادكم الر ُ
أفضل
باط ،وإن
وأما احلديث الصحيح  " :وإن أفضل
ُ
عسقالن " ،فهو مرشوط بالرشوط السالفة.
رباطِكم
األمر الرابع  :إهيامهم الناس أهنم الطائفة املنصورة  -املقاتلة -
التي سأل الصحابة

َ
رسول اهلل

عن مكان وجودها

فقال  " :ببيت املقدس و أكناف بيت املقدس ".
وهذا احلديث ال يصح عن النبي
العالمة األلباين

بل هو منكر كام قال

 .انظر السلسلة الضعيفة برقم ( ) 3311

مر معنا ذكر معنى الطائفة املنصورة ،وذكر أوصاف هذه
وقد ّ
الطائفة ،فراجعه.
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بيان حال حركة اجلهاد اإلسالمي بزعامة فتحي الشقاقي.
إن الذين تكلموا عن نشأة هذه احلركة ذكروا أهنا جاءت كفكرة
وكمرشوع فـي ذهن مؤسسها الدكتور فتحي الشقاقي ،حال
لقضية فلسطني ،وكأن حل مشكلة فلسطني وكل مشاكل الدنيا
غري موجود يف الكتاب والسنة حتى يأيت من يفكر حللها ،ثم ال
يرى إال شخصه الوحيد القادر عىل حل مشكلة فلسطني ،فيؤسس
حزبا لنفسه ،ثم يأيت آخر  -ال تعجبه فكرة األول  -فيفكر ويصنع
حزبا آخر له ،والثالث هكذا والرابع واخلامس فتزداد املشكلة
تعقيدا ،ويصبح احلل مستحيال ،وينتهي األمر إىل حلقة مفرغة.
وقد خرجت هذه احلركة من رحم اإلخوان املسلمني ،وقد تأثرت
أفكار حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني بأفكار سيد قطب؛
لذلك ظهر عليها جليا مسألة التكفري ،وخاصة تكفري احلكام،
وهي تعترب األخ الشقيق حلركة محاس ،وما يفرقهام إال حب
الزعامة ،والصدارة ،وركوب األمواج العالية.
واحلديث عنها وعن خملفاهتا الرشعية هو نفسه احلديث عن من
سلفها من حركة محاس ،إال أننا نالحظ فيها مدى تأثرها الكبري
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بالشيعة والتشيع ،حيث ألف زعيمها كتاب " اخلميني احلل
اإلسالمي  ..والبديل " ،فمدح اخلميني وجمد دعوته  -وال يزال
هذا التمجيد ُيدَ رس ألبناء اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني  ،-ودعا
األمة اإلسالمية إىل اختاذ ثورته منهجا هلا للثورات القادمة ضد
حكامهم ،وأظهر  -يف كتابه  -املوقف الشيعي املعتدل الرافض
لسب الصحابة ،واملوافق كثريا ألهل السنة ،ثم َخ ُلص إىل عدم
وجود فوارق جوهرية بني السنة والشيعة إال بعض اخلالفات
اليسرية التي ال توجب فسقا وال كفرا ،واستند يف آخر كالمه إىل
الفتوى الضالة التي أصدرها حممود شلتوت عندما كان رئيسا
لألزهر ونرشت عام 2131إفرنجي بمجلة رسالة اإلسالم العدد
الثالث من السنة احلادية عرش ص  .. " . 110إن مذهب اجلعفرية
املعروف بمذهب الشيعة اإلمامية االثني عرشية هو مذهب جيوز
التعبد به رشعا كسائر مذاهب أهل السنة ،فينبغي للمسلمني أن
يعرفوا ذلك ،ويتخلصوا من العصبية ".
قلت  :لقد اعتمد الشقاقي عىل كتاب اخلميني " احلكومة
اإلسالمية " ،واختار منه ما ُيظهر اخلميني عىل أنه معتدل وبعيد
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عن الغلو ،وأنه حيمل هم حترير فلسطني؛ ليجر بعض من رفض
االنضامم إليه  -بسبب تشيعه  -إىل قبول فكرة التعاون مع الشيعة
لتحرير فلسطني.
لقد غفل الشقاقي وتغافل عن الكفريات التي يؤمن هبا اخلميني،
وال حييد عنها قيد أنملة ،ففي كتابه " احلكومة اإلسالمية " يف ص
 31أثناء حديثه عن األئمة يف عقيدة الشيعة ،قال  " :إن لإلمام
مقاما حممودا ودرجة سامية وخالفة تكوينية ختضع لواليتها
وسيطرهتا مجيع ذرات هذا الكون ،وإن من رضوريات مذهبنا أن
ألئمتنا مقاما ال يبلغه َم َلك مقرب وال نبي مرسل ،وبموجب ما
لدينا من الروايات واألحاديث فإن رسول اهلل األعظم
واألئمة

كانوا قبل هذا العامل أنوارا فجعلهم اهلل بعرشه
 :إن لنا مع اهلل حاالت ال

حمدقني  . .وقد ورد عنهم
يسعها ملك مقرب وال نبي مرسل ".

وقال يف كتابه " كشف األهرار " ص  " : 221لقد كان سهال
عليهم  -يعني الصحابة

 -أن خيرجوا هذه اآليات من
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القرآن ،ويتناولوا الكتاب الساموي بالتحريف ،ويسدلوا الستار
عىل القرآن ،ويغيبوه عن أعني العاملني  ،إن هتمة التحريف التي
يوجهها املسلمون إىل اليهود والنصارى إنام تثبت عىل الصحابة ".
وقال يف حق الشيخني  -كام يف كشف األهرار ص  ..." : - 200ال
شأن لنا بالشيخني وما قاما به من خمالفات للقرآن ،ومن تالعب
بأحكام اإلله  ،وما حلاله وما حرماه من عندمها  ،وما مارساه من
ظلم ضد فاطمة ابنة النبي وضد أوالدها  ،ولكننا نشري إىل جهلهام
بأحكام اإلله والدين  . . .إن مثل هؤالء األفراد اجلهال احلمقى
واألفاقون واجلائرون غري جديرين بأن يكونوا يف موضع اإلمامة
وأن يكونوا ضمن أويل األمر ".
ويف ص  221وصف خالفة عمر وعدله فيها بأهنا  " :نابعة من
أعامل الكفر والزندقة واملخالفات آليات ورد ذكرها يف القرآن
الكريم ".
وال يرتدد مسلم عاقل يف تكفري من يطعن يف القرآن الكريم،
ويطعن يف الشيخني ،ويكفر الصحابة ،وجيعل أئمته فوق املالئكة
والرسل.
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قال ابن حزم

 " :إن الروافض ليسوا من املسلمني ،إنام هي

فرق حدث أوهلا بعد موت النبي

بخمس وعرشين سنة،

وكان مبدهها إجابة من خذله اهلل  لدعوة من كاد اإلسالم،
وهي طائفة جتري جمرى اليهود والنصارى يف الكذب والكفر ".
الفصل يف امللل والنحل ( ) 13 / 1

وقال القايض عياض

 " :نقطع بتكفري غالة الرافضة يف

قوهلم  :إن األئمة أفضل من األنبياء " .الشفا ( ) 151 / 1

قال السمعاين

 " :واجتمعت األمة عىل تكفري اإلمامية ،

ألهنم يعتقدون تضليل الصحابة ،وينكرون إمجاعهم ،وينسبوهنم
إىل ما ال يليق هبم " .انظر األنساب ( . ) 233 / 5

قال شيخ اإلسالم

 " :و كذلك من زعم منهم -أي الشيعة

 أن القرآن نقص منه آيات و ُكتمت ،أو زعم أن له تأويالت باطنةتسقط األعامل املرشوعة ونحو ذلك ،و هؤالء يسمون القرامطة
والباطنية ،ومنهم التناسخية وهؤالء ال خالف يف كفرهم ".
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وقال أيضا  " :و أما من جاوز ذلك إىل أن زعم أهنم ارتَدُّ وا بعد
رسول اهلل

إال نفرا قليال يبلغون بضعة عرش نفسا ،أو أهنم

فسقوا عامتهم فهذا ال ريب أيضا يف كفره؛ ألنه كذب ملا نصه
القرآن يف غري موضع  :من الرىض عنهم ،و الثناء عليهم ،بل من
يشك يف كفر مثل هذا فإن كفره متعني ،فإن مضمون هذه املقالة أن
نقلة الكتاب و السنة كفار أو فساق و أن هذه اآلية التي هي  كنتم
خري أمة أخرجت للناس  و خريها هو القرآن األول كان عامتهم
كفارا أو فساقا ،ومضموهنا أن هذه األمة رش األمم ،و أن سابقي
هذه األمة هم رشارهم ،و كفر هذا مما يعلم باضطرار من دين
اإلسالم " .الصارم املسلول ( ) 310 / 2

قلت  :وبعد هذا الرد الواضح من هؤالء العلامء وغريهم عىل
الشيعة ،وبعد اطالع زعيم حركة اجلهاد الواسع عىل كتب الشيعة،
ثم تأليفه كتابه عن اخلميني؛ فإننا ال نشك بأن هذا الرجل عمل
عىل نرش التشيع بني أبناء املسلمني عامة ،وبني أبناء فلسطني
خاصة ،كام وصفه أحد الشيعة املشاركني يف منتديات الرافضة
ويدعى " حممد عيل حسن " بأنه صورة عن اخلميني يف فلسطني،
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حيث قال عن كتابه  " :هذا الكتاب من أوائل الدراسات التي
حتدثت عن الثورة اإلسالمية يف إيران والتي أثارت العامل
اإلسالمي.
مؤلفه الدكتور الشهيد فتحي الشقاقي ،والذي تطل علينا بعد أيام
ذكرى رحيله املؤملة ....فلقد فقدنا فيها صورة أخرى من صور
اإلمام اخلميني يف فلسطني ،فقد كان التلميذ النجيب هلذه الثورة
حتى نقلها بدمه إىل فلسطني" .
" وفعال قد بدأ التشيع يف فلسطني عىل أيد هذه اجلامعات،
وبخاصة حركة اجلهاد اإلسالمي ،حيث تعترب الفرتة التي قضاها
بعض قادة اجلهاد ،يف الداخل ،يف خميم مرج الزهور بجنوب لبنان
فرتة حاسمة ،فقد تبني أن جلسات مطولة ومنتظمة كانت تتم بني
حزب اهلل ونشيطني من " اجلهاد اإلسالمي ".
ونتج عن هذه اللقاءات تبني بعض قادة احلركة التشيع خالل
وجوده يف "مرج الزهور" ،وبدأ بالعمل الشيعي بعد ذلك بشكل
هري ومنظم ،وكان يتم تدريس التشيع بني أفراد ينتمون إىل حركة
اجلهاد اإلسالمي برسية تامة ،ومل يظهر أي أثر للتشيع حتى بداية
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انتفاضة األقىص سنة 1000إفرنجي ،حيث بدأت تطفو عىل
السطح احلركات املسلحة ،ومنها " اجلهاد اإلسالمي ".
فانتهزوا الفرصة ،وأظهروا التشيع علنا مستغلني حالة الفوىض،
وانشغال املنتفضني بمقاومة اليهود ،واستغلوا عاطفة املسلمني مع
كل من حيمل السالح.
وقاموا بإنشاء عدة مؤسسات ،خاصة يف حمافظة بيت حلم ،مثل
احتاد الشباب اإلسالمي ،وهو عبارة عن مجعية خريية دعوية
أنشأت فيه ناديا للشباب ،فيه كثري من املغريات الستقطاب أكرب
عدد ،كذلك تم إنشاء مستوصف اإلحسان اخلريي ،ومستوصف
السبيل ،ومركز نقاء الدوحة اجلراحي ،ومدرسة النقاء ،ومركز
النقاء النسوي .إضافة إىل فتح دور للقرآن الكريم يف املساجد،
وتقديم دعم مايل لطالب اجلامعات ،واعتامد راتب شهري
للمنتسبني إليهم .ومؤخرا قاموا برشاء مبنى يف بيت حلم بقيمة
 500ألف دوالر.
ويف  1000/5/11نرشت جملة الوطن العريب تقريرا بعنوان "
خطة إيرانية لنرش املذهب الشيعي يف أوساط الفلسطينيني " ،تطرق
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إىل اجلهود اإليرانية التي تبذل من خالل "حركة اجلهاد " لنرش
التشيع يف األرايض الفلسطينية ،وخميامت الالجئني الفلسطينيني يف
لبنان بمساعدة حزب اهلل الشيعي اللبناين.
وبحسب " الوطن العريب " ،فإن اعتناق التشيع مل يبق حكرا عىل
أعضاء احلركة يف فلسطني ولبنان ،بل جتاوزه إىل القياديني يف عدة
بلدان أمثال  :بشري نافع يف لندن ،وهو أحد مؤسيس احلركة الذي
تربطه عالقات محيمة مع أمني عام احلركة رمضان شلح .وكذلك
اعتنق التشيع ممثل احلركة يف إيران حممد الطوخي.
وإضافة إىل ما ورد يف مقال "الوطن العريب" فإن الصحف واملواقع
واملجالت الشيعية تشري دائام باعتزاز إىل املتشيعني ،وترسد قصصا
عن حياهتم واعتناقهم للتشيع حتت وصف " املستبرصين " ،
ونحن بدورنا نشري إىل بعض هؤالء من الذين تعدهم الكتب
واملجالت واملواقع الشيعية متشيعني ،ونقرص احلديث هنا عن أهل
فلسطني.
 -1د .فتحي الشقاقي األمني العام السابق حلركة اجلهاد ،الذي
اغتالته اليهود عام  .2113تقول الشيعة إنه كان يردد مرارا " :لقد
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تربينا عىل كتب الشهيد حممد باقر الصدر يوم كنا يف فلسطني يف
السبعينات ،وفكر اإلمام اخلميني" ،وقد ألف يف ذلك كتاب
"السنة والشيعة ضجة مفتعلة".
 -2نافذ عزام ،املتحدث الرسمي باسم حركة اجلهاد يف قطاع غزة.
ويروي د .أمحد راسم النفيس ،وهو أحد كبار املتشيعني يف مرص،
عن لقائه مع نافذ عزام ومعايشته له خالل عرشة أشهر ،قضاها يف
السجن يف مرص يف عام  ،2131ويصفه بقوله  ..." :ذلك املجاهد
رسخ يف قلبي حب القائد العظيم ( روح اهلل اخلميني ) لقد
الذي ّ
كان ذلك املجاهد جزءا من جمموعة الشهيد  -بعد ذلك  -الدكتور
فتحي الشقاقي التي رافقتنا يف تلك الرحلة حتى قرب هنايتها،
والزلت أذكر كلامته عن ذلك األمل الذي متثله الثورة اإلسالمية
يف إيران بالنسبة للشعب الفلسطيني املظلوم ،ولقد كان الرجل من
الصادقني يف توقعاته ".
 -3حممد شحادة ،من مواليد بيت حلم عام  ،2115وأحد قادة
حركة اجلهاد ،وأحد مبعدي مرج الزهور ،حيث تأثر هناك
بمجاهدي احلرس الثوري اإليراين وحزب اهلل  ،وقد تعهد يف
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مقابلة جملة املنرب الشيعية املتطرفة بنرش املذهب الشيعي يف فلسطني.
وقد أصبحت مدينة بيت حلم حيث يسكن حممد شحادة مركزا
للشيعة يف فلسطني ،وله فيها أتباع يعلنون تشيعهم ويعتدون عىل
من يعرتض عليهم ،ولذلك رشح شحادة نفسه لالنتخابات
الترشيعية الفلسطينية األخرية سنة  1001يف حمافظة بيت حلم،
رغم مقاطعة حركة اجلهاد اإلسالمي لالنتخابات.
وعن انتقاله إىل التشيع واملرحلة التي سبقت ذلك يقول :
" كنت أحد مقاتيل حركة فتح الفلسطينية منذ كان عمري  21عاما،
عيل بالسجن مخسة
وقد اعتقلت إثر ذلك يف العام  ،2130وحكم ّ
وعرشين عاما ،ثم أفرج عني يف عملية تبادل األهرى عام ،2133
بعدها تكررت عمليات اعتقايل لعدة أعوام بال حماكمة بتهمة
االنتامء إىل حركة اجلهاد اإلسالمي التي نشطت فيها بعد خروجي
من فتح ،ومن ثم أبعدتني قوات االحتالل إىل مرج الزهور يف
جنوب لبنان ملدة عام خالل االنتفاضة املجيدة العام ...2111
يف تلك الفرتة أحسست بمعنى أن تكون مظلوما ،وقد تعمق هذا
الشعور عندي والرغبة باالنتصار عىل الظلمة بعد الثورة اإلسالمية
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يف إيران املسلمة ،حيث دفعني ذلك إىل القراءة املستفيضة عن
الثورة اإلسالمية ومرتكزاهتا الفكرية التي تنطلق من التشيع آلل
البيت النبوي ...بقيت القراءات تدور يف إطارها النظري إىل أن تم
إبعادي إىل مرج الزهور كام أسلفت حيث عايشت املامرسة احلقة
للفكر اإلسالمي من قبل جماهدي احلرس الثوري اإليراين وحزب
اهلل الذين كانوا يزوروننا يف املخيم ".
ولعل هذا من أهم النتائج التي حصل عليها اليهود من قضية
اإلبعاد ،وهو نقل التشيع إىل داخل فلسطني مع تسهيل عملية
التعارف بني قادة الداخل وقادة حزب اهلل بطريقة ال تثري
الشكوك" .مقتبس من موقع " فيصل نور " اإللكرتوين ،وإن كان املوقع
ليس بسلفي إال أن احلقائق التي ذكرها عنهم حق ال مرية فيها ،ومشاهدة
عىل أرض الواقع.
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إذن فمدخل التشيع الرئييس إىل فلسطني هو حركة اجلهاد
اإلسالمي.
وهي التي تتحمل وزر إدخال التش ّيع ومذهب الرفض إىل
فلسطني ،وتتحمل وزر نرصة الرافضة ومعاونتهم ورفع رايتهم،
وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
تنبيه :
وال أنسى أن أنبه عىل اجلامعات التكفريية  -واملتسمية بالسلفية
اجلهادية ،والسلفية الصحيحة بريئة من هؤالء  -التي خرجت يف
قطاع غزة عندما استولت حركة محاس عىل غزة ،وشهدنا هلا
ظهورا جديدا يف الضفة الغربية.
إن هؤالء عبارة عن امتداد ملذهب اخلوارج قديام ،ولتنظيم القاعدة
بزعامة أسامة بن الدن التكفريي حديثا ،الذي حذر منه ومن
تنظيمه علامهنا أمثال سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز ،وفضيلة
الشيخ ابن عثيمني ،والعالمة املحدث الشيخ األلباين  -رحم اهلل
اجلميع  -وغريهم من العلامء .وقد سبق لنا يف هذا البحث الكالم
عىل خطر اخلوارج قديام وحديثا.

حقيقة الجهاد في فلسطين وموقف المسلم منه

177

يا شعب فلسطني ،ويا أهل بيت املقدس إن اجلهاد يف فلسطني ال
يصلح أن يكون عىل أيدي هذه الفصائل املقاومة يف الساحة اآلن؛
ألهنم ال يملكون األهلية التي حتقق هلم النرص من اهلل والفتح
القريب.
إن حترير فلسطني ال ولن يكون هلم فيه نصيب .إن من سيحرر
فلسطني والقدس واألقىص من االحتالل عليه أن حيرركم من
التعصب إال هلل ولرسوله

 ،أن حيرركم من احلزبيات

والقوميات والوطنيات ،أن حيرركم من الرشكيات والبدع
واخلرافات ،من الفسق واملعايص واآلثام .هبذا حرر النبي الكريم
 وصحبه من بعده  -مكة واملدينة واحلجاز واليمن والشامومرص والعراق وغريها من البلدان من أيدي املرشكني ،فلن ُحيرر
املسجد األقىص إال بقيادة كقيادة عمر بن اخلطاب

وبجنود

كجنوده.
فاختالفنا هو الغذاء الوحيد لبقاء احتاللنا ،واجتامعنا عىل احلق هو
السم القاتل لعدونا.
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إن من املصائب علينا أن يتحكم يف مصرينا رشذمة خرجت من هنا
وأخرى من هناك ،والسؤال هو  :من أعطاهم احلق باملقاومة نيابة
عن شعب فلسطني ؟ فالسياسات العامة التي حتقق املصالح العامة
ال جيوز لبعض أفراد الناس أن يتوالها نيابة عن األمة؛ ألن من
حيمي مصالح البلد ،ومن يوفر األمن هلم ،ويوفر معاشهم ،ويرعى
شؤوهنم ،ويدافع عنهم ،وينرص مظلومهم ،ويردع ظاملهم ،ويعدل
بينهم يف حماكمهم ،هو الذي له احلق يف محل السالح ،وجهاد
العدو .فكام أنه كان حيميهم ،ويوفر األمن هلم ،ويرعى شؤوهنم
فعليهم أن يتحملوا تبعات محله للسالح ،وهذا واجب عليهم.
أما أن خترج باألمس مجاعة حتارب العدو ُ
وحت ّصل من ذلك
مكاسب سياسية ،ومادية ،وينتفع  -فقط -أفرادها بذلك ،ثم ما
ينتج من تبعات ترصفاهتا  -جراء محلها للسالح ،وادعائها بأهنا
هي الوحيدة املناضلة واملدافعة عن األقىص  -من قتل وإبعاد
وترويع وخوف وحصار ومنع للتنقل فإن عىل الشعب حتمله ،فهذا
مما ال يقبله عاقل ،وال يقره دين.
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لذلك من الطبيعي أن خترج اليوم مجاعة أخرى تريد أن تشارك يف
احلصول عىل املنافع واملكاسب السياسية ،وغدا ستخرج مجاعة
أخرى وهكذا ،والشعب هو الضحية  -يف األوىل واآلخرة  -لكل
هذه الويالت التي جترها عليهم تلكم اجلامعات.
لقد جترعنا الويالت بسبب الشعارات ،وبسبب االنتفاضات،
فيكفينا ما فينا من البالء ،حتى تثقلوا ما عىل كاهلنا .ولتفهموا أننا
نحن السبب يف بقاء االحتالل ،ولن يزول عنا حتى َنرجع حقيقة
إىل ديننا كام أخرب النبي

 " :إذا تبايعتم بالعينة ،و أخذتم

أذناب البقر ،ورضيتم بالزرع ،و تركتم اجلهاد ،سلط اهلل عليكم
ذال ال ينزعه حتى ترجعوا إىل دينكم " .صحيح أيب داود ( ) 5111

فلن يزول االحتالل حتى نجاهد أنفسنا يف فعل األوامر ،وترك
املحرمات والزواجر ،ولن يزول االحتالل حتى نتوحد ونرتك
التحزب والتعصب لألشخاص أو ما يسمى بالرموز ،ولن يزول
االحتالل مادام فينا عمالء وجواسيس لليهود ،ولن ُيقىض عليهم
إال بإنشاء جيل موحد خياف اهلل  ، وال يتأثر بام ُيعرض عليه من
متاع الدنيا.
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فكيف يزول االحتالل ونحن من بنى ويبني مستوطناهتم ،وكيف
يزول ونحن نعتمد عليهم يف أساسيات حياتنا ومعاشنا ،وكيف
ننترص عليهم ونحن من يغزل ثياب حرهبم ويصنع أحذية
جنودهم ،وكيف ونحن نعالج مرضانا يف مشافيهم ؟!!.
قولوا يل  -باهلل عليكم  -من بيده ضخ املاء ،والطحني ،والسكر،
والوقود ،والكهرباء ،والغاز ،والسيارات ،واالسمنت ،واخلشب،
واحلديد ،واألدوية ،ومجيع اآلالت واملعدات واملواد الصناعية
والطبية والزراعية ،واالتصاالت اهلاتفية ،وحتى الطعام والرشاب
وحليب األطفال ،ومن يسمح لنا بالدخول واخلروج من بلدنا،
...الخ ،ثم بعد ذلك تريدون أن تنترصوا عليهم !! ما هذه احلامقة
والسفاهة ؟ وما حالنا إال كام قال الشاعر :
وابن اللبون إذا ما لز يف قرن **** مل يستطع صولة البزل القناعيس
فكيف نريد من الضعيف أن ينترص وهو يستمد قوته من خصمه
القوي ،فهال اعتمد عىل نفسه فقواها  -ولو طالت املدة  -حتى
ينترص عىل عدوه ،أما وهو عىل هذه احلالة فلن ينترص أبدا.
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قد قاهلا  -بصدق  -امللك فيصل آل سعود بأننا سنقطع البرتول
عن أمريكا ،وسنعيش يف خيامنا عىل املاء والتمر ،وبعدها سنتمكن
من الصالة يف املسجد األقىص فقتلوه ،وقاهلا غريه كاذبا فام قتلوه.
فواهلل لو تركنا اعتامدنا عىل اليهود ،واعتمدنا عىل أنفسنا ،وقنعنا
أنفسنا باليسري ،لولد لدى األعداء زعزعة كربى ،فكيف وإن
اجتمع معه الرجوع إىل الدين ،والوحدة والصدق واإلخالص،
فال شك أنه النرص واخلالص.
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اخلامتة
قد يسأل البعض  -ونحن يف خضم هذه الفتن  -بعد أن عرفنا أن
حل قضيتنا الفلسطينية يكمن يف حتقيق الرشوط الرشعية ،ما هو
موقفنا فيام جيري اآلن عىل الساحة الفلسطينية ؟
فاجلواب :
أوالً  :أن ندعو الناس إىل العودة احلقيقية لكتاب اهلل  ولسنة
رسوله

بفهم السلف الصالح ،وذلك بإحياء كتب السلف

يف العقيدة والتوحيد والفقه والتفسري ،دراسة وفقها وحفظا،
وحماربة الرشك املنترش يف أرض فلسطني ،فال تكاد جتد قرية فضال
عن مدينة إال وفيها مقاما لويل يدعى عنده من دون اهلل ،ويذبح عىل
عتباته قربة له ليشفي مريضهم ،وليستجيب دعائهم ،وليقيض
حوائجهم.
فانتشار الرشك والسحر والشعوذة من أهم أسباب تأخر النرص.
ثاني ًا  :مطالبة الناس بتطبيق ما تعلموه من العقائد واألحكام يف
مجيع شؤون احلياة العملية واألخالقية والسياسية.
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ثالث ًا  :التحذير واحلذر من مجيع األحزاب واجلامعات املوجودة يف
الساحة الفلسطينية ،كام أمر النبي

حذيفة

 " :فاعتزل

تلك الفرق كلها ".
رابع ًا  :حتريم اخلروج عىل والة أمر هذا البلد ،واملتمثل بالسلطة
الفلسطينية بقيادة الرئيس " حممود عباس ".
أما ما يصدر منها من خمالفات رشعية فإن إنكاره يكون بالنصيحة
ال باخلروج والتهييج والفضيحة.
و ُأ َذكركم بأحاديث النبي

الكثرية التي تأمر بالسمع والطاعة

للحكام واألمراء  -إال يف معصية اهلل  -ولو صدر منهم خمالفات
ُ
رشعية ،ورشور غري مرضية ،فقد صح عن أيب ذر
" كنت أخدم النبي

أنه قال :

ثم آيت املسجد إذا أنا فرغت من عميل

فاضطجع فيه ،فأتاين النبي

يوما وأنا مضطجع فغمزين

برجله فاستويت جالسا ،فقال يل يا أبا ذر  :كيف تصنع إذا
أخرجت منها ؟ فقلت أرجع إىل مسجد النبي

وإىل بيتي،

قال فكيف تصنع إذا أخرجت ؟ فقلت إذا آخذ بسيفي وأرضب به
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من ُخيرجني ،فجعل النبي

يده عىل منكبي فقال  :غفرا يا أبا

ذر ثالثا ،بل تنقاد معهم حيث قادوك وتنساق معهم حيث
ساقوك ،ولو عبدا أسود ،قال أبو ذر  :فلام قضيت إىل الربذة ُأقيمت
الصالة ف ُقدّ م رجل أسود كان فيها عىل نعم الصدقة ،فلام رآين أخذ
يرجع وليقدمني فقلت  :كام أنت ،بل أنقاد ألمر رسول اهلل
" انظر ظالل اجلنة يف ختريج السنة ( ) 2001

ويف رواية  " :أوصاين خلييل أن أسمع وأطيع ".
ويف رواية  " :اسمع وأطع ملن كان عليك ".
ويف رواية من حديث معاوية

":إن السامع املطيع ال حجة

عليه وإن السامع العايص ال حجة له ".ظالل اجلنة بسند جيد ( ) 2031

وعن أيب أمامة

قال :سمعت رسول اهلل

يقول  :إنه ال

نبي بعدي وال ُأمة بعدكم ،أال فاعبدوا ربكم ،وصلوا مخسكم،
وصوموا شهركم ،وأدوا زكاة أموالكم طيبة هبا أنفسكم ،وأطيعوا
أمراءكم ،تدخلوا جنة ربكم ".ظالل اجلنة ( ) 2012
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وقد يقول قائل  :بأنه جاءت رواية صحيحة  ":ما قادوكم بكتاب
اهلل"،فهي مقيدة ملا سبق من األحاديث اآلمرة بالسمع والطاعة هلم!
قلنا  :نعم ،لكن احلكم الصحيح يف هذه املسألة ال يتم إال بالنظر إىل
مجيع األحاديث التي تناولت مسألة طاعة احلاكم ،وال جيوز إصدار
األحكام من حديث واحد ،فلو أخذنا مثال بحديث " املاء ال
ينجسه يشء " ألفسد علينا كثريا من األحكام ،لكن إذا مجعناه مع
غريه تبني األمر وزال اإلشكال ،وهو أنه إذا كان املاء كثريا ومل تتغري
أحد أوصافه الثالث " الطعم واللون والرائحة " فإنه ال ينجسه
شيئا.
وكذلك يف مسألة اخلروج والسمع والطاعة ،فاألصل أال حيكمنا
إال من يقيم رشع ربنا ،فإذا استطعنا تغيريه بدون حصول مفاسد-
مر معنا  -فوجب علينا ذلك ،وال سمع وال طاعة له ،وإذا مل
كام ّ
نملك القدرة  -كام هو حالنا اليوم  -فإننا نسمع ونطيع يف غري
معصية اهلل ،حتى لو ظلم اإلمام ومل حيكم بام أنزل اهلل يف غالب
حكمه فإننا ال نخرج عليه ونزيله ألن إزالته ال يرتتب عليها إال
الفتن والفساد ،حتى لو وجدت القدرة.

186

حقيقة الجهاد في فلسطين وموقف المسلم منه

بل نصرب كام قال اإلمام أمحد حتى َيسرتيح بر أو ُيسرتاح من فاجر.
وإذا حكم احلاكم بغري ما أنزل اهلل فهذا بالء وقع بنا فيجب علينا
أن ننظر إىل سبب هذا البالء ،فإن كان من جهتنا أصلحنا أنفسنا
أوال؛ ألنه ما وقع بالء إال بذنب وما ُرفع إال بتوبة ،وقد ذك نَرنا
حديث أيب ذر

آنفا ،عندما قال له رسول اهلل

لو

ُأخرجت من املسجد النبوي ثم من بيتك ثم من بالد الشام – كام يف
رواية ،وهذا كله خمالف لكتاب اهلل  -فاسمع وأطع ،وكذلك جاء
يف حديث عدي بن حاتم

قال  " :قلنا يا رسول اهلل  :ال

نسألك عن طاعة من اتقى ،ولكن من فعل وفعل فذكر الرش ،فقال
 :اتقوا اهلل ،واسمعوا وأطيعوا ".ظالل اجلنة ( ) 2011

ويف حديث وائل بن ُحجر
رسول اهلل

قال  :سأل سلمة بن يزيد اجلعفي

فقال  :يا نبي اهلل  :أرأيت إن قامت علينا

أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فام تأمرنا ؟ قال  " :اسمعوا
وأطيعوا فإنام عليهم ما محلوا وعليكم ما محلتم" .رواه مسلم
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خامس ًا  :أن عىل حركة محاس يف غزة الرجوع إىل ما كانوا عليه قبل
االنقسام ،وتسليم احلكم يف غزة للسلطة الفلسطينية ،فإن رفضوا
ذلك فعليهم إثم تشتيت املسلمني ،وعىل املحكومني يف غزة الصرب
وعدم اخلروج عليهم حتى جيعل اهلل لذلك خمرجا.
سادس ًا  :ليس عىل شعب فلسطني جهاد وال مقاومة؛ لعجزهم
وضعفهم أمام قوة عدوهم ،وإنام عليهم أن يتوجهوا إىل الصلح
والسلم واملهادنة حتى يسدوا عجزهم ،ويقووا ضعفهم كام فعل
النبي

 ،لذلك كان طريق التفاوض إلحالل السالم ،وقيام

الدولة الفلسطينية أفضل طريق حلقن الدماء ،وإحالل األمن،
واالعتامد عىل الذات.
فإن قيل  :إن يف املفاوضات التنازل عن األرض !
قلنا  :ال جيوز رشعا التنازل عن شرب من األرض ،لكن للمضطر
الرض
من األحكام اخلاصة ما يبيح له فعل املحظور اضطرارا لدفع ّ
عنه ،كام حصل لعامر بن ياهر

التعرض جلناب
 ،فقد ُأكره عىل ّ
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ومدح آهلتهم ،واستجابته

لذلك كان ألجل دفع

مرضة اهلالك عنه.
ويف صلح احلديبية َقبِل الرسول

ببقاء مكة يف أيدي

املرشكني ،وقبِل بإرجاع من جاء من املسلمني هاربا من مكة إىل
مكة.
محام
والقدس ليست بأفضل من مكة ،فإن مل يكن الصلح ،وو نق ُ
ف ّ
الدماء ،ورفع ظلم االحتالل إال بأخذ شطرها أو كلها فال حرج
بذلك اقتداء بفعل النبي

.

نفرط بعقيدتنا التي هبا مفتاح
فاملهم أال نتنازل عن ديننا ،وأال ّ
العودة إىل وطننا الدائم أال وهو اجلنة.
ومن أحكام املضطر أيضا جواز رشب اخلمر وأكل حلم اخلنزير،
وكل ذلك وفق ضوابط ورشوط وضعها الشارع احلكيم ،بحيث
إذا ُرفع احلرج ُرفعت الرخصة وهكذا .وهذا مقرر يف كالم أهل
العلم كام سبق ،ونذكّر مرة أخرى بحديث النبي

 " :إنه
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سيكون بعدى اختالف – أو  :أمر  -فإن استطعت أن يكون
السلم ،فافعل " .سبق خترجيه ص 213
قال الشيخ العالمة ابن باز

 " :وهكذا إخواننا يف فلسطني

هلم حق عىل مجيع الدول اإلسالمية وأغنياء املسلمني أن
يساعدوهم يف جهادهم  ،وأن يقوموا معهم حتى يتخلصوا من
عدو اهلل اليهود .
فاليهود رشهم عظيم وبالههم كبري  ،وقد آذوا إخواننا املسلمني
يف فلسطني فالواجب عىل الدول اإلسالمية  ،وعىل مجيع املسلمني
القادرين أن يساعدوهم يف جهاد أعداء اهلل من اليهود حتى حيكم
اهلل بينهم وبني املسلمني وهو خري احلاكمني  ،وذلك بنرص اهلل هلم
عىل اليهود وإخراجهم من بالد املسلمني.
[ قلت  :ومما سبق بيانه فإن اجلهاد ال يمكن القيام به لعدم توفر
رشوطه] .
ثم قال

 :أو الصلح بينهم وبني دولة فلسطني صلحا ينفع

املسلمني وحيصل به للفلسطينيني إقامة دولتهم وقرارهم يف
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بالدهم ،وسالمتهم من األذى والظلم ،فيجب عىل الدول
اإلسالمية ،أن تقوم هبذا األمر حسب الطاقة واإلمكان .
وأما بقاههم يف حرب مع اليهود  ،ويف أذى عظيم ورضر كبري عىل
رجاهلم ونسائهم وأطفاهلم  ،فهذا ال يسوغ رشعا ،بل جيب عىل
الدول اإلسالمية واألغنياء واملسئولني من املسلمني أن يبذلوا
جهودهم ووسعهم يف جهاد أعداء اهلل اليهود أو فيام يتيرس من
الصلح  -إن مل يتيرس اجلهاد  -صلحا عادال حيصل به للفلسطينيني
إقامة دولتهم عىل أرضهم وسالمتهم من األذى من عدو اهلل
اليهود  ،مثلام صالح النبي

أهل مكة .

وأهل مكة ذلك الوقت أكفر من اليهود؛ ألن املرشكني الوثنيني
أكفر من أهل الكتاب ،فقد أباح اهلل طعام أهل الكتاب
واملحصنات من نسائهم ومل يبح طعام الكفار من املرشكني وال
نساءهم ،وصاحلهم النبي

عىل وضع احلرب عرش سنني،

يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض ،وكان يف هذا الصلح
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خري عظيم للمسلمني  ،وإن كان فيه غضاضة عليهم بعض اليشء
لكن رضيه النبي

للمصلحة العامة .

فإذا مل يتيرس االستيالء عىل الكفرة والقضاء عليهم فالصلح جائز
ملصلحة املسلمني وأمنهم وإعطائهم بعض حقوقهم .
وهذا أمر مطلوب وقد ُعلم يف األصول املعتربة أن ما ال يدرك كله
ال يرتك كله ،وهلذا صاحلهم

عرش سنني عىل وضع احلرب،

وصرب عىل بعض الغضاضة يف ذلك ملصلحة املسلمني وأمنهم حتى
يتصلوا بالنبي

وحتى يسمعوا القرآن .

وهلذا كان صلحا عظيام وفتحا مبينا نفع اهلل به ،وصار الناس
يتصلون بالنبي

جم
وبالصحابة  ،ودخل بسبب هذا الصلح ٌ

غفري وأمم كثرية يف اإلسالم ،دخلوا يف دين اهلل وتركوا الكفر باهلل
ٌ
 ،فعىل مجيع املسلمني أيضا أن يتعاونوا عىل الرب والتقوى،
ويتواصوا باحلق والصرب عليه ،ويتعلموا دينهم ،ويتفقهوا فيه ؛
حتى يكونوا عىل بصرية بجهادهم وسلمهم وصلحهم وحرهبم
".انظر جمموع فتاوى ابن باز ( ) 10 / 1
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قلت  :أما من يعترب الصلح مع اليهود خيانة للمسلمني وتنازال عن
األرض  -الزائلة  -وتقاعسا عن اجلهاد؛ فإننا نقول له  -قول اهلل
 - ﮋﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤ ﮥﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ  [ .الصف] 5 - 1 :

فيا من ترفض الصلح وتريد اجلهاد ها هو امليدان أمامك فأقبل
وأرنا يف اليهود شجاعتك وبطشك ،وحرر لنا األرض ،وامحنا من
بطش املستوطنني اليومي ،فعندها ال صلح وال سالم !!.
فمنذ عرشات السنني ونحن نسمع التحريض عىل اجلهاد وحترير
فلسطني ،ثم تبني أهنا دعايات فارغة ووعود كاذبة ،وما ازددنا إال
احتالال وقتال وترشيدا وإبعادا ،فهال أعطيتم للصلح والسالم
فرصة ليخفف عنا شيئا من املعاناة ،و َي ِق َينا ولو القليل من الرشور.
وال تقولوا لنا اصربوا! فها هي حركة محاس قد حررت لكم
القطاع ،وستحرر باقي البالد!
إن هذه الدعاية الكاذبة ال متيش إال عىل البلهاء ،وال يرشهبا إال
األغبياء؛ ألن قتال محاس وغريهم عبارة عن حتريش بالعدو لنيل
املكاسب السياسية ،وقتاهلم هذا  -يف احلقيقة  -قد خدم العدو يف
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االستيالء عىل أكرب كم من األرض املباركة .وأما ما ُزعم من حترير
للقطاع فهو يف احلقيقة ختفيف عن اليهود بعضا من التكاليف
اإلدارية واملعيشية التي يلتزم االحتالل تقديمها ألهل القطاع،
فبدال من السجون املتقطعة واملتفرقة أصبح القطاع سجنا واحدا
يتوىل أمره هذه الفئة التي هي عبارة عن أداة تنفيذ ال متلك أي يشء
من مقومات احلياة ،فكل يشء بيد اليهود .فالقطاع يف احلقيقة مل
ُحيرر وإنام ازداد احتالال وحربا وفقرا وأمراضا ونقصا يف موارد
احلياة األساسية.
تنبيه :
لقد صدر من الشيخ ابن باز

فتوى تؤيد االنتفاضة

الفلسطينية وتعترب ما يقوم به أهل املقاومة جهادا يف سبيل اهلل ،وأنه
جيب الوقوف معهم ومد يد العون هلم.
فأقول  :بأن الشيخ اعتمد يف هذه الفتوى عىل شهادة العدول
الثقات – عنده  -بأن االنتفاضة الفلسطينية والقائمني هبا من
خواص املسلمني هناك ،وأن جهادهم إسالمي ،وأهنم حريصون
عىل تطبيق الرشيعة اإلسالمية فيام بينهم.
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إن هذه الصورة التي نُقلت للشيخ غري صحيحة ،ولعل من نقل له
ذلك مل تتضح له املسألة من مجيع جوانبها ،أو أهنم من اإلخوان
املسلمني الذين تلبسوا بلباس السلفية؛ ليأخذوا من الشيخ ما
يرض الشيخ ابن باز؛ ألن املفتي ُيفتي
يوافق أهواءهم ،وهذا ال ّ
بحسب ما حيكي له املستفتي ،وال يلزم املفتي أن يتحقق من صحة
الكالم ،وهذا مأخوذ من فعل النبي
الصحيحني أن النبي

 ،فقد ثبت يف

قال  " :إنكم ختتصمون إيل ،و إنام أنا

برش ،و لعل بعضكم أن يكون أحلن بحجته من بعض و إنام أقيض
لكم عىل نحو مما أسمع منكم  ،فمن قضيت له من حق أخيه شيئا
فال يأخذه  ،فإنام أقطع له قطعة من النار يأيت هبا يوم القيامة " .
ومن املقرر يف علم اجلرح والتعديل أن اجلرح املفصل مقدم عىل
التعديل املجمل ،فام بيناه يف هذا البحث يكفي يف جتلية احلقيقة عن
الوضع الصحيح الذي عليه هذه اجلامعات املقاومة لالحتالل.
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ثم إن الشيخ اشرتط تطبيق الرشيعة فيام بينهم ،والقدرة عىل
اجلهاد ،واحلقيقة خالف ذلك ،ففتواه مرشوطة برشوط ،وهي غري
متوفرة كام هو مقرر يف هذا البحث.
وأنبه أيض ًا :
عىل أن من أفتى بعدم جواز الصلح مع اليهود استند إىل دليل عقيل
متهافت ال حجة فيه ،وهو مناقض لنصوص الكتاب والسنة وأقوال
اإلخواين يوسف
علامء األمة ،وكان ممن أفتى بعدم اجلواز :
ُّ
القرضاوي حيث قال  " :ال جيوز الصلح مع اليهود ألهنم
غاصبون".
فقال  " :إن قريشا قد أخذت أموال
فرد عليه الشيخ ابن باز
املهاجرين ودورهم  ،كام قال اهلل  يف سورة احلرش   :ل ِ نل ُف َق َر ِاء
يار ِهم و َأمو ِ
ِ ِ
ِ
ا نُمل َه ِ
اهل نم َي نب َت ُغ َ
ون َف نضال ِم َن
ين ُأ نخ ِر ُجوا م نن د ِ ن َ ن َ
ين الذ َ
اج ِر َ

ون اهللَ ورسو َله ُأو َل ِئ َك ُهم الص ِ
ِ
اد ُق َ
نرص َ
ون  ،ومع
ََ ُ ُ
ُ
اهللِ َور نض َوانا َو َين ُ ُ
ذلك صالح النبي

قريشا يوم احلديبية سنة ست من اهلجرة ،

ومل يمنع هذا الصلح ما فعلته قريش من ظلم املهاجرين يف دورهم
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وأمواهلم؛ مراعاة للمصلحة العامة التي رآها النبي

جلميع

املسلمني من املهاجرين وغريهم ،وملن يرغب الدخول يف اإلسالم.
ونقول أيضا – والكالم للشيخ ابن باز  -جوابا عن املثال الذي
مثل به  -القرضاوي  -يف مقاله " وهو  :لو أن إنسانا غصب دار
إنسان وأخرجه إىل العراء ثم صاحله عىل بعضها  ...فأجاب -
القرضاوي  : -أن هذا الصلح ال يصح " .وهذا غريب جدا !! -
يقول الشيخ ابن باز  -بل هو خطأ حمض ،وال شك أن املظلوم إذا
ريض ببعض حقه ،واصطلح مع الظامل يف ذلك فال حرج؛ لعجزه
عن أخذ حقه كله ،وما ال يدرك كله ال يرتك كله ،وقد قال اهلل : 
الص نل ُح َخ ن ٌري  ،وال شك
اس َت َط نعت نُم  وقال َ  : و ُّ
َ فات ُقوا اهللَ َما ن
أن رضا املظلوم بحجرة من داره أو حجرتني أو أكثر يسكن فيها
هو وأهله ،خري من بقائه يف العراء.
اهلل
أما قوله َ  : ف َال َهتِنُوا َوتَدن ُعوا إِ َىل الس نل ِم َو َأ ننت ُُم ناألَ نع َل نو َن َو ُ

ِ
رتك نُم َأ نع َام َلك نُم  فهذه اآلية فيام إذا كان املظلوم أقوى
َم َعك نُم َو َل نن َي َ
من الظامل وأقدر عىل أخذ حقه ،فإنه ال جيوز له الضعف ،والدعوة
إىل السلم ،وهو أعىل من الظامل وأقدر عىل أخذ حقه ،أما إذا كان
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ليس هو األعىل يف القوة احلسية فال بأس أن يدعو إىل السلم ،كام
رصح بذلك احلافظ ابن كثري
النبي

يف تفسريه هذه اآلية ،وقد دعا

إىل السلم يوم احلديبية ؛ ملا رأى أن ذلك هو األصلح

للمسلمني واألنفع هلم ،وأنه أوىل من القتال ،وهو

القدوة

احلسنة يف كل ما يأيت ويذر؛ لقول اهلل  : ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ ".جمموع فتاوى ابن باز ( ) 111 / 3

قلت  :أريد أن أمثل بمثال  -ملن ال جيوزون الصلح مع الغاصب -
" فلو أن رجال اغتُصبت مالبسه  -التي يلبسها  -بالكلية ،وأراد
غاصبه أن يفاوضه عىل بعضها ،فهل حيل له قبول الصلح أم البقاء
عاريا أمام أعني الناس ؟!!
سابع ًا  :أن ما فعله الالجئون من الفرار حفاظا عىل أرواحهم هلو
عني احلكمة التي دعا إليها دين اإلسالم ،وال أدل عىل ذلك مما
فعله موسى

ّملا ّفر من فرعون عندما أراد قتله ،وكذلك

املهاجرون ملا هاجروا من مكة املرشفة فرارا من بطش قريش،
وكذلك الرسل وأتباعهم من قبل .فأينام ُوجد اخلوف املحقق من
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املوت وجب الفرار منه ،وال يعترب هذا من اجلبن وعدم الرجولة،
بل هو عني احلق الذي ال يستحيى من ذكره ،وقد كان هذا مما
احتج به موسى

ملا دعا فرعون إىل اإليامن باهلل ﮋ ﭘ ﭙ

ﭚﭛ ﮊ .
ولكن أقول :إننا إذا قدرنا عىل إرجاعهم فهذا واجب علينا ،وإال
فقد قدر اهلل هلم اخلروج من ديارهم وعدم العودة إليها ،وهلم
سلف يف ذلك فال حيزنوا كثريا عىل هذه الدنيا الزائلة الفانية ،قال
 : ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ [آل عمران. ]210_251:

ثامن ًا  :أنصح الشاب الفلسطيني املتحمس للجهاد أال ينجر وراء
دعايات اجلهاد التي يطلقها أصحاب الدعوات احلزبية ،والتي
تدغدغ عواطفه وأمله اجتاه ما حيصل ألهل فلسطني؛ ألهنم
متاجرون هبذه القضية ،وإنام عليه االهتامم بطلب العلم الرشعي ثم
تعليمه للناس -فهذا الذي يرفع البالء عنهم – وعليه باالبتعاد عن
مواطن الفتن فإهنا تورده املهالك.
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هذا ما كان ينصح به  -سلفك الصالح  -كل من كان يسأهلم عن
اجلهاد يف أوقات الفتن ،فعن حييى بن أيب كثري عن عيل األزدي
قال :سألت ابن عباس

عن اجلهاد فقال  :أال أدلك عىل ما هو

خري لك من اجلهاد ؟ تبني مسجدا تعلم فيه القرآن ،وسنن النبي
والفقه يف الدين " .أخرجه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم
وفضله (  ) 11 / 2بسند حسن.

تاسع ًا  :عىل شعب فلسطني أن يدركوا أن اخلضوع للدين احلنيف
هو احلل الوحيد لتوحدهم ،واجتامعهم عىل كلمة سواء؛ ألن
الدين هو الذي استطاع توحيد األوس واخلزرج بعد سنني من
احلروب الطاحنة ،وبعد فشل كل املساعي لرأب الصدع ومل
الشمل ،قال  : ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣ ﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ [األنفال] 15 _11:

قال ابن خلدون يف مقدمته (":) 03/2الفصل السابع والعرشون:
يف أن العرب ال حيصل هلم امللك إال بصبغة دينية من نبوة أو والية
أو أثر عظيم من الدين عىل اجلملة؛ والسبب يف ذلك أهنم خل ُلق
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التوحش الذي فيهم أصعب األمم انقيادا بعضهم لبعض؛ للغلظة
واألنفة وبعد اهلمة واملنافسة يف الرياسة ،فقلام جتتمع أهواههم.
فإذا كان الدين بالنبوة أو الوالية كان الوازع هلم من أنفسهم،
وذهب ُخلق الكرب واملنافسة منهم ،فسهل انقيادهم واجتامعهم،
وذلك بام يشملهم من الدين ا ُمل ِ
ذهب للغلظة واألنفة الوازع عن
التحاسد والتنافس ،فإذا كان فيهم النبي أو الويل الذي يبعثهم عىل
القيام بأمر اهلل و ُيذهب عنهم مذمومات األخالق ويأخذهم
بمحمودها ويؤلف كلمتهم إلظهار احلق تم اجتامعهم وحصل هلم
التغلب وامللك .وهم مع ذلك أهرع الناس قبوال للحق واهلدى
لسالمة طباعهم من عوج امللكات ،وبراءهتا من ذميم األخالق،
إال ما كان من خلق التوحش القريب املعاناة املتهيىء لقبول اخلري،
ببقائه عىل الفطرة األوىل ،وبعده عام ينطبع يف النفوس من قبيح
العوائد وسوء امللكات ،فإن كل مولود يولد عىل الفطرة ،كام ورد
يف احلديث ".
عارش ًا  :عىل فلسطينيي الداخل تقوى اهلل  واالعتصام بحبل اهلل
املتني ،واالبتعاد عن الفتن والرشور التي تعود عليهم بالوبال
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واخلرسان ،والبعد كل البعد عن التحزب واألحزاب ،وخاصة ما
تسمى " باحلركة اإلسالمية " الناشطة يف مدهنم ،فهي فرع عن
مجاعة اإلخوان املسلمني.
كذلك البعد عن التأثر بعادات اليهود والنصارى والتشبه هبم ،فإن
انتشار الفساد واالنحالل اخللقي بني كثري من شباب وفتيات
فلسطينيي الداخل يرجع إىل التأثر العميق باليهود والنصارى،
لذلك جيب البعد عنهم بحسب اإلمكان يف السكنى ويف العمل
ويف التعليم وغري ذلك ،ألن حفظ الدين مقدم عىل حفظ األرض
أو املال أو املصالح الدنيوية.
وأختم هذا البحث بنقل كلمة مشهورة ُأثرت عن امللك فيصل
قاهلا حينام انتُهك املسجد األقىص ،وهي ُملخصة ألصل
بحثنا ،حيث قال

 " :إخواين  ..ماذا ننتظر؟ هل ننتظر

الضمري العاملي؟ أين هو الضمري العاملي؟ إن القدس الرشيف
يناديكم ،ويستغيثكم أهيا األخوة؛ لتنقذوه من حمنته ،ومما ابتيل به،
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فامذا خييفنا ؟ هل نخشى املوت ؟! وهل هناك موتة أفضل وأكرم
من أن يموت اإلنسان جماهدا يف سبيل اهلل ؟
أهيا األخوة املسلمون :نريدها قومة وهنضة إسالمية ،ال تدخلها
قومية وال عنرصية ،وال حزبية ،إنام دعوة إسالمية ،دعوة إىل اجلهاد
يف سبيل اهلل ،يف سبيل ديننا ،وعقيدتنا ،دفاعا عن مقدساتنا،
وحرماتنا ،وأرجو اهلل  أنه إذا كتب يل املوت أن يكتب يل املوت
شهيدا يف سبيل اهلل.
إخواين ..أرجو أن تعذروين إذا ارتج عيل ،فإنني حني أتذكر حرمنا
الرشيف ،ومقدساتنا تنتهك وتستباح ،ومتثل فيها ،املخازي
واملعايص واالنحالل اخللقي ،فإين أدعو اهلل خملصا إذا مل يكتب لنا
اجلهاد وختليص هذه املقدسات أن ال يبقيني حلظة واحدة عىل
احلياة ".
وقال  -عندما قطع البرتول عن الغرب الكافر  " : -نحن كنا وال
نزال بدو ،وكنا نعيش يف اخليام ،وغذاهنا التمر واملاء فقط ،ونحن
مستعدون للعودة إىل ما كنا عليه .أما أنتم الغربيون فهل تستطيعون
أن تعيشوا بدون النفط ؟ ".
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وأخري ًا أقول بأين مل أكتب هذا البحث إال نصحا هلل ،وحرقة عىل
هذا البلد احلبيب وأهله ،الذي طالت حمنته ،وانتهكت حرمته
وضيعت قضيته ،بسبب البعد عن الدين واجلهل فيه.
ُ
فأسأل اهلل  -العيل القدير بأسامئه احلسنى وصفاته العليا  -أن
يفرج عن أهلنا يف فلسطني ،وأن ينرصهم أوال عىل رشور أنفسهم
ّ
وسيئات أعامهلم ،وثانيا عىل عدوهم الغاصبني ،إنه ويل ذلك
والقادر عليه.
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
وكتب
أبو عبد الرمحن
سعد بن فتحي الزعرتي
فلسطني
يف العارش من مجادى األول لعام  5341للهجرة
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