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  مجيع احلقوق حمفوظة
  الطبعة األوىل

  م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩
  

  

  

  

  

  
  

  مركز ابن إدريس احللي للدراسات الفقهية
  

  Ibnidreesalhilli@yahoo.com                   : لكترونيالبريد اإل
http://www.Ibnidrees.com  



  مقدمة املركز

áîyŠÛa@å»ŠÛa@a@ái@ @
 ابـــن إدريـــس احللـــي للدراســـات    (مركـــز يـــسر
 مـن سلـسلة   ثالثـة  أن يقدم لقرائه احللقة ال    )الفقهية
 بالدراسـة  ت تصدر كل ثالثـة أشـهر، تتنـاول      حلقا

  .والبحث ما يهم املتفقهني واملشتغلني بالفقه
 - للـسيد عقيـل الـشامي        –بحث   ال ا هذ يتناولو

موضـــوعاً مهمـــاً مـــن املواضـــيع الـــيت أثـــارت جـــدالً     
مـــا قـــد  وواســـعاً فيمـــا يتعلـــق بالـــشريعة اإلســـالمية،   

 الــــدين أن العنــــف هــــو أحــــد طــــرق نــــشر  يــــذكر مــــن 
ذلـــك عـــن طريـــق التعـــرض     ، واإلســـالمي وتطبيقـــه 

ــا يتعلـــــق بـــــذلك مـــــن اجتـــــهادات فقهيـــــة    لـــــبعض   ،مـــ
وحتديـــــــداً لـــــــدى فقـــــــيهني جلـــــــيلني، ومهـــــــا املرحـــــــوم      

حممــد الــشيخ حممــد مهــدي مشــس الــدين، والــسيد    
 –وإن بإجيـاز   -خـالل مقارنـة     ن   مـ  .فـضل اهللا  حسني  

ــرا لـــــه مـــــن رؤى جديـــــدة، أو وجهـــــات     بـــــني  ــا نظّـــ مـــ
ا هو سائدنظر خمتلفة عم.  

  

  مركز ابن إدريس احللي
  للدراسات الفقهية              
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احلمــــد هللا كمــــا هــــو أهلــــه، والــــصالة والــــسالم علــــى    
، سـيدنا حممـد بـن عبـد      ورسـله  خلقه، وخامت أنبيائه خري

  ..اهللا، وعلى آله الطيبني الطاهرين، وصحبه املنتجبني
ع الــــــــــــدين اإلســــــــــــالمي إن اجلهــــــــــــاد فــــــــــــرع مــــــــــــن فــــــــــــرو 

ــها اهللا    و احلنيــــــــــف، كونــــــــــه مــــــــــن الواجبــــــــــات الــــــــــيت فرضــــــــ
فــإن وجوبــه ،  بــديهي أمــر– ه وتعــاىل علــى عبــاده ســبحان

  . من ضروريات الشريعة اإلسالمية– يف اجلملة –
وقــد كثُــر يف اآلونــة األخــرية التــشنيع علــى اإلســالم       

ديــن العنــف هــو  مــن قبــل غريهــم بــأن دينــهم  واملــسلمني
 – بــزعمهم –الــدين احلقيقــي  ووالقتــل وســفك الــدماء،   

 ،ع هـو قانونـاً هلـا    جيب أن يكون ضد احلرب، ال أن يـض        
وعـــــدم أن يـــــدعو إىل نـــــشر احملبـــــة والـــــسالم،   كمـــــا جيـــــب
ولـــــذا فـــــإن اجلهـــــاد .  احلريـــــات الشخـــــصية علـــــىالتعـــــدي

مــع مبــدأ  - كمــا يقولــون –عه اإلســالم يتنــاىف الــذي شــر
  ).حرية الفكر والعقيدة(عام حلقوق اإلنسان هو مبدأ 

واحلقيقة أن اإلسالم مل يكن يف يوم من األيام ديـن          
القــوة والعنــف، بــل كــان ديــن الــدعوة إىل احلــب واخلــري     
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ديــــن احلريــــة املطلقــــة الكامنــــة يف العبوديــــة هللا  .. والعــــدل
دين الدعوة إىل سـبيل اهللا باحلكمـة    .. وحده دون سواه  
ديـــــن احلـــــوار واجلـــــدال بـــــاليت هـــــي     .. واملوعظـــــة احلـــــسنة 

  .الربهانالدليل ودين اإلقناع باحلجة و.. أحسن

ن مـــــن العـــــيش يف هـــــذا    يـــــتمكَّوديـــــن كهـــــذا حمـــــال أن  
العامل بأمن وسـالم دون أن يتعـرض ألعنـف اهلجمـات       

 وأصـــــــــحاب ،غـــــــــاة واملتجــــــــربين ة والطُّلمــــــــ مــــــــن قبـــــــــل الظَّ 
وـوي   ،املصاحل الشخـصية الـذين ستتـضرر مـصاحلهم        
  .عروشهم من جراء انتشار مثل هذا الدين

 أتبــاع هــذا يعمــلوهكــذا كــان مــن الطبيعــي جــداً أن  
القوة اليت يـستطيعون ـا الـدفاع عـن         ك  على امتال الدين  

 وعــــن كــــل مظلــــوم ومستــــضعف  بــــل عقيــــدم وأنفــــسهم،  
  . ومن هنا كان تشريع اجلهاد..يف هذه األرض

هنــاك نظــرة خاطئــة إىل اجلهــاد كانــت الــسبب    إال أن 
وراء كـــــل هـــــذا التـــــشنيع، وممـــــا يـــــدعو لألســـــف أن هـــــذه    

 تكــــــن مقتــــــصرة علــــــى غــــــري املــــــسلمني، بــــــل إن النظــــــرة مل
فــــيهم مــــن يعتقــــد ويــــؤمن ــــا، وهــــي تلــــك النظــــرة الــــيت  
ــاد هـــــــو قتـــــــال غـــــــري املـــــــسلمني مـــــــن أجـــــــل       تـــــــرى أن اجلهـــــ

والواقــــع أن هــــذا املفهــــوم  . إدخــــاهلم يف اإلســــالم بــــالقوة 
  .يوحي بأن متبنيه مل يفهم حقيقة اجلهادللجهاد 
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 أن ومهمــــــــة هــــــــذا البحـــــــــث الــــــــذي بـــــــــني أيــــــــدينا هـــــــــي    
 لرؤيـــــة فقهيـــــة جديـــــدة يف - باختـــــصار شـــــديد –يعـــــرض 
ــاد عــــن طريــــق    الرئيــــسية ملعنــــاوين البعــــض  وضــــوع اجلهــ

 عاملــان جلــيالن  - يف هــذا اــال - أدىل بــهالتعــرض ملــا 
د حممــد حــسني فــضل اهللا،  الــسي: عامــل، ومهــامــن جبــل

  . حممد مهدي مشس الدينالشيخو

 يكـــون ترتيـــب عنـــاوين البحـــث علـــى    وســـوفهـــذا، 
  :حو التايلالن

  متهيد* 

  تعريف اجلهاد لغة واصطالحاً -  

  احلكمة من تشريع اجلهاد يف اإلسالم -  

  حكم اجلهاد* 

  أقسام اجلهاد* 

  علة اجلهاد* 

  مشروعية اجلهاد االبتدائي* 

  الدعوة قبل الشروع يف القتال* 

  خامتة* 
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والغــــــــرض مــــــــن عــــــــرض هــــــــذه الرؤيــــــــة الفقهيــــــــة هــــــــو  
اجلهاد، واليت سامهت   حماولة تصحيح تلك النظرة إىل      

بـــــــــشكل كـــــــــبري يف تـــــــــشويه صـــــــــورة اإلســـــــــالم يف أذهـــــــــان      
اآلخـــــــرين، األمـــــــر الـــــــذي أدى إىل نفـــــــور أكثـــــــرهم منـــــــه،     

 بوصــفه خــامت األديــان    –وابتعــادهم عنــه، مــع مــا حيمــل      
 مـــــــــــــن معـــــــــــــاين الـــــــــــــسالم واحملبـــــــــــــة واخلـــــــــــــري  –الـــــــــــــسماوية 

 والتـــــسامح، ومـــــع مـــــا يـــــدعو إليـــــه مـــــن احلريـــــة يف الفكـــــر    
ــ يت تعــــــين احتــــــرام اآلخــــــر رغــــــم كــــــل مــــــا  والعقيــــــدة، والــــ

  .يتبناه من وجهات نظر خمالفة

 الــــذي جييــــب دعــــوة الــــداعي القريــــبوختامــــاً أســــال 
بين منـــــــــه ومـــــــــن كـــــــــل مـــــــــا يقـــــــــرقين إىل  أن يـــــــــوفِّإذا دعـــــــــاه
  .إنه مسيع جميب.. مرضاته

  

  عقيل زيد علي الشامي                              
  )ع( السيدة زينب –دمشق                                
  هـ ١٤٢٩ رمضان ٢٩ ثننياإل       

   م٢٩/٩/٢٠٠٨املوافق                    
  



†îè·@ @
@ @
@:تعريف الجهاد لغة واصطالحاً @

  :اجلهاد يف اللغة
، )ِفعـــال(ى وزن يف اللغـــة مـــصدر علـــ ) جهـــاد(كلمـــة 

التعـــــب ، وهـــــو )بفـــــتح اجلـــــيم(هـــــد وهـــــو مـــــأخوذ مـــــن اجل
، وهــــو  )هابفــــتح اجلــــيم وضــــم   ( هــــد  اجلواملــــشقة، أو مــــن 
والَّـــــــــِذين الَ {: ، ومنــــــــه قولـــــــــه تعــــــــاىل  الوســــــــع والطاقـــــــــة 
دهونَ ِإالَّ جِجديم١(}ه(.  

الطاقــــــــــــــة  : اجلهــــــــــــــد بــــــــــــــالفتح >: ويف تــــــــــــــاج العــــــــــــــروس 
قــــال . املــــشقة: واجلهــــد بــــالفتح فقــــط  . والوســــع، ويــــضم 

قــد تكـــرر لفـــظ اجلهــد واجلهـــد يف احلـــديث،   : ابــن األثـــري 
: وبالــضم . املبالغــة والغايــة : وهــو بــالفتح املــشقة، وقيــل   

الوسع والطاقة، فأما يف املشقة والغاية فـالفتح ال غـري،    
ومـــــن .  حـــــديث أم معبـــــد يف الـــــشاة اهلـــــزال ويريـــــد بـــــه يف

: أي الـــصدقة أفـــضل؟ قـــال : املـــضموم حـــديث الـــصدقة 
ويف .  أي قـدر مــا حيتملـه حــال القليـل املــال   ،جهـد املقــل 

 قـــــال .}والَّـــــِذين الَ يِجـــــدونَ ِإالَّ جهـــــدهم{ :الترتيــــل 
                                                            

  .٧٩اآلية : سورة التوبة) ١(
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هـــــــــذا : اجلهـــــــــد يف هـــــــــذه اآليـــــــــة الطاقـــــــــة، تقـــــــــول   : الفـــــــــراء
ــاً  وجهـــــد ...جهـــــدي، أي طـــــاقيت   وكـــــذا - املـــــرض فالنـــ

: ومـــــن اـــــاز . هزلـــــه: جيهـــــده جهـــــداً  -التعـــــب واحلـــــب  
  .)١(<جهد اللنب فهو جمهود، أي أخرج زبده كله

: الطاقـة، تقـول   : هـد هـد واجلُ  اجلَ>: ويف لسان العـرب   
. هـــــد الطاقـــــةهـــــد املـــــشقة واجلُاجلَ: اجهــــد جهـــــدك، وقيـــــل 

اجلهــــــد مــــــا جهــــــد اإلنــــــسان مــــــن مــــــرض أو أمــــــر : الليــــــث
ــ   ... واجلهــــد لغــــة ــــذا املعــــىن   : ود، قــــالشــــاق، فهــــو جمهــ

بلغ جهدها ومحل عليها  :  وأجهدها وجهد دابته جهداً  
  .)٢(<يف السري فوق طاقتها

إذا بـــــالغ يف اســـــتخراج مائهـــــا،   ) جهـــــد البئـــــر : (ومنـــــه
واجلهــــــد . إذا بــــــالغ يف اســــــتخراج زبــــــده ) جهــــــد اللــــــنب(و

  . األرض الصلبة– أيضاً -بالفتح 
 معـــىنه املعـــاين ترجـــع إىل والـــذي يبـــدو أن مجيـــع هـــذ 

واحـــد هـــو الـــشدة، إمـــا يف الـــشيء نفـــسه، أو يف التعامـــل 
  .معه

فــاألرض الــصلبة شــديدة يف ذاــا، وتــسترتف القــوة   
                                                            

  .)جهد(، مادة ٤٠٧، ص٤الزبيدي، تاج العروس، ج) ١(
  .)جهد(، مادة ١٣٣، ص٣ابن منظور، لسان العرب، ج) ٢(
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والطاقـــــة يف اســـــتخراج املـــــاء منـــــها، وكـــــذا استـــــصالحها      
واملـــرء إذا بـــالغ يف اســـتخراج مـــاء البئـــر فقـــد    . وزراعتـــها

ســــــــبيل  يف عاملــــــــها معاملــــــــة شــــــــديدة، واســــــــترتف طاقــــــــةً   
وكــذلك احلــال يف اللــنب الــذي نــزع زبــده   . إخــراج مائهــا

وبــــــــذل الطاقــــــــة يف ســــــــبيل   . بعــــــــد مزجــــــــه باملــــــــاء وخمــــــــضه   
  .الشيء عبارة أخرى عن حتمل املشقة يف سبيله

والظـــــاهر أن لفـــــظ اجلهـــــاد موضـــــوع يف أصـــــل اللغـــــة  
ملطلــــــق بــــــذل اجلهــــــد، بــــــدنياً كــــــان أم نفــــــسياً أم عقليــــــاً أم   

  .)١( جمال الشرمالياً، يف جمال اخلري أم يف

  :اجلهاد يف االصطالح
لقــــــد اســــــتعمل الــــــشرع لفــــــظ اجلهــــــاد يف الكــــــثري مــــــن      
املعــــــاين، منـــــــها بـــــــذل الطاقــــــة يف اخلـــــــري أو الـــــــشر، ومنـــــــها   
الــدعوة الــسلمية إىل اهللا تعــاىل، والــصرب علـــى األذى يف     
ــا،       ــاد الــــــــنفس وهواهــــــ ــها أيــــــــضاً جهــــــ ــبيل ذلــــــــك، ومنــــــ ســــــ

ة احلـــج، والــسعي يف طلـــب املعيـــشة مــن احلـــالل، وعبـــاد  
إىل غـــــري ذلـــــك .. وطلـــــب العلـــــم، والقتـــــال يف ســـــبيل اهللا

  .من املعاين
                                                            

  .١٤مشس الدين، جهاد األمة، ص) ١(
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 – ما عـدا األخـري   –والظاهر أن مجيع املعاين السابقة      
ــاد(حيتـــــــاج لفـــــــظ    إىل أن ى أحـــــــدهايف داللتـــــــه علـــــــ ) اجلهـــــ

يكـــون مقرونـــاً بالقرينـــة الدالـــة علـــى كونـــه مـــستعمالً يف       
اً، هــــذا املعــــىن أو ذاك، وهــــذه القرينــــة قــــد تكــــون وصــــف      

، وقــــد تكــــون اإلضـــــافة   )اجلهــــاد األكــــرب  (: كمــــا يف قولنــــا  
، وذلــــك خبــــالف املعــــىن )جهــــاد الــــنفس(: كمــــا يف قولنــــا

األخــــــــــــري، وهــــــــــــو القتــــــــــــال احلــــــــــــريب يف ســــــــــــبيل اهللا، فقــــــــــــد  
جمـــرداً عـــن القرينـــة،  ) اجلهـــاد(اســـتعمل فيـــه الـــشرع لفـــظ  

 أن هــــذا املعــــىن هــــو املعــــىن الــــشرعي  يناألمــــر الــــذي يعــــ 
  ).اداجله(احلقيقي للفظ 

 :وعليـــــــه ميكـــــــن أن نعـــــــرف اجلهـــــــاد اصـــــــطالحاً بأنــــــــه     
، ومــا يتعلــق بــذلك   يف ســبيل اهللالقتــال والعمــل احلــريب 

  .وغريهمن بذل املال 
 بـــــــذل الوســـــــع بـــــــالنفس واملـــــــال يف   :وبعبـــــــارة أخـــــــرى 

 علـــى الوجـــه املخـــصوص،   حماربـــة املـــشركني أو البـــاغني  
، وإقامــــــة اإلســــــالميف إعــــــالء كلمــــــة  إنــــــه بــــــذهلما  : وقيــــــل
  .)١(إلمياناشعار 

                                                            
  .٤٤١ص ، ٧ج ، رياض املسائل، الطباطبائي) ١(
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  :الحكمة من تشريع الجهاد في اإلسالم
عنـــــد احلـــــديث عـــــن احلكمـــــة مـــــن تـــــشريع اجلهـــــاد يف       
اإلســــــــــــالم ال بــــــــــــد مــــــــــــن الرجــــــــــــوع إىل الــــــــــــشارع نفــــــــــــسه،     

  .واستخالص ذلك من كالمه
ــ   ــا فــــــ إن النــــــــاظر يف اآليــــــــات الكرميــــــــة الــــــــيت    ومــــــــن هنــــــ

 مـــا يــــدل صـــراحة علــــى   شـــرعت اجلهــــاد جيـــد يف بعــــضها  
 مــــــــن أجلــــــــها كــــــــان اجلهــــــــاد األســــــــباب واألهــــــــداف الــــــــيت

 جــاءت ــا الــشريعة فرضــاً وواجبــاً مــن الواجبــات الــيت 
احملمديــــــــة، وهــــــــذه األهــــــــداف هــــــــي احلكمــــــــة يف تــــــــشريع  

 هــــــا يف أمهاجلهــــــاد يف اإلســــــالم، وميكــــــن لنــــــا أن نلخــــــص
  :ثالثة أمور

  :الدفاع عن النفس -١
 ِإنَّو ظُِلمـوا  ِبـأَنهم  يقَاتلُونَ ِللَِّذين أُِذنَ{: قال تعاىل 

لَــــــى اللَّــــــهع ِرِهمــــــصن ســــــبحانه وقــــــال  .)١(}لَقَــــــِدير :
 تعتـدواْ  والَ يقَـاِتلُونكُم  الَّـِذين  اللّـهِ  سِبيِل ِفي وقَاِتلُواْ{
:  وقــــال عــــز وجــــل  .)٢(}الْمعتــــِدين يِحــــب الَ اللّــــه ِإنَّ
ــِإن{ ــم فَـ ــوكُم لَّـ ــواْ يعتِزلُـ ــيكُم ويلْقُـ ــواْ الـــسلَم ِإلَـ  ويكُفُّـ

                                                            
 .٣٩ اآلية: جسورة احل) ١(
 .١٩٠ اآلية: بقرةسورة ال) ٢(
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مهِديأَي مذُوهفَخ ملُوهاقْتثُ ويح موهم١(}ِثِقفْت(.  
فـــــإن هـــــذه اآليـــــات الكرميـــــة واضـــــحة الداللـــــة يف أن      
أحـــــد أهـــــداف تـــــشريع القتـــــال هـــــو دفـــــاع املـــــسلمني عـــــن     
أنفــسهم وأمــواهلم وأعراضــهم ضــد مــن يعتــدي علــيهم      

  .من الكفار
فس وصـــــد وال ريـــــب يف أن مـــــسألة الـــــدفاع عـــــن الـــــن 

    العــــدوان هــــي مــــن املـــــسائل الــــيت تمجيــــع القـــــوانني  هــــا  قر
أن تبــــــــــيح للفــــــــــرد أو اجلماعــــــــــة  و ،الــــــــــسماوية والبــــــــــشرية 

حتقيــــق يــــستفيدوا مــــن كــــل مــــا أوتــــوا مــــن قــــوة يف ســــبيل     
  .هذا اهلدف املشروع

  :الدفاع عن العقيدة -٢
 ويكُونَ ِفتنةٌ تكُونَ الَ حتى وقَاِتلُوهم{: قـال تعـاىل   

ــد ــِه ينالــــ ــِإِن ِللّــــ ــواْ فَــــ ــالَ انتهــــ ــدوانَ فَــــ ــى ِإالَّ عــــ  علَــــ
{:  وقــال عــز مــن قائــل.)٢(}الظَّــاِلِمنيمقَــاِتلُوهــى وتح 

 فَــِإنَّ انتهــواْ فَــِإِن ِللّــه كُلُّــه الــدين ويكُــونَ ِفتنــةٌ تكُــونَ الَ
 ــا اللّـهلُــونَ ِبممعي  ـِصريِإن * باْ ولَّــووت واْفَــاعأَنَّ لَم اللّــه 

الَكُموم ملَى ِنعوالْم مِنعو ِصري٣(}الن(.  
                                                            

 .٩١ اآلية: نساءسورة ال) ١(
 .١٩٣ اآلية: بقرةسورة ال) ٢(
 .٤٠ - ٣٩ اآلية: نفالسورة األ) ٣(
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ســــــبحانه ع اهللا  يــــــشرففــــــي هــــــاتني اآليــــــتني الكــــــرميتني
القتـــــال ضـــــد مـــــن حيـــــاولون ممارســـــة كافـــــة أنـــــواع   وتعـــــاىل 

 املــــسلمني ليجــــربوهم علــــى التخلــــي عــــن  علــــىالــــضغط 
  .، والعودة عن اعتناقهم لدين اإلسالمعقيدم
لقتـال يف مواجهـة أمثـال هــؤالء هـو أمـر حتمــي ال      فا

، إذ  يف ســـبيل الـــدفاع عـــن احلـــق يف الوجـــود   منـــاص منـــه 
ــافهم عنــــد حــــدهم، وعــــدم فــــسح اــــال        ال بــــد مــــن إيقــ

  .أمامهم ليفتنوا الناس يف دينهم
ــ      مـــــن حـــــق  ن إهـــــذا مـــــن جهـــــة، ومـــــن جهـــــة أخـــــرى فـــ

دعــــــــــوة إىل معوا ت أن يـــــــــس النـــــــــاس يف مجيـــــــــع اتمعــــــــــات  
 أن نــوا فيهـا، مث هلــم احلـق بعــد ذلــك يف   اإلسـالم، ويتمع

ولــيس مــن حــق أحــد أيــاً كــان       . يرفــضوها ويقبلــوا ــا أ 
أن يـــسلبهم هــــذا احلـــق املــــشروع هلـــم بــــأن يقـــف حــــاجزاً     

فـإن حـاول    . بينهم وبني وصول صوت اإلسـالم إلـيهم       
أحـــــد القيـــــام بـــــذلك كـــــان مـــــن حـــــق املـــــسلمني أن يقفـــــوا      

  .ةبوجهه ومينعوه بشىت الوسائل، ولو بالقو
  :الدفاع عن املستضعفني -٣

 اللّــِه ســِبيِل ِفــي تقَــاِتلُونَ الَ لَكُــم ومــا{: قــال تعــاىل
ِفنيعــضتسالْمو ــاِل ِمــنجاء الرــسالناِن والِْولْــدو الَّــِذين 
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ــونَ ــا يقُولُ نبــا ر نِرجأَخ ــن ـــِذِه ِم ــِة ه يــاِلِم الْقَر ــا الظَّ لُهأَه 
 لَّـــدنك ِمـــن لَّنـــا واجعـــل وِليـــاً لَّـــدنك ِمـــن لَّنـــا واجعـــل
  .)١(}نِصرياً

 نــصرة املظلــومني  فمــن أهــداف تــشريع اجلهــاد أيــضاً   
مـــــــــــــــن أتبـــــــــــــــاع العقيـــــــــــــــدة  واملستـــــــــــــــضعفني  واملـــــــــــــــضطهدين

.  ظـــامليهميف وجـــه، والوقـــوف  ومـــن غريهـــم اإلســـالمية
  .ه العقل أيضاًقر يوهذا مما

سـبق املنظمـات    ولذا فـإن الـدين اإلسـالمي كـان قـد            
 حــــــــني وضــــــــع قــــــــوانني  – بقــــــــرون -احلقوقيــــــــة املعاصــــــــرة 

تــــــــــــدافع عــــــــــــن األقليــــــــــــات املــــــــــــسلمة وغــــــــــــري املــــــــــــسلمة يف      
اتمعــات املختلفــة، وحتمــيهم ضــد كــل مــن حيــاول أن  

  .يهم ويسلبهم حقوقهم املشروعة هلميضطهدهم ويلغ
قــد كفـــل هلـــم اإلســالم العـــيش الكـــرمي، واحلريـــة يف   ل

أن ميارســـــــــــــــــوا عبـــــــــــــــــادام   لـــــــــــــــــهم  فالفكـــــــــــــــــر والعقيـــــــــــــــــدة،   
وطقوســـهم اخلاصـــة ـــم دون أن يعتـــدي علـــيهم أحـــد،  
أو أن يعتـــدوا علـــى غريهـــم أو علـــى النظـــام العـــام بـــأي       

  .نوع من أنواع االعتداء
 الكامنــــــــة - ةومــــــــن املالحــــــــظ أن األهــــــــداف املــــــــذكور

                                                            
 .٧٥ اآلية: نساءسورة ال) ١(



  

 وجهة نظر أخرى.. هادالج

 
19

تنــــدرج مجيعــــاً حتــــت  -وراء تــــشريع اجلهــــاد يف اإلســــالم 
ع مقتـصر علـى مـا     فهـل اجلهـاد املـشرو     ،)الـدفاع (عنوان  

يـــــــدخل حتـــــــت هـــــــذا العنـــــــوان، أم أن لـــــــه مـــــــصاديق ذات   
  عناوين أخرى؟

تفــــصيل يف  بــــشيء مــــن الســــنحاول مناقــــشتههــــذا مــــا 
  .املباحث التالية
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وجــــــــــوب اجلهــــــــــاد إمجــــــــــاالً مــــــــــن ضــــــــــروريات الــــــــــدين  
اإلســــالمي وبديهياتــــه، وهــــو فــــرض علــــى الكفايــــة عنــــد  

، مبعــىن أنــه مــىت مــا قــام بــه مــن فــيهم      )١(فقهــاء املــسلمني 
فإنـــه يـــسقط  بـــالنحو الـــذي يتـــأدى بـــه الواجـــب،   الكفايـــة 

  .وجوبه عن البقية
وهو فرض كفايـة    >: )الشرح الكبري (يقول صاحب   

ــرح (ويف . )٢(<ام بـــه الـــبعض ســـقط عـــن البـــاقني   إذا قـــ شـ
ــار ــاد فـــــرض بـــــال    >:  للمرتـــــضى)األزهـــ واعلـــــم أن اجلهـــ
وممــا  .)٣(<لكنــه فــرض كفايــة، ال فــرض عــني  ... خــالف

فإذا قام ذا من  >:  للشافعي قوله  )األم(جاء يف كتاب    
                                                            

ــه        ) ١( ــهم كــسعيد بــن املــسيب الــذي ذهــب إىل القــول بكون إال مــن شــذ من
. ٥٢٦، ص٤املرتــــــضى، شــــــرح األزهــــــار، ج : انظــــــر. فــــــرض عــــــني

ــالف، ج  ــي، اخلــ ــة  . ٥١٧، ص٥والطوســ ــرة، غنيــ ــن زهــ ،  الــــرتوعوابــ
ــارة صــاحب    . ٢٠٠ص أن اجلهــاد ) ريــاض املــسائل (كمــا أن ظــاهر عب

الطباطبــائي، ريــاض املــسائل،  : انظــر. الــدفاعي مــن الواجبــات العينيــة  
وذهــــــب عبــــــد اهللا بـــــــن احلــــــسن إىل القـــــــول    . ٤٤٢ – ٤٤١، ص٧ج

، ١ابن رشد، بداية اتهـد، ج  : انظر. باستحباب اجلهاد، وهو غريب   
  .٣٠٥ص

  .٣٦٤، ص١٠ابن قدامة، الشرح الكبري، ج) ٢(
  .٥٢٦، ص٤املرتضى، شرح األزهار، ج) ٣(
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املــسلمني مــن فيــه الكفايــة بــه خــرج املتخلــف منــهم مــن       
فأمـــا >: )بدايـــة اتهـــد( ويف. )١(<املـــأمث يف تـــرك اجلهـــاد
فـأمجع العلمـاء علـى      ] يعـين اجلهـاد   [حكم هـذه الوظيفـة      

  .)٢(<أا فرض على الكفاية، ال فرض عني
ن املتتبــــــــــــع لكلمــــــــــــات فقهــــــــــــاء يتــــــــــــضح ممــــــــــــا ســــــــــــبق أو

املسلمني ميكـن لـه أن حيـصل مـا قـد يـسمى إمجاعـاً علـى           
  .كون اجلهاد من الواجبات الكفائية

 مــع التنبيــه د فــضل اهللاو مــا ذهــب إليــه الــسي وهــذا هــ
جيـــــــب أن ال >إىل أن هـــــــذا الوجـــــــوب الكفـــــــائي للجهـــــــاد  

يقــــرأ خــــارج ســــياقه وشــــروطه، إذ لــــيس هــــو بــــالوجوب  
  .)٣(<املطلق غري املقيد باألسباب والدوافع واملربرات

ومــــــــــن املعلــــــــــوم أن الوجــــــــــوب الكفــــــــــائي هــــــــــو ذلــــــــــك 
ــ    ه إىل الوجــــــــــوب الــــــــــذي يكــــــــــشف عنــــــــــه خطــــــــــاب متوجــــــــ

تعلــق غــرض الــشارع بتحــصيله،  املكلفــني المتثــال أمــر ي
هم امتثــــــاالً  فيمــــــا إذا امتثلــــــه بعــــــض  حبيــــــث يــــــسقط عنــــــهم  

يتحقــق بــه ذلــك الغــرض، بينمــا يعــاقبون مجيعــاً فيمــا إذا  
  .مل ميتثل منهم من حتصل به الكفاية

                                                            
  .١٧٦، ص٤الشافعي، األم، ج) ١(
  .٣٠٥، ص١ابن رشد، بداية اتهد، ج) ٢(
  .١٢٧فضل اهللا، كتاب اجلهاد، ص) ٣(
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وهـــــــــــذا خبـــــــــــالف الوجـــــــــــوب العـــــــــــيين الـــــــــــذي يكـــــــــــون   
اخلطــــاب الكاشــــف عنــــه متوجهــــاً إىل كــــل فــــرد فــــرد مــــن   

 بعضالـــــــ بامتثـــــــال  بعـــــــضهماملكلفـــــــني، وال يـــــــسقط عـــــــن  
 واحـــد منـــهم حـــىت   أن ميتثلـــه كـــل ، بـــل البـــد مـــن   اآلخـــر

  .يسقط عنه، ألن غرض الشارع ال يتحقق إال بذلك
ــاء املـــــسلمني حـــــاالت يكـــــون  وقـــــد ذكـــــ  ــاد ر فقهـــ  اجلهـــ

  :فيها واجباً عينياً، أمهها
 إذا كلَّـــــف ويل األمـــــر باجلهـــــاد شخـــــصاً بعينـــــه أو    -١

 قبيــل تــوفر  مجاعــة خاصــة لوجــود مــصلحة يف ذلــك مــن   
  .خصوصية معينة يف هذا الشخص أو تلك اجلماعة

 إذا تـسبب املكلَّــف يف إجيـاب اجلهــاد علـى نفــسه    -٢
  .بنذر أو ما أشبهه من عهد أو ميني

 إذا كــــــان حجــــــم املــــــسألة حبيــــــث مل يكــــــن مبقــــــدور   -٣
الـــــــبعض التـــــــصدي، وكانـــــــت احلاجـــــــة تقتـــــــضي اشـــــــتراك  

  .اجلميع يف اجلهاد
ــالقول وقـــــد يعتـــــرض علـــــى احلالـــــة الث   إنـــــه إذا : الثـــــة بـــ

كــان اخلطــر احملــدق باملــسلمني كــبرياً لدرجــة تــستوجب     
أن خيــرج اجلميــع للجهــاد، فلــيس معــىن ذلــك أن حكــم   



  

 وجهة نظر أخرى.. الجهاد

 
23

اجلهــاد قــد حتــول يف هــذه احلالــة مــن الوجــوب الكفــائي       
إىل الوجـــــــــــــــوب العـــــــــــــــيين بـــــــــــــــاملعىن املـــــــــــــــصطلح للعينيـــــــــــــــة     
والكفائية، بل هـو بـاق علـى مـا هـو عليـه مـن الكفائيـة،                   

ئي عليـــــه، ق التعريـــــف املـــــذكور للوجـــــوب الكفـــــاالنطبـــــا
 أن االمتثـــال الــذي حتــصل بــه الكفايـــة،    وكــل مــا هنالــك   

امتثال الـبعض، بـل الكـل، ولـذا فـإن امتثـال             ال يتحقق ب  
 ال يكــــــون – مهمــــــا كــــــان عــــــدد هــــــذا الــــــبعض   –الــــــبعض 

مسقطاً للوجـوب عـن البقيـة، فالبـد مـن امتثـال اجلميـع              
  .حىت يسقط التكليف

 رؤيتــــــه اخلاصــــــة يف مــــــسألة   ينوللــــــشيخ مشــــــس الــــــد  
ســنخ وجــوب اجلهــاد مــن جهــة العينيــة والكفائيــة، فهــو      
ال يقبل القـول بـأن وجـوب اجلهـاد مـن سـنخ الوجـوب              
الكفائي، بل يرى أنـه وجـوب عـيين، ولكـن ال بـاملعىن           

 ولـــيس  .املـــصطلح للوجـــوب العـــيين، وإمنـــا مبعـــىن آخـــر     
هـــذا رأيـــه يف اجلهـــاد فحـــسب، بـــل هـــو رأي لـــه يف مجيـــع   

  ).الواجبات الكفائية(يطلق عليه اسم ما 

 إشــــكاالً )جهــــاد األمــــة( يف كتابـــه  ذكــــرفإنـــه بعــــد أن  
 تـــــــــــــصور الوجـــــــــــــوب  علـــــــــــــىأورده بعـــــــــــــض األصـــــــــــــوليني  
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دت لدفعـه،   وِر، مث ذكر أبـرز األجوبـة الـيت أُ         )١(الكفائي
 قــــام بتحليــــل ملعــــىن الوجــــوب الكفــــائي، مث  - )٢(وردهــــا

 الوجــــوب هــــذا غايــــة بيــــان مــــبىن >: خــــتم حتليلــــه بــــالقول
الكفــــائي، وهــــو كمــــا تــــرى يتوجــــه إليــــه بقــــوة اإلشـــــكال        

  .املزبور
كمــا يتوجــه إليـــه إشــكال آخــر، وهـــو لــزوم الـــسنخية      

                                                            
متوجــه أن مرجــع الوجــوب الكفــائي إىل أن اخلطــاب : حاصــل التــصور) ١(

من يسقط بفعل لكنه ، واً مجيعهمفني، وجيب االمتثال منمجيع املكلَّإىل 
  . منهميتحقق به الواجب

 أنه إذا قيل بكـون الوجـوب متوجهـاً حنـو اجلميـع،        :وحاصل اإلشكال       
  . التركحرمةفكيف جيوز للبعض الترك مع أن الوجوب يقتضي 

  :أبرز ما ذُكر لدفع اإلشكال جوابان) ٢(
  .، بل بعض غري معين من املكلَّفنيس هو اجلميعأن املكلَّف لي:      األول
  .أن املكلَّف معين يف علم اهللا تعاىل، ويتعين خارجاً باالمتثال:      الثاين

          الشيخ مشس الدين اجلواب األول بأن البعض املـذكور إمـا أن         وقد رد 
ال يكــون مكلَّفـــاً علـــى البـــدل، أو غــري معـــين يف الواقـــع، ويف احلـــالتني   

يكون التكليف ممكناً، ذلك أن الفرد املردد، وكذا غـري املعـين، كالمهـا              
  .ال واقع له، فيكون توجه اخلطاب إليهما مستحيالً

     وأما اجلواب الثاين فقد رده الشيخ بأنه ال ينسجم مـع التـصور املـشكَل               
مقتضى  ذلك أن     القائل بأن اخلطاب للجميع،    عليه للوجوب الكفائي  

ــإذا مل      اجلــ واب املــذكور هــو أن املخــاطبني هــم خــصوص مــن امتثــل، ف
؟ ومــن  الــذي يــسقط عنــهميكــن قــد ثبــت يف حــق البقيــة خطــاب، فمــا  
 يف علــم اهللا ســبحانه، فلمــاذا جهـة أخــرى فإنــه إذا مل ميتثــل ذلـك املعــين  

  يعاقب اجلميع مع فرض كوم غري خماطبني؟
  .٤٥ – ٤٤مشس الدين، جهاد األمة، ص:      انظر
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بـــني العقـــاب والثـــواب يف التكـــاليف الـــشرعية اخلاضـــعة   
للمالكـــات، فـــإن اخلـــروج عـــن عهـــدة التكليـــف إن كـــان  
يـــــــــــــــتم بواحـــــــــــــــد، فكيـــــــــــــــف يكـــــــــــــــون الثـــــــــــــــواب والعقـــــــــــــــاب  

  .)١(<!للجميع؟
تخلص مــن هــذه اإلشــكاالت ال يكــون   ورأى أن الــ

إال بنفـــــــــــي وجـــــــــــود مـــــــــــا يـــــــــــسمى الواجـــــــــــب الكفـــــــــــائي يف   
الـــــــــشريعة، واإلقـــــــــرار بـــــــــأن مجيـــــــــع الواجبـــــــــات الـــــــــشرعية    

وأن هـــــذه الواجبـــــات العينيـــــة   . واجبـــــات علـــــى األعيـــــان  
ختتلــــــــف فيمـــــــــا بينـــــــــها بــــــــاختالف يرجـــــــــع يف احلقيقـــــــــة إىل   

ــ    قتــــــضي بــــــدوره  يي ذاخــــــتالف يف طبيعــــــة املكلَّــــــف، والــــ
ــاً ــاء يف كالمـــــــــه    اختالفـــــــ :  يف طبيعـــــــــة االمتثـــــــــال، وممـــــــــا جـــــــ

اخلطابــات الــشرعية كلــها خطابــات عينيــة، غايــة األمــر     >
فـــــاملكلَّف . أن املكلَّـــــف هـــــو الـــــذي يتنـــــوع، ال التكليـــــف    

تــــارة يكــــون واحــــداً بعينــــه، وشخــــصاً ماديــــاً خارجيــــاً لــــه  
وأخـــــرى يكـــــون  ... مشخـــــصاته التارخييـــــة واالجتماعيـــــة 

 أن يكــــــون خلــــــصوصية هــــــو األمــــــة مبــــــا هــــــي أمــــــة، مبعــــــىن 
  ...دخالة يف موضوع التكليفكوا أمة 

وعلــى هــذا، فالواجبــات الــيت يــسموا كفائيــة، هــي 
                                                            

  .٤٧مشس الدين، جهاد األمة، ص) ١(
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واجبــات عينيــة، ولكــن لــيس املكلَّــف فيهــا هــو شــخص    
زيـــــــد وعمـــــــرو، بـــــــل األمـــــــة مبـــــــا هـــــــي موجـــــــود حـــــــضاري    

والفــرد . ومعنــوي، ومبــا هــي مشخــصة للــشرع الــشريف 
ه إليــــــه اخلطــــــاب  الــــــذي ينــــــصب عليــــــه التكليــــــف، يتوجــــــ    

باعتبــــــــــــار كونــــــــــــه مــــــــــــن األمــــــــــــة، ال باعتبــــــــــــار مشخــــــــــــصاته    
  .)١(<الذاتية

وهكذا فإن اجلهاد يكون واجبـاً بـالوجوب العـيين،          
ولكـــن ـــذا املعـــىن، فهـــو مـــن أبـــرز تكـــاليف األمـــة الـــيت     
تـــــشترك كلـــــها يف القيـــــام بـــــه، بعلمهـــــا وماهلـــــا وســـــالحها     

  ...وأرضها ورجاهلا ونسائها
ــ  وقـــد اســـتدل  ــا ذهـ ب إليـــه مـــن معـــىن العينيـــة    علـــى مـ

 يستِوي الْقَاِعدونَ ِمن الْمؤِمِنني غَيـر       ال{: بقوله تعـاىل  
     اِلِهموــأَم ــِه ِب ــِبيِل اللّ ونَ ِفــي ساِهــدجالْمِر ورِلــي الــضأُو
   أَنفُــِسِهمو اِلِهموــأَم وأَنفُــِسِهم فَــضلَ اللّــه الْمجاِهــِدين ِب

 لَى الْقَاِعِدينلَ         عفَـضى ونـسالْح اللّه دعو كُـالةً وجرد 
ــراً عِظيمـــاً  أَجـ لَـــى الْقَاِعـــِدينع اِهـــِدينجالْم ٢(}اللّـــه( ،

حيث دلت اآلية على كون القاعدين غري أويل الـضرر          
معــــــــــــــذورين، وليــــــــــــــسوا بعــــــــــــــصاة، ألن األمــــــــــــــة امتثلــــــــــــــت     

                                                            
  .٤٨ - ٤٧مشس الدين، جهاد األمة، ص) ١(
  .٩٥ اآلية: سورة النساء) ٢(
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عــــدين التكليــــف مبــــن جاهــــدوا، وإال ملــــا صــــح وعــــد القا  
  .باحلسىن

ــرواْ   {: وكـــذا قولـــه تعـــاىل  ــونَ ِلينِفـ ــانَ الْمؤِمنـ ــا كَـ ومـ
كَآفَّةً فَلَوالَ نفَر ِمن كُلِّ ِفرقٍَة منهم طَآِئفَةٌ لِّيتفَقَّهـواْ ِفـي         
   ــم ــيِهم لَعلَّهــ ــواْ ِإلَــ ــومهم ِإذَا رجعــ ــِذرواْ قَــ ــديِن وِلينــ الــ

ى أن اآليـــــــة تنفـــــــي صـــــــراحة  ، حيـــــــث رأ)١(}يحـــــــذَرونَ
وجـوب النفـر علـى اجلميـع، وإمنـا جيـب أن يتـوزع علـى         
اجلماعـــــــــات باملقـــــــــدار الـــــــــذي تتحقـــــــــق بـــــــــه الكفايـــــــــة دون 

  .)٢(إضرار بتوازن اتمع اإلسالمي ونظامه العام
 ســـــبق إىل أن الـــــشيخ مشـــــس   ص ممـــــاوميكـــــن أن خنلُـــــ 

 بعــــــــــــــد أن ذهـــــــــــــب إىل أن مجيــــــــــــــع الواجبــــــــــــــات يف  الـــــــــــــدين 
ينيــــــــــة، فإنــــــــــه قــــــــــام بتقــــــــــسيم هــــــــــذه   الــــــــــشريعة واجبــــــــــات ع 

:  إىل قـــــــــسمني– حبـــــــــسب طبيعـــــــــة املكلَّـــــــــف –الواجبـــــــــات 
، )كالـــــــــــــصالة، والـــــــــــــصيام، واحلـــــــــــــج  (واجبـــــــــــــات فرديـــــــــــــة  

كــــــــــدفن امليــــــــــت، والتفقُّــــــــــه يف الــــــــــدين،   (وأخــــــــــرى عامــــــــــة  
  ).واجلهاد

. والفــــــــرق بــــــــني هــــــــذين القــــــــسمني يكمــــــــن يف املــــــــالك 
فــــــاملالك يف الواجبــــــات الفرديــــــة واحــــــد احنــــــاليل متعــــــدد       

                                                            
  .١٢٢ اآلية: سورة التوبة) ١(
  .٤٩مشس الدين، جهاد األمة، ص) ٢(
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فراد، ألن املــصلحة الــيت  املكلفــني، ويتعلــق بــاأل  حبــسب 
اقتضت التكليف متعلقة بكـل فـرد بنفـسه، وال تتحقـق         

  .ما مل ميتثل هو بنفسه
يتعلــــــــق فيهــــــــا الواجبــــــــات العامــــــــة فــــــــإن املــــــــالك وأمـــــــا  

باألمة باعتبارهـا كيانـاً واقعيـاً، ال بـاألفراد مبـا هـم أفـراد               
كمـــــــــــا يف الواجبـــــــــــات الفرديـــــــــــة، وذلـــــــــــك ألن املـــــــــــصلحة     

ــا هـــم أجـــزاء مـــن        ا ملقتـــضية للتكليـــف قـــد تعلقـــت ـــم مبـ
فاملــــصلحة متعلقــــة باألمــــة كلــــها،    . األمــــة وأعــــضاء فيهــــا  

واملـــــالك واحـــــد غـــــري احنـــــاليل، ومبجـــــرد حتقـــــق االمتثـــــال      
يتحقـــق الغـــرض، ويـــسقط التكليـــف عـــن األمـــة بتحقـــق      
مــالك التكليــف، وال يعــود مثــة غــرض يــستدعي امتثــاالً   

  .آخر غري ما حتقق
 مشـس  أن التصور الذي ذكـره الـشيخ         كرالذوجدير ب 

 يف ســـــــــياق حتليلـــــــــه ملعـــــــــىن الواجـــــــــب الكفـــــــــائي  - الـــــــــدين
ال ميثــــــــــل مــــــــــذهباً جلميــــــــــع القــــــــــائلني    -وكيفيــــــــــة تــــــــــصوره  

ــا يــــــسمى بالواجبــــــات الكفائيــــــة يف الــــــشريعة،     بوجــــــود مــــ
 الـتخلص ممـا ورد  والذي دفعه ملا ذهب إليه هو حماولة        

 الــيت علــى ذلــك التــصور مــن إشــكاالت مل تكــن الــردود 
  .على ذلك - برأيه –ذُكرت يف سبيل دفعها قادرةً 
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 آخـــر ملعـــىن الوجـــوب الكفـــائي  اًهنـــاك تـــصورإال أن 
 يف اًعيــــــــــد  تــــــــــرد عليــــــــــه تلــــــــــك اإلشــــــــــكاالت، ولــــــــــيس ب    ال

، والــــيت وصــــل إليهـــا الــــشيخ لــــيت جـــوهره عــــن النتيجـــة ا  
نفــــــى فيهــــــا وجــــــود مــــــا يــــــسمى بالواجبــــــات الكفائيــــــة يف       

 الــــــــــــــشكل واملظهــــــــــــــر ني يفالـــــــــــــشريعة، وإن كانــــــــــــــا خمـــــــــــــتلفَ  
  .اخلارجي

هذا التصور أن مرجع الوجـوب الكفـائي      حاصل  و
إىل التخـــيري العقلـــي، مبعـــىن أنـــه وجـــوب واحـــد متوجـــه        
إىل اجلـــــــــامع بـــــــــني املكلَّفـــــــــني تبعـــــــــاً لقيـــــــــام املـــــــــالك بـــــــــذلك   

  .)١(اجلامع
فإذا قلنـا بـأن اجلهـاد واجـب كفـائي فـإن اجلـامع بـني            

، وعليـــه )مـــةاأل( هـــو – حبـــسب هـــذا التـــصور -املكلفـــني 
فال فرق جـوهري بـني القـول بـأن اجلهـاد واجـب عـيين                
بالنــــــسبة إىل األمــــــة، وبــــــني القــــــول بكونــــــه واجبــــــاً كفائيــــــاً    

  .بالنسبة ألفرادها

                                                            
  .٣٤١، ص١الصدر، دروس يف علم األصول، ج: انظر) ١(
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  : قسمنيإىلهاد عادة ما يقسم الفقهاء اجل

  :الجهاد االبتدائي: القسم األول
قتــال املــشركني والكفــار لــدعائهم >: وقــد عــرف بأنــه

  .)١(< والتوحيد والعدالةاإلسالمإىل 
القتــــــال املبتــــــدأ مــــــن املــــــسلمني  >: وعــــــرف أيــــــضاً بأنــــــه 

ه، ألجــــــــــل الــــــــــدعوة إىل اإلســــــــــالم بإدخــــــــــال الكفــــــــــار فيــــــــــ     
فـــإن كــانوا مـــن أهــل الكتـــاب أو   . ومحلــهم علـــى اعتناقــه  

 أو اخلـــــــــضوع ،مـــــــــن هلـــــــــم شـــــــــبهة كتـــــــــاب فإمـــــــــا اإلســـــــــالم 
 ،لــــسلطان اإلســــالم بــــأداء اجلزيــــة والرضــــوخ لــــشرائطها    

 أو ،أو القتـــــــل، وإن كـــــــانوا مـــــــن غريهـــــــم فإمـــــــا اإلســـــــالم 
  .)٢(<القتل ال غري

وقـــــــد أمجـــــــع فقهـــــــاء اإلماميـــــــة االثـــــــين عـــــــشرية علـــــــى       
د االبتــــدائي ووجوبــــه يف زمــــن حــــضور مــــشروعية اجلهــــا

، أو وجــــود نائــــب خــــاص لــــه قـــــام     )ع(اإلمــــام املعــــصوم   
األول : هــو بنــصبه للقيــام بــأمر اجلهــاد، وذلــك بــشرطني 

                                                            
  .١١٥، ص١، جدراسات يف والية الفقيهاملنتظري، ) ١(
  .٧٣مشس الدين، جهاد األمة، ص) ٢(
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أو نائبــــه اخلــــاص ذا ســــلطة علــــى    ) ع(أن يكــــون اإلمــــام  
أن يــأمر باجلهــاد فعــالً، ويــدعو   : األمــر والنــهي، والثــاين  

مــــا لــــو أمــــر بــــه النــــاس إليــــه، أو يــــأذن فيــــه ويرضــــى بــــه في 
  .غريه

ــام    ــاً، أو كــــــــــــان  ) ع(ورأوا أنــــــــــــه إذا كــــــــــــان اإلمــــــــــ غائبــــــــــ
حاضــراً ومل يــأمر بــه أو يــأذن فيــه، فــإن اجلهــاد ال يكــون     

  .)١( مشروعاً- واحلال هذه –

  :الجهاد الدفاعي: القسم الثاني
الكفار واملـشركني  قتال من دهم املسلمني من وهو  

م  وأراضــــــي املـــــــسلمني ونفوســـــــه اإلســـــــالمللــــــدفاع عـــــــن  
  .)٢(وأعراضهم وأمواهلم وثقافتهم

ه النـــشاط العـــسكري املوجـــ >: وقـــد عـــرف أيـــضاً بأنـــه 
مـــــــــن قبـــــــــل األمــــــــــة واتمـــــــــع اإلســــــــــالمي حنـــــــــو مــــــــــصدر     

  .)٣(<اخلطر
وال شــــــــك يف مــــــــشروعية هــــــــذا القــــــــسم مــــــــن اجلهــــــــاد   
ووجوبـــــه لـــــضرورة نـــــصرة اإلســـــالم، ووجـــــوب القتـــــال     

                                                            
  .٧٤مشس الدين، جهاد األمة، ص: انظر) ١(
  .١١٥، ص١، جدراسات يف والية الفقيهاملنتظري، ) ٢(
  .٢٠٦ صمشس الدين، جهاد األمة،) ٣(
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  .لدفع العدو دفاعاً عن الدين واتمع اإلسالمي
 ممــــــا يــــــدخل حتــــــت إطــــــالق قولــــــه  – ال ريــــــب –وهــــــو 

فَمـِن اعتـدى علَـيكُم فَاعتـدواْ علَيـِه ِبِمثْـِل مـا        {: تعـاىل 
   ــــعم ــه ــه واعلَمــــواْ أَنَّ اللّــ ــيكُم واتقُــــواْ اللّــ اعتــــدى علَــ

ِقنيــتالَ {: ، وكــذا قولــه عــز مــن قائــل)١(}الْم ــا لَكُــممو
تقَــاِتلُونَ ِفــي ســِبيِل اللّــِه والْمستــضعِفني ِمــن الرجــاِل       
والنساء والِْولْداِن الَِّذين يقُولُونَ ربنا أَخِرجنا ِمن هــِذِه        
الْقَريِة الظَّاِلِم أَهلُها واجعل لَّنا ِمن لَّدنك وِلياً واجعل         

  .)٢(}ن لَّدنك نِصرياًلَّنا ِم
 املتيقن مـن إمجـاع      القدرهو   اد الدفاعي ه اجل كما أن 

  .فقهاء املسلمني على وجوب اجلهاد
 إن للـــسيد فـــضل اهللا والـــشيخ مشـــس الـــدين   هـــذا، و

 آخر يف هذه املسألة، فهما ال يقـبالن ـذا التقـسيم           اًرأي
الذي ذكـره املـشهور، وذلـك مـن جهـة أمـا ال يـذهبان            

 بــاملعىن املــذكور، ول مبــشروعية اجلهــاد االبتــدائيإىل القــ
، وعـــدم حـــضوره) ع(بغـــض النظـــر عـــن حـــضور اإلمـــام 

  .اجلهاد عندمها هي الدفاع ال غريفماهية 
                                                            

  .١٩٤ اآلية: سورة البقرة) ١(
  .٧٥ اآلية: سورة النساء) ٢(
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 راجع يف احلقيقة إىل خمالفتـهما املـشهور         وهذا األمر 
ــاد (يف مـــسألة  ــا    ، )علـــة اجلهـ ــا ســـنعرض لرأيهمـ ولـــذا فإننـ

 –ء مـن التفـصيل    بـشي –يف مشروعية اجلهاد االبتـدائي   
  .)علة اجلهاد(حتت عنوان خاص بعد مناقشتنا ملسألة 
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ماهيـــــة علـــــة مـــــشروعية  اختلـــــف فقهـــــاء املـــــسلمني يف  
  :)١(حيث انقسموا يف ذلك على قولني ،اجلهاد

ر هـــــــو العلـــــــة التامـــــــة املوجبـــــــة  أن كفـــــــر الكفـــــــا :األول
  .ملقتاهل

ــاين أن جمــــــرد الكفــــــر ال يكفــــــي يف جــــــواز قتــــــال     :الثــــ
الكــــافر، بــــل البــــد مــــن كونــــه حماربــــاً معتــــدياً، أو متأهبــــاً        

  . املسلمنيلالعتداء على
والزم القـــــــــــــــول الثـــــــــــــــاين عـــــــــــــــدم مـــــــــــــــشروعية اجلهـــــــــــــــاد  
االبتــــدائي بــــاملعىن الــــذي ذكرنــــاه، وأن اجلهــــاد املــــشروع   
هــو خــصوص اجلهــاد الــدفاعي، ســواء كــان يف مواجهــة   
عـــدوان واقـــع فعـــالً، أو كــــان يف ســـبيل دفـــع عــــدوان يف      

  .طريقه إىل الوقوع
 كـل واحـد مـن الفـريقني علـى مـا ذهـب       وقد استدل   

ــ ب  الكتـــــــاب والـــــــسنة، فاســـــــتدل أصـــــــحا مـــــــنة إليـــــــه بأدلـــــ
  :ة آيات، منها بعدالقول الثاين

ــاِتلُونكُم والَ    { - ــِذين يقَ ــِه الَّ ــِبيِل اللّ ــاِتلُواْ ِفــي س وقَ
                                                            

  .٣٠٩ - ٣٠٨، ص١تهد، جابن رشد، بداية ا: انظر) ١(
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ِدينتعالْم ِحبالَ ي واْ ِإنَّ اللّهدتع١(}ت(.  
ــواْ   { - ــانهم وهمـــ ــواْ أَيمـــ ــاً نكَثُـــ ــاِتلُونَ قَومـــ أَالَ تقَـــ

  .)٢(} الرسوِل وهم بدؤوكُم أَولَ مرةِبِإخراج
- }  كُمــاِتلُون وقَـــــاِتلُواْ الْمـــــشِرِكني كَآفَّـــــةً كَمـــــا يقَـــ
  .)٣(}كَآفَّةً
ال ينهــاكُم اللَّــه عــِن الَّــِذين لَــم يقَــاِتلُوكُم ِفــي       { -

روهم الـــــديِن ولَـــــم يخِرجـــــوكُم مـــــن ِديـــــاِركُم أَن تبـــــ  
    قْـــِسِطنيالْم ِحـــبي ِإنَّ اللَّـــه ِهمقْـــِسطُوا ِإلَـــيتـــا   * ومِإن

ينهاكُم اللَّه عِن الَِّذين قَاتلُوكُم ِفي الديِن وأَخرجوكُم        
من ِدياِركُم وظَاهروا علَى ِإخراِجكُم أَن تولَّوهم ومن        

لَِئكفَأُو ملَّهوتونَيالظَّاِلم م٤(} ه(.  
فهـــذه >: )كتـــاب اجلهـــاد( يف يقـــول الـــسيد فـــضل اهللا

 صـرحية الداللـة علـى كـون         – كما هو واضـح      –اآليات  
وهي يف جمموعها قد نزلـت      . )٥( اجلهاد هي احلرابة   ةعل

يف أوقــات متباينــة مــن العهــد املــدين، بــل إن منــها مــا قــد     
                                                            

  .١٩٠ اآلية: سورة البقرة) ١(
  .١٣ اآلية: سورة التوبة) ٢(
  .٣٦ اآلية: سورة التوبة) ٣(
  .٩ – ٨اآليتان : سورة املمتحنة) ٤(
  .كون الكفار حماربني ومعتدين: أي) ٥(



  

 وجهة نظر أخرى.. الجهاد

 
36

  .)١(<بأشهر فقط) ص(نزل قبيل وفاة رسول اهللا 
ورد الــــــــــنص يف >: يقــــــــــول الــــــــــشيخ مشــــــــــس الــــــــــدين   و

القرآن الكرمي على حترمي العدوان باعتباره أساسـاً مـن           
حبيـــث ميكـــن  ... أســـس العقيـــدة والـــشريعة اإلســـالميتني   

أن يعتــــــــــرب حتــــــــــرمي العــــــــــدوان مــــــــــن أوليــــــــــات وبــــــــــديهيات     
... والعـــدوان هـــو الظلــــم  . الـــشريعة اإلســـالمية املقدســــة  

 وأحكــــام العقــــل   الظلــــم ممــــا يــــستقل العقــــل بقبحــــه،     ] و[
ال تظلمــوا : بــأن يقــال ... مطلقــة غــري قابلــة للتخــصيص 

العــــــــدوان غــــــــري مــــــــشروع إال : أو... إال الظلــــــــم الفــــــــالين
والَ تعتـــــدواْ ِإنَّ {: وإن قولـــــه تعـــــاىل .العـــــدوان الفـــــالين

ـــِدينتعالْم ِحـــبالَ ي منـــوذج هلـــذا األمـــر الـــذي )٢(}اللّـــه 
  .)٣(<ذكرناه

مـــــــا ورد يف الروايـــــــات مـــــــن  وكـــــــذا اســـــــتدلوا بـــــــبعض  
  :قبيل
عــــن ابــــن أيب عمــــري،    >: )الوســــائل( مــــا روي يف -١

 أظنه عن أيب محزة الثمـايل،   : قال ،عن معاوية بن عمار   
                                                            

  .٢٠٦فضل اهللا، كتاب اجلهاد، ص) ١(
  .١٩٠ اآلية: سورة البقرة) ٢(
  .٢٣٠األمة، صمشس الدين، جهاد ) ٣(
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إذا ) ص(كـــــان رســـــول اهللا  : قـــــال) ع(عـــــن أيب عبـــــد اهللا  
 مث ، يبعــــث ســـــرية دعــــاهم فأجلـــــسهم بــــني يديـــــه   أنأراد 
على ملة  سريوا بسم اهللا وباهللا ويف سبيل اهللا و       >: يقـول 

 وال ، وال تغــــدروا، وال متثلــــوا،رســــول اهللا، ال تغلــــوا
 وال تقطعـوا    ، وال امـرأة   ، وال صبياً  ، فانياً تقتلوا شيخاً 

ــجراً ــن أدىن    شـ ــل مـ ــا رجـ ــا، وأميـ ــضطروا إليهـ  إال أن تـ
املسلمني أو أفـضلهم نظـر إىل أحـد مـن املـشركني فهـو              

ــبعكم فــأخوكم يف  إجــار حــىت يــسمع كــالم اهللا، فــ    ن ت
  .)١(<ن أىب فأبلغوه مأمنه، واستعينوا باهللالدين، وإ

عــن خالــد بــن  >:  للبيهقــي)الــسنن الكــربى( ويف -٢
 )ص( رســـــــول اهللا أننـــــــس بـــــــن مالـــــــك  أالفـــــــزر حـــــــدثين 

 ،انطلقـوا باسـم اهللا وبـاهللا وعلـى ملـة رسـول اهللا         >: قال
ــيخ  ــوا شـ ــاًاًال تقتلـ ــالً، فانيـ ــغرياً، وال طفـ  وال ، وال صـ

ــرأة ــوا،امــ ــائ ، وال تغلــ ــموا غنــ ــلحوا،مكم وضــ  ، وأصــ
  .)٢(< اهللا حيب احملسننيإنوأحسنوا 

عــــــــن هــــــــارون بــــــــن  >:  أيــــــــضاً)الوســــــــائل( مــــــــا يف -٣
                                                            

  مـن أبـواب جهـاد العـدو،    ١٥  باب كتاب اجلهاد،  العاملي، وسائل الشيعة،  ) ١(
 عـن الوشـاء،   ) احملاسن(ورواه الربقي يف    : وقال يف ذيله  . ٢، ح ٥٨، ص ١٥ج

  .مثله) ع(عن حممد بن محران ومجيل بن دراج كالمها عن أيب عبد اهللا 
  .٩٠، ص٩البيهقي، السنن الكربى، ج) ٢(



  

 وجهة نظر أخرى.. الجهاد

 
38

) ع(مـــسلم، عــــن مــــسعدة بـــن صــــدقة، عــــن أيب عبــــد اهللا   
 لــــــه علــــــى  كــــــان إذا بعــــــث أمــــــرياً  ) ص(إن الــــــنيب >: قــــــال

 مث يف ،سرية أمره بتقوى اهللا عز وجل يف خاصة نفـسه    
ــز بـــسم ا >:  مث يقـــول،أصـــحابه عامـــة  ــبيل ،هللاغـ  ويف سـ

 وال ، وال تغلــوا،اهللا، قــاتلوا مــن كفــر بــاهللا، ال تغــدروا
  .)١ (<... يف شاهق وال متبتالً، وال تقتلوا وليداً،متثلوا

 تـدل علـى عـدم    – وغريهـا الكـثري   –روايـات  الفهـذه  
جواز قتال غري القادر على القتال مـن الـصبية والنـساء        

ي يعـين أن  والشيوخ، وإن كانوا من الكفار، األمـر الـذ   
التـــــصاف الكـــــافر باحلرابـــــة والعـــــدوان دخالـــــة يف جـــــواز   

ولــــــو كــــــان الكفــــــر وحــــــده علــــــة تامــــــة    . قتالــــــه مــــــن عدمــــــه 
القتـــل، ملـــا أتـــى   البـــدء بالقتـــال الـــذي يتـــضمن    ملـــشروعية 

، إذ  مــن الكفــار النــهي عــن قتــل غــري املقــاتلني احملــاربني    
  .ال معىن جلواز قتاهلم لكفرهم مع النهي عن قتلهم

ب القــــــول بــــــأن العلــــــة هــــــي الكفــــــر فقــــــد      أمــــــا أصــــــحا 
فَِإذَا انـسلَخ األَشـهر   {: استدلوا على ذلك بقولـه تعـاىل   

     موهمــــــدتجــــــثُ ويح ِرِكنيــــــشلُواْ الْمفَــــــاقْت مــــــرالْح
                                                            

 مــن أبــواب جهــاد  ١٥ بــابكتــاب اجلهــاد، ي، وســائل الــشيعة،  العــامل) ١(
  .٣، ح٥٩، ص١٥العدو، ج



  

 وجهة نظر أخرى.. الجهاد

 
39

صروهم واقْعـدواْ لَهـم كُـلَّ مرصـٍد فَـِإن              احـو مذُوهخو
واْ الزكَــاةَ فَخلُّــواْ ســِبيلَهم ِإنَّ تــابواْ وأَقَــامواْ الــصالَةَ وآتــ

 ِحــيمر غَفُــور حيــث إن اآليــة بعــد أن دلــت  )١(}اللّــه ، 
 علــى األمــر بقتــال املــشركني، جعلــت عــدم  – صــراحة –

القتـــــــــل وختليـــــــــة الـــــــــسبيل جـــــــــزاء يف مجلـــــــــة شـــــــــرطية كـــــــــان  
الـــشرط فيهـــا هـــو التوبـــة وإقامـــة الـــصالة وإيتـــاء الزكـــاة،       

  .ر والدخول يف اإلسالمترك الكف: ومبعىن آخر
وهــــذا يعــــين أننــــا مــــأمورون مــــن قبــــل املــــوىل عــــز وجــــل  
  .بقتال املشركني، وعلينا أن خنريهم بني اإلسالم والقتل

قَاِتلُواْ الَّـِذين الَ  {: كما واستدلوا أيضاً بقولـه تعـاىل   
               مـرـا حـونَ ممرحالَ يِم اآلِخـِر ووالَ ِبـالْيونَ ِباللّـِه وِمنؤي

للّـه ورسـولُه والَ يـِدينونَ ِديـن الْحـق ِمـن الَّـِذين أُوتــواْ        ا
     ــم ــٍد وهــــ ــن يــــ ــةَ عــــ ــواْ الِْجزيــــ ــى يعطُــــ ــاب حتــــ الِْكتــــ

، فاألمر فيها واضـح بقتـال أهـل الكتـاب           )٢(}صاِغرونَ
 حـــىت يعطـــوا اجلزيـــة، فهـــم خمـــريون بـــني إعطـــاء اجلزيـــة

  . أو القتل- إن مل يسلموا –
ــة (ل صــــاحب يقــــو ــاد األمــ ــالوا>: )جهــ إن هــــاتني : قــ

                                                            
  .٥ اآلية: سورة التوبة) ١(
  .٢٩ اآلية: سورة التوبة) ٢(
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اآليــــتني دلَّتــــا علــــى أن علــــة اجلهــــاد االبتــــدائي ووجــــوب   
أو مــــــــــشروعية قتــــــــــل الكفــــــــــار هــــــــــو الكفــــــــــر وحــــــــــده، ألن  
اآليــــــتني مطلقتــــــان مــــــن حيــــــث كــــــوم معتــــــدين أو غــــــري    

  .متعدين، حماربني أو غري حماربني
وجِعلــــــت غايــــــة احلكــــــم يف اآليــــــة األوىل التوبــــــة مــــــن    

التوبـــــة مـــــن الكفـــــر ال تكـــــون إال بالـــــدخول يف   الكفـــــر، و
اإلســــــــــالم، وغايــــــــــة احلكــــــــــم يف اآليــــــــــة الثانيــــــــــة اخلــــــــــضوع  

  .باجلزية
وقـــــالوا يف جـــــواب االحتجـــــاج علـــــيهم بـــــأن اآليـــــات    

 نـصت علـى أن مـن جيـب قتالـه هـو          )١(اليت تقدم ذكرها  
إن هــاتني اآليــتني ناســختان لكــل مــا دل    : الــذي يعتــدي 

تكـــــون إال باحلـــــسىن،  علـــــى أن الـــــدعوة إىل اإلســـــالم ال   
وأن اإلكـــــــــراه علـــــــــى اعتنـــــــــاق اإلســـــــــالم غـــــــــري مـــــــــشروع،     

اجلهـــاد إمنـــا ... ولآليـــات الـــيت دلـــت علـــى أن مـــشروعية  
  .)٢(<تكون لصد العدوان

أمــــــــــــا مــــــــــــن الــــــــــــسنة فقــــــــــــد اســــــــــــتدلوا مبجموعــــــــــــة مــــــــــــن    
  :الروايات، منها

                                                            
ــة أصــحاب القــول        ) ١( ــات الــيت ذكرناهــا يف ســياق ســردنا ألدل يقــصد اآلي

  .الثاين
  .٢٣٣مشس الدين، جهاد األمة، ص) ٢(
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حــدثنا شــعبة عــن واقــد بــن    >:  مــا رواه البخــاري -١
ر أن رســول حممــد قــال مسعــت أيب حيــدث عــن ابــن عمــ  

أمرت أن أقاتل النـاس حـىت يـشهدوا         >:  قـال  )ص(اهللا  
 ويقيمــــوا  ، رســــول اهللا وأن حممــــداً،أن ال إلــــه إال اهللا

  فـــإذا فعلـــوا ذلـــك عـــصموا مـــين، ويؤتـــوا الزكـــاة،الـــصالة
  .)١(< وحسام على اهللاإلسالم حبق إالدماءهم وأمواهلم 

حــــــــدثنا عبــــــــد اهللا >:  مــــــــا ذكــــــــره أمحــــــــد بــــــــن حنبــــــــل-٢
ثنا احلجاج عن قتـادة  حد أبو معاوية حدثنايب حدثين أ 

 قال رسـول اهللا  :عن احلسن عن مسرة بن جندب قال     
ــتحيوا   > ):ص( ــشركني واســـــــ ــيوخ املـــــــ ــوا شـــــــ اقتلـــــــ

  .صغارهم: ، أي)٢(<شرخهم
ــا روي عـــن الـــنيب   -٣ مـــن أنـــه نـــصب علـــى    ) ص( مـ

أهــــــل الطــــــائف منجنيقــــــاً، وكــــــان فــــــيهم نــــــساء وصــــــبيان،  
  .)٣( وهدم دورهموخرب حصون بين النضري وخيرب،

أهــــــدر دم  ) ص(مــــــا روي مــــــن أن الرســــــول   >وكــــــذا 
                                                            

فــإن تــابوا وأقــاموا  : تــاب اإلميــان، بــاب كالــصحيح، اجلــامع البخــاري، ) ١(
  .١٢ -١١، ص١جالصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، 

  .١٢، ص٥، ج اإلمام أمحدمسندبن حنبل، ا) ٢(
ــالم، ج النجفــــي) ٣( ــواهر الكــ ــر. ٦٥، ص٢١، جــ ــار  : وانظــ الــــسي، حبــ

  .١٦٨، ص٢١األنوار، ج
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 )ص(ابن خطل ولو وجد متعلقاً بأسـتار الكعبـة، ومـن أنـه           
أهدر دماء سـتة رجـال وأربعـة نـسوة مـن املـشركني يـوم              

  .)١(<فتح مكة

ــا       إىل غـــــري ذلـــــك مـــــن الروايـــــات الـــــيت تـــــشترك مـــــع مـــ
ــا يف الداللـــة علـــى أن الـــسبب يف قتـــال الكفـــار هـــو      ذكرنـ

  .رهمكف
د اتفـق كـل مـن الـسيد فـضل اهللا والـشيخ مشـس               وق
 علــى تــرجيح القــول الثــاين، ودفعــا مــا اســتدل بــه      الــدين

  :)٢(القائلون بعلة الكفر مبا يلي
أمـــــا اآليتـــــان فـــــإن األوىل منـــــهما ال تكـــــون ظـــــاهرة  * 

يف الداللة علـى مـا ذهبـوا إليـه إال إذا صـرفنا النظـر عـن           
ه بعــــــــــني الــــــــــسياق الــــــــــذي وردت فيــــــــــه، وأمــــــــــا مــــــــــع أخــــــــــذ

  .االعتبار فال تعود صاحلة لالستدالل
وِإنْ أَحــد مــن  {: ذلــك أــا وردت قبــل قولــه تعــاىل  

          اللّـِه ثُـم كَالَم عمسى يتح هفَأَِجر كارجتاس ِرِكنيشالْم
 كَيف يكُـونُ  *أَبِلغه مأْمنه ذَِلك ِبأَنهم قَوم الَّ يعلَمونَ        

ــ ــِذين   ِللْمـ ــوِلِه ِإالَّ الَّـ ــد رسـ ــِه وِعنـ ــد اللّـ ــد ِعنـ شِرِكني عهـ
                                                            

  .٢٣٤مشس الدين، جهاد األمة، ص) ١(
مشـــس : وانظـــر. ٢١٨ - ٢٠٩اب اجلهـــاد، صفـــضل اهللا، كتـــ : انظـــر) ٢(

  .٢٤٢ – ٢٣٥الدين، جهاد األمة، ص
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    ــم ــتقَامواْ لَكُـ ــا اسـ ــراِم فَمـ ــسِجِد الْحـ ــد الْمـ ــدتم ِعنـ عاهـ
   ِقنيــتالْم ِحــبي ِإنَّ اللّــه ــمواْ لَهِقيمــت ِإن *فَاسو ــف كَي 

     ِإال واْ ِفيكُمقُبرالَ ي كُملَيوا عرظْهكُم     يـونضرةً يالَ ِذمو 
  .)١(}ِبأَفْواِهِهم وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاِسقُونَ

 الــــــواردة -ويف كـــــل آيــــــة مــــــن هــــــذه اآليــــــات الــــــثالث  
 شــــــاهد علــــــى عــــــدم  -مباشــــــرة بعــــــد اآليــــــة املــــــستدل ــــــا    

  .صحة االستدالل املذكور
 أن اهللا ســـــــبحانه وتعـــــــاىل أمرنـــــــا يف  :الـــــــشاهد األول

ــأَِجره   {: ولـــهق ــتجارك فَـ ــشِرِكني اسـ ــن الْمـ ــد مـ وِإنْ أَحـ
   ــه ــه مأْمنـ ــم أَبِلغـ ــِه ثُـ ــسمع كَـــالَم اللّـ بـــأن جنـــري  } حتـــى يـ

املــــــشرك الــــــذي يطلــــــب منــــــا اإلجــــــارة، وبعــــــد أن يــــــسمع    
كـــالم اهللا نبلغــــه مأمنـــه، ولــــيس األمـــر بإبالغــــه مأمنــــه يف    

الم بعـــد مساعـــه كـــالم اآليـــة مـــشروطاً بدخولـــه يف اإلســـ
اهللا، بـــــل إنـــــه مطلـــــق، ســـــواء دخـــــل يف اإلســـــالم أو بقـــــي   

  .على كفره
وهـــــذا يتعـــــارض مـــــع القـــــول بـــــأن الكفـــــر هـــــو ســـــبب      
القتــــال، ألن مقتــــضاه قتــــل هــــذا املــــشرك، وعــــدم جــــواز        
إبالغــــــه املــــــأمن، فــــــنفهم مــــــن ذلــــــك أن الــــــذي أجــــــاز لنــــــا    

                                                            
  .٨ - ٦اآليات : سورة التوبة) ١(
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التعامــــل معــــه ــــذه الطريقــــة هــــو أنــــه باســــتجارته مل يعــــد   
ربــــــــاً، األمــــــــر الــــــــذي يعــــــــين أن جــــــــواز إجــــــــارة الكــــــــافر  حما

وإبالغــــــه مأمنــــــه دليــــــل واضــــــح علــــــى أن الكفــــــر وحــــــده      
  .ليس علة وسبباً ملشروعية بل وجوب القتال

فلـــــو كـــــان الباعـــــث علـــــى    >: يقـــــول الـــــسيد فـــــضل اهللا  
القتــال هــو الكفــر، فــإذا كــان جــائزاً إجارتــه حــىت يــسمع   

منـه مـا دام     كالم اهللا تعاىل، فـأي معـىن يبقـى إلبالغـه مأ           
  .بقي على كفره متلبساً به

أال يــستوجب بقــاؤه علــى كفــره قتلَــه    : وبكــالم آخــر 
يف احلـــال عنـــد مـــن يقـــول بـــأن الباعـــث علـــى القتـــال هـــو     
الكفــــــــر؟ وبالتــــــــايل مــــــــا الــــــــدافع إلبالغــــــــه مأمنــــــــه؟ أو مــــــــا  

  السبب الكامن وراء ذلك؟
يف احلقيقـــــــــة ال ميكـــــــــن فهــــــــــم الـــــــــسبب إال بـــــــــأن هــــــــــذا     

جـــارة ليـــسمع كـــالم اهللا تعـــاىل،  املـــشرك عنـــدما طلـــب اإل
إمنا يـرتع عـن نفـسه صـفة احلـريب ليتلـبس صـفة اإلنـسان              
املسامل، والدخول يف أمان املسلمني، والبقاء علـى هـذه        
احلـــــال طيلـــــة مـــــدة اإلجـــــارة إىل حـــــني بلوغـــــه مأمنـــــه، ممـــــا   

فهـو مل يـدخل ديـار       . يسقط وجوب قتاله، وبالتايل قتلـه     
، ومـــــــا دامـــــــت هـــــــذه   املـــــــسلمني حماربـــــــاً، وإمنـــــــا مـــــــستطلعاً   
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صــــــــــــــفته أو حالــــــــــــــه، فــــــــــــــال موجــــــــــــــب لقتالــــــــــــــه باملقتــــــــــــــضى  
  .)١(<األخالقي، ومبقتضى مبدأ املعاملة باملثل

ــا مـــن كـــون        ــا ذكرنـ ــا يـــدل صـــراحة علـــى صـــحة مـ وممـ
حبيــــث يكــــون األمــــر فيهــــا بــــإبالغ املــــأمن   -اآليــــة مطلقــــة 

شـــامالً حـــىت حلالـــة مـــا إذا رفـــض املـــستجري الـــدخول يف    
): ص( قـــــــولُ الرســـــــول  -اإلســـــــالم وبقـــــــي علـــــــى كفـــــــره    

وأميـــا رجـــل مـــن أدىن املـــسلمني أو أفـــضلهم نظـــر إىل >
أحــد مــن املــشركني فهــو جــار حــىت يــسمع كــالم اهللا،     

ــ ــأبلغوه   إفـــ ــدين، وإن أىب فـــ ــأخوكم يف الـــ ــبعكم فـــ ن تـــ
  .)٢(<مأمنه

جـــرده الـــسبب  أنـــه لـــو كـــان الكفـــر مب:الـــشاهد الثـــاين
يف القتـــال ملـــا كـــان ذلـــك منـــسجماً مـــع االســـتثناء الـــوارد     

م ِعنـد الْمـسِجِد   ِإالَّ الَِّذين عاهـدت   {: يف قوله عز وجـل    
، وذلــك } فَمــا اســتقَامواْ لَكُــم فَاســتِقيمواْ لَهــم الْحــرام

ــائغة حبـــسب الفـــرض،      ــافر ال تكـــون سـ ألن معاهـــدة الكـ
فـــــره، مـــــا يعـــــين أن يف االســــــتثناء    بـــــل البـــــد مـــــن قتلـــــه لك    

دليـــل علـــى أن مـــن نعاهـــدهم مـــن املـــشركني فيـــستقيموا      
                                                            

  .٢١٠فضل اهللا، كتاب اجلهاد، ص) ١(
 مــن أبــواب جهــاد  ١٥ بــابكتــاب اجلهــاد، العــاملي، وســائل الــشيعة،  ) ٢(

  .٢، ح٥٨، ص١٥العدو، ج
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ــا، البـــــد أن نـــــستقيم       ــا وحماربتنـــ ــا بعـــــدم االعتـــــداء علينـــ لنـــ
هلـــم، ونعاملـــهم كمـــا عاملونـــا، ال أن نقاتلـــهم ونقتلـــهم      

  .لكوم كفاراً
 أن االســتنكار الــذي ورد يف قولــه  :الــشاهد الثالــث 

ظْهروا علَيكُم الَ يرقُبواْ ِفيكُم ِإال      كَيف وِإن ي  {: تعـاىل 
          مهأَكْثَـرو مهى قُلُـوبـأْبتو اِهِهمكُم ِبأَفْوونضرةً يالَ ِذمو

ــقُونَ قــد اقتــرن بعلتــه، وهــي أن هــؤالء املــشركني     } فَاِس
مـــا إن >: املقـــصودين باآليـــة ال عهـــد هلـــم، وذلـــك ألـــم     

ــالتفوق والغلبــــة حــــىت    ــوا بكــــل العهــــود   يــــشعروا بــ يطيحــ
والــذمم الــيت أخــذوا علــى أنفــسهم االلتــزام ــا ابتــداء،       

  .)١(<وما ذلك إال لنفاقهم وعنادهم
وأمــا اآليـــة الثانيـــة الـــيت اســـتدل ـــا أصـــحاب القـــول  

ــونَ  {: األول، وهـــي قولـــه تعـــاىل  ــِذين الَ يؤِمنـ ــاِتلُواْ الَّـ قَـ
 رحالَ يــِر و ــالْيوِم اآلِخـ ــِه والَ ِبـ ــه   ِباللّـ ــرم اللّـ ــا حـ ــونَ مـ مـ

ورســـولُه والَ يـــِدينونَ ِديـــن الْحـــق ِمـــن الَّـــِذين أُوتـــواْ       
     ــم ــٍد وهــــ ــن يــــ ــةَ عــــ ــواْ الِْجزيــــ ــى يعطُــــ ــاب حتــــ الِْكتــــ

ــاِغرونَ ــا    )٢(}ص الــسيد والــشيخ االســتدالل فقــد رد ،
  :من جهتني

                                                            
  .٢١١فضل اهللا، كتاب اجلهاد، ص) ١(
  .٢٩ اآلية: وبةسورة الت) ٢(
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ــا أمــــــــــــرت    :األوىل  أن اآليــــــــــــة مل تــــــــــــأمر بالقتــــــــــــل، وإمنــــــــــ
، وصـيغة   )قتـل (القتال، ومثة فرق يف املعىن بني صيغة        ب
، ذلـــــك أن الثانيـــــة علـــــى   ـــــا الـــــيت وردت اآليـــــة ) قاتـــــل(

ــ(وزن  ، فهــــــــي مــــــــن صــــــــيغ املفاعلــــــــة الــــــــيت تعــــــــين  )لفاعــــــ
املــــــــشاركة يف الفعــــــــل الواحـــــــــد، وال تكــــــــون إال بوجـــــــــود    

  .طرفني فأكثر
:  متحــــدثاً عـــن هــــذه الــــصيغة يقـــول الــــسيد فـــضل اهللا  

 إمنـا تقـوم مـع    –ا هـي مـن أفعـال املـشاركة      مبـ –فاملقاتلة  >
فــــــــرض تـــــــــصور معتـــــــــٍد أو قاتـــــــــل ينـــــــــهض للتـــــــــصدي لـــــــــه  

  .)١(<مقاتل، وإال ملا كان هناك من معىن للمشاركة
 بعــــد اســــتظهاره أن  - ويقــــول الــــشيخ مشــــس الــــدين  

صــــــيغة املفاعلــــــة تــــــدل علــــــى أن هــــــؤالء بــــــدؤا املــــــسلمني    
:  مــــــــا نــــــــصه–بالقتــــــــال فــــــــرد املــــــــسلمون علــــــــيهم بالقتــــــــال  

 غري ظاهرة يف أن الكفر وحـده هـو سـبب           فإذن، اآلية >
لقتـــال هـــؤالء، بـــل هـــي ظـــاهرة يف أن مـــن اعتـــدى علـــى    
املـــــــــــسلمني أو ظهـــــــــــرت منـــــــــــه نوايـــــــــــا العـــــــــــدوان وخطـــــــــــط  

  .)٢(<العدوان جتب مقاتلته
وميكـــــن االعتـــــراض علـــــى مـــــا تفـــــضال بـــــه بـــــأن لفـــــظ        

                                                            
  .٢١٣فضل اهللا، كتاب اجلهاد، ص) ١(
  .٢٤٠مشس الدين، جهاد األمة، ص) ٢(
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كما أنه يطلق على مـن يتـصدى لـرد املعتـدي،         ) مقاتل(
  . على البادئ بالعدوان- لغةً وعرفاً –كذلك يطلق 

 تبقـــــــى اآليـــــــة غـــــــري  – مـــــــع التـــــــسليم بـــــــذلك  -إال أنـــــــه 
ظـــــــــاهرة الداللـــــــــة علـــــــــى جـــــــــواز االبتـــــــــداء بالقتـــــــــال، ألن     
مقتـــضى مـــشاركة الطـــرف اآلخـــر يف القتـــال احتمـــالُ أن  
يكـــــون هـــــو البـــــادئ بـــــه، فتكـــــون اآليـــــة جمملـــــة مـــــن جهـــــة   

 دالــــــةً علــــــى حتديــــــد البــــــادئ بالقتــــــال، وبالتــــــايل ال تكــــــون 
  .مشروعية اجلهاد االبتدائي باملعىن املذكور

 أن اآليــة قــد جعلــت اخلــضوع لنظــام اجلزيــة  :الثانيــة
والــدخول فيــه غايــة للقتــال، وهــذا يعــين توقــف القتــال        
مـع بقــائهم علــى كفــرهم، ممـا ال ينــسجم مــع القــول بــأن   

  .الباعث على القتال هو الكفر
يــــة وإن مل نظــــام اجلز>وميكـــن للمتأمــــل أن يــــدرك أن  

ينـــــــه مـــــــشكلة الكفـــــــر، فإنـــــــه بالتأكيـــــــد قـــــــد أـــــــى مـــــــشكلة   
  .)١(<أخرى هي مشكلة احلرابة

  :وأما بالنسبة ملا استدلوا به من الروايات* 
فـــيمكن أن ...) أمـــرت أن أقاتـــل: ( فأمـــا حـــديث-١

ينـــــاقش يف داللتـــــه مـــــن جهـــــة مـــــا أوردنـــــاه  علـــــى صـــــيغة      
                                                            

  .٢١٢فضل اهللا، كتاب اجلهاد، ص) ١(
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  .الواردة يف اآلية السابقة) أقاتل(
ر يف ســياق كالمــه عــن هــذا احلــديث  يقــول ابــن حجــ 

 ــا نــــــص وقــــــد  ...للفــــــرق بــــــني صــــــيغة أقاتــــــل وأقتــــــل    >: همــــ
 اإلنكــــــارأطنـــــب ابـــــن دقيـــــق العيــــــد يف شـــــرح العمـــــدة يف      

وقــال ال ، )١(علــى مــن اســتدل ــذا احلــديث علــى ذلــك   
 املقاتلــــــة ، ألن)٢(يلـــــزم مـــــن إباحــــــة املقاتلـــــة إباحــــــة القتـــــل    

ال كـــذلك  و، مفاعلـــة تـــستلزم وقـــع القتـــال مـــن اجلـــانبني     
  .القتل

لـيس القتـال   : وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قـال    
وال حيـــــل ، فقـــــد حيـــــل قتـــــال الرجـــــل  ، مـــــن القتـــــل بـــــسبيل  

  .)٣(<قتله
 الـــــبعض مـــــن  ههـــــذا إذا غضـــــضنا الطـــــرف عمـــــا ذكـــــر  

الـشيخ  ، فقـد ذكـر      مـن جهـة الـسند     هلذا احلـديث    مناقشة  
وهـــــذا  >:  تعليقـــــاً علـــــى هـــــذا احلـــــديث مـــــا نـــــصه     البـــــوطي

 اتفقـا علـى   )٤(اإلسناد، ولكن الـشيخني   احلديث غريب   
صــــحته مــــع غرابتــــه، ومل يــــروه اإلمــــام أمحــــد يف مــــسنده،      

  .على توسعه وتساهله يف رواية الصحيح وغريه
                                                            

  .على قتل تارك الصالة: يعين) ١(
  .ال يلزم من إباحة رد عدوان البادئ إباحة البدء بالعدوان: مبعىن) ٢(
  .٧٢ – ٧١، ص١ابن حجر، فتح الباري، ج) ٣(
  .يقصد البخاري ومسلم) ٤(
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وقـــــد ذكـــــر احلـــــافظ ابـــــن حجـــــر أن مـــــن العلمـــــاء مـــــن    
اســـتبعد صـــحته، مـــستدالً بـــأن ابـــن عمـــر لـــو كـــان عنـــده         

تــال علــم ــذا احلــديث، ملــا تــرك أبــاه ينــازع أبــا بكــر يف ق   
  .)١(<مانعي الزكاة

 – ...)اقتلــــــوا شــــــيوخ املــــــشركني: ( وأمــــــا حــــــديث-٢
 فإنــه غــري تــام  – )٢(ســنده أيــضاًمــا يف وبغــض النظــر عــن  
  :الداللة من جهتني

يف اللغــــــة ليــــــست خمتــــــصة    ) شــــــيخ ( أن كلمــــــة  :األوىل
  .بالرجل املسن الذي مل يعد قادراً على القتال

يـــه الــشيخ الـــذي اســتبانت ف  >: )لـــسان العـــرب(ففــي  
هـــــــو شـــــــيخ مـــــــن : الـــــــسن، وظهـــــــر عليـــــــه الـــــــشيب، وقيـــــــل 

هــــو مــــن إحــــدى ومخــــسني إىل : مخــــسني إىل آخــــره، وقيــــل
  .)٣(<هو من اخلمسني إىل الثمانني: آخر عمره، وقيل

إذن ليـــــست مقتـــــصرة علـــــى الرجـــــل  ) شـــــيخ(فكلمـــــة 
غـــــــري القـــــــادر علـــــــى القتـــــــال، بـــــــل تـــــــشمل أيـــــــضاً الرجـــــــل     
احملـــارب، وهـــي يف هـــذا احلـــديث تـــدل علـــى خـــصوص 

                                                            
  .٥٣ - ٥٢البوطي، اجلهاد يف اإلسالم، ص) ١(
ــعفه  ) ٢( ــن ضــ ــاك مــ ــر.ألن هنــ ــذي،    :  انظــ ــنن الترمــ ــعيف ســ ــاين، ضــ األلبــ

  .١٨٦ص
  .)شيخ(، مادة ٣١، ص٣ابن منظور، لسان العرب، ج) ٣(
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 يف )ص(لقـــــــــادر علـــــــــى القتـــــــــال، وذلـــــــــك بقرينـــــــــة قولـــــــــه   ا
ــيخ ال تقت>: حــــديث آخــــر  ــوا شــ ــاًاًلــ  ف، فوصــــ)١(< فانيــ

الـــشيخ بالفـــاين قيـــد املطلـــق، وجعـــل الكلمـــة تـــدل علـــى       
  ).غري احملارب(خصوص غري القادر على القتال 

والنتيجــــــــــة أن املــــــــــأمور بقتالــــــــــه هــــــــــو الــــــــــشيخ الكــــــــــافر  
) ص(لرســول احملــارب، وأمــا غــري احملــارب فقــد ــى ا    

عــــن قتالــــه وإن كــــان كــــافراً، فظهــــر أن علــــة القتــــال هــــي      
  .احلرابة والعدوان واالعتداء، ال جمرد الكفر

وجــــدير بالــــذكر أن عنــــوان احلرابــــة واالعتــــداء لــــيس  
مقتـــــــصراً علـــــــى مباشـــــــرة القتـــــــال فحـــــــسب، بـــــــل إن مـــــــن     
مــــصاديقه أيــــضاً تــــويل القيــــادة ووضــــع اخلطــــط واقتــــراح     

ن الــشيخ الــذي يكــون لــه الطــرق واألســاليب، وعليــه فــإ
دور يف هــــــذه املــــــسائل يعتــــــرب حماربــــــاً وإن مل يكــــــن قــــــادراً  
علـــــى القتـــــال، وبالتـــــايل فإنـــــه جيـــــب قتلـــــه لـــــذلك، ولـــــيس 

  .رد كونه كافراً
الـــــشيخ الـــــذي ال جيــــــوز   ) ص( الـــــنيب  فوهلـــــذا وصـــــ  

 الــــشيخ  - كمــــا عرفــــه الفقهــــاء   –، وهــــو )الفــــاين (قتلــــه بـــــ  
  .)٢(<الذي ال رأي له وال قتال>

                                                            
  .٩٠، ص٩البيهقي، السنن الكربى، ج) ١(
  .٧٥، ص٢١، جواهر الكالم، جالنجفي) ٢(
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ــة ) الــــشرخ( وهــــذه مبنيــــة علــــى أن املــــراد مــــن   :الثانيــ
الــصغار، أو مــن كــانوا يف أول الــشباب حبيــث مل يــصلوا  

إن التقابــل املوجــود يف فقــد يقــال بــ . بعــد إىل ســن القتــال 
ضــمناً >يعــين ) الــشرخ(و) الــشيخ(احلــديث بــني كلمــيت  

مـــــا عـــــدا مـــــن   ... [أن دائـــــرة الـــــشيوخ باتـــــت تـــــشمل كـــــل    
رخ، أي باتــــــت تـــــشمل الــــــشباب  يف مرحلــــــة الـــــش ] كـــــانوا 

  .)١(أيضاً] املقاتل[
) شــيخ( املــراد مــن كلمــة وهــذا دليــل إضــايف علــى أن

ن تقـــــادم بـــــه الـــــسن، وذهبـــــت منـــــه القـــــوة،   مـــــلـــــيس فقـــــط
وبــان فيــه الــضعف، وإمنــا املــراد كــل مــن هــو قــادر علــى        
القتــــــــــــــال والقتــــــــــــــل والعــــــــــــــدوان، إمــــــــــــــا بالكيــــــــــــــد واحليلــــــــــــــة 

  .)٢(<ح وسواهواملخادعة وفنون املكر، وإما بالسال
 تعـــارض بـــني هــــذا   فإنـــه ميكـــن القــــول بأنـــه ال   وعليـــه  

احلـــــديث الـــــذي يـــــأمر بقتـــــل الـــــشيوخ، وبـــــني األحاديـــــث   
وذلــك ملــا ذكرنــا مــن الــيت ــت عــن قتــل الــشيخ الفــاين، 

يف اللغــــة ال تقتـــــصر يف داللتــــها علـــــى   ) شـــــيخ(أن كلمــــة  
خصوص الرجل غري القادر على القتال من جهـة كـرب       

                                                            
ال داللـة   ) الشرخ(و) الشيخ(إن جمرد املقابلة بني لفظي      : ل أيضاً  وقد يقا  )١(

  .للشباب املقاتل) الشيخ(فيها على مشول لفظ 
ولكن ميكن امليل إىل استفادة ذلك إذا ما ضممنا إليه ما ورد من معـىن           

  .يف كتب ومعاجم اللغة) شيخ(لكلمة 
  .٢١٦ - ٢١٥فضل اهللا، كتاب اجلهاد، ص) ٢(



  

 وجهة نظر أخرى.. الجهاد

 
53

أيــضاً علــى غــريه ممــن ال يزالــون ذِوي  الــسن، بــل تطلــق  
  .قدرة على القتال واحملاربة

إطــــــــــــالق  مــــــــــــسألة – يف األحاديــــــــــــث –إذن فاملــــــــــــسألة 
وتقييـــــــد، واحلاصـــــــل عـــــــدم جـــــــواز قتـــــــل غـــــــري احملــــــــارب       

  .املعتدي
 ، وأمــا مــا تبقــى مــن الروايــات املــذكورة وأمثاهلــا      -٣

والــيت حتكــي حــوادث بعينــها، فليــست صــاحلة للداللـــة       
ــا ممــــا دلَّ     علــــى املطلــــوب،  ــةٌ بغريهــ ــا معارضــ  وذلــــك ألــ

وعليــــــه فــــــإن كانــــــت  . صــــــراحة علــــــى النــــــهي عــــــن القتــــــل  
صــحيحة الــسند فإــا تحمــل يف أحــسن األحــوال علــى      

فــــــــال >كوــــــــا واردة يف قــــــــضايا خاصــــــــة بوقــــــــائع معينــــــــة، 
جعلـــها حكمـــاً عامـــاً جيـــري علـــى مجيـــع الكفـــار  ... ميكـــن

  .)١(<من مشركني وكتابيني
لــــسيد والــــشيخ إىل نتيجــــة   وهكــــذا خلُــــص كــــل مــــن ا  

ــار مـــــــن       ــاد ضـــــــد الكفـــــ ــا أن علـــــــة مـــــــشروعية اجلهـــــ مفادهـــــ
املـــــشركني والكتـــــابيني ليـــــست هـــــي كفـــــرهم، وإمنـــــا هـــــي       
كـــــــــــوم حمـــــــــــاربني، ســـــــــــواء كـــــــــــانوا متلبـــــــــــسني بالعـــــــــــدوان  
واالعتــــداء فعــــالً، أو كــــان قــــصد العــــدوان ظــــاهراً فــــيهم 

  .باستعدادهم وتأهبهم للقيام به
                                                            

  .٢٤٢ين، جهاد األمة، صلدمشس ا) ١(
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ــا ســـــــــــبق   تعريـــــــــــف الفقهـــــــــــاء للجهـــــــــــاد  )١(ذكرنـــــــــــا فيمـــــــــ
 يف ســــبيلن و املــــسلماالبتــــدائي بأنــــه القتــــال الــــذي يبــــدأه 

الكفــــار إىل اإلســــالم، ومحلــــهم علــــى اعتناقــــه، أو    دعــــوة 
إخــــــــــــضاعهم حلكــــــــــــم اإلســــــــــــالم، وإن مل يعتــــــــــــدوا علــــــــــــى    

  .املسلمني
لـــة واجلهـــاد ـــذا املعـــىن يـــستبطن يف داخلـــه كـــون الع  

مــن ورائــه هــي الكفــر، وقــد رأينــا فيمــا ســبق عــدم قبــول  
ـــذه  مشـــس الـــدين    والـــشيخ   فـــضل اهللا كـــل مـــن الـــسيد  

  .العلة، ولذا فإنه ال مشروعية عندمها ملثل هذا اجلهاد
 يف رفــــــــــضه للقــــــــــول انطلــــــــــق الــــــــــسيد فــــــــــضل اهللالقــــــــــد 

مبـــشروعية مثـــل هـــذا النـــوع مـــن اجلهـــاد مـــن حماولـــة فهـــم  
 يف - مــثالً –كــرمي، فوجــد أســلوب الــدعوة يف القــرآن ال

ــِبيِل ِإِلـــــــى ادع{: قولـــــــه تعـــــــاىل  ــِة ربـــــــك ســـــ  ِبالِْحكْمـــــ
ــِة  ِإنَّ أَحـــسن ِهـــي ِبـــالَِّتي وجـــاِدلْهم الْحـــسنِة والْموِعظَـ

ـــكبر ــو ــم هـ ــلَّ ِبمـــن أَعلَـ ــِبيِلِه عـــن ضـ ــو سـ ــم وهـ  أَعلَـ
ــِدين ية ألســــــلوب الركــــــائز األساســــــ  وجــــــد ،)٢(}ِبالْمهتــــ

                                                            
  .)أقسام اجلهاد(حتت عنوان ) ١(
  .١٢٥اآلية : سورة النحل) ٢(



  

 وجهة نظر أخرى.. الجهاد

 
55

الــــدعوة وطريقتــــها الــــيت يلــــزم علــــى الــــدعاة أن يــــسريوا     
 هــذه اآليــة  عليهــا، وينتــهجوا جهــا، حيــث خلُــص مــن   

مـــسألة مهمـــة، الـــدعاة إىل اهللا إىل الكرميـــة إىل كوـــا تنبـــه 
بـــع لـــديهم يف   املتاألســـلوبوهـــي وجـــوب أن ال يكـــون  

العمـــــــل واحـــــــداً مـــــــن حيـــــــث النـــــــوع، بـــــــل ال بـــــــد مـــــــن أن   
ب اخـــتالف الواقـــع الـــذي تعيـــشه الـــدعوة،   خيتلـــف حـــس

  .ويعيش فيه الدين
كمــــــــا أــــــــا ترشــــــــد الداعيــــــــة إىل أن يتخــــــــذ طريقــــــــةً يف  

 وتقربــه منــه، التبليــغ حتبــب املخاطــب إىل مــا يــدعوه إليــه  
تــــــــشعره بــــــــأن دور  طريقــــــــةً ..وتبعــــــــده عنــــــــه ال أن تنفِّــــــــره

داعيـــه معـــه دور الرفيـــق بـــه والناصـــح لـــه، الباحـــث عمـــا   
سعدهينفعه وي.  

إىل أن علـــــــى هـــــــذه اآليـــــــة الكرميـــــــة  تلفـــــــت .. وأخـــــــرياً
الداعيــة أن يــدرك أن مهامجــة دعوتــه مــن قبــل خــصومها 
ــا يتقبـــل األمـــور        أمـــر طبيعـــي جـــداً، ينبغـــي أن يتقبلـــه كمـ
الطبيعيـــــــــة الـــــــــيت يعيـــــــــشها يف حياتـــــــــه، ومـــــــــا عليـــــــــه إال أن  
حيـــــــــاول كـــــــــسب هـــــــــؤالء اخلـــــــــصوم إىل صـــــــــف الـــــــــدعوة،     

 فكــرهم وإميــام، ال أن   مــن عقيــدا، وربــح  تقريبــهمو
حيطمهم ويقتلهم ويغلبهم، فليست مهمة الداعيـة هـي       
مهمـــــــــة اإلنـــــــــسان الـــــــــذي ينـــــــــشد الغلبـــــــــة علـــــــــى خـــــــــصمه، 
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إلشـباع غريــزة العظمــة يف ذاتــه، بـل هــي مهمــة اإلنــسان   
الذي ميارس دور إنسانيته، وذلك بإعانة خـصمه علـى      
التحــــرر مــــن رواســــبه، واألخــــذ بيــــده حنــــو هــــذا الــــسبيل،  

  .)١(ديقاً له ورفيقاً يف رحلة الدعوة إىل اهللاليصبح ص
 أَو هـدى  لَعلَى ِإياكُم أَو وِإنا{: وأما يف قوله تعـاىل    

 األســلوب الــذي جيــب أن جــدن، ف)٢(}مــِبٍني ٍلضــال ِفــي
خناطـــب بـــه منكـــري الـــدعوة، والطريقـــة الـــيت حنـــاول ـــا  

هـــا، ال أن نـــدفعهم إىل االقتنـــاع بالرســـالة واإلميـــان مببادئ  
أن نبــــدأهم بتحــــدي معتقــــدام ومهامجتــــها، بــــل حنــــاول   
إثارة الشك يف أعماقهم حوهلـا، ومتزيـق اهلالـة القدسـية      
الـــــــــيت حتـــــــــيط ـــــــــا يف نفوســـــــــهم، وذلـــــــــك بتـــــــــصوير هـــــــــذه 
املعتقـــــــدات كـــــــشيء قابـــــــل لألخـــــــذ والـــــــرد، ولـــــــذا ميكـــــــن    

  .)٣(التساؤل حوله
كما أن هناك الكثري من اآليات اليت حاول القـرآن      

ــا أن يـــوحي للداعيـــة أن مهمتـــه الـــيت      الكـــرمي  مـــن خالهلـ
ميارســـــــها ليـــــــست مهمـــــــة فـــــــرض رســـــــالته علـــــــى النـــــــاس،  
وقـــسرهم علـــى اتبـــاع دعوتـــه واالعتقـــاد ـــا، وإمنـــا هـــي        

                                                            
  .٦١ - ٥٠، أسلوب الدعوة يف القرآن، صفضل اهللا: انظر) ١(
  .٢٤اآلية : سورة سبأ) ٢(
  .٦٢فضل اهللا، أسلوب الدعوة يف القرآن، ص: انظر) ٣(
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مهمة اإلنسان الذي يفتح للناس باب املعرفـة، ويـدهلم       
علــــــى طريــــــق اخلــــــري، ويهــــــديهم إىل الــــــصراط املــــــستقيم،    

رســــــاالت ربــــــه،  مهمتــــــه هــــــي مهمــــــة املبلِّــــــغ الــــــذي يبلــــــغ     
ودوره هـــــــــو دور املبـــــــــشر الـــــــــذي يبـــــــــشرهم بثـــــــــواب اهللا،     

  .والنذير الذي ينذرهم عقابه
وتنتــــــهي مهمتــــــه عنــــــد ذلــــــك لتبــــــدأ مهمتــــــهم هــــــم يف     
ــا بــــــشرهم بــــــه،      ــا دعــــــاهم إليــــــه، والتأمــــــل فيمــــ الــــــتفكري مبــــ
وأنــــــــذرهم منــــــــه، ليــــــــصريوا بعــــــــد ذلــــــــك إىل اإلميــــــــان، أو      

  .)١(يستمروا على الكفر
  :ي ذه املعاين ما يليومن اآليات اليت توح

لَمتم  واألُمـيني  الِْكتـاب  أُوتـواْ  لِّلَّـِذين  وقُل{ - أَأَسـ 
 غُالْـبال  علَيك فَِإنما تولَّواْ وِإن اهتدواْ فَقَِد أَسلَمواْ فَِإنْ
اللّهو ِصرياِد ب٢(}ِبالِْعب(.  
 تــولَّيتم  فَــِإن  ســولَالر وأَِطيعــوا  اللَّــه  وأَِطيعــوا{ -
  .)٣(}الْمِبني غُالْبال رسوِلنا علَى فَِإنما
 تولَّــوا فَــِإن الرســولَ وأَِطيعــوا اللَّــه أَِطيعــوا قُــلْ{ -

                                                            
  .٧٤فضل اهللا، أسلوب الدعوة يف القرآن، ص: انظر) ١(
  .٢٠اآلية : سورة آل عمران) ٢(
  .١٢اآلية : سورة التغابن) ٣(



  

 وجهة نظر أخرى.. الجهاد

 
58

 تِطيعـوه  وِإن حملْـتم  مـا  وعلَـيكُم  حمـلَ  مـا  علَيِه فَِإنما
  .)١(}الْمِبني الْبالغُ ِإال الرسوِل علَى وما تهتدوا

  .)٢(}مِبني نِذير لَكُم أَنا ِإنما الناس أَيها يا قُلْ{ -
  .)٣(}الْمِبني غُالْبال علَيك فَِإنما تولَّواْ فَِإن{ -
 ِإنْ حِفيظــاً علَــيِهم أَرســلْناك فَمــا أَعرضــوا فَــِإنْ{ -
كلَيالالْ ِإال ع٤(}غُب(.  

 عـــــن الـــــسيد كـــــثرياً بتعـــــد الـــــشيخ مشـــــس الـــــدين    ومل ي
 حـــني رأى أنـــه ميكـــن تقـــسيم اآليـــات القرآنيـــة    فـــضل اهللا

  :املتعلقة بالدعوة إىل اإلسالم إىل صنفني
 اآليــات الدالــة علــى أن الــدعوة إىل    :األولالــصنف 

اإلسالم إمنا تكون بالشرح والبيـان فقـط، ويتـرك األمـر       
ومنها.  أن خيتارواين يفبعدها للمدعو:  

 ربكُـم  ِمـن  الْحـق  جـاءكُم  قَد الناس أَيها يا قُلْ{ -
 فَِإنمـــا ضـــلَّ ومـــن ِلنفْـــِسِه يهتـــِدي فَِإنمـــا اهتـــدى فَمـــِن
  .)٥(}ِبوِكيٍل علَيكُم أَناْ وما علَيها يِضلُّ

                                                            
  .٥٤اآلية : سورة النور) ١(
  .٤٩اآلية : سورة احلج) ٢(
  .٨٢اآلية : سورة النحل) ٣(
  .٤٨اآلية : سورة الشورى) ٤(
  .١٠٨اآلية : سورة يونس) ٥(
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 ومـن  فَلْيـؤِمن  شـاء  فَمـن  ربكُـم  ِمن الْحق وقُِل{ -
  .)١(}فَلْيكْفُر شاء

- } ــــاءكُم قَـــدج ــــصابِمـــن  ِئر كُــــمبر ــــنفَم رـــص أَبـ 
  .)٢(}ِبحِفيٍظ علَيكُم أَناْ وما فَعلَيها عِمي ومن فَِلنفِْسِه

 مكَـانِتكُم  علَـى  اعملُـواْ  يؤِمنـونَ  الَ لِّلَّـِذين  وقُل{ -
  .)٣(}منتِظرونَ ِإنا وانتِظروا * اِملُونَع ِإنا

ــو كَفَــرواْ الَّــِذين يــود ربمــا{ - ــانواْ لَ  * مــسِلِمني كَ
ـــــمهـــــأْكُلُواْ ذَرـــــواْ يعتمتيو لِْهِهـــــميـــــلُ واألَم فوفَـــــس 
  .)٤(}يعلَمونَ

ــ تبــين قَــد الــديِن ِفــي ِإكْــراه الَ{ - شالرد ِمــن ــيالْغ 
ــنفَم  كْفُــرِمن ِبالطَّــاغُوتِ  يــؤيفَقَــدِ  ِباللّــهِ  و  كــسمتاس 

  .)٥(}عِليم سِميع واللّه لَها انِفصام الَ الْوثْقَى ِبالْعروِة

 الْحــــــــِديِث ِبهــــــــذَا يكَــــــــذِّب ومــــــــن فَــــــــذَرِني{ -
 ِإنَّ لَهـم  وأُمِلـي   *يعلَمـونَ  ال حيثُ من سنستدِرجهم

                                                            
  .٢٩اآلية : سورة الكهف) ١(
  .١٠٤اآلية : سورة األنعام) ٢(
  .١٢٢ - ١٢١اآليتان : سورة هود) ٣(
  .٣ - ٢اآليتان : سورة احلجر) ٤(
  .٢٥٦اآلية : سورة البقرة) ٥(
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  .)١(}مِتني كَيِدي
 اآليــــــات الدالــــــة علــــــى أن القـــــــوة    :الثـــــــاينالــــــصنف  

واإلكـــراه ليـــسا مـــن وســـائل الـــدعوة، وأن التواصـــل مـــع   
ــا هـــو        الكفـــار لـــيس هدفـــه فـــرض الـــسلطان علـــيهم، وإمنـ

  :ومنها. جمرد الدعوة باحلسىن، وإثارة دفائن العقول

- }عــِبيِل ِإِلــــى اد ــِة ربــــك ســ ــِة ِبالِْحكْمــ  والْموِعظَــ
  .)٢(}أَحسن ِهي ِبالَِّتي وجاِدلْهم الْحسنِة

- }ـــــا فَـــــذَكِّرمِإن أَنـــــت ـــــذَكِّرم * تِهم لَّـــــسلَـــــيع 
ِبمِطٍرسن ِإال * يلَّى موت كَفَرو * هذِّبعفَي اللَّه  ـذَابالْع 

را ِإنَّ * األَكْبنِإلَي هابِإيم * ا ِإنَّ ثُمنلَيع مهاب٣(}ِحس(.  

 ِإنْ حِفيظــاً علَــيِهم أَرســلْناك فَمــا أَعرضــوا فَــِإنْ{ -
كلَيال ِإال ع٤(}غُالْب(.  

 الْـبالَغُ  رسـوِلنا  علَـى  أَنمـا  فَـاعلَمواْ  تـولَّيتم  فَِإن{ -
ِبني٥(}الْم(.  

                                                            
  .٤٥ - ٤٤تان اآلي: سورة القلم) ١(
  .١٢٥اآلية : سورة النحل) ٢(
  .٢٦ - ٢١اآلية : سورة الغاشية) ٣(
  .٤٨اآلية : سورة الشورى) ٤(
  .٩٢اآلية : سورة املائدة) ٥(
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  .)١(}الْبالَغُ الَِّإ الرسوِل علَى ما{ -
  .)٢(}الِْحساب وعلَينا الْبالَغُ علَيك فَِإنما{ -

هــــذا مــــن جهــــة، ومــــن جهــــة أخــــرى فقــــد ســــعى كــــل    
مـــــن األصـــــول >مـــــن الـــــسيد والـــــشيخ إىل تأســـــيس أصـــــل  

 يف - بــــل مجيــــع العقــــالء –املــــسلمة عنــــد مجيــــع املــــسلمني 
أن التكليــــف الفعلــــي املنجــــز ] وهــــو... [بــــاب التكــــاليف

  :يتوقف على أمرين
ــر األول  وصــــــــــول التكليــــــــــف بنحــــــــــو يعقلــــــــــه   :األمــــــــ

املكلــــــــف، وهــــــــو يف األصــــــــول االعتقاديــــــــة ومــــــــا يتــــــــصل      
أن يعتقــــدها ويــــصدق ــــا وجــــداناً وعــــن قناعــــة،   ... ــــا

فال يكفي فيهـا صـرف التعـبري اللفظـي مـن دون اعتقـاد                
  .وجداين

ويف األمــــــور العمليــــــة ال بــــــد مــــــن االلتفــــــات ووعــــــي      
يـــــــــــة وال تنجيـــــــــــز يف حـــــــــــق الغافـــــــــــل   التكليـــــــــــف، فـــــــــــال فعل 
  .والساهي والناسي

 القدرة علـى الفعـل والتـرك، لـذا ال بـد           :األمر الثاين 
تعلَّــق أي [ه قُــتعلَّأن يكــون ماختياريــاً، فــإذا  ] التكليــفم

                                                            
  .٩٩اآلية : سورة املائدة) ١(
  .٤٠اآلية : سورة الرعد) ٣(
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كان من األمور االعتقادية اليت ال حتـصل إال بالربهـان    
املقنـــــــع، وال ميكـــــــن حـــــــصوهلا بغـــــــري االقتنـــــــاع الوجـــــــداين    

 أو كـــــان مــــن األمـــــور العمليــــة وكـــــان املكلـــــف   الربهــــاين، 
ــأً إىل فعلــــه أو تركــــه أو مــــضطراً إىل ذلــــك، فإنــــه يف       ملجــ
احلــــالني ال يكــــون موضــــوعاً للتكليــــف الفعلــــي املنجــــز،     
ــا ال جيــــوز       وال يــــصح ثوابــــه علــــى الفعــــل أو التــــرك، كمــ

أو  عقابه على ذلك، سـواء يف ذلـك العقـاب األخـروي        
  .)١(<الدنيوي

 أن اإلســالم يــرى الــسيد فــضل اهللاق ويف هــذا الــسيا
ــراه فيــــه، وبالتــــايل    -كــــدين  - فهــــو يــــشيد تعاطيــــه   >ال إكــ

مع اآلخرين على قاعدة اإلقـرار بكـوم أناسـاً أحـراراً        
ويف هــذا حتديــداً . يتحملــون مــسؤولية أعمــاهلم وتبعاــا

يكمـــــــن مــــــــربر الثـــــــواب والعقــــــــاب، حيـــــــث ال يعقــــــــل أن    
مل يكــــن كائنــــاً يثــــاب املــــضطر، أو أن يعاقــــب املــــسيء إن 

  .حراً مسؤوالً عن اختياراته
 – وانــــسجاماً مــــع هــــذا املنطــــق -بــــل أكثــــر مــــن ذلــــك 

 وهـــــــــو شـــــــــرط الـــــــــتمكن  ...أقـــــــــر اإلســـــــــالم شـــــــــرطاً آخـــــــــر 
 بوصـــــفها قـــــدرة –إذ ال معـــــىن للحريـــــة ... واالســـــتطاعة

                                                            
  .١٠٨ -١٠٧ين، جهاد األمة، صمشس الد) ١(
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 إذا كانـــت اخليـــارات املتاحـــة لإلنـــسان    –علـــى االختيـــار  
ان ذلــك هــو  ممــا يفــوق طاقاتــه وقدراتــه، فتحميــل اإلنــس    

الوجـه اآلخــر لإلكـراه، أو هــو نــوع مـن مــصادرة احلريــة    
مــــن البــــاب اخللفــــي، فاحلريــــة ال تأخــــذ مــــداها احلقيقــــي       

  ...إال يف دائرة اإلمكان واالستطاعة
وكـذلك فيمــا خيــص املـسؤولية وحتمــل النتــائج، ألن   
املسؤولية تنبثق من قلب احلرية، فمىت وجـدت احلريـة       

  .وجدت املسؤولية
 كتكليـف   –رر العلماء أن اخلطاب اإلهلـي       من هنا ق  

 ال يــــستقيم إال بــــشروط –يــــصدر مــــن اهللا تعــــاىل للنــــاس 
  :ثالثة رئيسية

  ... بيان اخلطاب وأنواع التكليف للناس-١
 االســــــــتطاعة والــــــــتمكن مــــــــن القيــــــــام بــــــــاملطلوب،  -٢

ســـواء علـــى صـــعيد حتـــصيل التـــصور والفهـــم يف األمـــور   
  .لوكيةاالعتقادية، أو على صعيد األمور الس

 امــــتالك احلريــــة جلهــــة االســــتجابة للمطلــــوب أو     -٣
  .عدمها

وبنــــاء علـــــى هــــذه الـــــشروط األساســــية قـــــرر العلمـــــاء    
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: أيــــــــضاً إســــــــقاط التكليــــــــف يف املــــــــوارد الرئيــــــــسية التاليــــــــة
مـــــــــــــورد الغفلـــــــــــــة، والنـــــــــــــسيان، والنـــــــــــــوم، واإلجلـــــــــــــاء، أي 

وذلك لفقد ركن من أركـان التكليـف، إمـا     . االضطرار
ارد الغفلــة والنــسيان والنــوم، وإمــا    العلــم بــه كمــا يف مــو   

  .احلرية واالستطاعة كما يف مورد املضطر أو امللجأ
مــن هنــا خنــرج بنتيجــة أساســية وحامســة، وهــي أنــه        
ال معــــــىن للتكليــــــف اإلهلــــــي خــــــارج دائــــــريت االســــــتطاعة 

فاحلريــة مــصاحبة للتكليـف، وبالتــايل ال ميكــن  . واحلريـة 
ان ملـستلزمات  محل اإلنسان محالً على اإلميان أو اإلذعـ       

  .الدعوة
واحلقيقــــة أن هــــذه النتيجــــة منــــسجمة أمت االنــــسجام     
مــع طبيعــة اإلميـــان، فكــون اإلميــان حملـــه القلــب والعقـــل      
والوجــدان، فهــو ممــا ال ميكــن أن يتحقــق بــاإلكراه الــذي  
قـــد يـــتمكن مـــن تقييـــد اجلـــسد، وتكبيـــل تـــصرفاته، لكنـــه   
ال يقــــــــوى علــــــــى بــــــــاطن اإلنــــــــسان، علــــــــى عقلــــــــه وقلبــــــــه       

  .)١(<هووجدان
ومـــــــــن اآليـــــــــات الـــــــــيت تـــــــــدل صـــــــــراحة علـــــــــى اعتبـــــــــار   
االعتقــــاد الوجــــداين عــــن قناعــــة يف التكليــــف باألصــــول      

                                                            
  .٦٥ - ٦٤فضل اهللا، كتاب اجلهاد، ص) ١(
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االعتقاديـــــــــــــة، واعتبـــــــــــــار القـــــــــــــدرة واالختيـــــــــــــار يف مجيـــــــــــــع     
 يكَلِّـف  الَ{: التكاليف العملية واالعتقادية قوله تعـاىل  

فْــــساً اللّــــها ِإالَّ نهــــعســــا وــــا لَهم تبــــا كَــــسهلَيعــ و  امــ
تبسا{: وكذا قوله عز وجـل    . )١(}اكْتا ِإنلَقْنانَ  خاِإلنـس 

 ِإنـــا * بــِصرياً  ســـِميعاً فَجعلْنــاه  نبتِليــهِ  أَمـــشاٍج نطْفَــةٍ  ِمــن 
اهنيدِبيلَ ها الساِكراً ِإما شِإم٢(}كَفُوراً و(.  

وهكــــذا رأى كــــل مــــن الــــسيد والــــشيخ أنــــه ال معــــىن   
وال دليـــــــــل علـــــــــى القـــــــــول مبـــــــــشروعية جهـــــــــاد    وال مـــــــــربر 

الكفــــــــــــار إن مل تكــــــــــــن هلــــــــــــذا اجلهــــــــــــاد دوافــــــــــــع وأســــــــــــباب     
ومــــربرات ســــوى كــــوم كفــــاراً، بــــل ال بــــد مــــن كــــوم    
حمــاربني ومعتــدين كــي جيــوز لنــا قتــاهلم والتــصدي هلــم،       
ــا مـــــــع كـــــــوم مـــــــساملني فـــــــال منـــــــاص مـــــــن وجـــــــوب       وأمـــــ

 كمــا –معاملتــهم باملثــل، ألن طبيعــة الــدعوة اإلســالمية    
 تقتــــضي ذلــــك، وملــــا يف إكــــراههم علــــى  –أقرهــــا القــــرآن 

الـــــــدخول يف اإلســـــــالم مـــــــن منافـــــــاة ملـــــــا هـــــــو مقـــــــرر عنـــــــد   
العلمـــاء ومــــسلَّم بـــه عقــــالً ووجـــداناً مــــن شـــروط ال بــــد     

  .من توفرها ليصبح التكليف فعلياً ومنجزاً
                                                            

  .٢٨٦اآلية : سورة البقرة) ١(
  .٣ - ٢اآليتان : سورة اإلنسان) ٢(
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  :أدلة مشروعية الجهاد االبتدائي
هـــــــــذا، وقـــــــــد اســـــــــتدل القـــــــــائلون مبـــــــــشروعية اجلهـــــــــاد      

 مـــن اآليـــات والروايـــات الـــيت رأوا  جموعـــةالبتـــدائي مبا
فيهــا مــا يعــزز مــا ذهبــوا إليــه، ولكــن هــذه األدلــة كانــت          

الـسيد والـشيخ، وفيمـا     مردودة من وجهة نظـر كـل مـن          
 ملــــــــا اســــــــتدل بــــــــه علــــــــى مــــــــشروعية اجلهــــــــاد يلــــــــي عــــــــرض

  .االبتدائي، وما ورد يف رده

  :أدلة الكتاب: أوالً
  :قال تعاىل

 مـن  وأَخِرجوهم ثَِقفْتموهم حيثُ همواقْتلُو{ -١
ــثُ ــوكُم حيـــ ــةُ أَخرجـــ ــد والِْفتنـــ ــن أَشـــ ــِل ِمـــ  والَ الْقَتـــ

مــاِتلُوه ــد تقَ ــسِجِد ِعن اِم الْمــر ــى الْحتح ــاِتلُوكُم ــِه يقَ  ِفي
  .)١(}الْكَاِفِرين جزاء كَذَِلك فَاقْتلُوهم قَاتلُوكُم فَِإن

٢- }كُِتب  كُملَـيـالُ  عالِْقت  ـوهو  هكُـر  ى  لَّكُـمـسعو 
 تِحبـــواْ أَن وعـــسى لَّكُـــم خيـــر وهـــو شـــيئاً تكْرهـــواْ أَن

  .)٢(}تعلَمونَ الَ وأَنتم يعلَم واللّه لَّكُم شر وهو شيئاً
 فَــانِفرواْ ركُمِحــذْ خــذُواْ آمنــواْ الَّــِذين أَيهــا يــا{ -٣

                                                            
  .١٩١اآلية : سورة البقرة) ١(
  .٢١٦اآلية : سورة البقرة) ٢(
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  .)١(}جِميعاً انِفرواْ أَِو ثُباٍت

 الْحيـاةَ  يـشرونَ  الَّـِذين  اللِّه سِبيِل ِفي فَلْيقَاِتلْ{ -٤
ــاآلِخرِة الــدنيا ــلْ ومــن ِب ــِبيِل ِفــي يقَاِت ــِه س  أَو فَيقْتــلْ اللّ
ِلبغي فوِتيِه فَسؤراً نِظيماً أَج٢(}ع(.  
 ِإلَيــِه وابتغــواْ اللّــه اتقُــواْ آمنــواْ الَّــِذين يهــاأَ يــا{ -٥

  .)٣(}تفِْلحونَ لَعلَّكُم سِبيِلِه ِفي وجاِهدواْ الْوِسيلَةَ
 الْمشِرِكني فَاقْتلُواْ الْحرم األَشهر انسلَخ فَِإذَا{ -٦

 اقْعــدواْ و واحــصروهم  وخــذُوهم  وجــدتموهم  حيــثُ 
مٍد كُلَّ لَهصرواْ فَِإن مابواْ تأَقَامالَةَ واْ  الصـوآتكَـاةَ  والز 

  .)٤(}رِحيم غَفُور اللّه ِإنَّ سِبيلَهم فَخلُّواْ
 ِبــــالْيوِم والَ ِباللّــــِه يؤِمنــــونَ الَ الَّــــِذين قَــــاِتلُواْ{ -٧
 يـِدينونَ  والَ ورسـولُه  اللّـه  حـرم  ما يحرمونَ والَ اآلِخِر
ــن ــق ِديـ ــن الْحـ ــِذين ِمـ ــواْ الَّـ ــاب أُوتـ ــواْ حتـــى الِْكتـ  يعطُـ

  .)٥(}صاِغرونَ وهم يٍد عن الِْجزيةَ
ــا{ -٨ ــا يــ ــي أَيهــ ــِد النِبــ ــار جاِهــ ــاِفِقني الْكُفَّــ  والْمنــ

                                                            
  .٧١اآلية : سورة النساء) ١(
  .٧٤اآلية : سورة النساء) ٢(
  .٣٥اآلية : سورة املائدة) ٣(
  .٥اآلية : سورة التوبة) ٤(
  .٢٩اآلية : سورة التوبة) ٥(
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  .)١(}الْمِصري وِبئْس مجهن ومأْواهم علَيِهم واغْلُظْ

 نمِـ  يلُونكُم الَِّذين قَاِتلُواْ آمنواْ الَِّذين أَيها يا { -٩
 مـــع اللّـــه أَنَّ واعلَمـــواْ ِغلْظَـــةً ِفـــيكُم ولْيِجـــدواْ الْكُفَّـــاِر
ِقنيت٢(}الْم(.  
 ماجتبـاكُ  هـو  ِجهاِدِه حق اللَِّه ِفي وجاِهدوا{ -١٠

  .)٣(}حرٍج ِمن الديِن ِفي علَيكُم جعلَ وما
ــتدل ـــا علـــى مـــشروعية        هـــذه هـــي اآليـــات الـــيت اسـ

 - باختــــصار –اجلهــــاد االبتــــدائي، وتقريــــب الداللــــة ــــا  
ــا قــــــــد وردت مبــــــــاديت     ) جهــــــــد(أن التعــــــــابري الــــــــواردة فيهــــــ

، وبــصيغة األمــر بــاختالف هيئاتــه، فــدلت هــذه      )قتــل(و
  .ب جهاد الكفار واملنافقنيالتعابري على وجو

، )٤(وهذه األوامـر وردت مطلقـة يف الزمـان واملكـان         
وكــــذا يف حــــاالت الكفــــار مــــن جهــــة كــــوم مــــساملني أو  
حماربني معتدين، مـا يعـين كـون هـذه اآليـات دالـة علـى           

  .)٥(وجوب القتال ابتداء
                                                            

  .٩اآلية :  وسورة التحرمي.٧٣اآلية :  سورة التوبة)١(
  .١٢٣اآلية : سورة التوبة) ٢(
  .٧٨اآلية : سورة احلج) ٣(
  .باستثناء ما قُيد منها بزمان أو مكان) ٤(
  .١١٥ين، جهاد األمة، صمشس الد) ٥(
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  :مناقشة أدلة الكتاب
  :وميكن مناقشة هذا االستدالل من جهتني

  :اجلهة األوىل
 بعــــــــض اآليــــــــات جمملــــــــة، وليــــــــست ظــــــــاهرة يف   :أوالً

هـــذه اآليـــات املـــدعى، بـــل إن بعـــضها ظـــاهر يف غـــريه، و  
  . والعاشرة، والثامنة، واخلامسة، والثالثة،األوىل: هي

 فقـــــــــــد وردت لبيـــــــــــان قتـــــــــــال  )١( فأمـــــــــــا اآليـــــــــــة األوىل -
الكفــــــــار املعتــــــــدين الــــــــذين قتلــــــــوا املــــــــسلمني وشــــــــردوهم   

اإلخـــــــــراج الـــــــــذي  وأخرجـــــــــوهم مـــــــــن ديـــــــــارهم، بقرينـــــــــة   
  .تضمنته اآلية نفسها

 فهـي دالـة علـى وجـوب النفـر          )٢( وأما اآلية الثالثة   -
عنــد دعــوة ويل األمــر إىل اجلهــاد، ودعــوة ويل األمــر قــد      
تكـــــون للـــــدفاع أو للحـــــذر أو للتحـــــصن، أو غـــــري ذلـــــك   

، وال داللـــــــة يف اآليـــــــة علـــــــى أن الـــــــداعي   مـــــــن الـــــــدواعي 
ــاد مـــن قبـــل ويل ا    ألمـــر هـــو ابتـــداء   وراء الـــدعوة إىل اجلهـ

  .الكفار باجلهاد
                                                            

  .١٩١اآلية : سورة البقرة) ١(
  .٧١اآلية : سورة النساء) ٢(
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 ال ظهــــــــــــور )٢( والعاشــــــــــــرة،)١( واآليتــــــــــــان اخلامــــــــــــسة-
فيهمـــــــا علـــــــى أن املـــــــراد مـــــــا القتـــــــال باخلـــــــصوص، بـــــــل    
مطلق اجلهاد بالعمل والقـول واملـال والعبـادة والقتـال،           

  .وبكل ما من شأنه إعالء لكلمة اإلسالم
 فإـــــــا غـــــــري ظـــــــاهرة يف أن   )٣( وكـــــــذا اآليـــــــة الثامنـــــــة  -
اد مـــــن اجلهـــــاد فيهـــــا القتـــــال، إذ مـــــن املعـــــروف عـــــدم  املـــــر

مشروعية قتال املنـافقني، بـل ال بـد مـن معاملتـهم علـى                
ظــــاهر اإلســــالم، مــــا يعــــين ضــــرورة محلــــها علــــى جهــــاد        
ــار واملنــــــافقني ببيــــــان األدلــــــة والــــــرباهني، وبنبــــــذهم      الكفــــ

  .والغلظة عليهم يف املعاملة
يـــــان  إن مجلـــــة مـــــن اآليـــــات املـــــذكورة واردة لب:ثانيـــــاً

أصــــل تــــشريع اجلهــــاد القتــــايل يف مقابــــل اجلهــــاد اللــــساين   
باحلكمــــــــــــــة واملوعظــــــــــــــة احلــــــــــــــسنة، وليــــــــــــــست نــــــــــــــاظرة إىل     
خــــــــصوصيات فريــــــــضة القتــــــــال، وســــــــعة موضــــــــوعها أو    

وإذا مل تكن يف مقام البيان مـن هـذه اجلهـة، فـال         . ضيقه
 :)٤(وهـذه اآليـات هـي   . إطالق فيها ليـصح التمـسك بـه      

                                                            
  .٣٥اآلية : سورة املائدة) ١(
  .٧٨اآلية : سورة احلج) ٢(
  .٩اآلية :  وسورة التحرمي.٧٣اآلية : سورة التوبة) ٣(
 يف  تنيظـاهر )  والعاشـرة  اخلامـسة ( بكـون اآليـتني      هذا مع التسليم جدالً   ) ٤(

  .اجلهاد القتايل
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 ،)٤( والـــــــــسادسة،)٣(خلامـــــــــسة وا،)٢( والرابعـــــــــة،)١(الثانيـــــــــة
  .)٧( والعاشرة،)٦( والتاسعة،)٥(والسابعة

فخالصـــــة اجلهـــــة األوىل أن هـــــذه اآليـــــات ليـــــست يف 
مقـــــــام بيـــــــان احلكـــــــم مـــــــن هـــــــذه اجلهـــــــة ليـــــــصح التمـــــــسك  
بإطالقهــا، فمنــها مــا هــو وارد لبيــان جهــات أجنبيــة عــن  
  .املدعى، ومنها ما هو وارد لبيان أصل تشريع اجلهاد

  :اجلهة الثانية
لـــــو ســـــلمنا جـــــدالً بـــــدعوى كـــــون اآليـــــات املـــــذكورة       
واردة يف مقام البيان من جهـة املـدعى، ومطلقـة جلميـع        
ــاد مقيــــــدة      احلــــــاالت، فــــــإن هنــــــاك آيــــــات وردت يف اجلهــــ

  :حبالة دون أخرى، ومنها
:  مــــا ورد مقيــــداً مبكــــان خــــاص، وهــــو قولــــه تعــــاىل    -

 يقَـاِتلُوكُم  حتـى  الْحـرامِ  الْمـسِجدِ  ِعند تقَاِتلُوهم والَ{
 جـــــــزاء كَـــــــذَِلك فَـــــــاقْتلُوهم قَـــــــاتلُوكُم فَـــــــِإن ِفيـــــــِه

                                                            
  .٢١٦اآلية : سورة البقرة) ١(
  .٧٤اآلية : سورة النساء) ٢(
  .٣٥اآلية : سورة املائدة) ٣(
  .٥اآلية : التوبةسورة ) ٤(
  .٢٩اآلية : سورة التوبة) ٥(
  .١٢٣اآلية : سورة التوبة) ٦(
  .٧٨اآلية : سورة احلج) ٧(
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١(}الْكَاِفِرين(.  
:   مـــا ورد مقيـــداً بزمـــان خـــاص، وهـــو قولـــه تعـــاىل    -

} كأَلُونسِن يِر عهاِم الشراٍل الْحـالٌ  قُـلْ  ِفيِه ِقتِفيـهِ  ِقت 
٢(}كَِبري(.  
ملعاهـــــدين، وهـــــو   مـــــا ورد مقيـــــداً خبـــــصوص غـــــري ا   -

 اللّــِه ِعنــد عهــد ِللْمــشِرِكني يكُــونُ كَيــف{: قولــه تعــاىل
ِعندوِلِه وسِإالَّ ر الَِّذين مدتاهع  ِجدِ  ِعنـدـسامِ  الْمـرالْح 
ــا ــتقَامواْ فَمـ اسـ ــم ــتِقيمواْ لَكُـ ــم فَاسـ ــه ِإنَّ لَهـ ــب اللّـ  يِحـ

ِقنيــت ــِذين ِإالَّ{:  وجــــــلوكــــــذا قولــــــه عــــــز  . )٣(}الْمــــ  الَّــــ
ــم شــيئاً ينقُــصوكُم لَــم ثُــم الْمــشِرِكني مــن عاهــدتم  ولَ
  .)٤(}أَحداً علَيكُم يظَاِهرواْ

 مــا ورد مقيــداً خبــصوص املقــاتلني املعتــدين، وهــو    -
 يقَـاِتلُونكُم  الَّـِذين  اللّـهِ  سِبيِل ِفي وقَاِتلُواْ{: قوله تعـاىل  

وكــــذا . )٥(}الْمعتــــِدين يِحــــب الَ اللّــــه ِإنَّ تعتــــدواْ والَ
 الْحـــراِم ِبالـــشهِر الْحـــرام الـــشهر{: قولـــه عـــز مـــن قائـــل

                                                            
  .١٩١اآلية : سورة البقرة) ١(
  .٢١٧اآلية : سورة البقرة) ٢(
  .٧اآلية : سورة التوبة) ٣(
  .٤اآلية : سورة التوبة) ٤(
  .١٩٠اآلية : سورة البقرة) ٥(
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ــات ــِن ِقـــصاص والْحرمـ ــيكُم اعتـــدى فَمـ ــدواْ علَـ  فَاعتـ
 أَنَّ واْواعلَمـ  اللّـه  واتقُـواْ  علَـيكُم  اعتـدى  ما ِبِمثِْل علَيِه
اللّه عم ِقنيت١(}الْم(.  

الـــــــــــــوارد يف اآليـــــــــــــتني  وميكـــــــــــــن اعتبـــــــــــــار هـــــــــــــذا القيـــــــــــــد
قيــداً عامــاً  - وهــو قيــد النــهي عــن االعتــداء  -الكــرميتني 

  .شامالً جلميع احلاالت واألوضاع
ما ورد بلسان الضابطة والقـانون العـام        ..  وأخرياً -
  ويعتــربن ال جيــوز حماربتــه مــن الكفــار،  ن جيــب ومــ مــ يف

 بــــاب أحكــــام اجلهــــاد يف اإلســــالم،  مــــن أهــــم مــــا ورد يف 
ــاكُم ال{:وهــــو قولــــه تعــــاىل   ــه ينهــ ــِن اللَّــ ــِذين عــ ــم الَّــ  لَــ

قَــاِتلُوكُميِن ِفــي يالــد لَــمــوكُم وِرجخــن يم ــاِركُمأَن ِدي 
موهــربقْــِسطُوا تتو ِهمِإنَّ ِإلَــي اللَّــه ِحــبي قْــِسِطنيالْم  *
 الــــديِن ِفــــي قَــــاتلُوكُم الَّــــِذين عــــِن اللَّــــه ينهــــاكُم ِإنمــــا

راِجكُم  علَـى  وظَـاهروا  ِدياِركُم من وأَخرجوكُم أَن ِإخـ 
مهلَّوون تمو ملَّهوتي لَِئكفَأُو مونَ ه٢(}الظَّاِلم(.  

فــــــــإن مقتــــــــضى  ومــــــــع وجــــــــود هــــــــذه اآليــــــــات املقيــــــــدة 
 يف بـــــاب اإلطـــــالق والتقييـــــد هـــــو محـــــل اآليـــــات  القاعـــــدة

                                                            
  .١٩٤اآلية : سورة البقرة) ١(
  .٩ - ٨اآليتان : سورة املمتحنة) ٢(
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 لــــــو ســــــلمنا بوجــــــود إطــــــالق فيهــــــا وكوــــــا يف  -املطلقــــــة 
 علـــــى اآليـــــات املقيـــــدة،  -مقـــــام البيـــــان مـــــن تلـــــك اجلهـــــة  

ــا، فتكـــــون النتيجـــــة هـــــي حـــــصر مـــــشروعية       وتقييـــــدها ـــ
، ةاجلهــاد القتــايل خبــصوص مــا دلــت عليــه اآليــات املقيــد 

يكـــــون يف الـــــشهر أي أن القتـــــال املـــــشروع هـــــو الـــــذي ال 
، وال يكــون مــع قــوم معاهــدين    )١(احلــرام والبلــد احلــرام  

  .أو غري حماربني ومعتدين، وال يكون بعنوان االعتداء
هذا إن سلمنا باإلطالق، وأما مع عدم التـسليم بـه         

بيـــان مقـــام ورادة يف ) املـــدعى إطالقهـــا(فتكـــون اآليـــات 
أصـــل التـــشريع، وتكـــون اآليـــات املقيـــدة واردة يف مقـــام  

  .)٢(بيان حدود احلرب املشروعة
وقـــــــد أدرك الـــــــبعض ممـــــــن يـــــــرون مـــــــشروعية اجلهـــــــاد   
االبتدائي ما يِرد على االستدالل ـذه اآليـات إلثبـات          
املـــــشروعية مـــــن جهـــــة ورود آيـــــات مقيـــــدة، فعمـــــدوا إىل    
دعــوى كــون اآليــات املقيــدة منــسوخة مبــا ورد مــن قولــه  

 مـن  وأَخِرجـوهم  ثَِقفْتمـوهم  حيثُ واقْتلُوهم{: تعـاىل 
ــثُ ــوكُم حيـــ ــةُ أَخرجـــ ــد والِْفتنـــ ــن أَشـــ ــِل ِمـــ  والَ الْقَتـــ

                                                            
  .إن مل يبتدئ الكفار املسلمني بالقتال فيهما) ١(
  .بتصرف) جهاد األمة(هذه خالصة ما ورد من مناقشة لآليات يف ) ٢(
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مــاِتلُوه ــد تقَ ــسِجِد ِعن اِم الْمــر ــى الْحتح ــاِتلُوكُم ــِه يقَ  ِفي
  .)١(}الْكَاِفِرين جزاء كَذَِلك فَاقْتلُوهم قَاتلُوكُم فَِإن

  :لدعوى مبا يلي هذه اد رد الشيخ مشس الدينوق
 املــــــــــوارد الــــــــــيت وقــــــــــع فيهــــــــــا النــــــــــسخ معلومــــــــــة،  :أوالً

ومــع الــشك يف وقــوع . والثابــت عــدم كــون اجلهــاد منــها 
  .النسخ يف آيات اجلهاد نستصحب العدم

ــاً  ال ميكــــــن املــــــصري إىل النــــــسخ مــــــا دام اجلمــــــع   :ثانيــــ
العـــريف ممكنـــاً بـــني مـــا يـــدعى كونـــه ناســـخاً، ومـــا يتـــوهم          

  .كونه منسوخاً
ال يوجــد مــا يثبــت تقــدم اآليــات املقيــدة علــى   :ثالثــاً

 زمانـــاً، فلـــم ال تكـــون األخـــرية  اآليـــة املـــدعى النـــسخ ـــا 
  .)٢(؟اآليات املقيدة، ال العكسنسوخة بهي امل

هـذا باإلضـافة إىل أن اآليــة املـدعى كوـا ناســخة ال     
داللــــة فيهــــا علــــى مــــشروعية اجلهــــاد االبتــــدائي، وذلــــك        

رد فيها بقتل املشركني جـاء    لداللتها على أن األمر الوا    
  .بعد اعتدائهم على املسلمني بإخراجهم من أرضهم

                                                            
  .١٩١اآلية : سورة البقرة) ١(
  .١٢٣ -١٢٢ين، جهاد األمة، صمشس الد) ٢(
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وهكــــذا ال يبقــــى يف الكتــــاب الكــــرمي مــــا يــــدل علــــى       
  .اجلهاد االبتدائي باملعىن املصطلح لدى الفقهاء

  :أدلة السنة: ثانياً
اســــــــــــتدل القــــــــــــائلون مبــــــــــــشروعية اجلهــــــــــــاد االبتــــــــــــدائي   

ثالثني، مبجموعــــة مــــن األحاديــــث يزيــــد عــــددها عــــن الــــ     
، )١(يعـــــــــــاً الـــــــــــشيخ مشـــــــــــس الـــــــــــدين  وقـــــــــــد استعرضـــــــــــها مج 

ومتنــاً، فوجــد بينــها حــديثان صــحيحان،  وناقــشها ســنداً
مـــــن قـــــة، وأمـــــا البقيـــــة فقـــــد كانـــــت   وثالثـــــة أحاديـــــث موثَّ 

  .الضعيفةروايات ال
هــذا مــن جهــة الــسند، وأمــا مــن جهــة املــنت والداللــة    
ــاً روايـــــــة واحـــــــدة تنـــــــهض بإثبـــــــات       ــا مجيعـــــ فلـــــــم جيـــــــد فيهـــــ

، وهــــو مــــشروعية اجلهــــاد االبتــــدائي، بــــل كانــــت املــــدعى
  :مداليلها تتراوح بني إثبات ما يلي

  . وجوب أصل اجلهاد يف الشريعة-١
 وجوب رد العـدوان واالعتـداء القتـايل مـن قبـل           -٢

  .الكفار مبثله
  . استحباب اجلهاد وحمبوبيته ورجحانه-٣

                                                            
  .١٩٩ - ١٢٩ين، جهاد األمة، صمشس الد) ١(
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 فــــــــضل اجلهــــــــاد وااهــــــــدين، ومرتلــــــــة ااهــــــــد   -٤
  .، وبيان ثواماوالشهيد عند اهللا

 ضـــــــــرورة اســـــــــتخدام القـــــــــوة مـــــــــن قبـــــــــل الـــــــــسلطة     -٥
  .احلاكمة

وألن طبيعــــــة حبثنــــــا هــــــذا ال حتتمــــــل اإلطالــــــة نقتــــــصر  
 علــــى إيــــراد الروايــــات ذات األســــانيد املعتــــربة، وهــــي 

 مخـــــسة أحاديـــــث ال تنـــــهض نـــــصوصها – كمــــا أســـــلفنا  -
  .بإثبات ما يدعى من مشروعيٍة للجهاد االبتدائي

  :لاحلديث األو
: ، قــــال)ع(، عـــن أيب عبـــد اهللا   )١(عـــن عمـــر بـــن أبـــان    

ــال رســول اهللا  > ــسيف،    ): ص(ق اخلــري كــل اخلــري يف ال
ــسيف،     ــيم النـــاس إال الـ ــسيف، وال يقـ وحتـــت ظـــل الـ

  .)٢(<والسيوف مقاليد اجلنة والنار
ال تعــرض يف هــذا احلــديث ملوضــوع اجلهــاد أصــالً،    

): ص(فضالً عن كونه داالً على وجوبـه، بـل إن قولـه         
 قرينــةٌ علــى أن غايــة مــا  <وال يقــيم النــاس إال الــسيف >

                                                            
حممد بن يعقوب، عن عـدة مـن أصـحابنا، عـن أمحـد بـن حممـد،            : السند) ١(

  ).صحيح. (عن علي بن احلكم، عن عمر بن أبان
 مـــن أبـــواب جهـــاد ١العـــاملي، وســـائل الـــشيعة، كتـــاب اجلهـــاد، بـــاب ) ٢(

  .١، ح٩، ص١٥العدو، ج
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يـدل عليــه هـو ضــرورة اســتخدام الـسلطة العادلــة للقــوة    
يف ســــبيل اإللــــزام باحملافظــــة علــــى النظــــام العــــام، واملنــــع 
من اإلخـالل بقوانينـه، وذلـك عـن طريـق إقامـة احلـدود          
وتنفيـــذ العقوبـــات، وغـــري ذلـــك ممـــا يـــؤدي إىل نظـــم أمـــر    

  .املسلمني
  :الثاينديث احل

أي ): ع(قلـت أليب عبـد اهللا       : ، قال )١(عن أيب بصري  
مـن عِقـر جـواده، وأُهريـق دمـه        >: اجلهاد أفـضل؟ فقـال    

  .)٢(<يف سبيل اهللا
غايـــــــة مـــــــا يـــــــدل عليـــــــه احلـــــــديث هـــــــو أن اجلهـــــــاد مـــــــن  
األعمــــال الراجحــــة عنــــد اهللا ســــبحانه وتعــــاىل، واحملببــــة    

 عــــــن إليــــــه، ولــــــيس فيــــــه مــــــا يــــــدل علــــــى وجوبــــــه، فــــــضالً   
  .تقسيمه إىل ابتدائي ودفاعي

  :الثالثاحلديث 
) ع(مسعـــــــــت أبـــــــــا جعفـــــــــر  : ، قـــــــــال)٣(عـــــــــن أيب محـــــــــزة

                                                            
حممد بن يعقوب، عـن حممـد بـن حيـىي، عـن حممـد بـن احلـسني،                   : السند) ١(

. ان، عـن سـويد القـالَّ، عـن مساعـة، عـن أيب بـصري       عن علـي بـن النعمـ    
  .بسماعة) موثق(

 مـــن أبـــواب جهـــاد ١العـــاملي، وســـائل الـــشيعة، كتـــاب اجلهـــاد، بـــاب ) ٢(
  .٧، ح١٢، ص١٥العدو، ج

حممد بن يعقوب، عن عـدة مـن أصـحابنا، عـن ابـن خالـد، عـن                  : السند) ٣(
  .بعنبسة) موثق. (عثمان بن عيسى، عن عنبسة، عن أيب محزة
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قــال رســول : إن علــي بــن احلــسني كــان يقــول  >: يقــول
ــا مــن قطــرة أحــب إىل اهللا عــز وجــل مــن      ): ص(اهللا  م

  .)١(<قطرة دم يف سبيل اهللا
لــــيس بالــــضرورة أن يكــــون هــــذا احلــــديث نــــاظراً إىل    

 فمـــــــن املمكـــــــن أن يجـــــــرح املـــــــرء أو   خـــــــصوص اجلهـــــــاد، 
  .يقتل يف سبيل اهللا يف غري مورد اجلهاد املقصود

ومـــع التـــسليم بـــأن احلـــديث يـــتكلم عـــن اجلهـــاد فـــال        
داللة فيه على الوجوب فضالً عن التقسيم، وغاية مـا        

  .يدل عليه هو احملبوبية والرجحان
  :الرابعاحلديث 

 كلـه  اخلـري >: ، قال)ع(، عن أيب جعفر   )٢(عن معمر 
: قــال. <يف الــسيف، وحتــت الــسيف، ويف ظــل الــسيف 

إن اخلري كل اخلري معقـود يف نواصـي         >: ومسعته يقول 
  .)٣(<اخليل إىل يوم القيامة

اجلــــــــــزء األول مـــــــــــن هـــــــــــذا احلـــــــــــديث تقـــــــــــدم مثلـــــــــــه يف  
                                                            

 مـــن أبـــواب جهـــاد ١العـــاملي، وســـائل الـــشيعة، كتـــاب اجلهـــاد، بـــاب ) ١(
  .١١، ح١٤ -١٣، ص١٥العدو، ج

حممد بن يعقوب، عن حممد بن حيىي، عن أمحـد بـن حممـد، عـن           : السند) ٢(
  ).صحيح. (احلجال، عن ثعلبة، عن معمر

 مـــن أبـــواب جهـــاد ١العـــاملي، وســـائل الـــشيعة، كتـــاب اجلهـــاد، بـــاب ) ٣(
  .١٨، ح١٦، ص١٥العدو، ج
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احلــــديث األول، واجلــــزء الثــــاين يــــشبه األول مــــن حيــــث   
 مـــــن عـــــدم التعـــــرض -وعليـــــه فمـــــا قلنـــــاه هنـــــاك  . املعـــــىن

 –ضـــــوع اجلهـــــاد، فـــــضالً عـــــن الداللـــــة علـــــى وجوبـــــه      ملو
  .نقوله هنا

  :اخلامساحلديث 
: ، قــــال)١(مــــا ورد عــــن منــــصور بــــن حــــازم.. وأخــــرياً

: أي األعمــــــال أفــــــضل؟ قــــــال ): ع(قلــــــت أليب عبــــــد اهللا  
ــبيل     > ــاد يف سـ ــدين، واجلهـ ــر الوالـ ــها، وبـ ــصالة لوقتـ الـ
  .)٢(<اهللا

وال فــــرق بــــني هــــذا احلــــديث وغــــريه مــــن األحاديــــث  
ــبقته يف عـــدم الداللـــة علـــى وجـــوب اجلهـــاد، أو     الـــ يت سـ

 - صـراحة  –على سنخه وتقسيمه، وغاية مـا يـدل عليـه     
  .هو فضل اجلهاد

هذه هي الروايات املعتربة سنداً مما استدل به علـى        
مــــــــــشروعية اجلهــــــــــاد االبتــــــــــدائي، وأمــــــــــا مــــــــــا تبقــــــــــى مــــــــــن       

 كمـــا –الروايـــات فـــإن اإلشـــكال عليهـــا مل يكـــن مقتـــصراً  
مــــــستوى املــــــنت والداللــــــة، بــــــل إن هنــــــاك   علــــــى –ذكرنــــــا 

                                                            
، عـــن الوشـــاء، عـــن )احملاســـن(أمحـــد بـــن حممـــد بـــن خالـــد، يف : الـــسند) ١(

  .باملثىن) موثَّق. (املثىن، عن منصور بن حازم
 مـــن أبـــواب جهـــاد ١العـــاملي، وســـائل الـــشيعة، كتـــاب اجلهـــاد، بـــاب ) ٢(

  .٢٨، ح١٩، ص١٥العدو، ج
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  .إشكاالً يف أسانيدها من جهة كوا روايات ضعيفة
 ليس يف الروايات ما يـدل  وخنلُص من ذلك إىل أنه  

علـــــى وجـــــوب خـــــصوص اجلهـــــاد االبتـــــدائي، بـــــل كـــــان       
بعـــضها إمـــا أجـــنيب عـــن املقـــام، وإمـــا دال علـــى وجـــوب   
اجلهـــــاد الـــــدفاعي، بينمـــــا كـــــان الـــــبعض اآلخـــــر يف مقـــــام       

يــــان أصــــل تــــشريع اجلهــــاد، دون نظــــر إىل ســــنخه وأنـــــه       ب
ابتــــدائي أو دفـــــاعي، مبعــــىن أنـــــه مل يكــــن يف مقـــــام البيـــــان    
  .من هذه اجلهة، وعليه فإنه ال إطالق فيه ليتمسك به

ظهـــــــــر مـــــــــن هـــــــــذا  > : يقـــــــــول الـــــــــشيخ مشـــــــــس الـــــــــدين 
  :االستقراء ألدلة السنة ما يلي

  . إن جل األحاديث ضعيفة، فال حجية فيها:أوالً

 إن النادر الذي صح مـن األخبـار لـيس نـاظراً            :اًثاني
  .إىل تشريع أو بيان حكم اجلهاد االبتدائي

  إن األحاديــــــــــــث مجيعهــــــــــــا ال داللــــــــــــة فيهــــــــــــا   :ثالثــــــــــــاً
  .باخلصوص على املدعى

 ال إطـــالق يف شــــيء مــــن األحاديــــث ليــــدعى  :رابعــــاً
  .مشوله باإلطالق للجهاد االبتدائي
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 مـن أي    فاألحاديث مجيعها غـري صـاحلة لالسـتدالل       
  .)١(<وجه فُرض

وهكــــذا نــــصل إىل نتيجــــة وهــــي عــــدم صــــحة القــــول       
مبشروعية اجلهاد االبتدائي باملعىن املـصطلح عليـه عنـد          

أن اجلهـــــــاد يف اإلســـــــالم >الفقهـــــــاء، األمـــــــر الـــــــذي يعـــــــين  
ابتـــدائي ودفـــاعي، بـــل هـــو نـــوع   : لـــيس جنـــساً ذا نـــوعني 

واحـــد ال فـــصل لـــه، فهـــو الـــدفاع ال غـــري، والـــدفاع متـــام    
وكل ما ميكن أن يذكر له من أقسام فإمنـا هـي       . هحقيقت
  .)٢(<اف يف ضمن اخلصوصية الدفاعيةنأص

وقــــــد يــــــدعى أن هــــــذه النتيجـــــــة الــــــيت توصــــــلنا إليهـــــــا      
يف حروبـــــه ) ص(تتعـــــارض مـــــع الـــــسرية العمليـــــة للـــــنيب   

  .وغزواته اليت خاضها ضد املشركني والكفار
ولكـــن الواقـــع التـــارخيي لتلـــك احلـــروب والغـــزوات      

 .املـــــصري إىل القـــــول بـــــصحة مثـــــل تلـــــك الـــــدعوى    يـــــأىب 
 املتتبـــع للحـــروب الـــيت حـــدثت يف صـــدر اإلســـالم    فـــإن 

 إىل املدينـة  ) ص(وحتديداً يف فترة ما بعد هجـرة الـنيب           -
 ال جيــــد –املنــــورة وحــــىت وفاتــــه عليــــه الــــصالة والــــسالم   

                                                            
  .١٩٩ين، جهاد األمة، صمشس الد) ١(
  .٢٠٥، صن. م) ٢(
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فيها معركة واحدة كـان اهلـدف مـن ورائهـا محـل النـاس          
  .على الدخول يف اإلسالم قسراً

ولــــــــــوال خــــــــــشية اإلطالــــــــــة الستعرضــــــــــنا مجيــــــــــع تلــــــــــك  
الغــــــــــــزوات واحــــــــــــدة تلــــــــــــو األخــــــــــــرى، وبينــــــــــــا الظــــــــــــروف  
واملالبــــسات الــــيت كانــــت حتــــيط بكــــل معركــــة، وعنــــدها      
ستتــــضح لــــدينا األهــــداف والــــدوافع الــــيت انطلقــــت مــــن  
خالهلا تلك احلروب، ولن جند بينها هدف إجبار غـري           

  .هاملسلمني على اعتناق اإلسالم والدخول في
لقــد كانــت مجيــع تلــك احلــروب داخلــةً حتــت عنــوان     
الــــدفاع بــــاختالف مــــصاديقه، فتــــارة يكــــون الــــدفاع عــــن      
الــنفس واملــال والعــرض عــن طريــق التــصدي للعــدوان       

  .الفعلي
وتارة أخرى عن طريق مباغتة املتربصني باإلسالم        
وأهلـــــــه، الــــــــذين يبيتــــــــون الــــــــشر، ويــــــــضمرون الرغبــــــــة يف  

  ون أنفــسهم لــذلك، بعــد    القــضاء علــى املــسلمني، ويعــد
، ونقـــضوا مــــا كـــان بينـــه وبينــــهم    )ص(أن غـــدروا الـــنيب   
  .من عهود ومواثيق

وتــــــارة ثالثــــــة يكــــــون الــــــدفاع دفاعــــــاً عــــــن الــــــدعوة إىل 
اإلســــــــــالم عــــــــــن طريــــــــــق حتطــــــــــيم كــــــــــل احلــــــــــواجز املاديــــــــــة   
واملعنوية اليت حتول دون وصوهلا إىل اآلخـرين، فلـيس     
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غـــريه مـــن  مـــن حـــق أحـــد أن ينـــصب نفـــسه وصـــياً علـــى      
النـــــــاس، ليقـــــــف حـــــــائالً بينـــــــهم وبـــــــني أن يـــــــسمعوا هـــــــذا   

الذي هم خميرون بـني قبولـه واعتقـاده         ) الكالم اجلديد (
واعتناقـــــــــه عـــــــــن قناعـــــــــة وطيـــــــــب خـــــــــاطر، وبـــــــــني رفـــــــــضه    

  .ورفض االخنراط فيه وبني أتباعه
وغزواتـــــه ) ص(وهكـــــذا فـــــإن حـــــروب الـــــنيب حممـــــد    

كانـــــــت كلـــــــها دفاعيـــــــة، يـــــــصد ـــــــا العـــــــدوان عـــــــن نفـــــــسه   
تباعــه، ويــرد ــا تــربص املتربــصني، وكيــد الغــادرين،      وأ

ويفــــتح ــــا الطــــرق املــــسدودة أمــــام الــــدعوة إىل ديــــن اهللا  
ومل يكــن فيهــا أي هجــوم ابتــدائي علــى أنــاس      . احلنيــف

ــوا       ــا اقترفــــــوه هــــــو أــــــم مل يكونــــ آمــــــنني مــــــساملني، كــــــل مــــ
  .مسلمني

ومــن شــاء فلرياجــع يف ذلــك كتــب التــاريخ والــسير،  
  .ما ذكرناه واضحاً جلياًولسوف جيد 

ويتـــــــضح ممـــــــا ســـــــبق أن اجلهـــــــاد الـــــــدفاعي ال يقتـــــــصر 
على قتال املعتـدين علـى املـسلمني صـداً لعـدوام، بـل           
يـــــشمل أيـــــضاً قتـــــال مـــــن يتربـــــصون باملـــــسلمني الـــــدوائر،  
وجيهـــــــزون أنفـــــــسهم ويتـــــــأهبون لـــــــشن عـــــــدوان علـــــــيهم،   

ـــ   ، وال إشـــــكال يف )احلـــــرب الوقائيـــــة(وهـــــو مـــــا يـــــسمى بـــ
  ).الدفاع(ملعىن مما يصدق عليه لفظ كون هذا ا
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ونفــــــس الكــــــالم يــــــأيت يف احلــــــاالت الــــــيت يقــــــوم فيهــــــا 
الكفـــار مبحـــاوالت إشـــعال الفتنـــة بـــني املـــسلمني، وكـــذا      

 الطائفيــة التــدخل يف شــؤوم الداخليــة بإثــارة النعــرات   
واخلالفــــــــــــــــات املذهبيـــــــــــــــــة بينــــــــــــــــهم، وكـــــــــــــــــذا مالحقتـــــــــــــــــهم   

  .واضطهادهم وفتنتهم عن دينهم
ا قــــــد تقــــــوم بــــــه بعــــــض األنظمــــــة   أضــــــف إىل ذلــــــك مــــــ 

الـــسياسية للـــدول غـــري اإلســـالمية مـــن التـــآمر مـــع بعـــض  
 – ســواء كانـت إســالمية، أو غـري إســالمية   –ت اجلماعـا 

ضــد أنظمــة الــدول اإلســالمية، وذلــك عــن طريــق بــذل       
 املــــــشاكل  إلثــــــارة،مــــــا أمكنــــــها مــــــن األمــــــوال واألســــــلحة 

ما أصـبح يعـرف يف وقتنـا احلاضـر باسـم      نشر  والفنت، و 
، مـــــــستهدفةً بـــــــذلك تبـــــــديل أنظمـــــــة )الفوضـــــــى اخلالقـــــــة(

  .تلك الدول بأنظمة من نوعها، أو موالية هلا
إن مثــل هــذه الــسياسات التآمريــة ال ميكــن أن يقــف     
ــا مكتـــــــويف األيـــــــدي، إذا البـــــــد مـــــــن أن      املـــــــسلمون حياهلـــــ
يقفـــوا يف وجههـــا، ويتـــصدوا لردعهـــا ولـــو بـــالقوة، ولـــن   

ة حقــــــوقهم  عــــــن دائـــــر – حينئـــــٍذ  –يكـــــون ذلـــــك خارجــــــاً   
ــا يــــــسمى باجلهــــــاد      املــــــشروعة، بــــــل ســــــيكون داخــــــالً فيمــــ

  .الدفاعي
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هــــــذا مــــــع األخــــــذ بعــــــني االعتبــــــار مــــــا البــــــد منــــــه مــــــن  
.. مراعـــــــــــاٍة للـــــــــــشروط والظـــــــــــروف املوضـــــــــــوعية لـــــــــــذلك    

  .املنسجمة مع الضوابط والقيود الشرعية
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ÞbnÔÛa@¿@ÊëŠ’Ûa@ÝjÓ@ñìÇ†Ûa  
  

وقبـل اخلتـام البـد مـن التعـرض ملـسألة مهمـة، وهــي        
مــــــسألة الــــــدعوة إىل اإلســــــالم قبــــــل الــــــشروع يف القتــــــال،   

 علـى ثالثـة     سألةهذه املـ  يف   فقهاء املسلمني    اختلففقد  
  :)١(أقوال

 وجــــوب الــــدعوة قبــــل القتــــال مطلقــــاً، ســــواء  :األول
 العـــدو مـــن قبـــل، كانـــت الـــدعوة إىل اإلســـالم قـــد بلغـــت

  ذلــــــــــــك اهلادويــــــــــــة مــــــــــــن  وممــــــــــــن ذهــــــــــــب إىل . أو مل تبلغــــــــــــه
  .)٣(مالك، وكذا قال به )٢(الزيدية

 العـــدو ِت، ســـواء بلغــ  عــدم الوجـــوب مطلقــاً  :الثـــاين
  .)٤(مل تبلغه إىل اإلسالم، أو الدعوةُ

وجــوب دعــوة مــن مل يــبلغهم اإلســالم مــن     :الثالــث
 تكـون   ، بـل  قبل، أما من بلغهم فليست دعوم واجبة      

 وقــــد ذهــــب إىل هــــذا القــــول    .مــــستحبة زيــــادة يف احلجــــة  
                                                            

  .٥٣، ص٨الشوكاين، نيل األوطار، ج: انظر) ١(
  .٤٨٠، ص٢اهلادي، األحكام، ج) ٢(
  .٢، ص٢مالك، املدونة الكربى، ج) ٣(
فــــضل اهللا، كتــــاب  و.٥٣، ص٨كاين، نيــــل األوطــــار، جالــــشو: انظــــر) ٤(

  . ٢٤٢اجلهاد، ص
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  .)١(مجهور فقهاء املسلمني
فــــــــإن مــــــــن الفقهــــــــاء مــــــــن أوجــــــــب   : وبكلمــــــــة أخــــــــرى 

الـدعوة قبــل القتــال، ومنــهم مــن مل يوجبــها، ومنــهم مــن  
قــــــال بالتفــــــصيل بــــــني حالــــــة بلوغهــــــا ســــــابقاً إىل العـــــــدو،       
وعـــــدم بلوغهـــــا، فتجـــــب الـــــدعوة يف احلالـــــة الثانيـــــة دون 

  .وىلاأل
وقـــد اســـتدل أصـــحاب القـــول األول مبجموعـــة مـــن     
الروايــــات الــــيت دلــــت صــــراحة علــــى عــــدم جــــواز البــــدء   

بينمـــــا اســـــتدل أصـــــحاب القـــــول     . بالقتـــــال قبـــــل الـــــدعوة   
وهــم حــني غــزا بــين املــصطلق   ) ص(الثــاين بفعــل الــنيب   

  . واستأصلهم، وإبلهم تسقى على املاء،آمنون
بـــــدأ أمـــــا أصـــــحاب القـــــول الثالـــــث فقـــــد اعتمـــــدوا م  و

التوفيــــق واجلمــــع بــــني مــــا اســــتدل بــــه أصــــحاب القــــولني    
األول والثـــــــاين، باعتبـــــــار أن بـــــــين املـــــــصطلق كـــــــانوا ممـــــــن   
بلغتــــهم الــــدعوة آنــــذاك، فــــذهبوا إىل مــــا ذهبــــوا إليــــه مــــن   
القــــول بالتفــــصيل، خاصــــة وأن هنــــاك بعــــض الروايــــات  

  .اليت صرحت به
                                                            

، ٢احللــــي، الــــسرائر، جو. ٥٢٠، ص٥الطوســــي، اخلــــالف، ج: انظــــر) ١(
ــام، ج . ١٣ –١٢ص ــسالك األفهـ ــاملي، مـ ــيو. ٢٣، ص٣والعـ ، النجفـ

ــواهر الكــــــــــالم، ج  ــشافعي، األم، ج .٥٤ - ٥١، ص٢١جــــــــ ، ٤والــــــــ
  .وغريهم كثري. ٢٥٣ص
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ــا ذهــــب إليــــه مجهــــور     وافــــق الــــسيد فــــضل اهللا  وقــــد  مــ
ــاء املـــــسل  مني، وهـــــو القـــــول الثالـــــث الـــــذي يـــــرى أن     فقهـــ

الــــدعوة واجبــــة يف حــــق مــــن مل تبلغــــه الــــدعوة مــــن قبــــل،  
  .ومستحبة يف حق من بلغته

ولكنــه نبــه إىل أن هنــاك بعــض احلــاالت الــيت تكمــن  
فيهــــا مــــصلحة املــــسلمني يف أن يبــــاغتوا املتربــــصني ــــم،  
املتـــهيئني لقتـــاهلم، حبيـــث لـــو مل يبـــاغتوهم ملـــا متكنـــوا مـــن     

ففي مثل هذه احلاالت جيوز للمـسلمني    . ز النصر إحرا
  .ذلكتقتضي  الضرورة أنترك الدعوة من باب 

ــا جـــاء يف كالمـــه   ــا   >: وممـ واخلالصـــة الـــيت ننتـــهي إليهـ
بـــــــصدد هـــــــذه النقطـــــــة هـــــــي وجـــــــوب تقـــــــدمي الـــــــدعوة إىل  
اإلســـــالم قبـــــل أيـــــة معركـــــة حـــــىت يعـــــذر املـــــسلمون فيمـــــا   
يقـــــــــــــــدمون عليـــــــــــــــه، وإذا مل يـــــــــــــــستجب لـــــــــــــــدعوم كـــــــــــــــان   

  .سلمون معذورين يف حماربتهمامل
نعـــم، إذا كـــان الكفـــار قـــد ســـبق هلـــم العلـــم واملعرفـــة     
بدعوة اإلسالم، فـإن دعـوم حينئـٍذ ال تـصبح واجبـة،            

  .وإمنا تندرج يف باب االستحباب
وكـــذلك لـــو وجـــدت مـــصلحة أو ضـــرورة لإلســـالم  

  .)١(<يف عدم الدعوة جاز هلم ذلك
                                                            

  .٢٤٧جلهاد، صفضل اهللا، كتاب ا) ١(
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كـــر رأي  فإنـــه وبعـــد أن ذوأمـــا الـــشيخ مشـــس الـــدين
القــائلني بالتفـــصيل، وذكـــر بعــض العبـــارات الـــيت تـــذكر   
عـــــــادة يف كتـــــــب الفقـــــــه كمـــــــصداق مـــــــن مـــــــصاديق تأديـــــــة   

 عــــــــاد وأكــــــــد علــــــــى عــــــــدم كفايــــــــة مثــــــــل هــــــــذه       –الــــــــدعوة 
العبـــــــارات، ألن ظاهرهـــــــا كفايــــــــة جمـــــــرد البلـــــــوغ، وهــــــــذا     

، )١(<هــــو يف غايــــة اإلشــــكال >الــــرأي عنــــده مــــشكل، بــــل  
 والبيــان واســتفراغ  مــن بــذل حمــاوالت لإلقنــاع   >فــال بــد  

الوسع يف ذلك، بشرح اإلسالم شـرحاً وافيـاً ومتالئمـاً       
مع طبيعة اتمـع والقـوم ولغـة العـصر، وأن يـستعمل             
فيها كل ما يقتضي إثـارة قناعـام، ألن هـذا هـو الـذي                
يـــصدق عليـــه أنـــه دعـــوة إىل اإلســـالم، ال جمـــرد اإلخبـــار       

  .بالبعثة واألمر باتباع اإلسالم
وواضــح أن هــذا يقتــضي زمنــاً طــويالً، وال يبــت يف   
دقائق قبيل املعركة، واألصابع على الزناد، أو األيـدي        

  .)٢(<على مقابض السيوف
إال أنـــــــه ذكـــــــر إمكانيـــــــة االكتفـــــــاء مبثـــــــل مـــــــا ذُكـــــــر مـــــــن  
العبــــــــارات فيمــــــــا إذا كــــــــان العــــــــدو مطلعــــــــاً علــــــــى البعثــــــــة    

                                                            
  .٤٢٧ين، جهاد األمة، صمشس الد) ١(
  .٤٣٠ - ٤٢٩، صن. م) ٢(
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يبقــى  اخلامتــة، وعاملــاً خبــصوصيات الــدين احلنيــف، فــال      
  .حينها إال اإلنذار بالدخول يف اإلسالم

والظــاهر مــن كالمــه هــذا أنــه مــن القــائلني بوجــوب         
تقــــــــــدمي الــــــــــدعوة مطلقــــــــــاً، إال أن مقــــــــــدارها هــــــــــو الــــــــــذي  
ــابقاً، وبـــــني مـــــن       ــبلغهم الـــــدعوة ســـ خيتلـــــف بـــــني مـــــن مل تـــ
بلغتـــــــــهم بـــــــــالنحو الـــــــــذي يـــــــــصدق عليـــــــــه أنـــــــــه دعـــــــــوة إىل    

رد اإلنـــــــــذار اإلســــــــالم، فيكتفـــــــــى يف احلالـــــــــة الثانيـــــــــة مبجـــــــــ 
  .بالدخول يف اإلسالم

اللـــــــــهم إال أن يقـــــــــال إن ذكـــــــــره لإلنـــــــــذار مـــــــــن بـــــــــاب      
االســـتحباب، ال الوجــــوب، وبالتــــايل فهـــو مــــن القــــائلني   

  .إال أنه ال قرينة يف كالمه على ذلك. بالتفصيل

 هــو مــا اســتقربنا  - يف هــذه املــسألة –ولعــل األنــسب 
ــا – إليــــه، مــــع أخــــذ مالحظــــة الــــسيد    ذهــــاب الــــشيخ   فيمــ

خيــــــــــص حالــــــــــة وجــــــــــود مــــــــــصلحة أو ضــــــــــرورة تقتــــــــــضي     
  . بعني االعتبار-املباغته 

ــا أن ظــــــــاهر عبــــــــارات الفقهــــــــاء       وجــــــــدير بالــــــــذكر هنــــــ
 الـــذين قـــالوا بوجـــوب الـــدعوة قبـــل الـــشروع يف القتـــال   

 أـــــم كـــــانوا - ســـــواء مطلقـــــاً، أو علـــــى حنـــــو التفـــــصيل  –
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بصدد احلديث عن اجلهاد االبتدائي الـذي يـذهبون إىل     
ه، ومل يتطرقـــــــــوا لـــــــــذكر حكـــــــــم هـــــــــذه    القـــــــــول مبـــــــــشروعيت 

  .املسألة بالنسبة للجهاد الدفاعي
أنــــه مــــع قــــول الــــسيد   : والــــسؤال الــــذي يطــــرح نفــــسه  

والـشيخ بعـدم مـشروعية اجلهـاد االبتـدائي، وأن اجلهـاد       
املــــــــــشروع يف اإلســــــــــالم بأنواعــــــــــه ال خيــــــــــرج عــــــــــن دائــــــــــرة  
الـدفاع، فــأي معــىن لقـوهلم بوجــوب دعــوة املعتــدين إىل   

  !شروع بالتصدي هلم ودفع عدوام؟اإلسالم قبل ال
واحلقيقــة أن ال تنــايف بــني األمــرين إذا مــا اعتربنــا أن   

 والـيت   –) احلـرب الوقائيـة   (ما أطلقنا عليهـا سـابقاً اسـم         
القتـــــال االســـــتباقي الـــــذي يـــــشرع ألجـــــل الوقايـــــة  >تعـــــين 

ــا العـــــــــدوان،       مـــــــــن هجـــــــــوم العـــــــــدو بعـــــــــد أن تظهـــــــــر نوايـــــــ
ــا - )١(< املــــــــــسلمنياألعــــــــــداءخــــــــــشى أن يــــــــــدهم  وي  إذا مــــــــ

اعتربنــــا أــــا نــــوع مــــن أنــــواع اجلهــــاد الــــدفاعي، فيكــــون        
القـــول بوجــــوب الـــدعوة نــــاظر إىل مثـــل هــــذا النـــوع مــــن     

  .أنواع الدفاع
وأكثر من ذلك فإنه حىت يف حالة العـدوان الفعلـي     
ميكــن القــول بوجــوب قيــام املــسلمني بــدعوة الكفــار إىل     

                                                            
  .٤٢٤ين، جهاد األمة، صمشس الد) ١(
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بــــشرط أال تــــؤثر هــــذه الــــدعوة   >العــــدول عــــن عــــدوام  
يف تراخـــــــــي املـــــــــسلمني عـــــــــن التـــــــــصدي ملقاومـــــــــة الكفـــــــــار  
املعتـــــدين وجهـــــادهم، فتجـــــب املباشـــــرة باجلهـــــاد، ومعـــــه   

  .)١(<الدعوة إىل الكف عن العدوان، وإزالة آثاره
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .٤٣١ صين، جهاد األمة،مشس الد )١(
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 آلراء كـــــــل مـــــــن  وهكـــــــذا نـــــــصل بعـــــــد هـــــــذا العـــــــرض   
 حممــــد مهــــدي ، والــــشيخد حممــــد حــــسني فــــضل اهللالــــسي

 نــــــصل إىل –، يف بعــــــض مــــــسائل اجلهــــــاد   مشــــــس الــــــدين 
ــا يف     ــا أمــــا قــــد اتفقــ  مــــن أهــــم  -مــــسألتني نتيجــــة مفادهــ

ــاد   ــ خالفـــا فيه-مـــسائل اجلهـ ــا ذهـــب إليـــه اجلمهـــور    مـ ا مـ
  . على أقل التقاديرمن فقهاء اإلمامية

وهــــاتني املـــــسألتني مهـــــا مــــسألة علـــــة تـــــشريع اجلهـــــاد،   
  .ومسألة تقسيم اجلهاد املشروع إىل ابتدائي ودفاعي

 ال – كمــــــــا أســــــــلفنا –فالعلــــــــة برأيهمــــــــا هــــــــي احلرابــــــــة 
وبالتـــــــايل فإنـــــــه ال معـــــــىن للقـــــــول مبـــــــشروعية أن    . الكفـــــــر

يبتـــدئ املـــسلمون الكفـــار بالقتـــال ـــرد كـــوم كفـــاراً،      
اإلســـــالم ـــــذا املعـــــىن، وهـــــو مـــــا فـــــال جهـــــاد ابتـــــدائي يف 

، واجلهاد املـشروع هـو      )جهاد الدعوة (يطلق عليه اسم    
  .ذي حيمل صبغة الدفاع، ال غرياجلهاد ال

واحلقيقــــــة أن الـــــــسبب وراء اتفـــــــاق كـــــــل مـــــــن الـــــــسيد  
ــا   هـــــــو أمـــــــا  والـــــــشيخ يف آليـــــــات فهـــــــم اجلهـــــــاد   كـــــــثرياً مـــــ

 يف فهــــــم آيــــــات القــــــرآن الكــــــرمي،   – االســــــتفادةحيــــــاوالن 
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، ها من الترابط العـضوي بينـ     - األحكام منها    واستنباط
فـــــــــــال حيمـــــــــــالن آيـــــــــــات القـــــــــــرآن علـــــــــــى املعـــــــــــاين احلرفيـــــــــــة    
لكلماــــــا، دون مــــــا التفــــــات إىل جمموعــــــة القــــــرائن الــــــيت 
حتــف ــا، والــيت مــن أمههــا مــسألة الــسياق العــام الــذي        

  .تكون واردة فيه
لقد آثر كـل مـن الـسيد والـشيخ االبتعـاد عـن املنـهج              

كـــــل آيـــــة مبفردهـــــا، بعيـــــداً عـــــن الـــــسياق      الـــــذي ينظـــــر إىل  
الذي وضعت فيه، وكذا بعيـداً عـن غريهـا مـن اآليـات             

 عـــــــين أ–املوضـــــــوع، فيعتمـــــــد ذات الـــــــيت تتحـــــــدث عـــــــن  
يف تفــــــسريها علــــــى املعــــــىن احلــــــريف القاموســــــي   -املنــــــهج 

 الــــــــــضعيفة الــــــــــيت لكلماــــــــــا، وعلــــــــــى بعــــــــــض الروايــــــــــات
  .تفسرها مبا يتناىف وظاهرها
ــرا إ    ــا قـــــد نظـــ ــاد يف القـــــرآن   ولـــــذا فإمـــ ىل آيـــــات اجلهـــ

نظـــرة واحـــدة، ومل يغفـــال الـــسياقات الـــيت وردت فيهـــا،      
  .فخرجا لنا ذه الرؤية اجلديدة

 د أن الشيخ مشس الدينوكمثال على ما ذكرنا جن    
ــا علـــى     –  وخـــالل مناقـــشته إلحـــدى اآليـــات املـــستدل ـ

ولكنها ال تصلح   >: يقول –علية الكفر لتشريع اجلهاد     
ــياق آيــــات     وحــــدها لالســــتدال  ــا واقعــــة يف ســ ل ــــا، ألــ
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أخــرى هــي قــرائن علــى املــراد منــها، حبيــث يتعــذر علــى     
  .)١(<املستدل العمل ا من دون مراعاة تلك القرائن

ــا  فقـــد تعـــرض هلـــذه املـــسالة يف     الـــسيد فـــضل اهللا وأمـ
بعــــــــد رده ملــــــــا اســــــــتدل بــــــــه مــــــــن اآليــــــــات    إطارهــــــــا العــــــــام  

، شريع اجلهـاد والروايات على أن الكفـر هـو العلـة يف تـ      
ولعـــل اخلطــأ الـــذي يقــع فيـــه كــثري مـــن البـــاحثني    >: فقــال 

  ينظــــــــــــرون إىل كــــــــــــل آيــــــــــــةوالفقهــــــــــــاء واملفــــــــــــسرين، أــــــــــــم
مبفردهـــا، ويعتمـــدون يف صـــرف ظواهرهـــا علـــى أخبـــار      

، يف غــري موثوقــة، ويتحــدثون عــن نــسخ بعــضها بــبعض   
اســــتناداً إىل أخبــــار آحــــاد ال    ... مــــا ال جمــــال فيــــه للنــــسخ   

ظنــــــاً، ممــــــا جيعــــــل اإلنــــــسان يفقــــــد اجلــــــو       تفيــــــد علمــــــاً وال   
ــا يقـــــرأه مـــــن آيـــــات،      القـــــرآين املتكامـــــل يف التـــــشريع يف مـــ

 هــذا الركــام اهلائــل ألنــه يــضيع عــن املعــىن األصــيل أمــام 
  .من الوجوه أو األحاديث

إن قيمــة القــرآن الكــرمي يف القــضايا الــيت يثريهــا هــي  
 يف كـــــل يف التناســـــق الرائـــــع الـــــذي ميثـــــل وحـــــدة القـــــضايا 

، لتكون كل واحـدة منـها       يل اليت تثريها اآليات   التفاص
 ،جـــزءاً مـــن كـــل، ال قطعـــة منفـــردة قـــد تلتقـــي بـــاألخرى     

                                                            
  .٢٣٥ مشس الدين، جهاد األمة، ص)١(
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، ولـن نـستطيع فهـم القـرآن إال علـى هـذا         وقد ال تلتقـي   
ــا القــــرآن أن نتــــدبر       األســــاس، وــــذه الــــروح الــــيت أرادنــ

  .)١(<فيها آياته وأحكامه
الحــــــــظ يف العبــــــــارة املتقدمــــــــة تعــــــــبري الــــــــسيد    مــــــــن املو

والـــــــذي يقتـــــــرب مـــــــن معـــــــىن ) اجلـــــــو القـــــــرآين (مبـــــــصطلح
مـــن وحـــي (تفـــسريه  وقـــد ورد هـــذا التعـــبري يف الـــسياق،
 اسـتفاد مـن    أنـه    ذلـك  ،)٢( يف الكثري من املواضع    )القرآن

ــ  يف فهمــــــــه آليــــــــات القــــــــرآن الكــــــــرمي يف عــــــــدة   ذا اجلــــــــوهــــــ
  :)٣(موارد، منها

  .، واملراد منهابعض الكلمات حتديد معىن -١
  . بني اآلياتوهم من التنايفتما قد يرفع  -٢
  .قبول الروايات أو رفضها -٣

  .إىل غري ذلك من املوارد
املتكاملـــــــة آليـــــــات   إن هـــــــذه النظـــــــرة : وأخـــــــرياً نقـــــــول 

 – حتمـاً  –اجلهـاد الـواردة يف القـرآن الكـرمي جتعلنـا خنلُـص       
                                                            

  .٢١٩ - ٢١٨، صكتاب اجلهادفضل اهللا، ) ١(
، ١٨ج و، ٣٠٥ و٢٢١، ص٥جفـــــــضل اهللا، مـــــــن وحـــــــي القـــــــرآن،    ) ٢(

  . وغريها الكثري.٦٥، ص٢٤ج و، ٢٧٠، ص١٩ج و، ١٠٨ص
ــع يف ذلـــك ) ٣( ــسراً،     : يراجـ ــضل اهللا مفـ ــسني فـ ــد حـ ــسيد حممـ ــسيين، الـ احلـ

  .٩٠ – ٨٦ص
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ن مـــــشروعاً إال يف إطـــــار و يكـــــالإىل القـــــول بـــــأن اجلهـــــاد  
 كـن اعتبـار وجوبـه أصـالً    شروط معينـة، ولـذا فإنـه ال مي      

حيتـــاج تاركـــه إىل الرخـــصة، بـــل إن األصـــل يف عالقـــات    
 فإــــــا ، وأمــــــا احلــــــرب )١(لم بغريهــــــم هــــــو الــــــس  املــــــسلمني

مـــسألة عارضـــة، وال تكــــون مـــشروعة إال يف ظـــل تــــوفر     
 رات الــيت تــدفع املــسلمني إليهــا دفعــاً،    جمموعــة مــن املــرب

فتخــــــرجهم عــــــن األصــــــل إىل مــــــا ميكــــــن أن نطلــــــق عليــــــه   
  ).احلاالت الطارئة(اسم 

وهنــــا البــــد مــــن إبــــداء بعــــض التحفظــــات جتــــاه تلــــك   
 ذهــب إليهــا اجلمهــور مــن فقهــاء املـــسلمني      الفكــرة الــيت  

يف الـــــــشريعة اإلســـــــالمية  حـــــــني اعتـــــــربوا احلـــــــرب أصـــــــالً   
رحبيث حيتاج السلم إىل مرب.  

ومــــن خــــالل هــــذه الرؤيــــة الــــيت عرضــــناها يف فهمنــــا   
 – دون اآلخــرين –ن حقنــا للجهــاد يف اإلســالم جنــد أن مــ

 الفكــــرة الـــــيت حــــاول بعــــض املستـــــشرقني أن    أن نــــرفض 
                                                            

 تتِبعــواْ والَ كَآفَّــةً الــسلِْم ِفــي ادخلُــواْ آمنــواْ الَّــِذين أَيهــا يــا{: قــال تعــاىل) ١(
  .]٢٠٨: سورة البقرة/ [}مِبني عدو لَكُم ِإنه الشيطَاِن خطُواِت

     فَــِإِن{:  وجــلوقــال عــز لُــوكُمزتاع فَلَــم قَــاِتلُوكُماْ يأَلْقَــوو كُمِإلَــي لَمالــس 
  .]٩٠: سورة النساء/ [}سِبيالً علَيِهم لَكُم اللّه جعلَ فَما

 اللّـهِ  علَـى  وتوكَّـلْ  لَهـا  نحفَـاج  ِللـسلْمِ  جنحواْ وِإن{: وقال عز من قائل       
هِإن وه ِميعالس ِليم٦١: سورة األنفال/ [}الْع.[  
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حيـــاربوا اإلســـالم ـــا، حـــني حتـــدثوا عـــن الـــروح احلربيـــة    
الـــــيت حتكـــــم اإلســـــالم مـــــن خـــــالل شـــــريعة اجلهـــــاد الـــــيت     

 إشــعال نــار احلــروب والفــنت يف   – بــزعمهم –تــستهدف 
  .العامل

ويف اخلتــــــــام أرجـــــــــو أن أكــــــــون قـــــــــد وفِّقــــــــت يف هـــــــــذه    
جالــة يف عــرض مــا ارتأيــت أــا رؤيــة فقهيــة جديــدة       لعا

يف فهمــه فهمــاً  يف مــسألة اجلهــاد، ســوف تــساعدنا كــثرياً   
   ــــا أعتقــــدمــــن  ليــــه  إ خاطئــــةًنظــــرةًها صــــحيحاً، بعيــــداً عم

جهــاد  (املــسلمني وغريهــم، والــيت تــرى أنــه     بعــض  قبــل 
 إلجبــار غــري املــسلمني علــى الــدخول     بالــسيف)الــدعوة

 يتنــاىف صــراحة مــع  األمــر الــذي فهم، فيــه رغمــاً عــن أنــو  
  .)١(}الديِن ِفي ِإكْراه الَ{: قول الباري جل وعال

  ...وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

                                                            
  .٢٥٦اآلية : سورة البقرة) ١(



ÉuaŠ½aë@‰…b–½a@ @
  
فـــــتح  شـــــهاب الـــــدين العـــــسقالين،    ابـــــن حجـــــر،  -١
  بـريوت، ، دار املعرفـة،    شـرح صـحيح البخـاري      الباري

  .٢ط
،  اإلمام أمحد بـن حنبـل   مسند ابن حنبل، أمحـد،      -٢

  .دار صادر، بريوت
حممــــد بــــن أمحــــد بــــن حممــــد بــــن أمحــــد     ابــــن رشــــد، -٣

ــة اتهــد القــرطيب،  ــة املقتــصد بداي  ،دار الفكــر،  واي
  .م١٩٩٥ بريوت،
ــةمحــزة بــن علــي احللــيب،   الــسيد  ابــن زهــرة،  -٤  غني

إبــراهيم : حتقيــق، الــرتوع إىل علمــي األصــول والفــروع 
  .هـ١٤١٧، ١، دار اعتماد، قم، طالبهادري

ــ -٥ عبـــــد الـــــرمحن بـــــن حممـــــد بـــــن أمحـــــد،   ن قدامـــــة، ابـــ
ــشرح الكــبري  ــع  ال دار الكتــاب العــريب،  ،  علــى مــنت املقن

  .بريوت
لسان مجال الدين حممد بـن مكـرم،        ابن منظور،  -٦
  .هـ١٤٠٥، قم، ، نشر أدب حوزةالعرب
، ضـعيف سـنن الترمـذي   حممد ناصر،  األلباين،  -٧
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املكتـــب اإلســـالمي، بـــريوت،  زهـــري الـــشاويش، : حتقيـــق
  .م١٩٩١، ١ط

حممـــــــد بـــــــن إمساعيـــــــل بـــــــن إبـــــــراهيم،   البخـــــــاري، -٨
  .م١٩٨١دار الفكر، بريوت، ، الصحيحاجلامع 
ــ -٩ ــاد يف د ســــــــعيد رمــــــــضان،  حممــــــــوطي، البــــــ اجلهــــــ

  .م٢٠٠٦، ٥، دار الفكر، دمشق، طاإلسالم
ــسنن أمحـــد بـــن احلـــسني بـــن علـــي،     البيهقـــي، -١٠ الـ
  .، دار الفكر، بريوتالكربى
ــسيد حممــد حــسني   حممــد، الــسيد  احلــسيين، -١١ ال

  .م٢٠٠٤، ١دار املالك، بريوت، ط، فضل اهللا مفسراً
بــن حممــد بــن منــصور بــن أمحــد   الــشيخ  احللــي، -١٢

 مؤســـسة ، احلـــاوي لتحريـــر الفتـــاويالـــسرائرإدريــس،  
  .هـ١٤١٠، ٢النشر اإلسالمي، قم، ط

 مــن  تــاج العــروس حممــد مرتــضى،    الزبيــدي، -١٣
دار الفكــــر، علــــي شــــريي، : ، حتقيــــقجــــواهر القــــاموس

  .م١٩٩٤بريوت، 
، دار األمحممــــــــــــــد بــــــــــــــن إدريـــــــــــــــس،    الــــــــــــــشافعي،  -١٤

  .م١٩٨٣، ٢الفكر، بريوت، ط
ــل  بـــــن علـــــي بـــــن حممـــــد،   حممـــــد الـــــشوكاين، -١٥ نيـــ
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ــار ــار   األوطــ ــيد األخيــ ــث ســ ــن أحاديــ ، دار اجليــــل،  مــ
  .م١٩٧٣بريوت، 
دروس يف علــــم  الــــسيد حممــــد بــــاقر،     الــــصدر، -١٦

 مركـــــــز األحبــــــاث والدراســـــــات التخصـــــــصية  ،األصـــــــول
  .هـ١٤٢١للشهيد الصدر، 

ــسائل الــــسيد علــــي،  ، الطباطبــــائي -١٧ ، ريــــاض املــ
  .هـ١٤١٢، ١قم، طمؤسسة النشر اإلسالمي، 

، اخلــالفحممـد بــن احلــسن،  الــشيخ  الطوسـي،  -١٨
  .هـ١٤٠٧مؤسسة النشر اإلسالمي، قم، 

ــاملي، -١٩  املعــــروف حممــــد بــــن احلــــسن  الــــشيخ  العــ
ــصيل ، بـــاحلر العـــاملي  ــشيعة تفـ ــائل الـ ــصيل وسـ  إىل حتـ

ــشريعة  ــسائل الـــــ إلحيـــــــاء ) ع( مؤســـــــسة آل البيـــــــت  ،مـــــ
  .هـ١٤١٤، ٢، طالتراث، قم

ــ العــــــــــــاملي، -٢٠  زيــــــــــــن الــــــــــــدين بــــــــــــن علــــــــــــيشيخ الــــــــــ
ــام ، املعـــروف بالـــشهيد الثـــاين   ــسالك األفهـ ــيح مـ  إىل تنقـ

ــرائع اإلســــالم  ، مؤســــسة املعــــارف اإلســــالمية، قــــم،    شــ
  .هـ١٤١٣، ١ط

 يف حبــار األنــوارحممــد بــاقر، الــشيخ  الــسي، -٢١
مؤسـسة الطـور للنـشر، طهـران،        ،  تفسري املـأثور للقـرآن    

  .هـ١٤١١، ١ط
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ن حيـــىي بـــن أمحـــد بـــن   أمحـــد بـــ الـــسيد املرتـــضى،  -٢٢
ــاراملفـــــضل،  ، مكتبـــــة غمـــــضان، صـــــنعاء،  شـــــرح األزهـــ
نــــسخة مــــصورة عــــن طبعــــة مطبعــــة املعاهــــد،     . هـــــ١٤٠٠

  .هـ١٣٤٠جبوار قسم اجلمالية مبصر، 
ــات يف ، الـــشيخ حـــسني علـــي  املنتظـــري،  -٢٣ دراسـ

املركــز العـــاملي  ،  وفقـــه الدولـــة اإلســـالميةواليــة الفقيـــه 
  .هـ١٤٠٨، ١للدراسات اإلسالمية، قم، ط

جـواهر الكـالم   حممد حـسن،  الشيخ   النجفي،   -٢٤
ــالم   ــرائع اإلسـ ــرح شـ عبـــاس القوجـــاين،  : ، حتقيـــقيف شـ

  .٢دار الكتب اإلسالمية، طهران، ط
 يف األحكـام حيىي بـن احلـسني،    اإلمام   اهلادي،   -٢٥

ــرام  مهمـــــــل مـــــــن بقيـــــــة  .م١٩٩٠، ١، طاحلـــــــالل واحلـــــ
  .بيانات الطبع

ــحممــــد مهــــدي،  الــــشيخ  مشــــس الــــدين،  -٢٦ اد جهــ
توزيـــــــــــع دار العلـــــــــــم حـــــــــــسن مكـــــــــــي، : تقريـــــــــــر، األمـــــــــــة

  .م١٩٩٧، ١بريوت، طللماليني، 
أســـــــلوب حممـــــــد حـــــــسني، الـــــــسيد  اهللا، فـــــــضل -٢٧

، ٦، دار املـــــــــــالك، بـــــــــــريوت، طالـــــــــــدعوة يف القـــــــــــرآن
  .هـ١٤١٨
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كتـــــــــاب   اهللا، الـــــــــسيد حممـــــــــد حـــــــــسني، فـــــــــضل -٢٨
دار املـــالك، بـــريوت،  علـــي فـــضل اهللا،  : تقريـــر ، اجلهـــاد

  .م١٩٩٦، ١ط
تفـــسري مـــن    اهللا، الـــسيد حممـــد حـــسني،  ضلفـــ -٢٩

  .م١٩٩٨، ١، دار املالك، بريوت، طوحي القرآن
ــة أبـــو عبـــد اهللا مالـــك بـــن أنـــس،    مالـــك، -٣٠ املدونـ
  .، دار إحياء التراث العريب، بريوتالكربى
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  ٥        مقدمة املركز 
  ٧          مقدمة
  ١١          متهيد

  ١١      تعريف اجلهاد لغة واصطالحاً
  ١١             اجلهاد يف اللغة

  ١٣           اجلهاد يف االصطالح
  ١٥    احلكمة من تشريع اجلهاد يف اإلسالم

  ٢٠        حكم اجلهاد
  ٣٠        أقسام اجلهاد
  ٣٠      اجلهاد االبتدائي: القسم األول

  ٣١       اجلهاد الدفاعي: ثاينالالقسم 
  ٣٤          علة اجلهاد

  ٥٤      مشروعية اجلهاد االبتدائي
  ٦٦      أدلة مشروعية اجلهاد االبتدائي

  ٦٦      أدلة الكتاب:      أوالً
  ٧٦        أدلة السنة: ثانياً     

  ٨٧      الدعوة قبل الشروع يف القتال
  ٩٥          خامتة

  ١٠١        املصادر واملراجع
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  صدر عن مركز ابن إدريس احللي للدراسات الفقهية
  يــــهــقـــفــر الــريــقــتــال :أوالً

  م٢٠٠٧اء ــــتــشراثية، األم البديلة، الفيدرالية       بصمة الوال  ١العدد 

  م٢٠٠٧ع ــيـــرب                املخدرات    ٢العدد 

  م٢٠٠٧صيف              امللكية الفكرية    ٣العدد 

  م٢٠٠٧ خريف             غسيل األموال، الشيك    ٤العدد 

  م٢٠٠٨اء ــتش               رشوةال    ٥ العدد

  م٢٠٠٨صيف  -ربيع                     الطالق    ٧ -٦العدد 

  )*( سلسلة دراسات فقهية:ثانياً
   )التدخني منوذجاً( يف فقه السالمة الصحية -١

  نـــشـــــاخلن ــيـســخ حـــــيـشـال      

)تطبيقـــــــات فقهيــــــــة ملـــــــصطلحات أصــــــــول الفقــــــــه  (الـــــــدليل الفقهــــــــي   -٢
  يد حممد احلسيينــســـال      

ــام الــــــشرعي ألمنــــــاط الــــــزواج الــــــسائدة   -٣ املــــــسيار، الــــــصداقة،   ( النظــــ
  )الزواج بنية الطالق، املتعة

  الـــســيد عـــقـــيل الــــشـــامي      

مليات التجميل اجلراحية ومشروعيتها اجلزائية بني الـشريعة       ع -٤
  والقانون

  الـــســيد حممد احلسيين      



  )*(سلسلة حبوث فقهية: ثالثاً
  التكييف الدستوري لشكل الدولة اإلسالمية -١

  يد حممد احلسيينــســـال         

 وريـــادة احلركـــة الفقهيـــة يف القـــرن  الـــشيخ ابـــن اجلنيـــد اإلســـكايف-٢
  جريالرابع اهل

  الــشــيــخ عــالء الــســعـيدي      

          
    

  
  
  
  
  
  

  
  

  روتـيـ ب–اء ـضـيـبـة الــجــمحـن دار الـز مـركـمـدارات الـ إصبـلـطـت) *(
  السيد حممد احلسيين: رئيس املركز                
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