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 وقفات في فقه الجهاد
 

 األولى: تعريف الجهاد وأنواعه. 
 الثانية: أحكام مرحلية ترتبط بواقع المسلمين. 

 الثالثة: مناطات الجهاد. 
 الرابعة: مناط التغيير باليد داخل المجتمع. 

 الخامسة: مبدأ القتال وعلته: القتال للمقاتلين. 
 السادسة: غاية القتال: )حتى ال تكون فتنة(. 

 لسابعة: دار اإلسالم ـ ودار الحرب: تقسيم تاريخي. ا
 
 

 الوقفة األولى
 تعريف الجهاد ـ أنواعه

 
الجهاااد وروس ساانام اإلسااالمة فريمااة محكمااة. و ااو ماااا ةلااى يااوم القيامااة. 

(. وقيال  او اساتفرال الجهاد فاي مدافعاة 1والجهاد بول الوسع في دفع ما ال يُرمى)
(. وقصر الجهاد على القتال فاي 3لمنتهى الطاقة) (. وقيل:  و االسم الجامع2العدو)

ا كمااا  او فاي كتااب الفقاهة ألن الجهااد حسااب ورود  ا فنياا سابيل ،ة لام يكاان ةال تفريعاا
 معانيه في الكتاب والسنة أعم من أن يكون بالقتال. 

لقد قرن القرآن الكريم الجهاد بالماال والانفف فاي مواماع كثيارس. قاال تعاالى 
ا وثقاااالا وجا اادوا باالموالكم 4هم وأنفسااهم())وجاَ اادوا باالموال ( وقااال: )انفااروا خفافااا

(. وقااااال: )فماااال ، المجا اااادين باااالموالهم وأنفسااااهم علااااى القاعاااادين 5وأنفسااااكم()
(. واتفااا  7(. وقاااال تعاااالى )جا اااد الكفاااار والمناااافقين واغلااا  علااايهم()6درجاااة()

ررس ـ وجهاااد المفساارون علااى أن جهاااد الكفااار يكااون بالقتااال ـ حسااب أحكامااه المقاا
المنافقين يكون باللسان وولك بنحو الوع ة وةلااام الحجاة. ولام يحفا  أن رساول ، 
ا أو قاتلاه. بال قاال: كياف ةوا تحادس النااف أن محماداا  صلى ، عليه وسلم قتل منافقاا

 يقتل أصحابه ؟! 
وكان مان أوالال ماا ناال مان األمار بالجهااد فاي مكاةة قولاه تعاالى )فاال تطاع 

وجا د م به جهاداا كبيراا(. وجمهور المفسرين على أن الممير في قولاه    الكافرين
به   ةنما يعود على القرآن الع يم. وأن ، سبحانه وتعاالى قاد سامى الجهااد باالقرآن 
الع يم )جهاداا كبيراا( ألنه يحتوي على كل أنواع الجهاد. بل قاال األلوساي فاي رو  

وجااه الماالثورة علااى ع اام جهاااد العلمااا  ألعاادا  المعاااني ).. ويسااتدل باعيااة علااى ال
ا المجا ادون باالقرآن مانهم() (. 8الدينة بما يوردون عليهم من األدلةة وأوفار م ح اا

ويشت  من  وه اعية في تع يم أمر جهاد العلما  قولاه صالى ، علياه وسالم )أع ام 
لمطلاب. الجهاد كلمة ح  عند سالطان جاالر(. وقولاه )سايد الشاهدا  حمااس بان عباد ا

ا  ورجل قام ةلى ةمام جالرة أمره ونهاه فقتله(. وتبدو أنواع الجهاد وآلياته أكثار ترتيباا
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ا في قوله صلى ، عليه وسلم: )ما من نبي بعثه ، عا وجل في أمة قبلي  ووموحا
ةال كان لاه مان أمتاه حوارياون وأصاحابة يلخاوون بسانتهة ويقتادون بالمرهة ثام ةنهاا 

يقولون ما ال يفعلونة ويفعلاون ماا ال ياومرونة فمان جا اد م تخلف من بعده خلوف 
بيده فهو ماومنة ومان جا اد م بلساانه فهاو ماومنة ومان جا اد م بقلباه فهاو ماومنة 

 (. 9وليف ورا  ولك حبة خردل من ةيمان()
فالجهاد في اإلسالم يكاون باالنفف وبالماال وبالكلماة وبالقلاب. ولكال ناوع مان 

ا علاى أسالوب وآلياة  وه األنواع آلياتاه وشاعبه  وأسااليبه وأحكاماه التاي تارجل أسالوبا
 على آلية. والجهاد بلنواعه وأساليبه  و المامي ةلى يوم القيامة. 
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 الوقفة الثانية
 أحكام مرحلية ترتبط بواقع المسلمين

 
ثم ةن المتتبع لتطور تشاريع الجهااد فاي عصار نااول القارآنة يجاد أناه أكثار 

اة ومراعاس ا بهاا مان حياس القلاة  التشريعات تدرجا ألحوال الجماعة المسلمةة وارتباطا
والكثارسة والقاوس والماعف. ثاام لام يصادر للمسالمين أي ةون بالقتااال حتاى قامات لهاام 
دولةة وكان لهم كيان مستقل فاي المديناة المناورس. حياس تادرجت األحكاام مان اإلون 

 آخرين.  بالقتالة ةلى األمر المطل  به في ح  بعاة واألمر المقيد في ح 
ا لقاارا س  تطاور أحكاام القتاال فاي اإلساالم فاي ساياقاتها المتعاددسة كانات مفتاحاا
واقااع المساالمين فااي عصاار الرسااالة األول. وسااتبقى  ااوه اعيااات علااى ماار العصااور 
مرتكاااات لحركااة المساالمين السياسااية العامااة حسااب ال ااروف التااي تحاايط بهاام. ةن 

آيااات تاالمر بالصاابر والحلاام  دعااوأ أن آيااة الساايف قااد نسااخت كاال مااا ساابقها ماان
واإلعراا عان المشاركينة والمجادلاة باالتي  اي أحسانة وكاوا ماا سابقها مان آياات 
القتال في  روفها المختلفة دعوأ تجاوا بها بعا المفسرين حدود العلم حتى بدت 

 وكلنها سيف حقيقي على أحكام القرآن. 
يطبا  فاي ال اروف قوله تعالى: )كفوا أيديكم وأقيموا الصالس..( حكام ربااني 

التااي تقتماايه حسااب قاارا س الجماعااة المساالمة لواقعهاااة أو تقرياار ولااي األماار لااولك. 
وقوله تعالى: )ادع ةلى سبيل ربك بالحكمة والموع ة الحسنة( آية محكمة ال تنسخها 
آية السيفة وةنما تبقى أصالا مان أصاول الادعوس فاي  اوا الادين. وقولاه تعاالى: )وال 

ةال بالتي  ي أحسن..( آية محكمة أخرأ ال تنسخها آية السايفة  تجادلوا أ ل الكتاب
 ةو للجدال والحوار مقامهة وللقتال والناال مقامه. 

فااي كاال عصاار ماان العصااور يعماال ماان أحكااام الجهاااد مااا يتناسااب مااع واقااع 
المسلمين: جماعةة أو دولةة وقدراتهم. وال يمكن أن تطب  أحكام النهايات في عصر 

علااى باادايات أي كيااان ةسااالمي ناشاا ة أو قااالم فااي عهااد ماان عهااود اإلسااالم األولة 
ا مماا ياودي ةلاى تاادمير  اخاتالل ماوااين القاوأة باين المسالمين وأعادالهم اخاتالالا بيناا

 الوجود اإلسالمية واستلصال شلفة المسلمين. 
 

 الوقفة الثالثة
 مناطات الجهاد

 
اة فجهاااد الكلمااة وللعلمااا  فااي مناطااات الجهاااد أقااوال ال يجااوا الخاارو  عليهاا

بشعبه المختلفة مناطه أ ل العلم والحكمةة العالمين بحقال  الشريعةة ومواقع القاولة 
وسياقات الكالم ومآالته. وكم حور العلما  من ةنكار لمنكار يفماي ةلاى ماا  او أكبار 

 منه. أو أمر بمعروف يفوت ما  و أولى منه. 
الي ـ غيار جهااد الادفع ـ فاال بينما يتولى والس األمور حصراا أمر الجهااد القتا

يتقدمهم فارد وال جماعاة فاي ولاكة ةال أن يكاون مانهم ةون عاام مساب . وةلياك أقاوال 
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العلما : قال ابن قدامة الحنبلاي فاي كتاباه المغناى: )وأمار الجهااد موكاول ةلاى اإلماام 
(. وقاال فاي موماع آخار مان 10واجتهاده ويلام الرعية طاعته فيما يراه من ولاك()

نفسه )وال يخرجون ـ أي للجهاد ـ ةال بإون األميار ألن الحارب موكاول ةلياهة الكتاب 
و و أعلم بكثرس العدد وقلتهمة ومكامن العدو وكيد مة فينبغي أن يرجع ةلى رأيه ألنه 

 أحوط للمسلمين(. 
وقال القرافي المالكي في كتابه اإلحكاام ).. ةن اإلماام  او الاوي فومات ةلياه 

اللا ة ومابط معاقاد المصااللة ودر  المفاسادة وقماع الجنااسة السياسة العامة في الخ
 (. 11وقتل الطغاسة وتوطين العباد في البالد ةلى غير ولك مما  و من  وا الجنف()

ا ـ للادردير قولاه:  وجا  في الشر  الصغير على أقرب المسالك ـ مالكي أيما
 ( 12)وتعين الجهاد بتعيين اإلمام لشخص.()

اف القناع )وأمر الجهااد موكاول ةلاى اإلماام واجتهاادهة وقال التهانوي في كش
 ( 13ألنه أعرف بحال النافة وبحال العدو ونكايتهمة وقربهم وبعد م.()

وال يخفى أن حكمة أن يناط أمر الجهاد باإلمامة أو المتولي كماا أشاارت ةلياه 
تارك النصوص السابقةة ألنه أقدر على تقدير ميااان القاوأة ونتاالل المعركاة. ولام ي

ولاك لففاراد لكااي ال يتقادموا الحااكم أو اإلمااام بفعالة تكاون جريرتااه علاى المساالمين 
عامةة ويحملوا بولك المسلمين ماا ال قبال لهام باه. وال يارد فاي  اوا الساياك التشاكيك 
بتقوأ المتولية وشرعيته. فلصل األمر فاي  اوا أن الغااو كماا الصاالس يكاون ورا  

 الغاو آكد وأومل. كل بر وفاجر. و وا األمر بشلن 
وفي جهاد الدفع أي حيس يحتل العدو بلد المسلمين فيسقط ةون اإلماام ويكاون 
من ح  كل مسلم أن يدفع عن أرمه وعرمه ودينه بما يستطيع. ويخر  ةلاى ولاك 

 الرجل والمرأس والعبد بدون ةون مسب . 
 

 الوقفة الرابعة
 في مناط التغيير باليد داخل المجتمع

 
ا باإلماام أصاالاة فاإن ةقاماة الحادودة وةوا كان الق تال خار  حدود الدولة مناطاا

وتتبااع المنكااراتة وأ اال الباادع والريااب والنفاااك ال يمكاان أن يكااون ماان حاا  فاارد أو 
 مجموعةة مهما كانت ال روفة وكان االجتهاد. 

فإقامة الحدود كماا  او مجماع علياه عناد أ ال العلام ةنماا  اي مان شالن اإلماام 
 قاعف عنها أو تركهاة فليف ألحد من المسلمين أن يتوال ا دونه. واختصاصهة وةن ت

وأ ااال النفااااك علاااى اخاااتالف مشااااربهم وناعااااتهمة ال يجا ااادون ةال بالحجاااة 
والبيان والاباللة والصابر علاى أوا ام تاارس واإلغاال  علايهم باالقول أخارأ )ياا أيهاا 

  ةنماا يكاون باالقولة النبي جا د الكفار والمنافقين واغل  عليهم( ومعلاوم أن اإلغاال
ا.(   وبالقول البليغ أخرأ ).. وقل لهم في أنفسهم قوالا بليغا

وتكفياار النااافة والحكاام علاايهم بااالردس أو الخاارو  ماان الملااة لاايف ماان شاالن 
األفرادة وال من حقهمة وبالتالي فإن البنا  على مثل  وه األحكام ومبادرس الحاكم ةلى 

ن أشكال العادوان تحات شاعار ةنكاار المنكارة العدوان على  وال  الناف بلي شكل م
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أو تغيياااره باليااادة لااايف مااان ديااان ، فاااي شاااي ة وةنماااا  اااو مفاااا  ةلاااى الفوماااى 
 واالمطرابة وتماي  وحدس المجتمع. 

لقد امتنع رسول ، صلى ، عليه وسلم عن قتل المنافقينة و و مطلاع علاى 
كياف يمكان لفارد أن يحكام باالكفر حقيقة نفاقهم للال يقال: ةن محمداا يقتال أصاحابهة ف

 والردس على آخر بسبب قول أو فعل يمكن أن يكون له عند صاحبه أكثر من تلويل. 
ثم ةن واجب الداعية في كل عصر أن يكثر سواد المسلمينة وأن يربط الناف 

 بربقة اإلسالم ولو بشعرسة ال أن يشرومهم يمنة ويسرس. 
 

 الوقفة الخامسة
 القتال للمقاتلين .مبدأ القتال وعلته 

 
ثم ةن اإلسالم ةنما شرع القتال لرد عدوان المعتدينة ممن يريدون بالمسالمين 
شرااة وباإلسالم سو اا قال تعالى: )وقاتلوا في سبيل ، الوين يقاتلونكم وال تعتدوا ةن 

(. والعااادوان  اااو قتاااال غيااار المقااااتلينة مااان ماااوادعين 14، ال يحاااب المعتااادين()
من أفراد يكونون وسط المقاتلين كالنسا  واألطفال والر بان واألجارا  ومسالمينة و

والاراعة أو يكون العدوان في الخرو  على آداب القتال بالمثلة أو بالحرك بالنار أو 
 بقتل الحيوان أو قطع الشجرة أو الفساد في األرا. وةليك التفصيل: 

تلونكم وال تعتاادوا ةن ، ال أوالا قولاه تعااالى: )وقااتلوا فااي سابيل ، الااوين يقاا
 يحب المعتدين( فحكم غير منسوخ. 

قال القرطباي فاي الجاامع ألحكاام القارآن ).. قاال ابان عبااف وعمار بان عباد 
العايا ومجا د  ي محكمة.( أي اعية محكمة غيار منساوخة. ثام قاال القرطباي )أي 

ا  والصبيان والر بان قاتلوا الوين  م في حالة من يقاتلونكمة وال تعتدوا في قتل النس
 (. 15وشبههم.( وقال أبو جعفر النحاف: ) وا أصل القولين في السنة والن ر()

وتلمل قول القرطبي رحمه ، تعالى ـ الوين  م في حالة من يقاتلونكم ـ لتعلم 
أن المقصود  و من يقاتلكم أو يستعد لقتاالكم بإعاداد وتعبلاة وحشاد. ولعال  اوا الاوي 

ممن و بوا ةلى أن  وه اعية منسوخة بآية السيف لما رأوا في  دي أشكل على كثير 
النبااي صااالى ، علياااه وسااالمة ومبادرتاااه ةلااى مواجهاااة مراكاااا الخطااار التاااي تتهااادد 

 المسلمين كما في غاوس خيبرة وغاوس موتةة ومسيره ةلى  تبوك. 
ان وقال األلوسي في رو  المعاني )وال تعتدوا( )أي ال تقتلاوا النساا  والصابي

والشيخ الكبير وال من ألقى ةليكم السالم وكف يده فإن فعلتم فقد اعتديتم رواه ابن أبي 
حاتم عن ابن عباف. أو ال تعتدوا بوجه من الوجوه كابتدا  القتال أو قتال المعا د أو 

(. وقااال البغااوي ).. 16المفاجاالس بااه ماان غياار دعااوسة أو قتاال ماان نهيااتم عاان قتلااه()
 (. 17الوين يقاتلونكم وال تعتدوا..( أي ال تبدوو م بالقتال) وقاتلوا في سبيل ،

وقد و ب جمهور الفقها  ةلى أن القتال ةنما وجب لمن يقاتلة وخالف في ولك 
الشافعي رحمه ، تعالى. فقد رأأ الجمهور أن العلة في مشروعية القتال  ي ةطاقة 

ة الشارعية: )ألن القتاال  او القتال لمن يتربص بالمسلمين. قال ابن تيمية فاي السياسا
لمن يقاتلناة ةوا أردنا ة هار دين ، تعالى كما قال تعالى )وقاتلوا في سبيل ، الوين 
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يقاتلونكم وال تعتدوا ةن ، ال يحب المعتدين(. وولك أن ، أبا  من قتال النفاوف ماا 
( أي أن القتال يحتا  ةليه في صال  الخلا . كماا قاال تعاالى )والفتناة أكبار مان القتال

وةن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار مان الشار والفسااد ماا  او أكبار مناه فمان لام 
يمنااع المساالمين ماان ةقامااة دياان ، لاام تكاان مماارس كفااره ةال علااى نفسااهة ولهااوا قااال 
الفقهااا : ةن الداعيااة ةلااى الباادع المخالفااة للكتاااب والساانةة يعاقااب بمااا ال يعاقااب عليااه 

 (. 18الساكت()
د و ب بعا المفسرين في تلكيد أن القتال والجهادة ال يكون ةال في مقاتل وق

وممااانع حيااس اعتباارت المقاتلااة والممانعااة  ااي علااة األماار بالقتااال والجهاااد. ولاايف 
محا الكفر الوي ةن انتفى معه  وان العنصران )المقاتلة والممانعة( لم يمار )ةال( 

ةلااى صاايغة )المفاعلااة( فااي )جا ااد( صااحبه كمااا قاارره اباان تيميااة. فقااد و ااب  ااوال  
 و)قاتل( ال تكون ةال بالمشاركة حسبما تقتميه لغة العرب. 

قال الطا ر بن عاشور في قوله تعالى )وجا اد م باه جهااداا كبياراا.( وصايغة 
المفاعلة ليفيد مقابلة مجهاود م بمجهاود فاال يهان وال يماعف ولاولك وصاف الجهااد 

 . (19بالكبير أي الجامع لكل مجا دس)
وقال القرطبي في أحكام القارآن بعاد أن نقال عان ابان عبااف وعمار بان عباد 
العايا ومجا د القول بالن قولاه تعاالى: )وقااتلوا فاي سابيل ، الاوين يقااتلونكم.( أناه 
محكم غير منسوخ قال القرطبي ).. قال أبو جعفر النحاف: و اوا أصال القاولين فاي 

ر أن رساول ، صالى ، علياه وسالم رأأ السنة والن ر. فلما السنة فحديس ابن عم
في بعا مغاايه امرأس مقتولةة فكاره ولاكة ونهاى عان قتال النساا  والصابيان. رواه 
األلمة. وأما الن ر فإن فاعال ال يكاون فاي الغالاب ةال مان اثناين كالمقاتلاة والمشااتمة 

 بااان والمخاصاامة. والقتااال ال يكااون فااي النسااا  وال فااي الصاابيان وماان أشاابههم كالر
والامنى والشيوخ واألجرا  فال يقتلون وبهوا أوصاى أباو بكار رماى ، عناه ياياد 

 (. 20بن أبي سفيان حين أرسله ةلى الشام()
وقد تواردت أقوال العلماا ة علاى أن المقصاود مان قولاه تعاالى )وال تعتادوا( 
 و النهي عن قتل غير المقاتلين من نسا  وأطفال ور بان وفالحين وأجرا ة وممان 

 ألقى السالمة ونفا يده من الحرب. 
 

ةن علااة األماار بالقتااال للكفااار  ااي مقاااتلتهم للمساالمينة أو ممااانعتهم النتشااار 
 الدعوسة وليف كفر م المحاة الوي ال يمرون به سوأ أنفسهم. 

خة لقوله تعالى )وقاتلوا في سبيل ، الوين يقاتلونكم ةن اعتبار آية السيف ناس
وال تعتدوا..( فياه تجااوا لسايرورس أحكاام الجهااد التاريخياة. حياس يوكاد سايد قطاب 
رحمه ، تعالى ومن سبقه من المفسرين أن آية السيف ةنما تعلقت بمشاركي العارب 

ه ، تعااالى فااي فااي الجاياارس العربيااة لتكااون مخلصااة لاادين ، قااال ساايد قطااب رحماا
من المجلد األول لل الل )نال فيما بعد في سورس برا س األمر  191حاشية الصفحة 

بقتااال المشااركين فااي كافااة الجاياارس العربيااة حتااى يقولااوا ال ةلااه ةال ،.. و ااوا  ااو 
التعديل الوي اطرد مع مقتميات موقف اإلسالم والجماعة المسلمة لتخلص الجايرس 
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ورا ه أعاادا  لااه و ااو يواجااه عااداوات الااروم والفاارف خااار  لإلسااالمة فااال ياادع 
 (. 21الجايرس)
 

 الوقفة السادسة
 غاية القتال حتى ال تكون فتنة

 
ةن غاية القتال في اإلسالم ومنتهاه  و أن يصير الناف فاي حالاة مان الحرياة 
تنتفااي معهااا الفتنااة. )والفتنااة لفاا  يجمااع معنااى ماار  وامااطراب أحااوال اإلنسااانة 

له بالخطر والخوف على األنفف واألموال على غير عدل وال ن ام. و اي وتشتت با
 (. 22ةلقا  الخوف في قلوب الناف واختالل ن ام العيش()

وبالتالي فإن غاية الجهاد أال يتعرا مومن لفتنة مادية أو معنوياة تايلاه عان 
بينه وبين دينهة أو عن شعيرس من شعالرهة وكوا أن تنتفي الفتنة عن الكافر للال يحال 

اإلسااالمة ةن  ااو اختاااره. قااال تعااالى: )وقاااتلو م حتااى ال تكااون فتنااة ويكااون الاادين 
 ( 24( وقال )وقاتلو م حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل.()23هلل.()

وقال في تفسير المنار: )وقاتلو م حتى ال تكون فتنة( عطاف علاى قااتلوا فاي 
. و اوه بينات غايتاه. و اي أال يوجاد شاي  مان اعية األولى. فتلاك بينات بداياة القتاال

الفتنة في الدينة ولهوا قال األستاو اإلمام ـ أي محمد عبده ـ أي حتى ال تكون لهم قوس 
يفتنونكم بها ويووونكم ألجل الدينة ويمنعونكم من ة هارهة أو الادعوس ةلياه. )ويكاون 

ا   هللة ال أثار لخشاية الدين هلل( )ويكون الدين كله هلل( أي يكون دين كل شخص خالصاا
غيره فيهة فال يفاتن لصاده عناه وال ياووأ فياهة وال يحتاا  ةلاى الاد ان والماداراس أو 

 (. 25االستخفا  أو المحاباس)
ثم ةليك ما قرره سيد قطب رحمه ، تعالى حول قوله تعالى: )وقاتلو م حتى 

مااا ةلاى ياوم ال تكون فتناة( ).. ةن الانص عاام الداللاةة مساتمر التوجياهة والجهااد 
القيامة. ففي كل يوم تقوم قوس  المة تصد الناف عن الدينة وتحول بينهم وبين سماع 
الاادعوس ةلااى ،ة واالسااتجابة لهااا عنااد االقتناااعة واالحتفااا  بهااا فااي أمااان. والجماعااة 
المسلمة مكلفة في كل حين أن تحطم  اوه القاوس ال الماةة وتطلا  النااف أحاراراا مان 

 ويختارون ويهتدون ةلى ،. قهر اة يستمعون 
و وا التكرار فاي الحاديس عان دفاع الفتناة بعاد تف يعهااة واعتبار اا أشار مان 
القتال.  ااوا التكاارار ياوحي بل ميااة األماار فاي اعتبااار اإلسااالم. وينشاي  مباادأ ع يماااا 
يعنااي فااي حقيقتااه ماايالداا جديااداا لإلنسااان علااى يااد اإلسااالم. ماايالداا تتقاارر فيااه قيمااة 

قيمة عقيدتهة وتومع حياته في كفة وعقيدته في كفاةة فتارجل كفاة العقيادس. اإلنسان ب
كولك يتقرر في  وا المبدأ من  م أعدا  اإلنسان.. ةنهم أوللك الوي يفتنون مومناا عن 
ا بساابب ةسااالمهة أوللااك الااوين يحرمااون البشاارية أكباار عنصاار  دينااهة ويااووون مساالما

 للخيرة ويحولون بينها وبين منهل ،. 
إوا انتهى ال المون من  لمهم وكفوا عن الحيلولة بين الناف وبين ربهمة فال ف

 (. 26عدوان عليهم ـ أي ال مناجاس لهم ـ ألن الجهاد ةنما يوجه لل لم وال المين()
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وقال الطبري في جامع البيان: ]وقال آخرون معنى قوله )فال عدوان ةال على 
ي الطبري بإسناد عان مجا اد )ال تقااتلوا ةال ال المين( فال تقاتل ةال من قاتل[ ثم يرو

 (. 27من قاتلكم()
لقد كانت غاية الجهاد في اإلسالم  او ةبطاال الفتناة بجمياع أشاكالهاة وتحريار 
اإلنسااان ماان جميااع المااغوط الماديااة والمعنويااةة التااي تااوثر فااي ةرادتااهة وتحااد ماان 

أن غاياة الجهاادة  حرياته ليختار طريقه في  وه الحيااس. ولايف كماا يااعم الااعماون
 ي حمل الناف على اإلسالمة وةكرا هم عليه. وقوله تعالى: )ال ةكاراه فاي الادين قاد 
تبااين الرشااد ماان الغااي( وقولااه: )فماان شااا  فليااومن وماان شااا  فليكفاار..( علااى وجااه 
ة واإلساالم  التحوير واإلنوار أحكم من أن يفتاات علياه أحاد. الادين خياار فاردي وحارال

حااول بااين الناااف وبااين دياان ،ة كمااا يطالااب بإبطااال فتنااة يطالااب بكساار كاال طااوك ي
تنصب على مومن ليتخلى عن دينه )ةن الوين فتنوا المومنين والمومنات ثم لم يتوبوا 

 فلهم عواب جهنم ولهم عواب الحري (. 
ةن ةطالك خيار اإلنسان الدينية في أجاوا  الادعوس الصاحيحةة وفاي  اروف 

تااه ةنمااا ياانم علااى ثقااة مطلقااة بل ليااة  ااوا الاادينة التكااافو فااي وسااالل الخطاااب وآليا
واستجابته لندا  الفطرس البشريةة وانسجامه ماع قاوانين العقالة واساتعالله التاام علاى 
كل ما عداه من مايل األديان التاي اخاتلط حقهاا بكثيار مان الباطال ) او الاوي أرسال 

 وا الدين  وه  رسوله بالهدأ ودين الح  لي هره على الدين كله(. وال غرو أن يشهد
ا للجدياد  الفيلة المباركة من أبناله ةليهة وأن يكون من أكثر أديان العالم نموااة واكتسابا
من المعتنقينة حيس يتآكل الباطلة وتتجدد رو  النما  في الادين الحا ة علاى الارغم 
مااان حالاااة الاااو ن التاااي يعيشاااها المسااالمونة والتاااي تشاااكل بإطار اااا العاااامة التخلاااف 

ا من الفتناة تصاد اعخارين عان ديان ،.. أوليسات والمعف والف قر والجهلة مروبا
 وه نقطة بداياة للادعاس أن يقااوموا عوامال الاو ن فاي مجتمعااتهم لكاي ال تكاون  اوه 

 العوامل فتنة في الصد عن دين ، !! 
 

 الوقفة السابعة
 تقسيم استراتيجي ـ تاريخي: دار حرب ـ دار ةسالم 

 
تقدم في العصور التي خلات العاالمة ةلاى دار ةساالم ودار ةن تقسيم الفقها  الم

حرب ودار عهد؛ ةنما نشل عن واقع قالمة كانت تحكمه ال روف واألعراف الدوليةة 
القالمااة فااي تلااك األامااان. ةن تطااور الاان م والقااوانين الدوليااةة وتوقيااع المعا اادات 

اإلنساانة ويتسااوك والمواثي  التي تن م حياس األمم والشعوب على نحو يخدم قماايا 
مع رو  اإلسالم في رفا الفتنةة وةطالك فما ات الحرية اإلنسانية والدعويةة كل 
ولك يتطلب من الفقها  المسلمينة أن يعيدوا الن ر في التقسيمات السابقةة التي كانت 

 تقسيمات واقعية  رفية بالدرجة األولى. 
اة اإل ماام ابان تيمياة رحماه ، وممن يوكد أن واك التقسيم كان اعتبارياا محما

تعااالى. ةو ساالل عاان مدينااة )ماااردين(ة وكاناات ثغااراا ماان الثغااور الشااامية مااع الاارومة 
سكانها مختلطون  مسلمون ومسايحيون  وةدارتهاا تنتقال تاارس ةلاى الاروم وتاارس ةلاى 
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المسلمينة سلل ابن تيمية عن حكم  وه المديناةة وحكام ساكانها الاوين يكوناون طاوراا 
لمسلمينة وأخرأ في والية المسيحيين الروم. و ل  ي دار حرب أو دار في والية ا

ةسالم ؟ فلجاب. وننقل  نا السوال والجواب على طولهمااة لماا فيهماا ممان ماروب 
 الفقه المفيد والنافع. 

)وسلل رحماه ، عان بلاد )مااردين(  ال  اي دار حارب أو بلاد سالم ؟ و ال 
بالد اإلسالم أم ال ؟ وةوا وجبت عليه الهجرس  يجب على المسلم المقيم بها الهجرس ةلى

ولم يهاجرة وساعد أعدا  المسلمين بنفسه ومالهة  ال يالثم فاي ولاك ؟ و ال يالثم مان 
 رماه بالنفاك وسبه أم ال ؟ 

فلجاب: الحمد هلل. دما  المسلمين وأموالهم محرمة حيس كانوا في ماردين أو 
م محرمة سوا  كاانوا أ ال مااردين غير ا. وةعانة الخارجين عن شريعة دين اإلسال

أو غياار م. والمقاايم بهااا ةن كااان عاااجااا عاان ةقامااة دينااه وجباات الهجاارس عليااه. وةال 
 استحبت ولم تجب. 

ومساعدتهم لعدو المسالمين بااألنفف واألماوال محرماة علايهمة ويجاب علايهم 
 االمتنااع ماان ولااك بالي طريقااة أمكنااتهم. مان تغيااب أو تعااريا أو مصاانعةة فااإوا لاام

 يمكن ةال بالهجرس تعينت. 
وال يحل سبهم عمومااا ورمايهم بالنفااكة بال الساب والرماي بالنفااك يقاع علاى 

 الصفات الموكورس في الكتاب والسنة فيدخل فيها بعا أ ل ماردين وغير م. 
وأما كونها دار حارب أو سالم فهاي مركباة فيهاا المعنياانة ليسات بمنالاة دار 

بمنالة دار السلم التي تجاري عليهاا أحكاام اإلساالم  الحرب التي أ لها كفارة وليست
بكون جند ا مسلمين )يقصد أن جند ا غيار مسالمين(. وال بمنالاة دار الحارب التاي 
أ لها كفار )ففيها سكان مسلمون كثيرون( بل  اي قسام ثالاس يعامال المسالم فيهاا بماا 

 (. 28يستحقهة ويقاتل الخار  عن شريعة اإلسالم بما يستحقه()
لوي توكده  وه الفتوأة  ي اعتبارية التقسيم ةلى دار حرب ودار ةسالم. ةن ا

 وةن قيام أي ومع دولي جديد يقتمي من حركة الفقه اإلسالمي تقسيماا جديداا. 
ودار اإلسالم عند الفقها ة  ي التي يلمن فيها المسلم على ديناه ونفساه ومالاه 

العه. ودار الحارب أو دار الكفار وعرمهة وتقام فيها شعالر اإلسالمة وتنفو فيها شر
 ي التي ال يلمن فيها المسلم على دينه ونفسه ومالاه وعرماهة وال تقاام فيهاا شاعالر 
اإلسااالم وال تنفااو فيهااا شاارالعه. وليساات دار اإلسااالم  ااي ماان غالااب أ لهااا مساالمون 

 فقطة وليست دار الكفر  ي التي غالب أ لها كافرون فقط. 
علااى عنصاارين: األماان ـ وطبيعااة الن ااام القااالم:  ماادار التقساايم التاااريخي قااام

بإعالن الشعالرة ونفاو الشرالع ـ ةن أي تلمال فاي طبيعاة العاالم الياومة وعلاى ماو  
الواقع الدولي يودي ةلى أنه ترتب واقع جديدة أو أقسام جديدس على ما أشار ةليه ابان 

 تيمية في حديثه عن مدينة )ماردين(. 
العالم اليوم ةلى  دار دعوس  حيس يلمن المسلم على  ل نستطيع أن نعيد تقسيم 

دينه ونفسه وماله ويجد الحرية الكاملة للدعوس ةلى دين ،. ودار فتنة حيس يتعرا 
المساالم أللااوان األوأ والعاادوان بساابب دينااه وعقيدتااهة أو بساابب ممارسااته لواجااب 

ب مان المسالم فاي الدعوس المناطة باه !! وةوا كانات  اوه القسامة مقبولاة. فاإن المطلاو
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الحااالتين أن ياانهل ساابيل الحكمااة فااي دفااع األوأ وكااف الفتنااةة أو فااي نشاار الاادعوس 
 و داية الناف ةلى دين ،. 

ةن الوين يتمسكون بالتقسايم التااريخي للواقاع الادولية رابطاين باين التااريخي 
والااادينية متجااااواين الواقاااع ومعطياتاااه الجديااادس بكااال أبعاد اااا المدنياااة والسياساااية 

 والدعوية يرتكبون خطل استراتيجياا وخطيلة شرعية كبرأ من حيس ال يشعرون. 
ثم ةن الوين يرون في تقسيم العالم ةلى دار كفر ودار ةسالمة ثام حشار الكثيار 
من بلادان المسالمين فاي اإلطاار األولة وريعاة ةلاى اساتحالل دماا  النااف وأماوالهمة 

تباري الوي يقررونه على ما فيه من يرتكبون محرماا شرعياا حتى على األساف االع
خطل. فهم عندما يدخلونة ما يسمونها دار الحرب أو دار الكفرة ةنما يادخلونها بعهاد 
وأمانة متبادل بينهم وبين أ ل تلك الديارة عهد يمثلاه ن اام اإلون بالاياارس والمارور 

ن مانهم بعاد واإلقامة التي تمنحهم ةياه الهيلات المختصة من أ ال تلاك الابالد. ثام يكاو
ولاك مان الغادر ووالختال ماا ال يليا  بمسالمة وةلياك ماا قارره ابان قداماة الحنبلاي فاي 
المغنية جا  في متن الخرقي الحنبلي )من دخل أرا العدو لم يخانهم( وعلا  علياه 
ا بتركاه  ابن قدامة بقوله ).. وأما خيانتهم فمحرمة ألنهم ةنماا أعطاوه األماان مشاروطا

من نفسهة وةن لم يكان ولاك ماوكوراا فاي اللفا ة فهاو معلاوم فاي خيانتهمة وأمنه ةيا م 
ا لعهده. فإوا ثبات  اوا لام تحال  المعنىة ولولك من جا نا منهم بلمان فخاننا كان ناقما
خيانتهم ألنه غدر وال يصلل فاي دينناا الغادر. وقاد قاال النباي صالى ، علياه وسالم: 

اقترا شيلااة وجب عليه رد  المسلمون عند شروطهمة فإن خانهم أو سرك منهمة أو
 ما أخو.( 

الااداخل ةلااى بااالد المساالمين ياادخل بلمااان حكوماتهاااة ويجياار علااى المساالمين 
أدنااا مة فكيااف بماان كاناات لااه واليااة أماار فاايهمة بحاا  كاناات  ااوه الواليااة أو بغيااره. 
والداخل ةلى بالد غير المسلمين يدخل بلمنهم وحسب شروطهم. ومن واجبه أن يفاي 

 ن يلتام بالشروط. وما عدا ولك فليف ثم ةال الغدر. بالعقودة وأ
ةن التحاارر الفكااري والسياسااي الااوي يشااهده العااالم اليااوم لهااو فمااا  رحااب 
للعامل المسلم لكي ينطل  بكلمات ، ةلى قلوب النااف ورووساهمة ولكلماة طيباة فاي 

 قلب طيب خير ألف مرس من رصاصات طالشة تنطل  من  نا و ناك. 
 ل رسوله بالهدأ ودين الح  لي هره على الدين كله( ) و الوي أرس

 
---------------------------- 

 
  457 10( رو  المعاني لفلوسي  1)
  269 17( التفسير الكبير .للرااي  2)
  53 9( التحرير والتنوير. ابن عاشور  3)
  72( األنفال: 4)
  41( التوبة : 5)
  95( النسا : 6)
  9التحريم: و    73( التوبة: 7)
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 45 19( رو  المعاني  8)
 ( رواه مسلم عن عبد ، بن مسعود. 9)
 364و   352 8( المغنى البن قدامة. مكتبة الرياا.  10)
  24( اإلحكام في تمييا الفتاوأ عن األحكام. صفحة 11)
  274 2( الشر  الصغير للدردير  12)
  41 3( كشاف القناع. التهانوي  13)
  192 ( البقرس :14)
  348 2( الجامع ألحكام القرآن. القرطبي. 15)
  643( رو  المعاني لفلوسي 16)
  161 1( معالم التنايل. البغوي. 17)
 28( السياسااة الشاارعية الباان تيميااة. ان ر ااا فااي مجمااوع الفتاااوأ   18)

 ( 355ـ  354)
  53 9( التحرير والتنوير : 19)
  348 2( الجامع ألحكام القرآن: 20)
  191 1( في  الل القرآن: 21)
 بتصرف يسير    643 1( التحرير والتنوير: الطا ر  بن عاشور  22)
  193( البقرس : 23)
  39( األنفال: 24)
  645 2( رو  المعاني: األلوسي 25)
  191ـ  190 1( في  الل القرآن: سيد قطب 26)
 233ـ  232 2( جامع البيان: الطبري  27)
 241ـ  240 28( الفتاوأ:  28)
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